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Вулин: На рад у иностранство ићи на законит начин 

Извор: Танјуг  

На граничним прелазима почела је дистрибуција флајера и плаката о 
запошљавању наших грађана у иностранству 

На граничним прелазима почела је дистрибуција флајера и плаката о запошљавању наших 
грађана у иностранству, а министар за рад Александар Вулин апеловао је на све оне који траже 
посао у другим земљама да то раде на законом утврђен начин. 

Вулин је током обиласка Хоргоша 1, једног од граничних прелаза на коме се деле брошуре 

"Запошљавање у иностранству" и "Упућивање запослених на привремени рад у иностранство", 

које је припремило Министарство за рад у циљу боље информисаности о правима наших 

грађана који се запошљавају у иностранству рекао да је прошле године преко Агенције за 

посредовање и запошљавање на рад у иностранство отишло 5.057 радника, али да је прави број 

вероватно далеко већи. 

"Наша јавност се мобилише и почне да говори о раду наших радника у иностранству тек када се 

деси нека трагедија, када неко страда и више не можемо да помогнемо. Баш зато желимо и 

овим путем да апелујемо на јавност, на све оне који траже посао у иностранству, да то раде на 

законом утврђен начин", рекао је Вулин. 

Како је истакао, од сада ће на сваком граничном прелазу грађани добијати информације шта су 

њихова права и обавезе. 

Министар је указао и да грађани, пре тога преко агенција којих у Србији има тачно 100, а чији 

рад контролише министарство, могу безбедно и сигурно да оду да раде у иностранству. 

"Немојте ићи преко посредника о којима не знате ништа, немојте ићи тамо где нисте 

потписали уговор на српском језику пре него што сте напустили земљу , немојте одлазити пре 

него што се распитате и сазнате која је висина ваше надокнаде , какви су услови рада и ко је 

послодавац…", упозорио је Вулин. 

Он је позвао грађане да се за све информације обрате Министарству за рад. 

"Поделите са нама сваку вашу сумњу, проблем. Ми смо ту да вам помогнемо. Немојте да чекамо 

да се деси трагедија јер када напустите земљу, а не пријавите се нашим органима, ми 

једноставно не можемо да вам помогнемо. Допустите својој држави да вам помогне док сте на 

нашој територији ", рекао је Вулин. 

Он је поновио да је Министарство рада ту да им помогне додајући да грађани на сајту имају све 

неопходне информације и податке. 
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У сарадњи са Министарством унутрашњих послова, Комесаријатом за избеглице и миграције и 

Националном службом за запошљавање брошуре су дистрибуиране свим филијалама НСЗ-а 

миграционим сервисним центрима, Канцеларији за реадмисију на аеродрому "Никола Тесла" у 

Београду, као и граничним прелазима Батровац, Шид, Келебија, Хоргош, Прешево, Прохор 

Пчињски, Ватин, Кладово, Гостун, Јабука Мехов Крш и Градина. 

Велика плата пусти сан лекара 

Аутори: Б.РАДИВОЈЕВИЋ С. БУЛАТОВИЋ  

Да ли је у Србији могућ румунски сценарио са наглим повећањем зарада доктора. 
У суседној земљи одобрили повећање са 1.000 на чак 2.700 евра месечно 

МАЛЕ су шансе да се за око 110.000 запослених у здравству Србије примени румунски 
сценарио по којем ће, бар по већином гласова усвојеном закону, плате лекара у суседној земљи 
од јануара, са садашњих 1.000 порасле на 2.700 евра, а сестара са садашњих 530 на 900. 

Иако постоји не само добра воља, већ и намера ресорног министарства да сачува кадар у 

здравству, за драстичнија повећања зарада запослених у јавном сектору, мимо оних које је 

најавио председник Александар Вучић, тешко да би се могло наћи новца. 

