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Појачани инспекцијски надзори на градилиштима широм Србије  
Извор:Танјуг 

 

Инспекторат за рад је отпочео вршење ванредних инспекцијских надзора у области радних 
односа и безбедности и здравља на раду на градилиштима на целој територији Републике 
Србије 
Инспекторат за рад је отпочео вршење ванредних инспекцијских надзора у области радних 

односа и безбедности и здравља на раду на градилиштима на целој територији Републике 

Србије, саопштило је данас Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

Инспекцијским надзорима, који су отпочели 11. маја, обухваћена су и активна градилишта на 
којима су се током 2016. и 2017. године догодиле смртне и тешке повреде на раду са смртним 
исходом, ради контроле спровођења прописаних превентивних мера за безбедност и здравље 
радно ангажованих лица на радним местима у радној околини градилишта. 
Како се истиче, приликом инспекцијских надзора који су извршени код 329 контролисана 
послодавца, од укупно 1.230 затечених лица, 427 лица (35 одсто) радило је ''''на црно'''', са 
којима послодавци нису закључили уговоре о раду и које нису пријавили на обавезно 
социјално осигурање. 
На појединим градилиштима радно ангажована лица су бежећи напуштала градилишта 
приликом доласка инспектора рада, а њих је, по процени инспектора рада са контролисаних 
градилишта, преко 100 лица. 
Због утврђених прекршаја у области радних односа, инспектори рада су поднели 97 
прекршајних пријава, издали су 12 прекршајних налога, а донели су и 108 решења. 
У области безбедности и здравља на раду, инспектори рада су поднели 32 захтева за покретање 
прекршајног поступка, донели су 124 решења са налозима за отклањање утврђених 
недостатака, као и 29 решења о забрани рада на месту рада због непосредне угрожености 
безбедности и здравља запослених. 
Извршеним инспекцијским надзорима откривено је и 13 нерегистрованих субјеката који се 
баве извођењем грађевинских радова и то седам на територији Браничевског управног округа, 
један на територији Рашког управног округа и пет на територији Зајечарског управног округа. 
Инспектори рада су одмах донели 13 решења, којима су нерегистрованим субјектима наложили 
да без одлагања покрену прописани поступак за упис у одговарајући регистар и забранили су 
им даље обављање делатности или вршење активности до испуњења за то прописаних услова. 
Инспекција рада је данас наставила са појачаним надзорима на градилиштима на целој 
територији Републике Србије, а у циљу контроле предузимања превентивних мера ради 
заштите живота и здравља запослених и сузбијања сиве економије, истиче се у саопштењу. 
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НБС: Каматна стопа остаје на нивоу од 4,0 одсто 
Извор:Танјуг 
 
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на да референтну каматну стопу задржи на 
нивоу од 4,0 одсто, саопштено је из кабинета Гувернерке Јоргованке Табаковића. 
На седници извршног одбора, која је одржана у петак, Извршни одбор је усвојио мајски 
Извештај о инфлацији, који ће јавности бити представљен у петак, 19. маја. 
Том приликом биће детаљно образложене одлуке монетарне политике и макроекономска 
кретања која их опредељују, најављено је из НБС. 
Приликом доношења одлуке о референтној каматној стопи, Извршни одбор је, како је указано, 
имао у виду факторе инфлације, ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике, као и 
мајску пројекцију инфлације према којој ће се она и у наредне две године кретати у границама 
циља од 3,0 одсто, плус-минус 1,5 процентних поена. 
Такође се напомиње да је инфлација од почетка године „у границама циља и у априлу је 
износила 4,0 одсто међугодишње”. 
На такво кретање инфлације, као и у другим земљама, очекивано је утицао опоравак светске 
цене нафте у другој половини 2016. 
Више од сезонски уобичајеног, било је поскупљење воћа, поврћа и огрева, због лошег времена 
почетком године, као и поскупљење свежег меса у априлу. 
Са изласком ових једнократних поскупљења из међугодишњег обрачуна инфлације, почетком 
наредне године НБС очекује нижу инфлацију у односу на садашњи ниво, а затим њено кретање 
на том нивоу до краја периода пројекције. 
Кретање инфлације од почетка ове године последица је деловања једнократних фактора, на 
шта указује ниска и релативно стабилна базна инфлација, која је у априлу износила 2,0 одсто 
међугодишње. 
Извршни одбор, како се наводи у саопштењу, пажљиво прати дешавања у међународном 
окружењу, а првенствено кретања на међународном финансијском тржишту и светске цене 
примарних производа. 
Неизвесност на међународном финансијском тржишту у највећој мери проистиче из 
дивергентности монетарних политика водећих централних банака, ФЕД-а и Европске 
централне банке, што може да утиче на глобалне токове капитала према земљама у успону, а 
тиме и Србији. 
Поред тога, неизвесност је присутна и у погледу кретања светских цена примарних производа, 
а посебно нафте. 
Међутим, Извршни одбор, како се наводи, сматра да је отпорност наше економије на 
евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући повољнијим 
макроекономским изгледима, а пре свега смањењу фискалне и спољне неравнотеже, што 
доприноси и нижој премији ризика и повољнијем кредитном рејтингу земље. 
Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној 
стопи одржаће се 8. јуна.  
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И петнаестогодишњаци могу уплаћивати себи стаж 
Аутор: Ј. Петровић-Стојановић 

