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Балкански барометар: Незапосленост главна брига, расте стрепња од 
корупције  
Извор:Танјуг 

 

БРИСЕЛ: Савет за регионалну сарадњу (РЧ) представио је данас у Бриселу Балкански 

барометар (ББ) за 2017. годину, начињен на основу истраживање мишљења грађана и 

привредника о ситуацији, који показује да је у региону незапосленост главна брига, а да расте 

стрепња од корупције. 

"Незапосленост остаје главна брига наших грађана, иако више већих економија у региону 
показује знаке економског опоравка. Забрињавајуће је да, према резултатима Баромета, све је 
већа стрепња због корупције", рекао је Горан Свилановић, генерални секретар РЧ. 
Он је подсетио да је у Барометру од 2015. године 15 одсто испитаника оценило је корупцију као 
један од главних проблема региона, док је већ годину дана касније ова бројка порасла на 27 
одсто, да би ове године 32 одсто испитаника навело корупцију као највећи проблем. 
"Повећање економског раста у привредама у региону са собом је донело оптимистичнији 
поглед на будућност, који сада треба пратити одлучним активностима влада. Иако није новост 
да је пред регионом много посла, надамо се да ће налази Балканског барометра помоћи у 
утврђивању подстицајних програма за даљи раст у региону, нарочито имајући у виду 
провођење вишегодишњег плана активности Регионалног економског простора којег је 
припремило РЧ, а одобрили лидери из региона, овог лета у Трсту", додао је Свилановић.  
Упркос исказаној подршци европској интеграцији, скептицизам у погледу краткорочних и 
средњорочних изгледа региона за придруживање је и даље широко распрострањен, са 23 одсто 
испитаника који су рекли да верују да до чланства у ЕУ никада неће доћи, показује Барометар. 
Мацјеј Поповски, заменик генералног директора за европску политику суседства и преговоре о 
проширење (ДГ НЕАР) поновио је спремност Европске уније да настави подржавати процес 
проширења, што председник Јункер јасно и недвосмислено поручује Западном Балкану.  
"Увек је добро проверити ситуацију на терену и чути мишљења грађана и пословне заједнице у 
региону. Сведоци смо да су позитивна дешавања отворила простор за оптимизам. Самит у 
Трсту је био још један стимуланс том окружењу, јер је омогућио да представници Европске 
уније и региона раде заједно, а резултирало је договорима о Регионалом економском простору 
и транспорту, на пример", каже Поповски. 
Представљајући главне налазе ставова, искустава, тежњи, виђења и очекивања економија 
Западног Балкана, Владимир Глигоров, стручни консултант ГфК-а и истраживач на Институту 
за међународне економске студије у Бечу, нагласио је да се привредници и даље боре са оним 
што виде као сложено опорезивање и неповољан пословни амбијент уз непредвидив правни 
систем.  
"62 одсто пословних људи у региону виде покретање властитог посла у месту у коме живе као 
веома тешко или тешко. Више од половине њих, односно 51 одсто, верује да би унапређење 
путева имало најпозитивнији утицај на њихово пословање. Иако се 56 одсто испитаника слаже 
да власти узимају у обзир њихове потребе, мада само у ограниченој мери, позитивно је што се 
бележи смањење броја испитаника који сматрају да их власти игноришу (пад са 38 одсто из 
2015. године на 30 одсто)", рекао је Глигоров.  



3 

 

Представљање Балканског барометра 2017 је организовао РЧ у сарадњи са Центром за 
европске политике (ЕПЦ), независном експертском организацијом.Балкански барометар (ББ) 
је годишње истраживање мишљења које је наручио РЧ, а спровела ГфК, и у његовом склопу се 
прикупљају и анализирају информације грађана и привредника из региона на различите теме, 
као што су запосленост, трговина, инвестиције, корупција, итд.  
Трећим издањем је било обухваћено 8.000 грађана и 1.600 предузећа.  
 
 

 
За старосну пензију важније године живота од стажа 
Аутор:Љубинка Малешевић 
 
Нашем листу често се читатељке или читаоци обраћају с питањем да ли им недостататак 

пензијског стажа – а по правилу је реч о неколико година – доноси умањење пензије. Међутим, 

по изменама Закона о ПИО, умањење пензије, па самим тим и превремено пензионисање, 

доносе године живота више него недостатак пензијског стажа. 

