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ШТРАЈК У КАТАСТРУ ТРАЈЕ ВИШЕ ОД МЕСЕЦ ДАНА Преговори са 
синдикатима трају, а ево шта они кажу да је УСЛОВ да би почели да 
раде 
Р.Бриза 
 
Штрајк у службама катастра Републличког геодестког завода (РГЗ) сигурно неће бити прекинут 
данас јер неће заседати Штрајкачки одбор, реченица је Небојше Пејчиновића, извршног 
секретара синдиката "Независност" у РГЗ, која је лупила тачку на сва надања, нагађања и 
незваничне информације које су од јутрос стизале са свих страна - РГЗ, Министартва за рад, 
запошљавање и социјалну политику, али и самог катастра да ће штрајк бити окончан. 
Људи заглављени у купопродајама станова, за које им је неопходна документација из катастра, 
али и агенције за некретнине, инвеститори и сви остали који имају било какве везе са 
некретнинама и земљиштем, и даље не знају када ће моћи да заврше своје послове. 
РГЗ: Питајте Министартво за рад 
У РГЗ за "Блиц" кажу да они немају никакве информације у вези са прекидом штрајка и када ће 
он евентуално бити прекинут "јер је преговоре са људима у штрајку "преузело" Министарство 
за рад. 
У том Министарству, до објављивања овог текста, нису имали информације, нити су хтели да 
лицитирају када би ситуација, која је зауставила промет некретнина, могла да буде завршена. 
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Небојша Пејчиновић каже за "Блиц" да су људи из Штрајкачког одбора били досад на 
неколико преговора са надлежнима, да је Министарство за рад 28. марта наложило РГЗ да се 
сви запослени и радно ангажовани људи врате на радна места на којима су били до 
22.фебруара, пониште раскиди уговора запосленима до тог датума, као и да се одмах исплате 
накнаде за прековремени рад. 
- Да ће све бити испоштовано обевестио директор РГЗ Борко Драшковић Министартво за рад, 
који је навео да ће се са тим кренути сутра. Данас сигурно неће бити прекинут штрајк. Још 
немамо информацију да су урађене корекције плата. Када то буде било решено, када сви 
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премештени радници са својих радних места буду добили решења да се враћају на стара и када 
се пониште раскиди уговора за раднике, тада ћемо сести и донети одлуку о даљем току штрајка 
- објашњава он. 
Како Пејчиновић додаје, у документацији РГЗ и Министарства за рад су одгвори на два захтева 
које су синдикати имали, а постоји и онај о утврђивању одговорности руководства РГЗ и тај 
поступак је у току. 
- Услови за рад синдиката, а што је био, такође, један од услова за прекид штрајка требало би да 
се дефинише одређеним актима. Нисмо постигли потпуну сагласност, али очекујем да ћемо је 
постићи када људи буду били враћени на своја радна места - наводи он и каже да ће у року од 
неколико дана "имати Штрајкачки одбор на којем очекује конкретније информације о даљем 
поступању". 

 



6 

 

Важне одлуке недовољне за обуставу штрајка 
"Не верујем да ће трајати још дуго, имамо много лоших искустава" 
- То може да се деси већ сутра или прекосутра. Заиста не верујем да ће све то трајати још дуго. 
Имамо много лоших искустава. Сада ништа нећемо да оставимо недоречено. Компјутери нису 
угашени у катастру. Електронски могу да се предају захтеви, али у неким катастарским 
општинама је немогуће подићи документа, док је у другим то могуће - каже он. 
Подсетимо, почетком ове године почела је обустава рада запослених у РГЗ, а месец 
дана пошто су најавили штрајк, тражећи да се побољша статус запослених. До сада 
су запослени имали штрајк пред Владом Србије, потом разговарали са 
премијерком Аном Брнабић, а у целу причу укључено је Министарство за рад, 
запошљавање и социјалну политику. 

 
Од 27. фебруара запослени у РГЗ, и то у свим организационим јединицама у Србији, ступили су 
у поновни штрајк јер, како су синдикати РГЗ навели 27. фебруара, на састанку Штрајкачког 
одбора констатовано је да РГЗ и Влада Србије нису испунили обавезе које су предвиђене 
Споразумом, којим је окончан претходни штрајк. 
"Смањење примања једном броју запослених у јануарској плати, као и неиспуњавање обавезе 
покретања надзора над радом руководства РГЗ од стране Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, представља директно кршење Споразума. Поред тога није 
формиран Одбор за праћење примене и спровођења Споразума што је довело до погрешних 
тумачења и умањења примања запослених", навели су тада у саопштењу 
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Министар затражио укидање забране запошљавања у просвети 
 