 
Они који немају сталан посао, не обављају самосталну, пољопривредну, или другу делатност, 
могу себи да уплаћују доприносе с прекидима ако немају новац 
Сa напуњених 15 година један тинејџер из Београда нашао се на списку оних који себи уплаћују 
доприносе за пензијско и инвалидско осигурање. Данас има 19 година већ четири године 
редовно измирује своје обавезе. 
И тада и сада он је најмлађи самостални уплатилац радног стажа. 
У Фонду за пензијско и инвалидско осигурање потврђују „Политици” да Закон о ПИО предвиђа 
ову могућност за све грађане старије од 15 година, који живе у Србији и који у моменту 
опредељења за самосталну уплату доприноса, нису у другом осигурању по основу запослења. 
– Особе које нису обавезно осигуране, не користе пензију, односно нису запослене и не 
обављају самосталну, пољопривредну или другу делатност, могу се укључити у обавезно 
осигурање.Уколико се неко определи да сам себи уплаћује доприносе, бира једну од 13 
основица на коју ће плаћати доприносе (26 одсто од основице), а коју ће изабрати не зависи од 
стручне спреме, већ само од финансијских могућности уплатиоца. 
При том, наглашавају у ПИО, ова уплата доприноса не подразумева здравствено осигурање и 
пензионери по овом основу не могу себи додатно уплаћивати стаж. 
Упитани да ли је повећан или смањен број оних који себи на овај начин могу да реше питање 
стажа, када већ немају стално запослења, у ПИО одговарају, да тренутно нешто више од 35.900 
осигураника сами себи уплаћују доприносе. 
 Од 2003. године, када је Законом о ПИО омогућена самостална уплата доприноса до данас, око 
270.000 лица искористило је могућност ове уплате, у периодима од месец дана до неколико 
година. 
С обзиром на то да нема ограничења рока колико дуго неко себи може уплаћивати обавезно 
осигурање, нарочито што то може радити у више наврата, с прекидима, тешко је рећи ко је до 
сада најдуже себи на овај начин уплаћивао стаж, нити да ли има оних који су на овај начин 
зарадили и пензију.  
Највећи број осигураник, који се определе да овако себи осигурају старост, бира најнижу 
основицу (35 одсто од просечне зараде) и тренутно је 19.450 самосталних уплатилаца који су 
пријавили ову основицу. Наравно, додају, да има и оних који се определе за највишу основицу 
од 312.940 динара, али је број таквих једноцифрен за цео фонд и има их мање од десет. 
На питање да ли осигураници који себи уплаћују стаж имају право да раде код другог 
послодавца и да ли стаж може и ретроактивно да се уплати, ако неко у датом тренутку нема 
пара да редовно себи измирује обавезе, у ПИО одговарају, да није могуће бити осигуран по два 
основа. 
Осигурање по члану 15 аутоматски престаје, ако се онај ко је уплаћивао доприносе, укључи у 
осигурање по уговору о делу, или другом уговору којим се примају уговорене накнаде. За 
поновно укључивање у осигурање мора да поднесе нови захтев. 
Они који нису били обавезно осигурани у неком ранијем периоду, не могу уплатити доприносе 
за ПИО за тај период и тако попунити евентуалну рупу у стажу. 
Они који себи сами уплаћују доприносе за ПИО могу то чинити са прекидима и у складу са 
својим финансијским могућностима. Уколико неко није у могућности да плаћа себи стаж, јер 
нема новца, такође мора да поднесе захтев за престанак осигурања. 
Висина основице осигурања утврђује се тромесечно, а за мај, јун и јул 2017. године она се креће 
од 21.906 до 312.940 динара. У случају најниже основице месечни допринос је 5.695,56 динара, 
а за највећу 81.2364 динара. 
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У РТВ Крагујевац остало само десеторо запослених 
Аутор: Б. Карталовић 