Наиме, за одлазак у пуну старосну пензију ове године мушкарцима треба 65 година живота и 
најмање 15 стажа, а женама 61 година и 6 месеци живота и бар 15 година стажа. То значи да, 
ако немају испуњен услов година живота, ништа им не значи то што имају више од три 
деценије стажа. Они без тих година живота не могу у старосну пензију. За превремену старосну 
ове године жене морају имати 55 година и 8 месеци живота и 37,5 стажа. Та превремена 
старосна пензија подразумева трајно умањење износа за 0,34 одсто за сваки месец 
ненавршених година живота прописаних за стицање права на старосну пензију, а то ове године 
значи 61 годину и 6 месеци живота. 
Дакле, треба правити разлику између услова за старосну и превремену старосну пензију. За 
старосну пензију важније су године живота, док је за превремену старосну пензију, која доноси 
трајно умањење, важнији пензијски стаж. Ту не би смело да буде непознаница и сви који имају 
године живота које су услов за старосну пензију до краја ове године, а при том имају најмање 15 
година стажа, треба до 30. децембра да поднесу захтев за пензионисање. До тог датума, захтев 
подносе и они који желе у превремену старосну пензију под условом да испуњавају година 
пензијског стажа, али и живота. 
Већ догодине услови ће бити промењени. Тада ради остаривање права на старосну пензију (за 
мушкарце се не мењају), жене ће морати да имају 62 године живота и најмање 15 стажа. За 
остваривање права на превремену старосну пензију, која доноси трајно умањење чека, 2018. 
услов за жене је 56 година и 4 месеца и 38 година стажа.  
Треба подсетити на то да ће се женама све до 2032. повећавати године живота као услов за 
старосну пензију да би те године коначан услов био 65 година, али се не мења минимамум од 15 
година стажа. С друге стране, за остваривање права на превремену старосну пензију сваке 
године се повећавају и године живота и године пензијског стажа и то све до 2024, кад ће даме 
морати да имају 60 година живота и 40 стажа. 
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Комисије ће долазити на кућни праг болесних 
Аутор: Оливера Милошевић 

 

Још се не зна шта подразумева пилот-пројекат који два министарства покрећу у „Железари 

Смедерево”, али чињеница је да пет хиљада радника железаре опслужују два лекара Дома 

здравља у Смедереву, односно по један у смени 

Прашина коју је прошле недеље преко два ресорна министарства дигло укључивање државе у 
проблем боловања у приватној кинеској компанији у Смедереву не јењава. Након што су после 
апела амбасадора Кине и директора железаре министри Зоран Ђорђевић и Златибор Лончар 
најавили појачану контролу боловања у смедеревској железари, повереник за информације од 
јавног значаја и заштиту података о личности покренуо је поступак надзора над применом 
Закона о заштити података о личности у Министарству за рад и Министарству здравља. 
У вези са случајем боловања у железари министар Лончар је потврдио да у време сезонских 
радова велики број радника железаре изненада отвара боловање и да постоји индиција да 
притом нису испуњени услови за то. 
 

 
 
 

 
 

