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Синдикати РГЗ: Самохрана мајка остала без уговора због штрајка 
 
 
Представници Самосталног синдиката и Синдиката Независност у Републичком 
геодетском заводу (РГЗ) упозоравају на премештање запсленик у катастре и по 50 
километара удаљене од места становања, на нижа радна места са нижом платом, а 
некима уговори нису продужени. Међу њима је и самохрана мајка троје деце. 
"Имате жену која ради седам година на привременим и повременим пословима, која није члан 
синдиката јер по закону то не може ни да буде. Њој се јединој не продужи уговор, а она је 
самохрана мајка троје мале деце. Када се њој не продужи, то утиче се на остале запослене", 
рекла је у Дану уживо Дијана Константиновић из Самосталног синдиката. 
Небојша Пејчиновић из Синдиката Независност рекао је да су премештања запослених због 
учешћа или подршке штрајку у супротности са Законом у раду и колективним уговором, што су 
потврдиле и њихове синдикалне цинтрале. 
Он објашњава да директор РГЗ и помоћници у складу са својим овлашћењима доносе решења о 
премештају службеника или радне налоге којима запослене пребацују у друге службе катастра. 
"Те мере се примењују према учесницима штрајка. Дешавају се премештања на радна места 
удаљена и више од 50 километара, што је могуће смао уз писану сагласност запосленог", 
напомиње Пејчиновић. 
Формално образложење за ове премештаје је повећани обим посла. 
Дијана Константиновић из Самосталног синдиката каже да запослени у РГЗ као државни 
слуђбеници морају да поштују одлуку директора. 
"Можете да се жалите на решење, велики број запослених је упутио жалбе, али никакав 
одговор нисмо добили", истиче Константиновић. 
Гошћа Дана уживо указује и на увећане путне трошкове које су овакве одлуке руководства РГЗ 
произвеле. 
"Ви запосленог из једне службе пребацујете из Новог Сада да иде у Бечеј, а колега из Бечеја иде 
у Нови Сад... Свим тим људима који путују до 50 километара морате да плаћате путне 
трошкове. Па када се сабере тај број од 254 решења и видите која је то цифра на месечном 
нивоу", указала је Константиновић. 
Пејчиновић додаје да непродужавањем уговора онима који су запослени на одређено време 
застрашују се остали запослени. Они се, како каже, уцењују да морјау своје чланство у 
синдикату да обуставе да би им био продужен уговор. 
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Нерегуларни услови рада због прегрејаних производних погона 

Синдикати: Угрожено здравље радника у крагујевачком Фијату 
Пише: З. Радовановић 

 
 