 

За узимање отпремнине пријавило се 49 радника некада највећег електронског медијског 

сервиса у централној Србији 

Крагујевац – После одлуке Градског већа да искористи могућност измењене уредбе Владе 
Србије по којој локалне самоуправе могу поново преузети медије са своје територије чија је 
приватизација поништена, највећи број запослених у Радио-телевизији Крагујевац одлучио је 
да напусти ову медијску кућу. 
За социјални програм пријавило се 49 од укупно 59 запослених, а већина се определила за 
варијанту по којој им следује 200 евра за сваку годину радног стажа. 
Град је најавио да ће ову медијску кућу преузети након што држава у потпуности спроведе 
социјални програм, али је питање када ће се то десити и да ли ће РТВ Крагујевац после тога, са 
свега десетак преосталих радника, уопште моћи да прави било какав озбиљан програм. 
– Питање је када ће Министарство рада донети одлуку да нам исплати отпремнине. То може 
потрајати неколико месеци, а ми већ годину дана нисмо примили плату. Уз све то, од радника 
је тражено да прикупе новац за извод из АПР-а, како би документација била комплетирана, 
што је само још једно у низу понижења која смо доживели од како смо приватизовани октобра 
2015. године – каже Горан Антонијевић, повереник УГС „Независност“ у РТВ Крагујевац. 
Према његовим речима, неизвесно је и када би влада могла да се сагласи са намером града да 
поново преузме предузеће. 
Приватизација РТВ Крагујевац је поништена 25. јануара ове године, када је Министарство 
привреде раскинуло уговор са Радоицом Милосављевићем који није испунио своје обавезе. 
Уместо да у нову опрему уложи 150.000 евра, овај сада већ бивши власник је, према 
Антонијевићевим речима, у предузеће унео „само половну камеру и миксету које не вреде ни 
10.000 евра“. Иза себе је оставио и вишемилионске дугове према радницима и пословним 
партнерима који ће, према одлуци Градског већа, бити исплаћени из буџета, што значи да ће 
их отплаћивати сви Крагујевчани. 
– У све је била уплетена политика, од самог почетка. На крају се испоставило да је РТВ 
Крагујевац требало да послужи одређеним политичким центрима моћи само до априлских 
избора прошле године. Од тада смо, практично, пуштени низ воду. Као да је неко намерно 
желео да угаси највећи електронски медијски сервис у централној Србији – сматра 
Антонијевић. 
Према измењеној уредби Владе Србије, локалне самоуправе, које се одлуче да поново преузму 
медије са своје територије чија је приватизација поништена, имају рок од шест месеци да то 
јавно гласило припреме за нову продају. Питање је само да ли ће ико бити заинтересован да 
купи РТВ Крагујевац, медијску кућу којој су извршитељи одузели сву покретну имовину. 
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У ризику од сиромаштва 49,8 одсто вишечланих породица 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: У сусрет Међународном дану породице, који се обележава 15. маја организација СОС 

Дечија села Србија подсетила је данас на неопходност стварања окружења које ће подржати 

развој породице и подршку најугроженијим породицама. 