Шамар запосленима у крагујевачкој фабрици 
Пише: Зоран Радовановић 
 
* Влада је, на запрепашћење запослених у ФЦА Србија и полицијских синдиката, 
на тендеру купила 710 аутомобила марке "шкода октавија" за потребе МУП-а, а 
судећи према најавама у плану је куповину још 790 возила истог произвођача 
Кад је 25. маја, у компанији Фијат-Крајслер аутомобили Србија, заједно са "другим човеком" 
Фијата Алфредом Алтавилом, означио почетак производње рестилизованог модела "фијат 
500Л", новоизабрани председник Србије Александар Вучић, јавно је, у директном преносу на 
РТС-у, позвао грађане Србије да купују ту марку аутомобила, јер ће тиме дати свој допринос 
развоју домаће аутомобилске индустрије. 
Вучић се том приликом похвалио да је возио "фијат 500Л" и констатовао да је реч "о добром и 
релативно јефтином аутомобилу". А само четири месеца доцније, влада је, на запрепашћење 
запослених у ФЦА Србија и полицијских синдиката, на тендеру купила 710 аутомобила марке 
"шкода октавија" за потребе Министарства унутрашњих послова Србије. Судећи према 
најавама у плану је куповину још 790 возила истог произвођача. Изненађење је утолико веће 
ако се зна да је у крагујевачкој фабрици, уочи тендера за набавку возила за МУП, дизајниран 
модел "500Л" прилагођен потребама полиције, а у понуди су били и други модели, пошто је 
крагујевачка фабрика, поред производње, регистрована и за пласман већине модела 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/954/Olivera-Milosevic
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италијанског произвођача. Томе треба додати и податак да је "шкода октавија" доста скупља од 
крагујевачког "великог фиће". 
- Куповином Шкодиних аутомобила, а не оних произведених у Крагујевцу, влада је "ударила 
шамар" запосленима у ФЦА Србија. Питам се ко ће онда да купује наше аутомобиле, ако 
држава, која је сувласник Фијатове фабрике у Крагујевцу, то не чини. Или, какву то поруку 
влада шаље домаћој, али и међународној јавности. Мислим, такође, да би требало истражити и 
то да ли је приликом набавке аутомобила за МУП Србије, можда, било и коруптивних радњи - 
истиче Зоран Станић, повереник УГС Независност у ФЦА Србија. 
На питање, зашто је у овом случају предност дата Шкодиним, а не Фијатовим возилима, 
премијерка Ана Брнабић одговорила је да влада "не заговара протекционизам", што ће рећи да 
не штити, нити фаворизује, домаће произвођаче. То је унело додатну конфузију у редовима 
запослених у крагујевачкој фабрици, који не знају како да протумаче дијаметрално супротне 
ставове председника Вучића и премијерке Брнабић. Наравно да им је став Вучића много 
ближи, али због изјаве премијерке почињу да сумњају у искреност његовог позива упућеног 
грађанима да купују домаће аутомобиле. Објашњење премијерке Ане Брнабић још је 
неприхватљивије имајући у виду да је држава Србија (су)власник крагујевачке фабрике 
аутомобила, и да се под изговором да влада не практикује протекционизам, заправо, пружа 
подршка конкуренцији из иностранства, што је, сматрају представници запослених у ФЦА 
Србија, својеврсни нонсенс. Тешко је, кажу, замислити да немачка полиција, примерице, вози 
аутомобиле француских или јапанских произвођача, и обрнуто. Напротив... 
Они који дуже памте подсетиће јавност да је на готово истоветан начин, куповином неколико 
хиљада "пежоа" и "пунта", уместо Заставиних "флорида", такође за потребе МУП-а, прва 
постпетооктобарска српска влада, додатно угрожавала и оно мало преостале производње 
аутомобила у Крагујевцу. Изговори су били исти, или слични, а иза свега су се, испоставило се 
доцније, крили интереси увозничког лобија и њихових политичких патрона. У Савезу 
самосталних синдиката Крагујевца сматрају да су "лични интереси" и овога пута основни 
разлог за куповину Шкодиних, а не Фијатових аутомобила. Због такве одлуке негодовали су и 
полицијске синдикалне организације. Насупрот томе, председник Вучић, премијерка Брнабић, 
али и министар полиције Небојша Стефановић, и даље "мудро ћуте". Посебно чуди, и 
забрињава, ћутање председника Вучића. 
Сумње полицијског синдиката 
Куповином аутомобила за МУП Србије бавио се и активиста, и бивши лидер, Независног 
полицијског синдиката Србије Момчило Видојевић, који је, како тврди, због постављених 
питања надлежнима с тим у вези, добио отказ. "Обратио сам се министру Небојши 
Стефановићу са захтевом да нашем синдикату одговори како су возила набављена и да ли је 
спроведена неопходна процедура. Осим тога, имао сам увид у документацију у којој се наводи 
да ће полицијским управама бити достављено 780 возила. Пошто је подељено 710 возила, 
логично се намеће питање где је нестало 70 аутомобила", коментарише Видојевић. Али, уместо 
одговора полицијски синдикалац Момчило Видојевић, добио је отказ. 
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Новица Антић: Шта вам вреде мигови кад нам пилоти одлазе 
Аутор:Миона Живић 
 