Ако је судити према последњим синдикалним информацијама, запослени у 
појединим погонима компаније Фијат Крајслер аутомобили Србији, те фирми 
Фијат пластик која послује у оквиру ФЦА Србија данима већ „раде у потпуно 
нерегуларним условима“, због чега „најозбиљније размишљају да предузму 
законом дозвољене синдикалне мере“. 
– Целе прошле и у првој половини ове недеље радимо у прегрејаном производном погону. 
Иако смо још прошле године упозорили пословодство да су услови рада, због високих 
температура у летњим месецима, неподношљиви, до сада ништа није предузето да се 
запосленима, у том периоду године, омогући да раде у колико-толико регуларним условима. 
Напротив, ситуација је, како се чини, све гора, а данас (среда) ћемо у прегрејаним погонима да 
радимо читавих девет сати, пошто надокнађујемо изгубљену производњу из прошле недеље, 
када смо имали два нерадна дана – рекао је нашем листу потпредседник Синдиката у Фијат 
пластику Зоран Миљковић. 
Појашњава, притом, да је, према правилнику о здрављу и безбедности радника на раду, 
највиша дозвољена дневна температура у производном погону 28 степени Целзијусових, док 
она у Фијат пластику послењих дана, тврди, увелико премашује 30 степени. 
Како лето практично тек почиње, то ће запослени у Пластику, према Миљковићевим речима, 
тек да буду угрожени од вискох температура, посебно у јулу, за када се најављују још више 
температуре од досадашњих, и када ће у Фијату, како је предвиђено, да буде организована 
двонедељна производња аутомобила. 
– Мораћемо, уколико се нешто ускоро не промени, да реагујемо, односно да се обратимо свим 
надлежним државним органима, како бисмо сачували здравље радника. Истовремено ћемо да 
подсетимо пословодство ФЦА Србија, које је надлежно и за нашу фабрику, да радници, према 
Закону о раду, имају право да одбију радне задатке, уколико им је здравље на радном месту 
угрожено. Надамо се да то тога неће да дође, али је наша обавеза да благовремено скренемо 
пажњу и на ту могућност, каже Миљковић, напомињући да га колеге из Фијатове фабрике 
аутомобила обавештавају да ситуација ни у њиховим погонима, посебно у „Каросерији“, због 
прегревања робота за пунктовање, није нимало боља. 
Повереник УГС „Независност“ у ФЦА Србија Зоран Станић потврђује да високе температуре у 
„Каросерији“, али и „Монтажи“ фабрике аутомобила отежавају рад и угрожавају здравље 
запослених, те да пословодство још увек ништа не предузима. 
– Радници у „Монтажи“ жалили су се да не могу да раде због врућине и тражили су од 
менаџера да им обезбеде нормалне услове рада. Надлежни из Сектора за безбедност и заштиту 
на раду јесу дошли, али су температуру, уместо на монтажној траци, измерили код улазних 
врата, испод вентилатора, и отишли. На траци је и даље као у рерни. Невероватно, али 
истинито – наводи Станић. 
До сада произведено 23.000 возила 
Влада Србије сагласила се са захтевом компаније ФЦА Србија да запосени у тој фабрици, почев 
од 17. јуна, на плаћеним одсуствима, поред законом предвиђених 45, могу до краја године да 
буду и додатних 87 дана, који им се плаћају са 65 одсто од редовне плате. 
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Овомесечна производња у крагујевачком Фијату биће, како сазнајемо, окончана у петак, 21. 
јуна. Производне и монтажне траке поново треба да буду покренуте 1. јула и радиће, према 
садашњим најавама, у прве две недеље тог месеца. Фијатова фабрика у Крагујевцу, потом, неће 
да ради од средине јула до 22. августа, када се завршава традиционални тронедељни 
колективни годишњи одмор („ферагосто“) у свим Фијатовим фабрикама широм света. 
Од почетка године до сада, у крагујевачком Фијату произведено је, према нешто слободнијој 
процени, између 22.000 и 23.000 аутомобила. 
 
Поразни подаци истраживања о ефектима емиграције 

Исељавање младих Србију кошта од 1,2 до 2 милијарде евра годишње 
Пише: Мирјана Н. Стевановић 

