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Крушевац: Већа права за комуналце 

Аутор: С. БАБОВИЋ  

Повољнији колективни уговори за запослене у ЈКП у Крушевцу. У овој години 
предвиђено је да исплата солидарне помоћи запосленима буде обавезујућа 

ОКО хиљаду радника у крушевачким комуналним предузећима имаће већа права захваљујући 

колективним уговорима који су потписани у петак у Градској управи. Тако бар тврде 

представници синдиката и руководиоци пет јавних предузећа из комуналног сектора која су на 

буџету града. За почетак, у овој години предвиђено је да исплата солидарне помоћи 

запосленима буде обавезујућа, па ће практично и предузећа која су у дуговима морати да са 

41.800 динара помогну запосленима. 

 

- Потписивање ових уговора је резултат дијалога и круна је реформског процеса који је започет 

у нашим јавним предузећима - оцењује Јасмина Паруловић, градоначелница Крушевца. - 

Постоје и неке погодности које су директори, захваљујући подршци синдиката и града, добили 

овим уговорима, а то је да могу да награде рад а санкционишу нерад. 

Милан Грујић, председник Републичког синдиката комуналне и стамбене делатности Србије, 

наводи да су сви морали мало да попусте. Због ниских зарада, које се крећу око 22.000 динара, 

у Крушевцу су сва комунална предузећа исплатила солидарну помоћ. Очекује се да и ове године 

буде тако, као и да се испоштују неке специфичности посебног колективног уговора. 

 

Очекују се већа права за Крушевљане који раде у ЈКП "Градска топлана", "Водовод", ЈКП 

"Крушевац", ЈП "Пословни центар" и ЈП за урбанизам и планирање, а која се односе, између 

осталог, на јубиларне награде, боловање и минули рад. 

Послодавци верују да ће радницима бити боље. Према речима директора Водовода Владимира 

Милосављевића, у договору са два репрезентативна синдиката биће омогућена већа права за 

комуналне раднике. 

 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА 

НАЈВИШЕ радника у јавно-комуналном сектору ради у ЈКП "Водовод" (330) и у ЈКП 

"Крушевац" (265), а потом следе ЈКП "Градска топлана", са 186, и ЈП "Пословни центар", са 176 

запослених. Најмање их има најмлађе предузеће, ЈП "Урбанизам и планирање" - 47. Просечна 

плата у овом сектуру је 32.000 динара и за 18 одсто је нижа у односу на државни просек. Више 

од 20 одсто запослених је на минималцу. 
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“Оружари” одложили штрајк – иду код Вулина 

Штрајк радника фабрике “Застава оружје”, који је био заказан за уторак, 30. јануар, неће бити 
одржан, већ ће представници синдиката разговарати са министром одбране Александром 
Вулином. 

“Штрајкачки одбор Синдикалне организације Застава оружје донео одлуку о одлагању 
штрајка с обзиром да је у уторак у Министарству одбране заказан састанак представника 
синдиката са министром одбране на коме ће се разговарати о захтевима радника фабрике”, 
саопштено је из синдиката те фабрике. 

Даље активности, како се истиче, зависиће од резултата састанка са министром одбране. 

Штрајк је био најављен јер пословодство фабрике није испунило захтев синдиката да се 
запосленима исплати бонус од 25.000 динара. 

 

 

Синдикат пензионера најавио протест за 22. фебруар 

Удружење синдиката пензионера Србије (УСПС) најавило је данас протест за 22. фебруар, 

због тога што Уставни суд не поступа поводом њихове иницијативе да се закон којим су 

умањење пензије прогласи неуставним и поништи. 

Пише: ФоНет 
Протест ћемо одржати на дан када смо предали нашу другу иницијативу Уставном суду, који 
ћути већ три године, рекао је председник УСПС Михајло Радовић на конференцији за 
новинаре. 

Протест ће се, наводи, одржати пред зградом Уставног суда, а можда и пред седиштима неких 
других државних органа. 

Уставни суд је, каже, одбацио њихову прву иницијативу, па је УСПС поднео другу, а потом је и 
допунио, али Суд не жели да расправља о њој јер би "морао да поништи" закон о смањењу 
пензија. 

Према речима Радовића, када је Уставни суд одбацио њихову прву иницијативу није ни 
расправљао о њој, али су се судије поделиле, јер је четворо сматрало да треба расправљати. 
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Радовић је рекао да је УСПС више пута позивао Уставни суд да одлучи о њиховој иницијативи, 
а говорећи о положају пензионера казао је да мора да се престане са "правно - економским 
развратом" према њима. 