За разлику од других запослених у јавном сектору, чији рад се финансира из државног буџета, 

запосленима у здравству се зараде исплаћују из касе здравственог осигурања, која се пуни од 

доприноса по стопи од 10,5 одсто на плате и пензије. У каси Републичког фонда здравственог 

осигурања за ову годину пројектовани приходи износе 228,6 милијарди динара, а од тога је, не 

рачунајући ванредна повећања, 91,5 милијарди намењено за плате у овом сектору, и још 3,3 

милијарде за трошкове превоза. 

- Повећање плата здравственим радницима - лекарима, сестрама и техничарима - свакако је 

један од приоритета овог Министарства, то је нешто што је најављено и очекујемо да буде 

ускоро реализовано - речено је "Новостима" јуче у Министарству здравља. - То је сигурно један 

од начина да млади лекари остану да раде у својој земљи и да се овде усавршавају, напредују и 

буду на располагању грађанима. Свако такво повећање, међутим, мора да буде базирано на 

реалним могућностима да не будемо поново у ситуацији да будуће генерације враћају туђе 

дугове. 

Економисти немају дилеме да Србија мора да повуче потез сличан румунском, али је тешко 

проценити када ће нам то и буџет дозволити. Наш јавни сектор, баш као и пензионери, још 

нису повратили ниво примања од пре почетка сређивања српских финансија. 

КОЛИКО КО ПРИМАМЕДИЦИНСКА сестра у државном здравству у просеку прима 35.000 
динара, док је плата лекара опште праксе око 60.000, а лекара специјалисте 15.000 до 
20.000 динара више. 

- Стручни кадар у Србији је много покретљивији него пре десетак и више година. Та мобилност 

ће извршити притисак на власт да крене путем којим је кренула и Румунија - сматра професор 
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Љубомир Маџар. - Ако једна земља хоће да сачува свој најкомпетентнији кадар, мора боље да 

га плати. Код нас је претерани траг оставила уравниловка и утиснула је осећај да превелике 

разлике нису правичне. Али, тржиште је то које каже шта је правично. 

Сличан потез је могућ, сматра Маџар, ако постији политичка воља да се најпре јавни сектор 

очисти вишкова. 

Одбијена понуда од 127 милиона 

Аутор: В. Ћирић  

Неуспео и пети покушај продаје пиротске фирме "Аха мура - Први мај" која је у 
стечају 

ПИРОТ - На сугестију стечајног управника пропале фирме "Аха мура - Први мај" у Пироту 
Мирољуба Димитријевића, Одбор поверилаца није прихватио цену од 127 милиона динара, 
колико је "Слободна зона Пирот" понудила за куповину ове фирме. Оваква одлука је 
образложена ниском ценом, на шта је реаговала градска управа у Пироту, тврдећи да се 
стечајни управник меша у купопродајни поступак, за шта није овлашћен. Ово је иначе пети 
покушај продаје фирме у стечају, а "Слободна зона" је једини заинтересовани купац. 

Уз констатацију да је овакво понашање стечајног управника, који се меша у рад Одбора 

поверилаца, неприхватљиво, градоначелник Владан Васић у петак је још рекао: 

- Стечајни управник је једна врста административног радника који треба да евидентира понуде 

и достави их Одбору поверилаца. Недопустиво је да врши притисак на тај одбор и да га у 

писменој форми обавештава о свом ставу у погледу цене, односно да од јединог понуђача 

тражи више новца. На тај начин улази у преговарачки процес, што није у складу са његовим 

овлашћењима. Реч је о валидној понуди најуспешније "Слободне зоне" у Србији, која је по 

анкетама "Фајненшел тајмса" и међу најуспешнијим светским зонама - објашњава Васић. 

Градоначелник оцењује да би одмах након куповине од стране "Слободне зоне" овде њеним 

посредством две заинтересоване фирме упослиле бар 600 радника, што би уз постојећих 300 

било 900. Први човек Пирота истакао је да је незабележен случај да се стечајни управник у 

моменту прикупљања понуда понаша на овакав начин. 