Шарчевић је оценио да ће поменута мера имати и велики значај за раст 
наталитета, јер око 96 одсто запослених у просвети чине жене 
Министар просвете, науке и технолошког развоја Србије Младен Шарчевић покренуо је 
иницијативу за укидање забране запошљавања у просвети, саопштено је из његовог 
Министарства, преноси ТаЊуг. 
„Укидање забране запошљавања имаће велики значај за запослене у просвети где око 25.000 
људи ради на одређено време. То су углавном подстанари, млади људи који су у веома 
неповољном положају, не могу да живе нормално, да заснивају породице”, рекао је Шарчевић 
на данашњем састанку с представницима Фискалног савета. 
Он је оценио и да ће укидање забране запошљавања имати и велики значај за раст наталитета, 
јер око 96 одсто запослених у просвети чине жене, као и да укидање забране неће угрозити 
буџет, јер се и они на одређено већ финансирају из државне касе. 
„Контрапродуктивно је да око 25.000 људи ради на слободним нормама и већ пету годину су у 
неповољном статусу”, додао је Шарчевић. 
Он је рекао да би свако ко ради дуже од годину дана на некој норми могао да буде запослен, 
што може да се уреди уредбом, изменом неког закона. 
„Све је то техничка ствар и питање добре воље”, закључио је министар, каже се у саопштењу. 
 

 
 

Полицијском синдикату Србије стигла подршка из Русије 
Пише: ФоНет 

 
 
Полицијски синдикат Србије (ПСС) саопштио је данас да је добио подршку колега 
из Синдиката полиције и свих безбедносних служби Руске федерације због 
нелегалног отимања репрезентативности, о чему је недавно одлучио врх 
Министарства унутрашњих послова Србије (МУП). 
     
 „Упознали смо их са притиском на ПСС, наше чланство и потпуно протизаконито отимање 
репрезентативности. Од колега из Русије добили смо пуну подршку“, нагласио је у саопштењу 
председник ПСС Вељко Мијаиловић, указујући да руски чполицијски синдикат окупља „око 
милион и по запослених у полицији, затворским службама и службама безбедности Русије“. 
У писму које је потписао председник руског полицијског синдиката Алексеј Лобарев, пружа се 
пуна подршку ПСС и Вељку Мијаиловићу у одбрани нарушених професионалних права и 
незаконитог одузимања репрезентативности, наведено је у саопштењу ПСС. 
„Увек су нам главни приоритети били развитак међународне сарадње полицијских 
организација и активна сарадња, какву имамо са Полицијским синдикатом Србије. 
Нарушавање њихових професионалних права и норми социјалног партнерства је нешто са 
чиме се не слажемо“, поручили су руски синдикалци колегама из полиције у Србије. 

http://www.politika.rs/
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У писму подршке које преноси ПСС наводи се да оцена да је „главна улога државе подржавање 
и развитак професионалних и независних служби“ и да је „нарушавање професионалних права 
и гаранција социјалних права, нажалост, у последње време је карактеристично за многе земље 
света“. 
„Могуће је да ће наступити таква времена када ће многе структуре у држави бити 
супростављене народу. Од свог настанка, Полицијски синдикат Србије је радио у заштити 
отаџбине, представљајући захтеве полицајаца на најбољи начин. 
Они су показали да српски полицајац и српски војник, никада неће издати свој народ“, 
наведено је у поруци Синдиката полиције и свих безбедносних служби Руске федерације. Уз 
оцену да је „српски народ 1999. године у агресији НАТО пакта показао како се херојски 
супроставља и зна цену своје слободе“, руски синдикалци наглашавају да „Синдикат полиције и 
свих безбедносних служби Руске федерације принципијелно и недвосмислено подржава рад 
Полицијског синдиката Србије у његовој борби за мир, сарадњу и заштиту професионалног 
статуса српских полицајаца“, пренео је ПСС у саопштењу. 
 
 

 
 

На продају имовина десетак војвођанских предузећа 
      
Током овог месеца, по јавним позивима објављеним на сајту Агенције за лиценцирање 
стечајних управника, на јавним продајима наћи ће се покретна и непокретна имовина десетак 
предузећа из Војводине, а моћи ће да се пазаре фризерски салони, њиве, фабричке хале, 
зграде, трактори, камере, аутомобили... 
 