Како се све више пењемо на Дуинг бизнис листи живимо све лошије и новчаници су нам све 
тањи, рекао је Радовић, наводећи да се реториком представника власти не могу платити 
лекови, превоз и комуналије. 

Генерални секретар УСПС Љубиша Бабић је рекао да ћутање Уставног суда спречава 
пензионере да се обрате Суду за јудска права у Стазбуру. 

Важно је да се воде управни или парнични поступци како право на потраживање пензионера 
не би застарело, подсетио је Бабић, наводећи да се акција за враћање пензија наставља. 

 

  

Пензионери најавили протест у БГ 

Београд -- Удружење синдиката пензионера Србије за град Београд најавило је да ће 
протестовати 22. фебруара 

ИЗВОР: БЕТА   

Они су најавили протест због тога што Уставни суд не доноси одлуку о уставности закона којим 

су пензије изнад 25.000 привремено смањене, чиме ће, по њиховој рачуници, пензионерима 

укупно бити одузето милијарду евра. 

Законом о привременом уређивању начина исплате пензија је у примени од новембра 2014. 

године.  

 

Председник Удружења Михајло Радовћ рекао је на конференцији за новинаре да је Уставни суд 

прву иницијативу о оцени уставности тог закона одбацио, а о другој, поднетој 22. фебруара 

2016. године, још није донео никакву одлуку.  

 

"Уставни суд на наш захтев за оцену уставности закона не одговара ни позитивно ни негативно, 

а нама је неопходна одлука па и ако је негативна да би могли да се жалимо Суду за људска 

права у Стразбуру", рекао је Радовић.  

 

Додао је да у "Србији влада гомила апсурда и неправа и да се против тога тешко може борити 

правним средствима".  

 

Он је рекао да очекује да се због поглавља 23. и 24. у процесу интеграције Србије у ЕУ која се 

односе на правосуђе и људска права уведе ред у "правни и економски разврат".  
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Радовић је позвао пензионере да своја потраживања настала умањењем пензија пријаве 

адвокатима које је бесплатно ангажовало Удружење.  

 

"Власт прича како расте рејтинг земље и поправља се позиција на листи Светске банке Дуинг 

бизнис, а наши новчаници и фрижидери су све празнији. Реториком власти не можемо да се 

хранимо, њоме се не могу купити лекови и платити рачуни за комуналије", рекао је Радовић. 

Председник Програмског савета Удружења Живомир Тешић рекао је да је Удружење 

покренуло низ акција како би се бање вратиле у власништво Фонда за пензијско-инвалидског 

осигурање (ПИО).  

 

"Успели смо да договоримо да Влада Србије формира Радну групу у којој ће бити неколико 

министара, представника ПИО фонда и Фонда за здравствено осигурање која ће размотрити 

сва отворена питања и предложити стратегију враћања бања у власништво ПИО фонда", рекао 

је Тешић.  

 

Додао је да је у власништво ПИО фонда враћено 17 бања и да Удружење синдиката пензионера 

тражи разговор са министром за трговину, туризам и телекомуникације Расимом Љајићем о 

спорном власништву бања. 

 

 

"Пензионери су пред пуцањем": Најава протеста "Ставимо тачку на 
пљачку" 

Протест под слоганом "Ставимо тачку на пљачку" ће 22. фебруара у Београду 

организовати Удружење синдиката пензионера, на дан када су 2016. године 

предали другу иницијативу Уставном суду, који се још увек о њој није огласио.  

Пензионери су поручили да ће то бити последњи пут да упозоравају Уставни суд, Владу и 
државне институције на, како су рекли, "правно-економски разврат" који се догађа последње 
четири године, због "противуставног смањења пензија". 

Председник УСПС-а Михајло Радовић изјавио је да како Србији расте рејтинг на Дуинг бизнис 
листи, тако су новчаници пензионера све празнији. 

Подсетио је да у последње четири године реалне пензије опале за 20 посто. 

"Ми нећемо одустати када су пензије и одбрана ПИО фонда у питању. Уставни суд од 22. 
фебруара 2016. ћути на нашу другу иницијативу, јер знају да ако нас одбију - дају нам зелено 
светло за Стразбур и зато лицемерно ћуте. Прву иницијативу су одбили. А и сам Фискални 
савет се огласио и упозорио да не постоје више разлози за умањење пензија, односно разлози 



6 

 

за примену закона. Наше акције ће трајати све док не оборимо Закон и вратимо стање на оно 
како је било 2014. године и вратимо пензионерима њихову имовину", каже Михајло Радовић. 