Димитријевић није желео да се изјашњава о ставу и оптужбама градске управе у Пироту у овој 

фази евентуалног купопродајног процеса. 

ПРОПАДАЊЕ 

ПРЕ стечаја је у предузећу "Аха мура - Први мај" радило више од 1.300 радника. Стечају је 

кумовала власница Мојца Луканчич из Словеније, тачније њена фирма "Мура" из Мурске 

Соботе, која је у финансијски колапс повукла и некада престижни "Први мај" у коме је 

својевремено радило више од 7.000 текстилаца. Луканчичева је, приликом купопродаје овог 

предузећа од државе Србије као субвенцију добила око шест милиона евра, а купопродајни 
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уговор са њом уследио је после раскида приватизације "Првог маја" са београдским 

конзорцијумом "Ирва инвестиције". 

 

 

Радници „Гоше” на слепом колосеку, вагоне чувају телима 

Аутор: Оливера Милошевић   

Смедеревска Паланка – Радници Фабрике железничких возила „Гоша” из Смедеревске 
Паланке од петка ујутру чувају вагоне на колосеку, како би спречили намеру да се транспортују 
бившем власнику у Словачку. 

У питању је једанаест теретних вагона које су у „Гоши” радили за „Жос” Трнава, а услов за 
испоруку била је исплата дуговања за плате запосленима. 

Председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић каже за „Политику” да су радници и овај пут 
преварени, јер им је речено да вагоне извезу из фабрике, а да ће им у међувремену бити 
уплаћен новац. 

То им је обећао, каже, нови преговарач у име нових власника, извесни Небојша Јанковић, који 
се у „Гоши” појавио у уторак. 

– Рекао нам је да извеземо вагоне, да ће он да их оцарини а за то време ће нам уплатити 
100.000 евра од којих бисмо примили део плата и наставили да радимо. Ево, два и по дана 
вагони су на станици, од пара ни „п”. Опет се не поштује споразум, више никоме ништа не 
верујемо, стално се појављују неки нови људи, представљају се као нове и старе газде, а ми 
више не знамо ни ко је ко – каже Вујичић и додаје да сада вагоне по новом закону не могу ни да 
врате у фабрику, како им је обећао Јанковић, јер су прошли царину. 

Њих око 250, огорчени дојавом да ће вагони ипак бити испоручени, спречили су транспорт и 
сада праве спискове дежурстава током ноћи и викенда. 

Организујемо страже као партизани за време рата по селима, само још да се отиснемо у шуму, 
шаљиво ће Вујичић, најављујући од понедељка још драстичније мере ако се ништа не промени. 

Упитан шта би се десило уколико би власници „Гоше” насилно покушали да одвезу вагоне из 
паланачке железничке станице, каже: 

– Не знамо да ли ћемо само лежати на прузи или ћемо да се бијемо. Наши вагони су на слепом 
колосеку, али постоји идеја да од понедељка блокирамо целу станицу да не могу возови да 
саобраћају, јер је ово неиздрживо. Видећемо какав ће договор бити – наводи Вујичић. 

Радници ФШВ „Гоша” из Смедеревске Паланке од 26. маја „одмрзли” су штрајк јер није 
испоштован споразум о исплати зарада. По 25.000 динара на њихове рачуне легло је 15. маја, 

http://www.politika.rs/scc/autor/954/Olivera-Milosevic
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када је договорено да у наредних десет дана добију још по 30.000. Али, и то је остало само 
слово на папиру. Запослени у „Гоши” у првом наврату били су у штрајку од почетка марта до 
средине маја. 

Споразумом од 15. маја предвиђено је и да се остатак зарада исплати на 16 једнаких рата, да 
плате буду месец за месец, да се повеже радни стаж и да се редовно уплаћују доприноси за 
пензионо и социјално осигурање. Запослени у Фабрици шинских возила су штрајковали од 
почетка марта до средине маја. 