Тако ће се првог дана наредне недеље, 8. априла, на продаји у Одељењу за стечај АЛСУ-а у 
Новом Саду наћи пословни простор од 32 квадратна метра некада чувеног фризерског 
предузећа АД „1. мај” Нови Сад за који није утврђена намена. То предузеће је давно отишло у 
стечај, а сада је на продаји његова стечајна маса. Почетна цена је 1.480.195 динара. 
За 16. април заказане су две продаје војвођанских предузећа, а обе се односе на имовину некада 
позатних суботичких фирми. Тог дана у 11 сати у Одељењу за стечај АЛСУ-а у Новом Саду 
продаје се имовина суботичке фабрике обуће „Солид”. Почетна цена је 5.825.519,50 динара за 
стопостотни удео у привредном друштву предузећа „Солид” д. о. о. за производњу и промет 
обуће и пластике у Суботици, као и исти проценат за део друштва у Бајмоку. Продају се и 
потраживања по основу откупа станова. Истог дана, 16. априла, на истом месту је и продаја 
непокретне имовине АД „Вагар” у стечају из Суботице по почетној цени од 2.179.190 динара. У 
тој цени је пословна зграда од 242 квадратна метра у Суботици и дограђени део од 34 квадрата. 
5.825.519,50 почетна цена за суботички „Солид” 
Дан касније, 17. априла, у Агенцији за лиценцирање стечајних управника у Београду продаје се 
покретна имовина некада познатог пољопривредног комбината „Алекса Шантић” у стечају из 
Алексе Шантића. Имовина је подељена у неколико целина, а махом је реч о пољопривредној 
механизацији. У првој целини се по почетној цени од 3.069.372,80 динара нуди комбајн „yон 
дир” из 2002. године и хедер за жито исте компаније и истог годишта. У другој целини су 
мини-бус, путничко возило, камион-тегљач и цистерна за превоз, а почетна цена је 1.511.076 
динара. У посебној целини је покретна имовина, коју чине прикључне пољопривредне машине 
– неке исправне, неке неисправне, а неки и у деловима, затим резервни делови и канцаријски 
материјал, а почетна цена је 5.110.081,60 динара... 
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3.069.372,80 динара трактор „џон дир” и хедер за жито 
Имовина суботичког АД „Братство” у стечају, које се бавило производњом локомотива и 
шинских возила, наћи ће се на продаји  22. априла у Одељењу за стечај АЛСУ-а у Новом Саду 
по почетној цени од 19.476. 693,80 динара. У објављеној огласу наводи се да најзначајнију 
имовину тог предузећа чини пословна зграда површине 297 квадратних метара, уз напомену да 
то у природи представља објекат спортског клуба. Затим се наводи зграда од 309 квадрата на 
Палићу, која у природи представља зграду ресторана. Уз то се продаје и пословна зграда на 
истом месту на Палићу, која у природи представља објекат тоалета. На продају је и остала 
имовина стечајног дужника, коју чине опрема, удели у другим правним лицима, потраживања 
за станове у откупу. 
 
Хладњача, прерада... 
По почетној цени од 7.239.485 динара 18. априла у Апатину, Индустријска зона бб, јавним 
надметањем продаваће се имовина предузећа ЛББ „Фриго” ДОО у стечају. 
Продаје се објекат прехрамбене индустрије и производње пића – хладњача с надстрешицом, 
кроисне површине 893 квадата, затим пословна, односно управна зграда, у Апатину од 260 
квадрата, као и трафостаница, канцеларијски намештај, кухињски елементи и апарати и 
санитарије и купатилски намештај. 
 
Последњег дана априла у Петроварадину, у Прерадовићевој 40, на јавној продаји наћи ће се 
имовина, седма продаја, предузећа „Голија импекс плус” ДОО у стечају Нови Сад. То предузећа 
бавило се гајењем поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака, а по процењеној 
вредности од 216.691.770 динара продаје се производни погон у Чоки, као и непокретности које 
нису уписане а изграђене су на истој парцели. У другој целини је пословни простор „Чоканка” у 
Чоки, површине 873 квадратна метра и процењене вредности 216.691.770 динара. На продају је 
и пољопривредно земљиште у Јазову, 91 ар и 28 квадратних метара, с почетном ценом од 
1.035.130 динара. Почетна цена за пословни простор у Београду од 390 квадрата је 3.712.840 
динара. У петој целини по почетној цени од 21.888.340 динара у понуди је опрема за месну 
индустрију: опрема на линији за клање говеда, кутер... 
Љ. Малешевић 
 

Ово су пет најчешћих разлога за престанак радног односа у Србији 
      
НОВИ САД: По подацима из Анкете о радној снази у 2018. години, коју је пре неколико дана 
објавио Републички завод за статистику, међу пет главних разлога за престанак радног односа 
у претходних осам година су: посао је био привременог или сезонског карактера, радник је 
добио отказ, затварање приватног бизниса, лични или породични разлози и остали разлози. 
 