Из УПСП-а поручују да протест долази у атмосфери када су пензионери пред "пуцањем". 

Протесту ће се придружити и представници синдиката војних пензионера. 

Представници Удружења синдиката пензионера Србије подсетили су и да се Европска 
федерација пензионера обраћала државним функционерима у Србији због "угњетавања и 
безобразног приступа према пензионерима". 

 

 

Пензионери: Од реторике ове власти не купују се лекови  

Извор: Н1, Аутор текста: Маја Ђурић 

Заказан је још један протест пензионера - већ 22. фебруара на улице ће чланови 

Удружења синдиката пензионера Србије, који ће, како су најавили, на тај начин, 

последњи пут, упозорити Уставни суд, Владу и друге надлежне институције да 

пензионерима врате пензије на ниво пре смањења. 

Поручују и да од борбе пред судом у Стразбуру не одустају. 

Пензионери су протестовали и 2015, 2016. и 2017... Због, како кажу, "правно - економског 

разврата" који се догађа од када су им пензије смањене, одлучни су да ће на улицу још једном. 

За протест под слоганом "Ставимо тачку на пљачку" одабрали су 22. фебруар, симболично, јер 

су управо тог дана пре две године Уставном суду предали другу иницијативу о којој се до данас 

суд није огласио.  

"Расте нам рејтинг на Дуинг бизнис листи, како то расте - тако нам новчаници, фрижидери све 

празнији. И не једе се реторика ове власти или људи који представљају ову власт, јер се за њу не 

купују лекови", каже Михајло Радовић, председник Удружења синдиката пензионера Србије. 

Чак и када би пред Уставним судом била одбијена иницијатива пензионера за оцену уставности 

Закона о привременом смањењу пензија - њихов пут ка Стразбуру био би отворен, кажу у 

синдикату и закључују: "Зато суд лицемерно ћути". Подсећају да је и Фискални савет саопштио 

да мера којом су пензије смањене може да произведе двоструку штету по државу, правну и 

економску. 

http://rs.n1info.com/journalist155/Maja-Djuric/1
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"Правне проблеме јер ће их, вероватно, бар пола пензионера тужити, а то је негде око 700, 800 

хиљада људи, можда и милион а и економске проблеме зато што се та цифра вртоглаво 

приближава цифри од милијарду евра. Ја мислим да ће већ крајем фебруара држава Србија 

бити дужна пензионерима милијарду евра", наводи Љубиша Бабић, генерални секретар 

Удружења синдиката пензионера Србије. 

А када буду покуцали на врата суда у Стразбуру, какве су шансе да пензионери спор и добију? 

Зоран Ивошевић, судија Врховног суда у пензији, за Н1 каже - велике. 

"Прописи су врло јасни! Ако нису ти прописи довољно јасни Уставном суду, онда ми се чини да 

би морали бити више него јасни суду у Стразбуру. Али, тај суд не може да суди пре него што се 

исцрпи поступак у земљи, у овом случају у Србији. Онда ће ваљда тај суд ове прописе да разуме 

онако како једино и могу да се разумеју - а то значи да ће пензије морати да се врате", рекао је 

Зоран Ивошевић. 

Због тога што две године не одлучују по иницијативи - пензионери су Уставни суд прозвали 

"зауставним судом". 

У Министарству за рад, борачка и социјална питања - без реакције поводом најаве протеста и 

свих иницијатива пензионера. На питања наше телевизије, до емитовања прилога, одговора 

није било. 

 

 

Нишки погребници прекидају штрајк, град обећао решења 

Аутор текста: Бета 

Радници нишког погребног предузећа "Горица" обуставиће сутра штрајк 

упозорења који су почели пре 40 дана, пошто су добили обећање представника 

града да ће њихов финансијски положај бити хитно побољшан, а полиција и 

тужилаштво испитати све злоупотребе у том предузећу. 

Мере за помоћ "Горици" и њеним запосленим усвојене су на састанку градоначелника Ниша 

Дарка Булатовића, ресорно надлежних већника, председнице Асоцијације слободних и 

независних синдиката Ранке Савић и повереника АСНС ЈКП "Горица" Радета Рашовића. 

Он је додао да су представници града обећали да ће "већ сутра упослити нове раднике на укопу" 

што ће, додао је, смањити чекање на сахрањивање покојника које сада износи око недељу дана. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
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"Доста дуго постоји застој у сахрањивању искључиво због тога јер немамо више радника за те 

послове. Само шест радника ради на укопу и они не могу више. Издају их и тело и снага", рекао 

је Рашовић новинарима. 