Председник Војног синдиката Србије Новица Антић изјавио је да је задовољан протестом 
Војног и Полицијског синдиката који је одржан у суботу, с обзиром на огромне притиске 
којима су припадници та два синдиката били изложени како не би дошли на протест. Он је 
најавио оснивање радничког покрета који ће се борити за права "обесправљених радника". 
"С обзиром да је то био класичан синдикални протест, ми смо задовољни његовим успехом. С 
обзиром да је више од 60 посто припадника било радно ангажовано тог дана и да су се 
послодавци потрудили да и овог викенда они имају много посла, уз лоше време и верски 
празник, као и притиске које су трпели, протест је прошао добро", рекао је Антић у Новом дану. 
Он је рекао и да су припадници војске били позивани из БИА из које су им постављана питања 
везана за протест, чиме је стваран додатни притисак на људе из унутрашњости да не долазе за 
Београд. 
"Звали су колеге из унутрашњости и то у смислу да се више ни не крију, лепо кажу: 'зовем из 
БИА, колико вас иде на протест, којим превозником идете' и таква питања", објашњава Антић. 
Додаје да се од најављиваног Марша радника одустало из техничких разлога. 
 Председник Војног синдиката је навео и да синдикалци планирају оснивање радничког 
покрета који ће, како је рекао, окупити "све обесправљене људе" и који ће моћи да има неку 
перспективу. 
"Застаћемо на тренутак са протестима, јер видимо да не воде ничему. Трошимо новац на 
организацију, на превоз, а то није ничији новац него наших чланова. Ми ћемо позвати све 
синдикате да нам се придруже у синдикалној борби, сешћемо, разговарати, да видимо који су 
нам заједнички циљеви, па ћемо се огласити", објаснио је Антић. 
Учесници протеста у центру Београда, који су у суботу под слоганом "Вратите нам државу", 
организовали Полицијски синдикат и Војни синдикат Србије, затражили су смене министара 
унутрашњих послова и одбране Небојше Стефановића и Александра Вулина, али и "свих оних 
који уместо за државу и народ, раде за партијске интересе". 
Новица Антић каже и да траже смену Вулина, али да су тражили смену и претходног министра 
одбране Зорана Ђорђевића, због непоштовања закона и Уставом загарантованих права 
припадника Војске Србије. 
"Ми не можемо да остваримо основно право, а то је колективни уговор...покушавамо да се 
изборимо за бољи статус припадника Војске, а угрожена су нам и друга права", рекао је Антић и 
додао да он "није државни непријатељ", али да га тако третирају, јер, како је рекао, и њега и 
председника Полицијског синдиката прате и БИА и ВБА. 
"Ако БИА и ВБА прате мој и рад Вељка Мијаиловића, а за то имамо и доказа, онда се поставља 
питање ко је овде државни непријатељ, ми или неко други", рекао је и наставио: "Ако имате 
ситуацију да због личних интереса некима обећате боља радна места да би они извршили 
притиске на представнике синдиката, а при томе се, барем када сам ја у питању, моји пословни 
резултати одлично познају". 
Антић је упитао: "Да ли је због тога Гашић дошао у БИА, да тако координира службе, да нас 
прате?" 

http://rs.n1info.com/topicv254/Miona-Zivic/1
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Из Војске дневно у просеку оде шест запослених - два војника, два подофицира, два официра и 
евентуално једно цивилно лице, каже Новица Антић 
 Он је рекао и да је синдикат тражио да разговара и са ресорним министром и са премијерком 
Аном Брнабић, али да их ни једни ни други нису удостојили разговора, иако су, како каже, они 
једини репрезентативни синдикат у војсци. 
"Тражили смо да седнемо и преговарамо, али ни наше ресорно министарство ни влада неће с 
нама да разговарају, а проблеми су веома озбиљни...Нисмо тражили, што би наш народ рекао, 
хлеба преко погаче али ајде да седнемо да видимо који су то компромиси, колике су 
могућности државе, а убеђени смо да има пара, с обзиром како се ненаменски новац троши", 
рекао је Антић. 
Он је додао да свакодневно из Војске одлази у просеку по шест особа, што цивилних лица, што 
војника, и то су подаци које, како каже, се готово поклапају с подацима које има министарство. 
Ненаменско трошење новца 

Говорећи о ненаменском трошку новца, Антић је рекао да они имају доказа да се много новца 
из војног буџета прелива на рачуне приватних фирми, а да се с друге стране, стално прича како 
нема новца за припаднике војске. 
"Возила се на ремонт одвозе у неку приватну фирму, а у Чачку имате ремонтни завод који 
служи за те ствари", каже Антић. 
На питање да ли синдикалцима штети или користи то што се на њиховим протестима 
појављују политичари, Антић каже да ти који га оптужују да се бави политиком, "не знају шта је 
дефиниција политике". 
"Оно што ја знам да је политика, то је учествовање у доношењу одлука...Ако ми имамо право да 
учествујемо у доношењу одлука, ко онда има право да нам забрани да се бавимо политиком? 
Основна дефиниција синдиката је да се бави политиком", каже Антић. Додаје да нема ништа 
против политичара на њиховим скуповима, уколико поштују њихов захтев, а то је да на 
протесте не долазе са обележјима партија. 
Мигови без пилота? 