 
Процене колико се становника Србије годишње исели из земље у потрази за 
егзистенцијом, бољим животом или образовањем, крајње су растегљиве. 
Према резултатима пописа из 2011, у првој деценији овог века отишло је 150.000 људи или у 
просеку 16.000 годишње, просечна старост емиграната је 28,7 година, а једна петина је са 
високом школом или факултетом. Али, треба имати у виду да највећи број исељеника не 
одјављује своје боравиште у Србији, па нису ни обухваћени овим подацима. 
Због тога се користи и статистика ОЕЦД-а. А према њој, само у државе чланице, просечан 
прилив радника и стручњака који им долазе из Србије креће се од рекордних 60.000, колико 
их отишло 2015. па до сада већ делимично устаљеног броја од око 35.000 људи годишње. При 
том, реч је о подацима који обухватају само легалне миграције у земље чланице ОЕЦД-а, па би 
томе требало додати и оне који одлазе, на пример у Русију, као и све бројнија „тиха“ исељавања 
којима се такође не зна број. 
А као што не постоји институција која може да обезбеди тачне податке, још је мања могућност 
да се чак и оквирно процени број друге и треће генерације исељеника. 
Још су алармантнији подаци о високо образованим људима који напуштају земљу, често не 
само због боље плаћених послова, него и због квалитетнијег укупног живота, могућности за 
усавршавање и напредовање. Према неким анкетама, две трећине младих људи који су при 
крају академских студија, желело би да оде у иностранство, док је трећина њих већ предузела 
кораке како би то и учинили. Само тај податак говори да је исељавање стручњака све масовније 
и да се полако ближи прагу иза којега ће то постати егзодус. 
– Нисмо могли да израчунамо колико Србија губи због миграција, јер не постоје ни приближно 
извесни подаци ни о томе нити о структури исељеника. Зато смо направили оквирну рачуницу 
која је обухватила шест могућих сценарија, од најповољнијег до најпесимистичнијег – каже за 
Данас Ненад Јевтовић, директор Института за развој иновација, који је истраживао колико 
Србију кошта то што одлази радно способно становништво. 
Према рачуници из те студије, укупни трошкови које су држава и породица имали да би се 
завршила основна школа износе 13.572 евра по особи, до краја средње школе износ се пење на 
20.854 евра, основне студије износ дижу трошак на 34.139 евра, а да би се стигло до докторских 
студија потребно је уложити 54.576 евра. Када се то примени на податке из могућих сценарија 
миграција, у најповољнијем случају, улагање које ће користити нека друга земља вредно је 
укупно око 300 милиона евра а у најмање повољној варијанти, чак 1,2 милијарде евра. 
– Али, држава не губи само због тога што одлазе људи у чије је образовање уложен озбиљан 
новац, него се и наш потенцијал да стварамо БДП умањује и то за 19.446 евра по особи сваке 
године. Тако се може мерити штета од све масовнијих миграција и то тако што се у Србији 
смањује могућност стварања већег БДП, затим јер се за број отишлих умањује потрошња па 
самим тим и способност економије да отвара нова радна места, и најзад индуковани ефекат 
који указује да се због исељавања претежно младих смањује демографски потенцијал а самим 
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тим и могућност привреде да се озбиљније развија. По том основу потенцијал БДП је умањен 
за 0,9 милијарди евра. Када се томе дода износ уложен у образовање оних који су отишли, 
минус се креће од 1,2 до преко две милијарде евра годишње – каже Јевтовић и додаје да треба 
сагледати и неке од позитивних последица, на пример дознаке према којима је Србија водећа у 
региону и само прошле године са иностраних рачуна је из дијаспоре уплаћено 2,6 милијарди 
евра или 6,2 процента БДП-а. 
Према речима Томислава Живановића из УГС Независност, ми врло тешко можемо да 
спречимо одлазак људи из земље јер је то последица глобализације за коју се ми никада нисмо 
спремали. 
– Већ неколико деценија уназад омогућен је слободан проток капитала, сада то обухвата и 
радну снагу и земље са снажном економијом могу да је привуку. Мислим да би то могло да се 
бар ублажи ако се уведе обавеза рада после завршеног школовања, јер није интерес пореских 
обвезника да плаћају образовање, а да из земље оде око 49.000 колико је мигрирало, на 
пример, прошле године. И посебан је проблем то што према неким подацима, међу њима има 
до 9.000 високообразованих. То значи да ће они умањити и за до 20.000 евра БДП, сваке 
године, у наредне четири деценије. А то није крај, јер ни њихови потомци неће овде радити а 
нама наталитет и без тога опада – каже Живановић. 
Он каже да у овом тренутку не види решење, јер свршени средњошколци и студенти тешко 
долазе до посла, и они трпе последице бесмислене забране запошљавања у образовању, 
здравству или сличним делатностима иако ту постоји дефицит, а и када дођу до места, имају 
статус прекарних радника. Иако је половина оних који одлазе мотивисана зарадом, Живановић 
каже да постоје и други фактори јер се на боље позиционирана радна места не може доћи без 
партијске књижице, општа клима у друштву таква је да нигде нисте уважени као људско биће и 
да је логична тежња грађана да оду тамо где је живот цењенији и уређенији. Наш саговорник 
каже да не очекује превише ни од недавно формираног Координационог тела за праћење 
токова економских миграција, иако је и сам испред УГС Независност члан тог тела које је 
основало Министарство за рад. „Све је то фарса, политичари нижег или вишег ранга дођу на 
састанак и оду не сачекавши да се развије дискусија, поставе питање“, каже Живановић. 
 

Инсајдер: Имовина ПКБ продата испод сваке цене 
Пише: Бета 

 
 