Бивши власник „Гоше”, словачки „Жос” Трнава, продао је крајем марта фабрику кипарској 
компанији Лиснарт холдинг за 4,2 милиона евра, и то док је у Смедеревској Паланци увелико 
трајао штрајк. 

 

 

У РТК исплаћене отпремнине за 35 запослених, у телевизији остаје 24 
запослена 

Извор: Бета  

Из Радио-телевизије Крагујевац, чија је приватизација раскинута у јануару добровољно уз 

исплату отпремнина отишло је ;35 од 59 запослених. 

 

Запослени који су се определили за социјални програм данас су потписивали решења о 

престанку радног односа као и споразум о начину исплате свих заосталих зарада и других 

накнада у протеклих годину дана. 

Отпремнина по години стажа износи 200 евра. 

- Од социјалног програма одустало је 14 који су првобитно у анкети били медју 49 радника који 

су прихватили добровољни одлазак из предузећа, а данас су се о својој новој одлуци изјаснили 

у писаној изјави - рекла је Бети директорка РТВ Крагујевац Ирена Величковић. 

На њихово "предомишљање" највише је утицала најава градске власти о скором преузимању 

оснивачких права у РТВ Крагујевац. 

Министарство финансија пребацило је средства у висини од 22,3 милиона динара за исплату 

отпремнина по државном социјалном програму за 49 запослених у РТВ Крагујевац. 
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Реализација социјалног програма у РТВ Крагујевац је била предуслов градоначелника 

Крагујевца Радомира Николића, да од Владе Србије затражи да Град Крагујевац преузме 

оснивачка права у овој медијској кући до наредне приватизације. 

Такав захтев је Град Крагујевац упутио Влади Србије крајем маја, а по доношењу потврдне 

одлуке, крагујевачка Скупштина треба донесе коначно решење о преузимању РТВ Крагујевац. 

Регионална РТВ Крагујевац је приватизована у октобру 2015. године, Министарство привреде је 

раскинуло купопродајни уговор са бизнисменом Радоицом Милосављевићем из Крушевца у 

јануару 2017. 

Од тада је капитал ове медијске куће у државном регистру акција и удела, а у РТВ Крагујевац је 

именован привремени заступник државног капитала. 
 

Вулин упозорава шта све треба да знате пре него што се запослите у 
иностранству 

Извор: Танјуг 

На граничним прелазима почела је дистрибуција флајера и плаката о запошљавању наших 

грађана у иностранству, а министар за рад Александар Вулин апеловао је на све оне који траже 

посао у другим земљама да то раде на законом утврђен начин. 

 

Вулин је током обиласка Хоргоша 1, једног од граничних прелаза на коме се деле брошуре 

''Запошљавање у иностранству'' и ''Упућивање запослених на привремени рад у иностранство'', 

које је припремило Министарство за рад у циљу боље информисаности о правима наших 

грађана који се запошљавају ван Србије рекао да је прошле године преко Агенције за 

посредовање и запошљавање на рад у иностранство отишло 5.057 радника, али да је прави број 

вероватно далеко већи. 

- Наша јавност се мобилише и почне да говори о раду наших радника у иностранству тек када 

се деси нека трагедија, када неко страда и више не можемо да помогнемо. Баш зато желимо и 

овим путем да апелујемо на јавност, на све оне који траже посао у иностранству, да то раде на 

законом утврђен начин - рекао је Вулин. 

Како је истакао, од сада ће на сваком граничном прелазу грађани добијати информације шта су 

њихова права и обавезе. 