На питање шта мисли о миговима које је Србија добила од Русије, Антић је одговорио: "Супер је 
што долазе, то су добри авиони, али шта вреде авиони ако ви немате људе, ако вам оду пилоти 
и инжењери...обука тих стручњака је озбиљна а њихов посао јако одговоран...не вреди вам ако 
су незадовољни и одсутни", каже Антић. 
 

 

Брнабић: Влада ће решити проблем злупотребе боловања 
Аутор: Бета 

 

Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је данас да ће Влада у договору са синдикатима и 

Социјално-економским саветом решити проблем злоупотребе боловања, нарочито током 

сезона пољопривредних радова. 

Она је казала да се ту не ради о малтретирању људи, већ о примени закона и заштити домаћих 

и страних инвеститора, али и људи који раде. 

Навела је да је реч о проблему који у Србији годинама постоји, а подаци показују да у неким 

фабрикама током сезонских радова остане само 30 одсто радника. "Морамо да нађемо начин 
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да решимо тај проблем. Разговараћемо о томе и са синдикатима и са Социјално-економским 

саветом", рекла је Брнабић. 

Министри здравља и рада, запошљавања, борачких и социјалних питања Србије, Златибор 

Лончар и Зоран Ђорђевић сагласили су се са ставом премијерке, истичући да у оквиру својих 

ресора активно раде на решвању проблема злоупотребе боловања. 

Ђорђевић, Лончар, амбасадор Кине у Београд Ли Манчанг и директор "ХБИС Груп Србија" 

Сонг Сихаи недавно су постигли договор о механизмима контроле амбасадор Кине у Београд 

Ли Манчанг и директор "ХБИС Груп Србија" Сонг Сихаи. 

 

 
 

 
 
 
Заједно дали крв за ВМА синдикати Бора, Мајданпека, Смедерева и 
Приједора 
Аутор: Силвија Вукашиновић  
  
У заједничкој акцији ЈСО РТБ-а Бор, Самосталног синдиката РБМ-а, „Хестила“, 
односно железаре Смедерево, и рудника “Арселор Митал” из Приједора, 
обезбеђено 57 јединица крви за потребе трансфузије Војно-медицинске академије 
у Београду. – Овакав вид војно-цивилне сарадње у заједничком интересу, па ће и 
убудуће бити организоване бар две акције ДДК годишње са циљем да се обезбеди 
довољно крви и продуката од крви за хемотерапију и оперативни програм. – 
Интересовање добровољних давалаца веће од договореног броја учесника у овој 
акцији, јер су хуманост и солидарност и даље на цени 
БЕОГРАД. – Само три и по месеца након сличног подухвата реализованог у оквиру 
годишњице успешне приватизације смедеревског „Хестила“, 6. октобра, у организацији ЈСО 
РТБ-а Бор и Самосталног синдиката Рудника бакра Мајданпек, 17 добровољних давалаца крви 
из Бора и Мајданпека су, са колегама из смедеревске железаре и Приједора, у служби 
трансфузије Војно- медицинске академије у Београду поново показали пословичну хуманост и 
велико срце. Заједно, дали су нових 57 јединица крви овој установи са којом већ неколико 
година остварују изузетну сарадњу у интересу својих колега и суграђана, односно, 
солидарности која не познаје границе. 
У Институту за трансфузологију и хемобиологију ВМА, који представља централну 
научноистраживачку, наставну и стручно-методолошку трансфузиолошку установу у Војсци 
Србије, а запослени у тој институцији изводе трансфузије хемопродуката, терапијске 
цитафарезе и измене плазме код болесника хоспитализованих на ВМА и у цивилним 
здравственим установама, добровољни даваоци крви из Бора, Мајданпека, Смедерева и 
Приједора у Републици Српској, дочекани су изузетно срдачно. Поздрављајући их потпуковник 
др Немања Боровчанин, начелник Одељења за конзервирање крви са лабораторијом за 
„НАТ – ПЦР“ је истакао: – Драго нам је да имамо овакве видове војно-цивилне 
сарадње, кроз акције добровољног давања крви које нам организују бројна 
удружења и подружнице Црвеног крста по целој Србији. Посебно издвајам РТБ 

