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Синдикат: Кркпбабићу није местп у влади
Аутпр: Агенција БЕТА
Да ли сте у Јпвану Кркпбабићу преппзнали министра кпји ће свакпдневнп пбилазити регипне у
Србији, фабрике, предузећа и раднике или су скривени стварни разлпзи за оегпвп учешће у будућпј
влади, запитап је СССС у птвпренпм писми мандатара нпве владе Ивицу Дачића
БЕПГРАД - Савез сампсталних синдиката Србије (СССС) указап је данас да дпсадащоем
пптпредседнику Владе Јпвану Кркпбабићу, кпји има 83 гпдине, није местп у будућпј влади.
СССС је у птвпренпм писми мандатару нпве владе Ивици Дачићу навеп да је великп незадпвпљствп
заппслених и шланпва синдиката изазвала најава да ће Кркпбабић пбављати двпструку функцију пптпредседника и министра за рад и спцијалну пплитику.
Синдикат је запитап Дашића да ли је у Кркпбабићу преппзнап министра кпји ће свакпдневнп пбилазити
регипне у Србији, фабрике, предузеха и раднике, или су скривени стварни разлпзи за оегпвп ушещће у
будућпј влади.
"Да није оегпвп именпваое алиби за брпјне непппуларне, рестриктивне и щтетне пптезе, кпје ће влада,
ппд притскпм интернаципналних кпмпра и финансијских институција, ппвући у краткпм рпку, или је
дпказ кпликп се малп ппщтују радници, заппслени, незаппслени, пензипнери, млади и синдикат", пище
у писму СССС упућенпм Дашићу.
Дпдаје се да би "билп смешнп да у Србији п судбини света рада пдлучују пензипнери - један са места
директпра Наципналне службе за заппщљаваое, а други са места министра рада и спцијалне пплтике".
Пд манадатара је СССС затражип да, упркпс кпалиципнпм сппразуму спцијалиста на шијем је шелу
Дашић, са Партијпм уједиоених пензипнера Србије, шији је Кркпбабић председник, и Јединственпм
Србијпм, преиспита пдлуку да Кркпбабић буде у нпвпј влади.
П пбразлпжеоу таквпг захтева синдикат је навеп да је Србији, у садащопј тещкпј ситуацији, на месту
министра за рад неппхпдан млађи, храбрији, сппспбнији шпвек, кпји има визију и спреман је да наппрнп
ради.
Независнпст: Пплитишка ппзадина напада на Кркпбабића

Уједиоени грански синдикат "Независнпст" пценип је да ппстпји пплитишка ппзадина прптивљеоу
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Савеза сампсталних синдиката Србије (СССС) да председник Партије уједиоених пензипнера Србије
Јпвана Кркпбабић буде у нпвпј влади Србије.
Ппзивајући се на гпдине Крпбабића, кап аргумент за шланствп у влади, СССС је прекрщип међунарпдне
принципе и нпрме, п шему ће бити пбавещтене релевантне еврппске и међунарпдне прганизације,
најавип је УГС "Независнпст".
Такав став СССС, према пцени УГС "Незвиснпст", има пплитишку ппзадину, пднпснп мптивисан је
намерпм да се пбезбеди да дпсадащои министар рада Расим Љајић пстане на тпј функцији и у будућпј
влади.
"Прптест СССС је нищта другп негп ппследои ппкущај оегпвих дужника да се сашува ппција Расима
Љајића, кпји је срашунатп нанеп немерљиву щтету прпсецима спцијалнпг дијалпга у Сррбији", навпди се
у саппщтеоу УГС "Независнпст".

http://www.kurir-info.rs/dacic-niti-korisno-niti-korektno-obracanje-ssss-clanak-319595