Министар је указао и да грађани, пре тога преко агенција којих у Србији има тачно 100, а чији 

рад контролише Министарство, могу безбедно и сигурно да оду да раде у иностранству. 
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"Немојте ићи ако нисте потписали уговор на српском" 

- Немојте ићи преко посредника о којима не знате ништа, немојте ићи тамо где нисте 

потписали уговор на српском језику пре него што сте напустили земљу, немојте одлазити пре 

него што се распитате и сазнате која је висина ваше надокнаде, какви су услови рада и ко је 

послодавац… - упозорио је Вулин. 

Он је позвао грађане да се за све информације обрате Министарству за рад. 

- Поделите са нама сваку вашу сумњу, проблем. Ми смо ту да вам помогнемо. Немојте да 

чекамо да се деси трагедија јер када напустите земљу, а не пријавите се нашим органима, ми 

једноставно не можемо да вам помогнемо. Допустите својој држави да вам помогне док сте на 

нашој територији - рекао је Вулин. 

Он је поновио да је Министарство рада ту да им помогне додајући да грађани на сајту имају све 

неопходне информације и податке. 
 

Радници ГОШЕ СПРЕЧАВАЈУ испоруку вагона словачком ЖОСУ 

Извор: Бета 

 су се данас на Железничкој станици у том граду како би спречили евентуални покушај 

транспорта вагона произведених у тој фабрици у словачки Жос. 

Они су незадовољни што нису испуњени њихови захтеви о исплати зарада које им дугује бивши 

власник компанија Жос, као и редовних плата. 

Председник штрајкачког одбора Гоше Милан Вујичић рекао је агенцији Бета да није испуњено 

ништа од договореног са представником "старог - новог газде" Небојшом Јанковићем.Како је 

навео, договор са послодавцем је био да на рачун Гоше најкасније један сат по испоруци вагона 

из фабрике на Железничку станицу одакле би били транспортовани у Словачку буде уплаћен 

договорен износ, али да то до сада није урадјено иако су вагони за транспорт били спремни у 

среду. 

- Обавештени смо да уплата договореног износа не може да буде до следеће среде - казао је 

Вујичић. 

По његовим речима, радници Гоше не желе да блокирају рад железничке станице већ само да 

спрече одлазак вагона док не стигне уплата њихових зарада. 

Додао је да запослени у Гоши до сада "50 пута преварени". 
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Запослени у Гоши су били у штрајку од почетка марта до средине маја ове године због 

неисплаћених зарада, неповезаног радног стажа и неоверених здравствених књижица. 

Бивши власник Гоше, словачки Жос Трнава, продао је крајем марта фабрику кипарској 

компанији Лиснарт за 4,2 милиона евра, али радници верују да је реч о "пословној акробацији" 

и да је фабрика и даље у власништу истих људи. 
 

 

"Да ли новац Крагујевчана којим се финансира РТС мање вреди?" 

У име 15.000 чланова Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) у Крагујевцу, али и свих 
осталих њихових суграђана, тражимо од вас да Радио-телевизија Србије, свакодневно, емитује 
озбиљније прилоге или емисију о Крагујевцу. 

Пише: З. Р.   
  

Како би Крагујевчани који плаћају порезе и таксу из којих се финансира РТС били 
информисани о дешавањима у свом граду и шумадијском делу Србије, наводи се у отвореном 
писму руководства СССС-а у Крагујевцу Управном одбору и генералном директору РТС-а 
Драгану Бујошевићу, уз напомену да је дописништво РТС-а у Крагујевцу, почетком 90-их, 
свакодневно припремало полусатне емисије о најактуелнијим збивањима у центру Шумадије. 

Како наводе, њихов захтев је "подстакнут и чињеницом да у Крагујевцу већ месецима не 
постоји ниједан електронски медиј који емитује информативни програм". 