У саоспштењу ове организације, наводе се подаци Републичког завода за статистику, из априла 
ове године, према којима су највећем ризику од сиромаштва у Србији изложене породице са 
троје или више деце. 
Забрињава податак да се 49,8 одсто вишечланих породица налази у ризику од сиромаштва, 
имајући у виду да сиромаштво у великој мери утиче на пораст ризика од развоја 
дисфункционалности у породици и неадекватних услова за раст, развој и образовање детета, 
указала је СОС Дечија села Србија. 
Та организациј ће Међународни дан породице обележити низом програма, међу којима је за 
понедељак планиранио да “Супер аутобус” посети Прихватни центар Дивљана и, кроз 
различите активности, проведе дан са децом избеглицама и њиховим породицама. 
Центар за подршку породици “Путоказ” из Ниша биће део манифестације “Здрава тврђава”, 
која се одиграва на Нишкој тврђави, док ће Центар за подршку породици Обреновац, у периоду 
од 11 до 13 часова, на градском тргу у Обреновцу, за своје суграђане организовати музичке игре 
и дружење са аниматорима за децу. 
У СОС Дечијем селу Краљево биће организовано дружење СОС породица, такмичење у 
караокама и извођење прредбе коју су деца о којој бринемо припремила за ову прилику. 
Међународни дан породице обележићемо и у оквиру програма “Солидарност”, кроз радионице 
и креативне актвности са децом избеглицама и њиховим породицама у Прихватним центрима 
у Прешеву, Бујановцу, Адашевцима и Принциповцу, наводи се у саопштењу. 
Центар за подршку породици Београд на значај и важност породице подсетиће децу из 
ромског насељу Камендин, у коме ће у понедељак, од 11 до 13 часова, организовати радионицу 
„Игром до осмеха“, посвећену породици и породичним вредностима. 
Радионицу ће пратити и пријатељско такмичење у различитим играма и дисциплинама. 
Међународни дан породице, 15. мај, обележава се широм света од 1993. године, када га је 
Генерална Скупштина Уједињених нација установила, са циљем афирмације породице и 
породичних вредности и подизања свести о проблемима и питањима породице. 
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Управа им смањила плате испод минималца, сада прети отказима 
Пише: Љ. Буквић 
 

* Више од 700 запослених спонтано изашло из фабрике пошто су им свима плате 

смањене за 5.000 динара и више, чиме су многима пале испод законског 

минимума * "Не можемо више овако, рад се не цени, ни прековремени не плаћа, 

ради се за мање од минималца, а сад и умањене плате", кажу радници 

Пре осам година тадашњи премијер Србије Мирко Цветковић уручио им је награду за најбољег 
извозника у Србији, данас и сутра радници компаније Фалк Ист у Књажевцу штрајкују у 
дворишту фабрике тражећи од пословодства да им врати "закинуто" од плате и исплати 
прековремени рад. 
- Само смо изашли из хала данас, бесни сви, јер су нам плате умањене за по 5.000 динара и 
више, што је многима спустило зараде на ниво испод минималца - кажу радници ове фабрике 
обуће, која је пре 13 година приватизовала познати југословенски бренд Леду. 
Не желе поименце да се представе јер се плаше да би сутра добили отказ. Штрајк нису 
пријавили јер је побуна била, како кажу, спонтана, немају организован синдикат, нити 
штрајкачки одбор. Има их више од 700 и већина је у зеленим униформама у кругу фабрике.  
- Не можемо више овако, рад се не цени, ни прековремени не плаћа, ради се за мање од 
минималца, а сад и умањење плате - каже један од радника и додаје да је већ "дуго лоше", те да 
су однедавно подигнуте до нереалних граница и норме које је готово "немогуће испунити". 
Пословодство је данас ујутру одштампало, тврде радници, неколико примерака упозорења 
пред отказ због нелегалног штрајка и поделило га неколицини њих. Током дана тражили су, 
тврде наши саговорници, од свих радника да се изјасне да ли су за штрајк или не. Нико, како 
тврде, то није желео да потпише. 
У међувремену на друштвеним мрежама кренуле су да стижу речи подршке за запослене, 
поједини Књажевчани су рекли да ће доћи и сами до фабрике да подрже раднике. За то време, 
одговор на питања о штрајку и ситуацији у компанији од пословодства, који смо затражили 
током данасрашњег дана, нисмо добили. 
Фалк Ист је пре 2004. приватизовао надалеко чувену фабрику обуће Леда из овог града. 
Италијанска фирма је осим Леде тада купила и Кожару из Зрењанина и фабрику Фрушка Гора 
из Руме. Пет година по приватизацији, Фалк Ист који је те 2009. извезао 1,2 милиона пари 
обуће широм Европе, Јапана и САД проглашен је за најбољег извозника. Али последњих 
неколико година нема много вести о њима. 
Фалк Ист је основан у градићу Ћивитанова Алта у близини Анконе још 1974. а у свету има више 
од 5.000 продајних места и производњу од два милиона пари обуће годишње. Од 
приватизације Леде италијанска компанија је уложила неколико милиона евра. 
Према подацима из Агенције за привредне регистре крајем 2015. Фалк Ист у Књажевцу 
запошљавао је 797 радника, а ту годину су завршили у плусу од 9,6 милиона динара. Годину 
дана раније забележили су минус у каси већи од 100 милиона динара. У минусу већем од 220 
милиона динара фабрика је била и 2010. само годину дана након што је проглашена за једну од 
најбољих. Тада је у фабрици радило готово 200 радника више него сутра. 
Откази неколицини за пример 