http://kolektiv.co.rs/author/silvija/
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Бор и сарадњу која се после година када смо ми одлазили у Бор, сада одвија овде, 
јер тако је комфорније а организација самог давања крви боља. Трудимо се да 
обезбедимо довољно крви и продуката од ње за све болеснике који се лече у овој 
установи, а можемо да обећамо да ће их увек бити довољно за лечење свих грађана 
из ова четири града. 
Институт је референтна и консултативна установа војне трансфузиолошке службе, место 
провере нових хемобиолошких, имунохематолошких и других тестова и поступака у циљу 
њиховог увођења у рутински рад, стандардизацију реагенаса и контролу квалитета крви и 
хемопродуката. Потребну крв, течност која нема замене и живот значи, обезбеђује 
добровољним давалаштвом у Војсци Србије, а преостале количине сарадњом са удружењима, 
појединим компанијама и срединама. 
–Након повреде једног радника борског комбината који се лечио у овој установи, 
10-ак радника стигло је из Бора у жељи да добровољним давањем крви помогне, а 
половина је била у прилици да то и учини – присећа се како је кренула сарадња са РТБ 
Бором пре три године мајор др Милан Живковић: – После тога сам предложио да 
направимо одређени вид сарадње. Да за раднике, када буде неопходна наша 
помоћ у смислу хемотерапије, односно, припреме за оперативни програм, увек 
буде потребне крви. И, то функционише доста добро. Надамо се да ће сарадња 
бити настављена и продубљивана. 
Та сарадња се шири и унапређује: – Ми у железари смо имали некада те акције, па 
стали. Игром случаја, од челника синдиката у РТБ Бору и РБМ-у, са којима добро 
сарађујемо, чули смо за акције које имају са Војномедицинском академијом, па 
смо одлучили да се придружимо – каже Синиша Прелић, председник Самосталног 
синдиката из ХБИС Србија, кинеске корпорације која је железару преузела пре нешто више од 
годину дана: – Тако смо пре три и по месеца организовали акцију у Смедереву у којој 
је учествовало 15-ак добровољних давалаца из Бора и Мајданпека, а онда 
одлучили да наставимо, па смо данас дошли овде. Сматрамо да је то хумана акција 
којој није потребна никаква реклама. Јер, не зна се коме ће затребати крв или 
помоћ у животу, тако да је ово хумани гест људи који дају крв. Наше је да то само 
организујемо.  
Из смедеревске железаре поручују да ће наставити ову сарадњу и настојати да припреме још 
једну акцију, да годишње буду бар две. – На овај начин помажемо нашим људима који 
се лече на ВМА у Београду. Сарадња се одвија под геслом да крв треба да чека 
пацијента, а не обрнуто, и сви имају разумевања и жељу да то постане пракса – 
каже Горан Јовановић, председник ЈСО Самосталног синдиката металаца Србије РТБ-а Бор: 
– Добровољно давалаштво крви је доста запостављено у друштву, али наши 
даваоци се одазивају на сваки позив да помогну. Све је пропраћено и 
„логистиком“, будући да пословодство има разумевања и увек излази у сусрет 
организацији акција тог типа. 
Већ неколико година, према речима Јовановића, 70 одсто добровољно дате крви на подручју 
општине Бор обезбеђују добровољни даваоци компаније РТБ Бор. 
–У овој акцији учествујемо зато што и ми користимо здравствене услуге ВМА. 
Нажалост, имамо доста старијих радника, што се одражава на број оних који могу 
да дају крв, али ћемо и убудуће, најмање два пута годишње организовати акције са 
колегама, како би увек на располагању имали довољно драгоцене течности за 
наше болеснике. Људи који дају крв чине то више из личних хуманих осећања, 
него због слободних дана. Ипак, кроз законе Републике Србије, требало би боље 
уредити ову област, користећи искуства западних земаља – додаје Горан Антић, 
председник Самосталног синдиката у РБМ-у и подвлачи: – Слободни дани нису неважни, 
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али нема веће награде од сазнања да сте некоме спасили живот! 
Идеја да ове акције буду заједничке са добровољним даваоцима из Републике Српске родила се 
пре годину дана. – Ова хуманитарна акција је само део дугогодишње вишеструке 
сарадње у бројним областима синдикалног рада. Како и једни и други имамо 
добровољне даваоце крви, окупила нас је заједничка жеља да и ми, рудари и 
металурзи, дамо крв, помогнемо онима којима је помоћ неопходна – наглашава 
Миланко Стојнић, председник синдиката у “Арселор Митал” из Приједора, некадашњег 
руднику “Љубија”, који запошљава око 800 радника. Реч је о предузећу у којем је 51 одсто 
приватни капитал, а 49 одсто у рукама државе: – Надамо се да ће ово наше окупљање 
бити искра и иницијална каписла за још бољу сарадњу. Нажалост, много наших 
људи и чланова њихових породица је болесно, због лечења долазе на ВМА, па је 
зато добро да је процедура поједностављена у делу у коме можемо да помогнемо.  
Људи овакве акције добро прихватају, па је интересовање у свим срединама било веће од 
договорене бројке која је Институту за трансфузију обезбедила 50 јединица крви. Међу онима 
које је хумана идеја 6. октобра довела у Београд, био је и Леонардо Иванишевић из 
Приједора. Човек који је крв дао 180 пута, те због тога добио сва признања. Каже да је срећан 
због тога што је био у прилици да помогне људима којима је крв била неопходна, без обзира 
које су вере или нације. Он се после давања крви осећа добро, а издваја чињеницу да је далеке 
1980. године, само дан пре него што је требало да крене у Беч, на заказану операцију руке, не 
чекајући да га два пута позову, дао крв, јер се у руднику догодила несрећа. Ранка Југовић, 
медицински техничар у руднику “Арселор Митал”, додаје да је ово једна од многих акција 
тамошњих добровољних давалаца крви који сваке године најмање два пута организују нешто 
слично. Интересовања увек има, а међу тим хуманим људима није мало жена. 
 