"Највероватније је сувишно питање, како то да у свим емисијама на РТС-у, у које се позивају 
гости, нема готово никог ко није из Београда? Зар мислите да из других градова Србије нема 
мишљења која заслужују пажњу опште јавности? Да ли новац који грађани Крагујевца и других 
градова и региона дају за финансирање РТС-а мање вреди? Подсећамо Вас да се производња 
добара, односно да се стварање нове вредности од које живи цела Србија, скоро искључиво 
реализује у деловима Србије, из којих очигледно, по мишљењу надлежних у РТС-у, нема ко шта 
да каже", констатује се у отвореном писму, које је потписао председник СССС у Крагујевцу 
Југослав Ристић. 

 

Србија у штрајку: Гоша, Јура, Фалк Ист 

Живот на минималцу 

* А истина је да радницима никада није било горе. То се чује из сваког 

њиховог вапаја. Остају без доприноса, са минималцима и 

немогоћношћу да се изборе за неки бољи положај. Јер, ако добију 

отказ у фабрици у свом малом граду где ништа друго не ради - хоће ли 
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их неко погледати или ће им се судбина Драгана Младеновића 

учинити као следећи логичан потез. 
 

Радник Гоше Драган Младеновић убио се крајем марта у фабрици. Колеге су га пронашле 
обешеног у радном оделу. 

Пише: Љиљана Буквић 
 
Иза себе је оставио болесну мајку и незапосленог сина. Плату је примао као и остали радници 
фабрике шинских возила - на кашичицу. Четири године без плаћених доприноса исто толико 
без здравствене књижице. Његов тужни пример је један, страшан, али не и усамљен. Много је 
радника који у овој држави животаре на ивици егзистенције упркос томе што имају посао. Раде 
за минималце и мање од тога. 
Након несреће у Смедеревској Паланци радницима је прекипело. Младеновићеве колеге су 
зауставиле производњу, започеле штрајк и затражиле од власника да им да све што им дугује. 
Или, неће да раде. Преко ноћи се цела Србија упознала са ситуацијом у Гоши. Директор је 
побегао за Словачку, а дотадашњи власник ЖОС Трнава брзопотезно се повукао, продао 
фабрику преко ноћи кипарској фирми иза које, такође, стоје Словаци. Остало је енигма да ли су 
то уопште неки нови власници или само тај исти стари под новим називом и са новим 
седиштем фирме. У фабрику је у неком тренутку дошао и премијер Александар Вучић и обећао 
решење. После два месеца штрајк је прекинут, договор је био да се радницима исплати 90.000 
динара у три рате, да се остали део дуга распореди у 16 месечних рате, уплате доприноси за 
пензију и здравство. Од тога радници су добили 60.000 динара. И ништа више. Онда је уследио 
поново штрајк и тек пре два дана, након обећања да ће добити и тих преосталих 30.000 динара, 
почели су поново да раде. 

- Не знам шта да вам кажем. Појавио се још један представник нових власника. Договорили су 
се са штрајкачким одбором да завршимо 11 вагона који треба да се оцарине и преко Словачке 
оду за Немачку. Рекли су да ће до краја недеље да уплате тај новац - каже Љуба Савић, 
представник Независности у овој фабрици. За сада раде, посла има, чека их и један који раде за 
Иран. Да ли ће и шта бити од тога, кажу, потпуно је неизвесно. 

За фабрику има посла и могло би да га буде. Али питање је колико је власницима и даље стало 
да остану овде, у фабрици која је приватизована пре 10 година. Да ли је "одлазећи" власник 
ЖОС Трнаве из Словачке почетком априла био озбиљан када је поручио тамошњим медијима 
како "једва чека да се реши Гоше", те како је та фабрика за стечај. 

Само коју недељу касније у Књажевцу су готово сви запослени фабрике обуће Фалк Ист дошли 
једног јутра на посао и решили да не раде. Претходног дана им је уплаћена плата за 5.000 
динара мања него иначе. За већину био је то пад на испод минималца. Готово сви запослени, 
њих више од 800, решило је да не ради. У кругу фабрике почели су штрајк и не знајући да на то 
немају право по закону и да им за то треба организатор, синдикат да стане иза њих. 