Радници тврде да неће одустати од штрајка, међутим да би га учинили легалним они ће морати 
што пре да се синдикално организују, јер тако прописује актуелни Закон о штрајку. "Сваки 
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други вид штрајка осим овог је незаконит и послодавац има право да отпусти све они који 
штрајкују. Међутим, у пракси се то не дешава јер се отпусти неколико људи за пример, остали 
су у страху и враћају се на посао. Дешавало се то у неким компанијама попут Геокса или Јуре, 
то је опробани рецепт", каже за сутра председник УГС Слога Жељко Веселиновић. 
 

 

Трећина на градилиштима ради на црно 
Пише: Фонет 
 
У ванредним инспекцијским надзорима на градилиштима на којима су се током 2016. и 2017. 
године догодиле смртне и тешке повреде утврђено је да је трећина присутних радила на црно, 
саопштило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
Контролисано је 329 послодаваца, а од укупно 1.230 затечених лица 427 је било без уговоре о 
раду и пријава на обавезно социјално осигурање. 
Поред тога, више од 100 људи је побегло са неких градилишта приликом доласка инспектора, 
наводи се у саопштењу.  
 

 
 

 
 
 

Вујовић: Није тачно да се задужујемо и да паре нестају  
Извор:Танјуг 
 
Јавни дуг Србије се у последње две и по године увећао свега две милијарде евра, изјавио је 
данас министар финансија Душан Вујовић наводећи да је на почетку спровођења реформи 
2015. износио 22,2 милијарде, а данас је 24,1 милијарду евра. 
- Од када смо почели да спроводимо реформе, од 1. јануара 2015. године, повећање јавног дуга 
је свега две милијарде евра. Немојте да стварамо у јавности утисак да се неко задужује, а паре 
нестају. То је апсолутно нетачно - рекао је Вујовић у на крају скупштинске расправе. 
Одговорајући на критике опозиције због новог задуживања, Вујовић каже да Влада држи 
ликвидност стриктно под контролом, а да се задужујемо само колико морамо, те да смањујемо 
трошак задуживања. 
- Радимо све што можемо да смањимо задужење и почињемо да смањујемо учешће дуга у БДП 
и то ћемо наставити док не дођемо до одрживе путање и врло скоро, надам се, бићемо земља за 
углед свима у региону и Европи - поручио је Вујовић. 
Навео је да резултати са краја априла показују да је буџет у благом суфициту. 
- Можда ћемо имати благи дефицит у мају, али све заједно се налазимо око 50 до 60 милијарди 
испред плана који смо заједно са ММФ планирали - рекао је Вујовић. 
Прецизирао је да је то значи да су наше потребе за финансирањем пола милијарде евра мање, 
те да то одговара цифри смањења дуга. 
Министар каже да је јавни дуг 31. децембра 2016. избосио 24,8 милијарде евра, а 30. априла ове 
године дуг је 24,1 милијарди евра. 
Наводећи да је предложено потврђивање око 180 милиона евра зајмаод Међународне банке за 
обнову и развој предвиђено за подршку буџету, Вујовић каже да је у односу на друге кредите 
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чија је камата нешто испод шест одсто, овде реч о зајму на 20 година уз каматну стопу свега 0,7 
одсто. 
- То је 10 пута боље него што смо по комерцијалним условима добијали за те кредите и то су 
огромне уштеде - каже Вујовић. 
Тиме се постиже да Србија добија од Светске банке најповољнија могућа средства на 20 година 
отплате, рекао је министар наводећи да Светска банка има ограничена укупна средства, а 
посебно средства која се дају за подршку буџету. 
Каже да се све земље у Европи боре за добијање тих средстава, те да је Србија добила четири до 
пет пута више средстава него друге земље јер се показала као озбиљан саговорник који оно што 
напише у реформама и спроведе. 
- То је огромно признање. Имамо 1,6 милијари евра обећаних средстава Светске банке за 
трогодишњи програм, а земље које су пет пута веће имају 500 милиона, три пута мање од нас. 
То су слободна средства за која се сви боре - истакао је Вујовић. 
 