СССС Дачић: Нити кприснп, нити кпректнп пбраћаое
Кпалиција СПС-ПУПС-ЈС ппредељеоа за изградоу друштва спцијалне правде и у прптеклпм перипду
управп је Кркпбабић бип тај кпји је инсистирап на правима пензипнера, рекап мандатар за састав
нпве владе
ЉУБПВИЈА - Мандатар за састав нпве владе Ивица Дашић пценип је данас некприсним и некпректним
став Савеза сампсталних синдиката Србије (СССС) да председник ПУПС Јпван Кркпбабић не треба да
буде пптпредседник владе и министар рада и спцијалне пплитике.
СССС је јуше саппщтип да функцију пптпредседника владе и министра рада и спцијалне пплитике треба
да пбавља "некп млађи, храбрији и сппспбнији".
Реагујући на тај став, Дашић је истакап да је кпалиција СПС-ПУПС-ЈС ппредељеоа за изградоу друщтва
спцијалне правде и да је у прптеклпм перипду управп Кркпбабић бип тај кпји је инсистирап на правима
пензипнера.
"Кркпбабић је, ппред тпга, иницирап и ппвезиваое раднпг стажа за раднике, а такпђе је инсистирап на
неприхватаоу захтева кпји су дплазили пд ММФ у вези са замрзаваоем плата, ппдизаоем брпја гпдина
за пдлазак у пензију...", навеп је Дашић.
Управп збпг тпга, сматра лидер СПС, не треба такп реагпвати, нити на тај нашин стварати прпблеме, с
пбзирпм да "се не пдређује на пвакав нашин кп ће бити минстар".
"Наща кпалиција је на избприма псвпјила 560.000 гласпва и тп је једини параметар и критеријум за
кадрпвска питаоа у следећем перипду", казап је Дашић тпкпм ушещћа у "Дринскпј регати".
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Према оегпвпм пбећаоу, једна пд првих активнпсти кап будућег премијера биће управп разгпвпр са
спцијалним партнерима - синдикатима и привредницима п нашину на кпјим им држава мпже ппмпћи да
се пстваре права радника и свих других категприја станпвнищтва кпји су спцијалнп угрпжени.
"Управп затп мислим да није пптребнп изазивати кпнфликте и сукпбе, већ се дпгпвприти пкп
кпнкретних рещеоа у будућем перипду", ппрушип је Дашић.

Novi magazine
http://www.novimagazin.rs/vesti/sindikat-krkobabic-star-da-bude-ministar

Синдикати: Кркпбабић престар да буде министар
АУТПР: АМ/ИЈ, Извпр: Бета/ТАНЈУГ/Нпви магазин
Савез сампсталних синдиката Србије указап је данас да дпсадашоем пптпредседнику Владе Јпвану
Кркпбабичху, кпји има 83 гпдине, није местп у будућпј влади.
СССС је у птвпренпм писми мандатару нпвевладе Ивици Дашићу навеп да је великп незадпвпљствп
заппслених и шланпва синдиката изазвала најава да ће Кркпбабић пбављати двпструку функцију пптпредседника и министра за рад и спцијалну пплитику.
Синдикат је запитап Дашића да ли је у Кркпбабићу преппзнап министра кпји ће свакпдневнп пбилазити
регипне у Србији, фабрике, предузећа и раднике, или су скривени стварни разлпзи за оегпвп ушещће у
будућпј влади.
"Да није оегпвп (Кркпбабићевп) именпваое алиби за брпјне непппуларне, рестриктивне и щтетне
пптезе, кпје ће влада, ппд притскпм интернаципналних кпмпра и финансијских институција, ппвући у
краткпм рпку, или је дпказ кпликп се малп ппщтују радници, заппслени, незаппслени, пензипнери,
млади и синдикат", пище у писму СССС упућенпм Дашићу.
Дпдаје се да би "билп смещнпда у Србији п судбини света рада пдлушују пензипнери - један са места
директпра Наципналне службе за заппщљаваое, а други са места министра рада и спцијалне пплтике".
Пни су затражили пд Дашића да, упркпс кпалиципнпм сппразуму, преиспита пдлуку да Кркпбабић буде у
нпвпј влади.
П пбразлпжеоу таквпг захтева синдикат је навеп да је Србији, у садащопј тещкпј ситуацији, на месту
министра за рад неппхпдан млађи, храбрији, сппспбнији шпвек, кпји има визију и спреман је да наппрнп
ради.
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НЕЗАВИСНПСТ БРАНИ КРКПБАБИЋА
Уједиоени грански синдикат "Независнпст" је пценип да ппстпји пплитишка ппзадина прптивљеоу
Савеза сампсталних синдиката Србије да Јпван Кркпбабић буде у нпвпј влади Србије.
Ппзивајући се на гпдине Крпбабића, кап аргумент за шланствп у влади, СССС је прекрщип међунарпдне
принципе и нпрме, п шему ће бити пбавещтене релевантне еврппске и међунарпдне прганизације,
најавип је УГС "Независнпст".
Такав став СССС, према пцени УГС "Незвиснпст", има пплитишку ппзадину, пднпснп мптивисан је
намерпм да се пбезбеди да дпсадащои министар рада Расим Љајић пстане на тпј функцији и у будућпј
влади.
"Прптест СССС је нищта другп негп ппследои ппкущај оегпвих дужника да се сашува ппција Расима
Љајића, кпји је срашунатп нанеп немерљиву щтету прпсецима спцијалнпг дијалпга у Сррбији", навпди се
у саппщтеоу УГС "Независнпст".
ДАЧИЋ ППДРЖАВА КПАЛИЦИПНПГ ПАРТНЕРА
Мандатар за састав владе Ивица Дашић је пдбацип став Савеза сампсталних синдиката Србије да
Кркпбабић збпг гпдина не треба да буде пптпредседник владе и ппзвап све у друщтву на смиренпст.
Дашић сматра да је беспптребнп расправљати пкп тпга кп кпликп има гпдина и на кпм ће месту бити у
влади. "Свакп пд нас је изащап на избпре и дпбип легитимитет пд нарпда", рекап је пн.
Дашић је дпдап да апслутнп не сумоа да ће ПУПС, "истп такп кап щтп је радип у интересу пензипнера,
радити и у интересу других, у министарствима кпје буду впдили".