Председница Асоцијације слободних и независних синдиката Ранка Савић казала је да са 

представницима града договорено да се све обавезе према запосленима у "Горици" хитно 

исплате, укључујући и дуг од 2,5 милиона динара за јубиларне награде. 

"Договорено је да у наредна два месеца надлежни државни органи преиспитају сазнања до 

којих је дошла Радна група буџетске инспекције која се радом 'Горице' бавила прошле године", 

казала је Савић. 

Она је додала да је Радна група још септембра прошле године завршила извештај, али до 

данашњег дана није било реаговања по том документу. 

Градски већник Игор Војиновић је рекао да је интерес града да има погребно предузеће и да се 

сахрањивање несметано одвија и додао да је град од 2016. године у докапитализацију "Горице" 

уложио 334 милиона динара. 

"На жалост, половина тих пара отишла је на трошкове извршења и судске трошкове по 

тужбама радника који су из 'Горице' прешли у друга предузећа", рекао је Војиновић. 

Према његовим речима "Горица" дугује јавно-комуналним предузећима 120 милиона динара и 

још око 30 милиона добављачима. 

"Децембарске зараде запосленима у укупном износу од девет милиона динара ускоро ће бити 

исплаћене тако да то се то не може сматрати дугом предузећа", изјавио је Војиновић. 

Он је казао да извештај Радне групе која је испитивала пословање "Горице" није могао да буде 

обелодањен зато што се ради о подацима које полиција и тужилаштво тек треба да испитају. 

 

Синдикат Независност против продаје фабрика које производе 
наоружање и војну опрему 
 

Извор: Бета  

Грански синдикат индустрије, енергије и рударства "Независност" данас је оценио да Предлог 

закона о производњи и промету наоружања и војне опреме треба да буде повучен из 

скупштинске процедуре јер је њиме предвиђена продаја фабрика у области наменске и 
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одбрамбене индустрије које су од стратешког значаја за државу. 

 

"Залажемо се за поштовање закона и Устава Србије којим је изједначена приватна и државана 

својина, али сматрамо да уз добар менаџмент и државна својина може да буде ефикасна као и 

приватна својина, за шта има примера и у ЕУ", пише у саопштењу тог синдиката. 

 

Указано је да се о приватизацији фабрика наменске и одбрамбене индустрије морају изјаснити 

не само Влада Србије и Скупштина већ и репрезентативни синдикати, стручна јавност и 

невладине организације. 

 

Предлог закона о производњи наоружања и војне опреме по оцени синдиката "Независност" 

даје велика овлашћења Министарству одбране, а минимизира улогу Владе Србије. 

 

Такође је наведено да предложена решења нису у интересу радника у наменској и одбрамбеној 

индустрији нити државе. 

 

"Рокови за јавну расправу о предложеним решењима су одређени по војном диктату, а не 

демократској процедури, и зато сматрамо да Влада Србије треба да Предлог закона о 

производњи и промету наоружања и војне опреме повуче из процедуре", пише у саопштењу 

Гранског синдиката индустрије, енергије и рударства "Независност". 

 

 

Нове тужбе бивших Заставиних радника 

Ауторка:  РТК Бојана Крстић. 

Бивши радници некадашње фабрике „Застава аутомобили“ окупили су се данас на Тргу код 
крста, како би се информисали о статусу тужби покренутих по основу неизмирених дуговања 
након стечаја овог гиганта. 

Некадашњи радници „Застава аутомобила“ очекују да ће у најскорије време бити поништени 
анекси уговора које је, како тврде, у њихово име потписао тадашњи председника синдиката ове 
фабрике. То је, сматрају, предуслов да им буду исплаћене разлике у заради. 

Осим тога, бившим Заставиним радницима дугује се пензијско и инвалидско осигурање за 
период од 1993. до 2003. године, а на данашњем скупу добили су информације о статусу тужби 
покренутих након стечаја фабрике. 

Бивши радници „Застава аутомобила“ шансу за запослење виде у предузећу „Тесла дигитал“, 
које би у Крагујевцу отворио канадски бизнисмен Стеван Покрајац. 
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Према речима Радише Павловића, представника бивших Заставиних радника, Покрајац је 
спреман да одмах запосли 130 људи, односно да у првој години пословања ангажује до 2.000 
лица. 

Тим поводом, Павловић се обратио локалној самоуправи са молбом да размотри предлог 
Стевана Покрајца и прихвати га као најбржи начин за решавање питања запослења 
некадашњих радника фабрике аутомобила. 

 