Током претходних осам година, показују подаци Републички завод за статистику , 38,9 одсто 
жена и 41,1 одсто мушкараца добили су отказ, укључујући и стечај предузећа. Због престанка 
рада на привременим или сезонским пословима у протеклих осам година поново се на 
евиденцији незапослених нашло чак 73 одсто мушкараца и 48,1 одсто жена. Због личних или 
породичних проблема без посла је остало 8,8 одсто жена и 6,3 одсто мушкараца, док је 
приватни бизнис затворило 6,3 одсто мушкараца и 4,1 одсто жена. 
Од укупно 412.200 незапослених на евиденцији Националне службе за запошљавање, показују 
подаци из Анкете о радној снази, лане је 71,2 одсто лица без посла било на евиденцији без 
права на новчану накнаду, 2,3 одсто незапослених је користило то право, док 26,6 одсто, иако 
нема посао, није било регистровано у евиденцији. 
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Високообразовани чекају 
Највише незапослених у Војводини прошле године имало је средњу стручну спрему – 51,4 
одсто, док је високо образовање имало 18,7 одсто од укупног броја незапослених. 
Код средње стручне спреме предњаче мушкарци, док код високог образовања има више 
незапослених жена. 
 
Анкета о радној снази за прошлу годину садржи податак да је од укупно 412.200 незапослених, 
у Војводини без посла било 88.100. При том, чак 68,7 одсто незапослених у Војводини је имало 
радно искуство, док је без њега било 19,3 одсто. Лане је у Војводини 44,7 одсто лица чекало на 
посао мање од године, од једне до две њих 15,3 одсто, од две до шест 17,1, док је дуже од седам 
година на посао чекало 10,9 одсто незапослених. 
Од 88.100 незапослених у Војводини, 15 одсто имало је од 15 до 24 године живота, од 25. до 34. 
имало је њих 27,8 одсто, а од 35 до 44 године 19 одсто. Незапослених од 45 до 54 године лане је 
у Војводини било 15,9 одсто, а оних између 55 и 64 године живота 10,2. На војвођанској 
евиденцији незапослених лане је било чак 17,5 одсто, односно готово петина, оних који имају 
нижу стручну спрему, а у том степену предњаче мушкарци. 
Иначе, у Војводини и Београдском региону лане је дошло до повећања запослености и пада 
незаполености, док у региону Шумадије и западне Србије није било битнијих промена на 
тржишту рада. Истовремено, у региону јужне и источне Србије, где је стопа запослености иначе 
најмања а стопа незапослености највећа, дошло је до додатног раста незапослености, док је 
број запослених стагнирао; стоји у Анкети о радној снази Републичког завода за статистику. 
Љ. Малешевић 
 

 
 

Белера: Несигурна радна места највећи проблем 
 
Несигурна радна места највећи су проблем с којим се суочавају радници у Србији, али и другим 
европским земљама, тврди председник Регионалног синдикалног већа Европске 
конфедерације синдиката, Рикард Белера. Још једна од тема, које брину раднике јесте висина 
плате. 
  
Велика конкуренција довела је до тога да су плате радника у Србији мале. Они који се побуне и 
траже повишицу убрзо остану без посла, јер се на једно радно место пријави и по неколико 
десетина кандидата. Управо мале плате и несигурна радна места највећи су проблем радника у 
нашој земљи. 
"Највећа брана нормалном систему и нормалном односу према раднику је смањење броја 
незапослених, јер ви данас ако тражите негде 20 људи пријави се 500 и он ће да каже, аха 
буниш се, погледај ред тамо", каже Горан Милић, председник Савеза самосталних синдиката 
Војводине. 
Иако живе и раде у једној од најразвијенијих земаља, Швеђани највише проблема имају са 
полном дискриминацијом и несигурним радним местима. Од стреса на послу годишње умре 58 
Швеђана. 
"Највећи изазови у Шведској су несигурни облици запошљавања. У индустријској грани 
постоји добра организованост синдиката, али у услужној делатности, ресторанима и хотелима, 
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раднике позивају на дневном нивоу. Управо ту раде жене, па се поставља питање родне 
равноправности", истиче Бенгт Форслинг, ЛО Шведска. 
Заједнички именитељ свим радницима у Европи јесте да зависе од плата, тврди Европска 
конфедерација синдиката. Како истичу, зарада је главни пут ка постизању благостања. 
"Оно чиме сви треба да се позабавимо јесу веће плате, више демократије на послу, јак систем 
социјалног осигурања. То је оно што нам људи траже, то је оно што нам треба, јака економија 
која доприноси благостању", наводи Рикард Белера, из Европске конфедерације синдиката. 
Сваке године у свету од последица стреса на послу умре 23 милиона људи и то је још један од 
проблема с којим ће морати да се суоче радници, послодавци и представници синдиката. 
 