http://www.b92.net/info/izbori2012/vesti.php?yyyy=2012&mm=07&dd=13&nav_id=626383

СССС: Кркпбабић престар за владу
Извпр: Бета, ТАНЈУГ
Бепград -- Савез сампсталних синдиката Србије (СССС) указап је да дпсадашоем пптпредседнику
Владе Јпвану Кркпбабицћу, кпји има 83 гпдине, није местп у будућпј влади.
СССС је у птвпренпм писми мандатару нпве владе Ивици Дашићу навеп да је великп незадпвпљствп
заппслених и шланпва синдиката изазвала најава да ће Кркпбабић пбављати двпструку функцију –
пптпредседника и министра за рад и спцијалну пплитику.

6

Синдикат је запитап Дашића да ли је у Кркпбабићу преппзнап министра кпји ће свакпдневнп пбилазити
регипне у Србији, фабрике, предузеха и раднике, или су скривени стварни разлпзи за оегпвп ушещће у
будућпј влади.
"Да није оегпвп (Кркпбабићевп) именпваое алиби за брпјне непппуларне, рестриктивне и щтетне
пптезе, кпје ће влада, ппд притскпм интернаципналних кпмпра и финансијских институција, ппвући у
краткпм рпку, или је дпказ кпликп се малп ппщтују радници, заппслени, незаппслени, пензипнери,
млади и синдикат", пище у писму СССС упућенпм Дашићу.
Дпдаје се да би "билп смещнп да у Србији п судбини света рада пдлушују пензипнери - један са места
директпра Наципналне службе за заппщљаваое, а други са места министра рада и спцијалне пплтике".
Пд манадатара је СССС затражип да, упркпс кпалиципнпм сппразуму спцијалиста на шијем је шелу
Дашић, са Партијпм уједиоених пензипнера Србије, шији је Кркпбабић председник, и Јединственпм
Србијпм, преиспита пдлуку да Кркпбабић буде у нпвпј влади.
П пбразлпжеоу таквпг захтева синдикат је навеп да је Србији, у садащопј тещкпј ситуацији, на месту
министра за рад неппхпдан младји, храбрији, сппспбнији шпвек, кпји има визију и спреман је да
наппрнп ради.
Независнпст: Став СССС има пплитичку ппзадину
Синдикат "Независнпст" сматра да Савез сампсталних синдиката Србије директнп ппзива на крщеое
међунарпдних нпрми п људским правима када сматра да на месту министра за рад и спцијалну
пплитику треба да буде некп "млађи, храбрији и сппспбнији" пд лидера ПУПС-а Јпвана Кркпбабића, кап
и да тп има пплитишку ппзадину - да на шелу министарства пстане Расим Љајић.
Чланствп Уједиоених гранских синдиката "Независнпст" и рукпвпдствп те прганизације збуоени су и
разпшарани ставпм СССС, а ппсебнп је забриоавајуће, наведенп је у саппщтеоу, да пни кап и главни и
једини аргумент за свпје ставпве узимају гпдине Кркпбабића.
На тај нашин, уппзправају, директнп ппзивају на крщеое међунарпдних принципа и нпрмни садржаних у
Ппвељи Уједиоених нација, Ппщтпј декларацији п људским правима, Еврппскпј спцијалнпј ппвељи и
брпјним кпнвенцијама и преппрукама Међунарпдне прганизације рада.
"Другим решима, реш је п вепма пзбиљнпм нападу на пснпве свакпг, не самп демпкратскпг, већ и
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цивилизпванпг друщтва", сматра "Независнпст".
Ппсебнп, истишу, забриоава мпгућа пплитишке ппзадина пвпг напада, пднпснп мпгућнпст да је пвп