 

 
 

Ванредне контроле – мања злоупотреба боловања   
Извор:Танјуг 
 
Строжом контролом покушаћемо да спречимо злоупотребу боловања, изјавила је данас 
председница владе Ана Брнабић и додала да ће многи инвестори отићи из Србије, уколико се 
нешто не промени, јер не могу да планирају посао. 
Она је додала да ће се на проверу боловања ићи због злоупотреба, а да ће они који су стварно 
болесни свакако и даље моћи да остваре своје право. 
„Проблем привреде је када дођу сезонски радови то што запослени узимају боловања, оду са 
посла да заврше сезонске послове. Радићемо са синдикатима како да решимо тај проблем“, 
нагласила је Брнабић. 
Она је додала да Закон о раду предвиђа контролу боловања. 
„Имамо фабрике где када дође време сетве ради 30 одсто људи, а остали су на боловању. У 
Ивањици је то рецимо велики проблем где се “убијете“ да доведете инвестоторе, а онда дође 
сезона и нема производње“, рекла је Брнабић. 
Она је додала да ће се радити на спречавању злоупотреба како би инвеститори могли да 
планирају посао. 
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Министар здравља Златибор Лончар каже да не види проблем у томе што се боловања 
проверавају. 
Он је рекао да није било жалби грађана да је неко био болестан, а да му није отворено 
боловање, односно да то своје право није могао да оствари. 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ðорђевић указао је да се на 
злоупотребу боловања не жале само страни инвеститори већ и домаће фирме и као пример 
навео Телеком Србија. 
„Искористићемо све законске могућности да злоупотребу боловања сузбијемо“, рекао је 
Ðорђевић, али и подсетио да није интерес послодаваца да им болесни људи раде. 
Он је подсетио да постојећи Закон о раду у члану 179 предвиђа ванредну контролу боловања, те 
да уколико се злоупотребе докажу послодавац може прекинути уговор о раду. 
 

 

 
 

У фабрици до смрти?! 
Аутор:Д.Декић 
 
Све тежи положај српских радника поново је у жижи јавности, али овога пута 

читавог старог континента. Судбину радника Фабрике шинских возила Гоша 

из Смедеревске Паланке, Европска конфедерација синдиката (ЕКС) уврстила је 

међу пет драстичних случајева кршења радничких права у Европи. Међутим, 

српски синдикалци тврде да због најаве из Владе Србије о контроли одлазака на 

боловање горка судбина чека и раднике смедеревске железаре коју је преузео 

кинески Хестил. 

ЕКС са 45 милиона чланова осуђује страног послодавца јер радницима Гоше, који су пола 
године били у штрајку, није исплатио 20 зарада. Али му замерају и бедне плате, непоштовање 
колективног уговора и одсуство воље и жеље да преговара са синдикатима. Још се прашина 
због тог случаја није слегла кад су нову подигли министри рада и здравља Зоран Ђорђевић и 
Златибор Лончар.  
Притисак на лекаре 

Министар рада Ђорђевић најављује да ће инспекција Министарства здравља контролисати 
лекаре који радницима одобравају боловање. Узрок је што се послодавци жале да су им 
"злоупотребе боловања" проблем. Министар здравља Лончар се на то надовезао причом како у 
време сезонских радова "напрасно велики број радника отвара боловање", због чега ће бити 
контролисано одсуствовање с посла.  
Злоупотреба података 