 
 

Радници у Књажевцу обуставили рад, траже хуманији однос 
послодаваца  
Извор:Бета 

 

Радници компаније "Фалк ист" у Књажевцу су обуставили рад, захтевајући повећање плата, 
могућност да се синдикално организују и хуманији однос послодаваца, јавља портал 
књазевацинфо.рс. 
Обезбедјење те фабрике није нНовинарима тог портала дозволило улазак, а запосленима је 
запрећено отказом уколико напусте фабрику у радно време. ; 
Радници те фирме за производњу обуће рекли су новинарима "преко ограде" да траже по 50 
евра разлике у плати за април, повећање плата, плаћање прековременог рада и могућност 
коришћења годишњих одмора. 
Траже и бољи однос шефова и дозволу да се синдикално организују. 
Новинарима се нико није обратио из пословодства, јер обезбеђење, како је објашњено, "није 
смело да позове одговорне". 
"Фалк ист" дневно произведе 6.000 пари обуће, а обуставом рада радници губе минималу 
зараду од око 20.000 динара. 
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НСЗ: У Србији регистровано 676.000 незапослених 
Извор:Бета 

 

У Србији је регистровано око 676.000 незапослених лица, што је за 7,96 одсто мање него 
прошле године, рекао је у Чачку председник Управног одбора Националне службе за 
запошљавање Дарио Мачкић. 
Он је изјавио новинарима да је у првом кварталу ове године мерама и програмима НСЗ 
обухваћено око 34.000 незапослених лица, од којих је 95 одсто из категорије ниско 
образованих. 
Мачкић је додао да је у плану НСЗ да ове године око 131.000 незапослених лица у Србији буде 
укључено у мере запошљавања.  
Према његовим речима, ове године 118 локалних самоуправа у Србији сарађује са НСЗ у оквиру 
програма запошљавања незапослених лица у тим срединама, за шта је НСЗ обезбедила 500 
милиона динара, док локалне самоуправе издвајају 550 милиона динара.  
Председник УО је истакао да је НСЗ ове године добила из републичког буџета 550 милиона 
динара за запошљавање лица са инвалидитетом, док остале програме запошљавања 
самостално финансира.  
У Чачку је одржана 42. седница УО Националне службе за запошљавање, на којој је потписан 
Споразум о суфинансирању програма и мера активне политике запошљавања између НСЗ и 
Града Чачка.  
Чачак је за те мере и програме из градског буџета ове године издвојио 14 милиона динара, а 
НСЗ учествује у финансирању са 11 милиона динара. 
 
 

Цене производа и услуга у априлу за 4% више него 2016. 
Извор:ФоНет 

 

Малопродајне цене производа и услуга у априлу ове године, у односу на март, у просеку су 
више за 0,8, док су у априлу ове године, у поређењу са истим месецом претходне године, 
повећане су 4,0 одсто, саопштио је Републички завод за статистику.  
Посматрано по главним групама производа и услуга у априлу ове године, у односу на 
претходни месец, највећи раста цена забележен је у групи Храна и безалкохолна пића, 2,2 
одсто. 
Затим следе Одећа и обућа (1,4), Рекреација и култура (0,5), Намештај, покућство и текуће 
одржавање стана и Транспорт (0,4) и група Ресторани и хотели (0,2).  
Пад цена забележен је у групи Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (-0,8), као и 
у групама  
Алкохолна пића и дуван и Образовање (за по -0,1). 
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.  
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ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ ОДЛУЧУЈЕ: Страхују од стечаја 
стакларе!  
 