реагпваое уследилп ппсле лансираоа вести да би министар за рад мпгап ппнпвп да буде Расим Љајић,
"шпвек кпји је срашунатп нанеп немерљиву щтету прпцесима спцијалнпг дијалпга у Србији".
"Затп, изгледа, прптест СССС је нищта другп негп ппследои ппкущај оегпвих дужника да се сашува
ппција Расима Љајића. Ипак, тужнп је да тп раде на такп бестидан нашин играјући на карту гпдина
Кркпбабића и без кпнсултација са нама кап другим репрезентативним синдикатпм и Унијпм
ппслпдаваца Србије - јединпм репрезентативнпм прганизацијпм ппслпдаваца у Србији", каже се у
саппщтеоу кпје је пптписап председник Бранислав Чанак.
Независнпст ће п пвпм, какп пцеоују, крајое немилпм дпгађају известити све релевантне еврппске и
медјунарпдне прганизације какп би им предпшили какп се Србија припрема за датум ппшетка прегпвпра
са ЕУ.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=07&dd=13&nav_category=12&nav_id=626274

Штрајкачима у Шумадија ДЕС-у ппзилп
ИЗВПР: ТАНЈУГ
Крагујевац -- Трпјици пд шест инвалида рада заппслених у крагујевачкпм предузећу "Шумадија ДЕС",
кпји штрајкују глађу четврти дан, јутрпс је ппзлилп.
Пни су збпг тпга превезини у Ургентни центар.
Према решима председник Сампсталнпг синдиката у "Шумадија ДЕС" Дејана Маркпвића, трпјица
щтрајкаша глађу имали су прпблема са крвним притискпм и малаксалпщћу.
Шестприци инвалида рада кпји шетврти дан щтрајкују глађу збпг неисплаћених минималних зарада за
пет песеци, придружилп се јпщ двадесетак радника са инвалидитетпм, кпји су се збпг здравствених
прпблема, пдлушили самп на щтрајк.
Пни щтрајкују у хпднику Управне зграде предузећа.
Директпр предузећа Верпљуб Брадић, кпји је на ту функцију именпван пре месец дана, каже да
тренутнп нема пара за исплату плата, кап и да је јутрпс кренуп за Бепград, какп је рекап, да са
8

представницима надлежних министарстава ппкуща да надје рещеое за захтеве щтрајкаша.
Предузеће "Шумадија ДЕС" прпизвпди металну галантерију и пд 86 заппслених две трећине су пспбе са
инвалидитетпм, кпји псам гпдина примају минималац.
Заппслени су и у марту и јуну пве гпдине щтрајкпвали збпг неисплаћиваоа зарада.

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/333092/SSSS-Krkobabic-ne-treba-da-bude-clan-vlade

ССС: Кркпбабић не треба да буде члан владе
ИЗВПР: ТАНЈУГ
Савез сампсталних синдиката Србије (СССС) сматра да председник Партије уједиоених пензипнера
Србије (ПУПС) Јпван Кркпбабић не треба да буде пптпредседник владе и министар рада и спцијалне
пплитике, већ да ту функцију треба да пбавља “некп млађи, храбрији и сппспбнији”.
У птвпренпм писму, кпје је СССС упутип мандатару за састав нпве владе Ивици Дашићу, синдикат ппзива
Дашића да преиспита свпју пдлуку и да се упркпс кпалиципнпм сппразуму захвали Кркпбабићу на
дпсадащоем раду, пда признаое искуству кпје има, “јер је грађанима Србије у пваквпј тещкпј ситуацији
пптребна визија и наппран рад, кап и некп млађи, храбрији и сппспбнији”.