- Сваки механизам контроле боловања подразумева обраду података личности, баш оних који 
су по закону нарочито осетљиви - образложио је Родољуб Шабић захтев министарствима да се 
изјасне шта подразумевају "пилот-пројекат" и "договорени механизам контроле боловања". 
Затражио је и одговор на питање који је правни основ за обраду података личности, ко ће 
вршити ту обраду и ко су корисници података.  
То је скандал, узвраћају из Удружених синдиката Србије Слога и од двојице министара 
захтевају да кажу шта су тачно договорили са Кинезима. Лидер Слоге Жељко Веселиновић за 
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"Вести" каже да овакав потез министара види као ново додворавање Владе Србије страним 
инвеститорима и обесхрабривање радника да се лече када су болесни. Он подсећа да запослени 
у Железари раде у веома тешким условима и да су често изложени хемикалијама и издувним 
гасовима штетним и опасним по здравље. Веселиновић сматра да још ригорозније контроле 
боловања представљају притисак на лекаре и мешање у њихов рад.  
Последице по здравље свих 

- Најављена контрола боловања је у супротности са Законом о здравственој заштити и Законом 
о раду. Уколико се направи такав уступак Хестилу, био би то преседан с несагледивим 
последицама по здравље свих запослених у Србији. Наиме, то би омогућило да и други од 
државе траже посебна правила у опхођењу са радницима - каже лидер Слоге.  
Закони се не мењају на силу 

- Преговори Ђорђевића и Лончара са кинеским амбасадором, при чему су детаљи непознаница, 
само су још једна афера ове владе. У свакој одговорној држави министри би били смењени због 
тога - рекао је Веселиновић.  
Истим поводом реаговао је повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић, који 
је покренуо поступак надзора јер су Ђорђевић и Лончар са амбасадором Кине у Србији и 
директором Железаре договорили контролисање боловања.  
Јавна брука 

Сви европски синдикати су поводом 7. октобра, Светског дана достојанственог рада, на својим 
порталима и својим члановима твитовали поруку о ситуацији у Гоши коју је од словачке 
компаније Жос Трнава купила кипарска фирма Лиснарт Холдингс. 
Како је саопштио Савез самосталних синдиката Србије, у групи фирми и организација у којима 
су кршена права радника су и Удружење банака Словачке, Мекдоналдс, Нестле и Самсунг.  
- Правила о боловању уређује неколико закона. Од оног о заштити података о личности, па о 
правима пацијената, до Закона о раду и о здравственом осигурању. Тим правилима се 
успоставља јединствен систем који не сме и не може бити мењан, нити се може заснивати на 
било каквим споразумима са страним инвеститорима, поготово не са појединим од њих - каже 
Шабић.  
Синдикални лидер Ранка Савић: Још само да раднике јури војска 

Председница Асоцијације слободних и независних синдиката Ранка Савић мишљења је да је 
начин конртроле који најављују министри катстрофалан и да представља врсту мобинга 
запослених.  
Она за "Вести" указује да се радници и иначе боје да оду на боловање када су болесни јер се у 
том случају смањују плате, али и зато што многи раде на одређено време.  
- С обзиром на начин на који су најавили мере и колико се министарстава у то укључило, фали 
само још да се придруже министарства војске и полиције и да њихови припадници упадају у 
станове да провере да ли су радници болесни - огорчена је Ранка Савић.  
Домаћи послодавци брзо уче од странаца: Премештај од 140 километара 

Српски радници ништа мање нису обесправљени код домаћих послодаваца, а у безбројном 
низу примера појавили су се и свежи.  
Крушевљанка Моника Вулић по повратку с једномесечног боловања обавештена је да је 
премештена у 140 километара удаљени Пирот. Закон дозвољава премештај до 50 километара, а 
власник фирме правда се да је због њеног боловања скратио радно време и морао да запосли 
другу радницу.  
Раднику Миленку Симићу који у предузећу Равнаја АД у Малом Зворнику од 1982. отказ је дао 
директор Александар Савановић. Симић је спремио тужбу и тврди да је отпуштен јер је као 
лидер синдиката хтео да заштити раднике. Истиче и да је фирма у блокади од када је 
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приватизована, а да плате касне три месеца. Савановић каже је Симић добио отказ због 
непоштовања радне дисциплине.  
 

 