Синдикати Српске фабрике стакла у Параћину забринути за судбину гиганта са 825 
запослених. Колапс због нерешених власничких односа и нагомиланих дуговања. 
Привредни суд у Крагујевцу је за 18. мај заказао рочиште на којем ће се одлучити о отварању 
стечаја у једином произвођачу амбалажног стакла у Србији, а Самостални и синдикат 
"Независност" већ страхују да ће радници параћинске Стакларе остати на улици. 
Зато су 11. маја организовали протест и затражили помоћ државе за опстанак фабрике - 
уверени у то да ни фирма, ни запослени нису криви за нерешене власничке односе и 
нагомилана дуговања. 
Подсетимо, Привредни суд је предстечајни поступак отворио 4. маја, на захтев фирме 
"Вексилум Балкан" из Чачка, због наводног дуга који је са каматама достигао 47 милиона евра! 
- Прибојавам се сценарија по којем од 18. маја запослени у Српској фабрици стакла више неће 
бити радници, већ социјални случајеви. Наша фирма је преживела оба светска рата и 
бомбардовање 1999, а доживеће да је неко сада затвори. На потезу је држава, јер ми не знамо 
ни ко је власник фабрике, нити због чега је дошло до дуга који је фантомски нарастао. 
Стаклара нема могућност да то измири, а има и обавезе према "Србијагасу", па и 
"Електродистрибуцији" - каже птредседник Самосталног синдиката Живојин Матејић. 
И, док председник синдиката "Независност" Бобан Никодијевић објашњава да СФС има не 
само 825 запослених, већ и 2.500 људи са осигурањем преко фабрике, а укупно око 3.500 
Параћинаца живи од стакларског хлеба, повереник Самосталног синдиката на нивоу општине 
Микица Симић је уверен у то да ће Суд отворити стечај. Не схвата, међутим, зашто је у фабрику 
уложено 126 милиона евра и зашто је државна агенција прихватила ту инвестицију, а још се не 
зна власничка структура, па су наједном направљени дугови који премашују 100 милиона евра. 
- Верујем да је стечај изрежиран како би се фабрика најлакше ослободила технолошког вишка 
и дугова, па да је неко купи за мале паре - каже Симић. 
Иначе, Привредни суд се за привременог стечајног управника - без чије сагласности 
руководство фабрике не може да располаже имовином - именовао Сашу Јовановића, а недавно 
постављени генерални директор Небојша Богдановић није желео било шта да коментарише. 
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Синдикат РТС покренуо поступак мирења пред Агенцијом 
Извор:Танјуг 

 

Синдикат РТС "Независност" поднео је данас Агенцији за мирно решавање радних спорова 
предлог за покретање поступка мирења, пред најављени штрајк упозорења који је синдикат 
заказао за 17. мај. 
Тањугу је у Агенцији речено да ће предлог за покретање поступка за решавање колективног 
радног спора у току поподнева бити прослеђен управи РТС-а ради давања сагласности. 
Према законским прописима, поступак мирења мора бити покренут јер је у питању делатност 
од јавног интереса, с обзиром да је РТС јавни сервис информисање. 
Синдикат РТС "Независност" донео је одлуку да 17. маја у 13 часова одрже штрајк упозорења 
који ће трајати један сат "прекидом рада и окупљањем запослених у кругу пословног простора 
послодавца, Абердарева 1 - паркинг простор". 
Синдикат захтева враћање 10 одсто од зарада и потписивање споразума о динамици исплате 
тих 10 одсто из претходног периода. 
Такође захтева повећање зарада кроз измену Колективног уговора код послодавца - 
повећањима која се односе на цене рада, топлог оброка и регреса, као и корекцију 
коефициената за поједина занимања. 
Захтева се и учешће синдиката у изради нове Систематизације и организације РТС, као и 
пријем у сталних радни однос свих хонорарних сарадника. 
Генерални директор РТС Драган Бујошевић оценио је у четвртак у саопштењу да Одлука 
Синдиката РТС "Независност" о ступању у штрајк упозорења "није донета у складу са 
одредбама Закона о штрајку", али да је послодавац спреман да одговори на постављене захтеве. 
Поступак мирења водиће миритељ Агенције, након формирања Одбора за мирење. 
 

 