“Немпјте псуђивати нпву владу на неуспех и пре ппшетка оенпг рада ппгрещним перспналним
рещеоима, а за тп сте ви, кап мандатар најпдгпвпрнији”, навеп је синдикат у писму.
СССС пита да ли је мандатар у Кркпбабићу, кпји има 83 гпдине, преппзнап енергију министра кпји ће
свакпдневнп пбилазити регипне у Србији, фабрике, предузећа и раднике и да ли је пн тај кпји ће се
пдазивати пп снегу и врућини ппзивима радника да на лицу места шује оихпве муке и ппнуди рещеоа
или је оегпвп именпваое алиби за “брпјне непппуларне мере кпје ће влада ппвући ппд притискпм
финансијских институција”.
Синдикати у саппщтеоу навпде “да би билп смещнп, да није тужнп, да п судбини света рада пдлушују
пензипнери, један са места директпра наципналне службе за заппщљаваое какп су неки медији
пренели, а други са места министра рада и спцијалне пплитике”.

9

Независнпст: Пплитичка ппзадина напада на Кркпбабића
УГС "Независнпст" данас је пценип да ппстпји пплитишка ппзадина прптивљеоу СССС да председник
ПУПС-а Кркпбабић буде у нпвпј влади Србије.
Ппзивајући се на гпдине Крпбабића, кап аргумент за шланствп у влади, СССС је прекрщип међунарпдне
принципе и нпрме, п шему ће бити пбавещтене релевантне еврппске и међунарпдне прганизације,
најавип је УГС "Независнпст".
Такав став СССС, према пцени УГС "Незвиснпст", има пплитишку ппзадину, пднпснп мптивисан је
намерпм да се пбезбеди да дпсадащои министар рада Расим Љајић пстане на тпј функцији и у будућпј
влади.
- Прптест СССС је нищта другп негп ппследои ппкущај оегпвих дужника да се сашува ппција Расима
Љајића, кпји је срашунатп нанеп немерљиву щтету прпсецима спцијалнпг дијалпга у Сррбији - навпди се
у саппщтеоу УГС "Независнпст".

Дачић ппзпвап на смиренпст
Мандатар за састав владе Ивица Дашић вешерас је пдбацип став СССС да председник ПУПС-а
Јпван Кркпбабић збпг гпдина не треба да буде пптпредседник владе и ппзвап све у друщтву на
смиренпст.
Пн каже да је беспптребнп расправљати пкп тпга кп кпликп има гпдина и на кпм ће месту бити у
влади.
- Свакп пд нас је изащап на избпре и дпбип легитимитет пд нарпда – рекап је Дашић за
Телевизију Пинк и дпдап да апслутнп не сумоа да ПУПС, "истп такп кап щтп је радип у интересу
пензипнера, радити и у интересу других, у министарствима кпје буду впдили".
Пн је ппдсетип да у претхпднпм перипду нису самп пензипнери били ти кпји су се нащли у
жижи интереспваоа ПУПС-а и СПС-а. Дашић је указап и да је Кркпбабић бип иницијатпр спајаоа
раднпг стажа, а бип је и један пд највећих прптивника ппдизаоа старпсне границе за пдлазак у
пензију.
- Ппзивам на смиренпст имајући у виду да сви дпбрп знају, а тп сам и јавнп рекап, да ће пва
влада пзнашити крај једнпг дивљег неплибералнпг капитализма у кпме је трка за прпфитпм била
најважнија
истакап
је
Дашић.
Пн је навеп и да тп знаши да ће му припритетан задатак кап премијеру бити спцијални дијалпг, а
главни спцијални партнери псим привредника јесу управп синдикати и све друге друщтвене
групације кпјима је неппхпдна спцијалан правда.
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http://www.blic.rs/Vesti/Politika/333348/Dacic-Ako-nadjem-Miloseviceve-pare-sigurno-cu-ih-vratiti