- Како није по закону, па ко овде поштује законе, јер по закону да нас плаћају мање од 
минималца - узбуђени су били тога дана. Адреналин је растао, а они су брзински подучени 
морали да организују синдикат. Већ наредног јутра УГС Слога је, за неколико сати, прикупила 
600 и више потписа за чланство и деловало је као да су радници победили. 
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Међутим, осим што су добили могућност да у будућности некад законски преговарају о бољим 
условима за рад, у Фалк Исту се ствари нису промениле. 

- Првих дана после штрајка све је било мед и млеко. После седам све се вратило у нормалу. 
Норме су подигнуте, ради се на 32 степена уз машине, три суботе заредом су нам биле радне. 
Закинуто нам је враћено, али ништа више од тога - каже Милан Богосављевић, један од вођа 
новоформираног Слогиног синдиката у књажевачкој фабрици. 

Више од 80 одсто фабрике ради за минималац, а њега се, како кажу, послодавац држи "ко 
пијан плота". О повећањима нико и не прича. Као и у Јури. Прошла је цела година од када је 
јавност сазнала за приче радника који су радили у фабрикама у Рачи, Лесковцу и Нишу. О 
саветима менаџера да "носе пелене" како не би ишли сваки час у тоалет, до физичког, 
вербалног злостављања. Радници су причали, жалили се, бивши тужили фабрику не 
дочекавши пресуде да се заврше. За све то време послодавац из Јужне Кореје није се 
оглашавао. А никада нисмо сазнали да ли је премијер Вучић отишао, како је обећао, да 
разговора са власницима да види шта се заиста дешава. Нисмо сазнали ни епилог приче о 
подмићивању инспекције рада у Нишу. Или како год је дефинисано то што је Јура пре 
неколико година нишкој инспекцији рада поклонила четири аутомобила. Како се уопште 
Инспекторат реваншира компанији која јој да такав један вредан поклон. Ваљда тако што у 
свакој наредној инспекцији утврди - да није било неправилности. 

Тужних радничких прича је превише у транзиционој Србији. Превише је било лоших потеза 
свих власти од 2000. наовамо. Прегршт случајно или намерно пропалих, лоших и 
катастрофалних приватизација. Како је само уништена Југоремедија, Комграп, Генеx у ком 
радници ни данас, после осам година, нису добили својих 200 евра по години стажа. Од новца 
који им припада, који наводно постоји на неком рачуну. 

Капитализам нас је самлео, гомила из ЕУ избачених инвеститора за своју нову израбљивачку 
"меку" изабрала је Србију. А наше власти су их оберучке прихватиле. Инвеститори су тако 
добијали земљиште на коришћење, субвенције за сваког радника да не морају да брину бар 
наредних пет година. Власт је добијала привремени мир и подлогу да може на свакој 
конференцији за новинаре да се хвали - како ради, запошљава, прави суфицит... како никада 
нисмо боље живели. 

А истина је да радницима никада није било горе. То се чује из сваког њиховог вапаја. Остају без 
доприноса, са минималцима и немогућношћу да се изборе за неки бољи положај. Јер, ако 
добију отказ у фабрици у свом малом граду где ништа друго не ради - хоће ли их неко 
погледати или ће им се судбина Драгана Младеновића учинити као следећи логичан потез. Ко 
ће стати иза њих - синдикат, можда? А можда и не, јер оштрица синдиката отупела је одавно. 
Синдикалне вође, уз изузетке, одавно су се приклониле властима, не таласају. Може ли ико да 
се сети када је последњи пут и шта натерало синдикате да изађу на улице? Тешко. 