Компанија из Уједињених Арапских Емирата Ал Дахра купила је у октобру 2018. 
године имовину ПКБ корпорације за око 121 милион евра, иако је њена 
књиговодствена вредност била 227 милиона евра, пренео је данас портал 
Инсајдер. 
„Подаци из финансијског извештаја компаније Ал Дахра потврдили су наше истраживање да је 
у поступку приватизације, имовина ПКБ-а продата испод сваке цене“, навео је Инсајдер. 
У извештају о пословању Ал Дахре за 2018. наводи се да је та компанија само на основу разлике 
између плаћене и фер вредности имовине ПКБ-а зарадила 106,3 милиона евра. 
„Ал Дахра је купила око 16.785 хектара пољопривредног земљишта и то у просеку платила 
4.700 евра по хектару, а да је то далеко испод реалне цене показује и пример ПКБ-ове парцеле 
која није продата у поступку приватизације, а недавно је оглашена на продају по осам пута 
већој цени, за 38.700 евра по хектару“, навео је Инсајдер. 
ПКБ је продат из другог покушаја јер се на први тендер нико није јавио. 
Инсајдер је навео да је држава у првом покушају по Закону о приватизацији понудила имовину 
ПКБ на продају по цени од 51 одсто од процењене вредности, а на другом тендеру је цена 
смањена за трећину и пооштрени су услови куповине. 
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Уместо годишњег промета од око 50 милиона евра прописано је да фирма која може да купи 
ПКБ мора да има годишњи промет у вредности 400 милиона евра. 
„Према уговору о куповини ПКБ -а Ал Дахра има право да прве три године без сагласности 
надлежног министарства годишње продаје десет одсто земљишта или око 1.700 хектара“, навео 
је Инсајдер. 
Оцењено је да би Ал Дахра отуђењем само 5.100 хектара пољопривредног земљишта по цени по 
којој је држава понудила парцелу из преосталих око 5.000 хектара градјевинског и другог 
земљишта који нису продати тој фирми остварила приход од око 190 милиона евра. 
 
Након бурне реакције јавности на информацију о покренутој ликвидацији Завода за 
здравствену заштиту радника у Крагујевцу 

Крагујевац покренуо иницијативу за формирање новог Завода 
Пише: З. Радовановић 

 
Након (не)очекиване и жестоке побуне готово комплетне шумадијске јавности, 
због покренуте ликвидације Завода за здравствену заштиту радника (ЗЗЗР-а), град 
Крагујевац званично је, код Министарства здравља, покренуо иницијативу за 
формирање нове установе тог типа, како би 35.000 Крагујевчана наставило да се 
лечи код својих изабраних лекара и специјалиста у истом простору. 
 
Истовремено, град је, према официјелном саопштењу, по хитном поступку ушао у репрограм 
градског буџета чиме треба да буде обезбеђено 100 милиона динара за повезивање радног 
стажа запосленима у Заводу и регулисање осталих обавеза те установе. 
Овим иницијативама кагујевачке градске управе, судбина ЗЗЗР-а, међутим, још није решена, 
пошто коначну одлуку о оснивању новог завода доносе надлежни у Министарству здравља, 
конкретно министар Златибор Лончар. Синдикати који делују у Заводу отуда поручују да ће 
борба за спас те здравствене установе бити настављена све до коначне одлуке о формиранњу 
новог Завода. 
Од 29. прошле године до сада, када га је преузео, град је у ЗЗЗР, како је саопштено, уложио 43 
милиона динара, набавио нову опрему и обезбедио хипотеку на имовину градских предузећа, 
како би измирио репрограм пореских и осталих дугова те установе… 
Након јучерашњег оглашавања надлежних, јавности и запосленима у Заводу остало је више 
него нејасно, зашто градска управа, уколико је заиста до сада уложила оних 43 милиона динара 
у опремање Завода, ништа није учинила да спречи ликвидацију те установе, која постоји већ 
шест деценија, и у којој се лечи, поновимо, око 35.000 крагујевачких радника и пензионера. 
Град не да ништа није предузео да спречи гашење ЗЗЗР-а но је од јавности читаве две седмице 
скривао информацију да је Агенција за привредне регистре још 29. маја покренула поступак 
ликвидације те здравствене установе. 
Данашњем оглашавању крагујевачке градске управе претходио је састанак градоначелника 
Радомира Николића са синдикатима ЗЗЗР-а јуче после подне који је организован након што су 
о судбини Завода, током јучерашњег преподнева, са надлежнима у Министарству здравља 
разговарали директор Завода др Антонио Димитровски, директор Дома здравља у Крагујевцу 
др Василије Антић, чланица Градског већа за здравство др Гордана Дамњановић. 
Како су медијима казали поједини учесници састанка у Министарству, до 27. јула, до када траје 
ликвидациони процес требало би да се нађе решење за Завод. ЗЗЗР ће, према тој информацији, 
бити припојен Дому здравља или ће бити формиран Завод за здравствену заштиту радника, 
пошто та установа тренутно има статус привредног друштва. 
Агенција за привредне регистре поступак за ликвидацију ЗЗЗЗР-а покренула је 29. маја, зато 
што, подсетимо, бивше пословодство Завода три године заредом (од 2015. до 2017.) АПР-у није 
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достављало финансијске извештаје о пословању установе на чијем су челу, док је актуелни 
директор Завода др Антонио Димитровски, звани Тони, пропустио накнадни рок од свих 90 
дана да исправи пропуст својих претходника. 
Акцијама  за спас Завода за здравствену заштиту радника у међувремену су се, поред 
синдикалних организација у тој установи, придружили и Савез самосталих синдиката 
Крагујевца, Синдикат Заставе оружја, представници запослених у другим крагујевачким 
фирмама, као и више хиљада хиљада Крагујевчана који су, до јуче, потписали петицију којом се 
од надлежних захтева повлачење одлуке о ликвидацији Завода.       
 

 
 

„НЕФА” ПОДМИРУЈЕ ДУГОВЕ: За мајсторске плате од Руса - 400.000 евра 
Д. Ристић  
 

Руски власници фабрике намештаја у Врању уплатили новац за раднике. Новац би 
на рачуне радника требало да легне до краја недеље 
НОВАЦ за исплату заосталих зарада радницима фабрике "Спилит" у Врању и Сомбору су 
уплаћена на рачун у Србији, саопштено је на званичној интернет-страници "Нефа" намештаја. 
Како стоји у саопштењу, по завршетку свих неопходних техничких поступака, почеће и уплата 
новца на рачуне радника, а запослени који нису добили документацију по престанку радног 
односа биће контактирани од 19. јуна, стоји у саопштењу које потписује Виталиј Сергејев, 
директор матичне компаније "Холодекс" д.о.о. 
Истовремено, купци намештаја "Нефа", израђиваног у погонима "Спилита", којима роба није 
испоручена, и даље могу своја потраживања пријавити телефоном или СМС-ом на број 061 
2031 458. 
Према незваничним сазнањима, новац би на рачуне радника требало да легне до краја недеље, 
а укупна сума дуговања се креће око 400.000 евра. 
Претходно је почетком месеца, Агенција за привредне регистре објавила одлуку о покретању 
ликвидације над друштвом "Нефа намештај", у власништву руског бизнисмена који је уздрмао 
јавност у Србији одлуком да без најаве затвори фабрику. 
Руски власник, Андреј Ходасевич, у свом саопштењу је нагласио да нико од купаца и 
запослених неће бити преварен и да ће компанија поступати у свему законито и у потпуности 
коректно. 
ДРУГИ ГАЗДА 
РУСКИ власник Андреј Ходасевич, најавио је и наставак производње са новим власником. О 
томе, међутим, још увек нема никаквих конкретних информација 
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За пола године отворен 181 стечајни поступак у Србији, у НС 681 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: У првих шест месеци ове године на територији Србије отворен је 181 стечајни 
поступак, објавила је Агенција за лиценцирање стечајних управника. 
 
До почетка јуна, према подацима Агенције, у Србији је активно 2.075 стечајних поступака. 
Према истим подацима, стечајни поступци су активни и у некадашњим гигантима, попут 
грађевинског предузећа "Рад", у ИМТ-овој фабрици откивака, као и у бившем југословенском 
бренду, компанији Робне куће Београд. 
На "листи познатих" су и суботичка фабрика бицикала "Партизан", ПИК "Ниш", предузеће 
"Кулски штофови", "Срболек а.д." и друга. 
Када је реч о укупном броју стечајних поступака, највише их се води у Београду (2.154), Новом 
Саду (681), Нишу (572), али и у Ужицу, Сомбору, Пожаревцу, Панчеву, Лесковцу... 
Статистика показује да су у периоду од 1995. године до 2005. у Србији отворена 423 поступака, 
2011. године било их је 1.322, а затим је 2015. бројка износила 562, док је прошле године у 453 
предузећа отворен стечај. 
Укупно просечно време трајања свих поступака који су се водили или се још увек воде у 
предузећима у стечају показује да је 3.741 фирма била до две године у поступку, док на 
супротној страни ове листе, статистика показује да у 30 предузећа поступак траје или је трајао 
чак од 15 до 23 године. 
 
 