Држава проблем радника примети тек када медији почну да пишу о неком појединачном 
случају, као сада о Виолети Петровић, оболеле самохране мајке која је у Јури добила отказ. Али 
она буде кратког даха. Без конкретне воље и жеље да се помогне. Јер да је то хтела, могла је на 
време да води рачуна кога доводи, коме поклања наше паре, на време да шаље инспекције и 
кажњава оне који крше закон јер не уплаћују годинама доприносе (Гоша), или оне који крше 
Устав земље (Јура). Колико Драгана Младеновића у Србији треба да се убије да би они који 
одлучују у њој схватили да су ту да брину о интересу свих грађана ове земље, а не само својих 
партијских послушника. 
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Радници „Гоше“ заробили вагоне за Словачку, преноси регионални 

информативни портал Подунавље.инфо 

Штрајк радника “Гоше” настављен – на железничкој станици 

Штрајк радника Фабрике шинских возила „Гоша“ у Смедеревској Паланци, који траје са 
прекидима већ два и по месеца, јутрос је настављен на железничкој станици у овом граду, где 
запослени чувају вагоне са готовим производима. 

Пише: Д. Ђ. 
 
– Ни после разговора са новим представником власника није поштовано што смо се 
договорили и што смо ставили на папир. Договор је био да пустимо вагоне да изађу из 
фабрике, а они ће нам одмах сутрадан извршити уплату. То се није десило и одлучили смо да 
не дамо вагонима да крену одавде. Направићемо страже од по десет људи који ће ту током 
викенда нон-стоп да дежурају – каже Милан Вујчић, председник штрајкачког одбора. 
На колосеку је “заробљено” десетак вагона са обртним постољима и другим производима. 
Штрајкачи су о својој одлуци обавестили и полицију, објаснивши да немају намеру да 
блокирају пругу и станицу већ само вагоне који треба да крену пут Словачке. 

Радници су одлучни да не попусте, како наводе, зато што су више пута изиграни. Поучени 
искуством да им пуне четири године нису били уплаћивани ни порези и доприноси, нису 
спремни на уступке. 

Још увек чекају обећаних 30 хиљада по запосленом, колико недостаје до договорених 100 
хиљада динара да би обуставили штрајк. Остају и при осталим захтевима - да им се дуг за 
заостале зараде исплати у 16 рата, као и да плате морају да буде редовне, месец за месец. 

 

Повереница: Значајна укљученост мушкараца 

Укљученост мушкараца у животе њихових партнерки и деце има немерљив значај за достизање 
пуне равноправности и доноси корист женама, деци и самим мушкарцима 

Пише: ФоНет 
 
То је рекла повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на глобалном састанку 
МанЦаре Мреже у Београду која је посвећена улози очева у достизању родне равноправности. 
Она је нагласила да, између осталог, ангажовање мушкараца као укључених очева утиче и на 
јаче и равноправније партнерске односе, на правилан развој деце, њихово самопоуздање, као и 
на побољшање квалитета живота сваког појединца, саопштерно је данас из канцеларије 
поверенуика за заштиту равноправности. 

У том смислу подржавамо активно укључивање очева у одрастању деце, рекла је повереница и 
навела пример дискриминације оца коме је онемогућено да бораве у болници са својим 
дететом. 
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Исход свега је била препорука Повереника болници да измени одлуку и омогући и једном и 
другом родитељу боравак у својству пратиоца у болничким собама. 

Глобални састанак МенЦаре мреже организује Промундо-УС у сарадњи са Центром Е8, а 
догађај окупља представнике и представнице организације, УН агенција и институција, бројне 
експерте и експерткиње који се баве темом родне равноправности, ангажованог и ненасилног 
очинства. МенЦаре кампања се спроводи у више од 40 земања на пет континената. 

На глобалном тродневном састанку МенЦаре 2017, који се данас завршава, учествовали су 
светски познати стручњаци и стручњакиње из области родне равноправности као што су Гери 
Баркер, председник организације Промундо, директорка за права жена и родне правде 
организације Оxфам Ники ван дер Гаг, Џејн Като-Волис, виша програмска координаторка 
Промунда и други, наведено је у саопштењу. 

 

 