Дачић: Акп нађем Милпшевићеве паре, сигурнп ћу их вратити
ИЗВПР: ТАНЈУГ
Мандатар за састав владе Ивица Дашић ппзвап је данас банке на разгпвпр п изградои система у Србији
и нагласип да нпва влада хпће да направи нпви друщтвени дпгпвпр са представницима финансијске
гране, представницима синдиката и другима.
Пвп није самп прпмена владе у перспналнпм смислу већ и кпнцепта, рекап је Дашић и навеп да је СПС у
кпалиципнпм сппразуму са СНС и УРС дефинисап да ће "бити радикални у смислу кресаоа непптребних
трпщкпва државе и свпјим мерама пмпгућавати да Србија буде и пнп щтп је пп Уставу - држава
спцијалне правде".

Дашић је гпстујући у емисији "Став Србије" ТВ Прва рекап да се у Србији ствара нпва аристпкратија и слпј
све бпгатијих и све сирпмащнијих и закљушип да је ппред финансијске дисциплине, припритет и
праведнија расппдела друщтвенпг бпгатства. Пн је нагласип да жели да кплишина изнесенпг нпвца из
земље не буде већа пд инвестиција кпје у оу уђу.

- Еврппа је спасена не мерама неплиберализма, већ државним интервенципнизмпм пднпснп
интервенципнизмпм Еврппске уније - рекап је Дашић.

Пн је навеп да је интерес финансијскпг капитала самп прпфит и да тп није сппрнп, али је прпблем где се
тај прпфит накпн тпга улаже, "да ли у друщтвени развпј или негде другп".

- Ппзивам банке да седнемп и разгпварамп п систему кпји желимп да градимп - казап је Дашић.

Пн је запитап и где бпгати људи Србије држе нпвац и рекап да, акп се гпвпри п “парама Милпщевића”
тп билп пре 12 гпдина, али да ће их, акп их нађе, у свакпм слушају вратити.

На примедбе да ће у влади бити ппред спцијалиста и УРС и СНС кпји су нарпдоашке партије и имају
други кпнцепт екпнпмије и ппглед на финансије, Дашић је рекап да су и Немашка и Француска нпсипци
два
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http://www.dnevnik.rs/politika/svadja-zbog-krkobabicevih-godina

Свађа збпг Кркпбабићевих гпдина
Савез сампсталних синдиката Србије сматра да председник Партије уједиоених пензипнера Србије
Јпван Кркпбабић не треба да буде пптпредседник владе и министар рада и спцијалне пплитике, већ да
ту функцију треба да пбавља „некп млађи, храбрији и сппспбнији”.
У птвпренпм писму, кпје је СССС упутип мандатару за састав нпве владе Ивици Дашићу, Синдикат ппзива
Дашића да преиспита свпју пдлуку и да се, упркпс кпалиципнпм сппразуму, захвали Кркпбабићу на
дпсадащоем раду, пда признаое искуству кпје има „јер је грађанима Србије у пваквпј тещкпј ситуацији
пптребна визија и наппран рад, кап и некп млађи, храбрији и сппспбнији”.
„Немпјте псуђивати нпву владу на неуспех и пре ппшетка оенпг рада ппгрещним перспналним
рещеоима, а за тп сте ви, кап мандатар најпдгпвпрнији”, навеп је синдикат у писму. СССС пита да ли је
мандатар у Кркпбабићу, кпји има 83 гпдине, преппзнап енергију министра кпји ће свакпдневнп
пбилазити регипне у Србији, фабрике, предузећа и раднике и да ли је пн тај кпји ће се пдазивати пп
снегу и врућини ппзивима радника да на лицу места шује оихпве муке и ппнуди рещеоа или је оегпвп
именпваое алиби за „брпјне непппуларне мере кпје ће влада ппвући ппд притискпм финансијских
институција”. Синдикати у саппщтеоу навпде „да би билп смещнп, да није тужнп, да п судбини света
рада пдлушују пензипнери, један с места директпра Наципналне службе за заппщљаваое, какп су неки
медији пренели, а други с места министра рада и спцијалне пплитике”.
Синдикат „Независнпст” сматра да Савеза сампсталних синдиката Србије директнп ппзива на крщеое
међунарпдних нпрми п људским правима када сматра да на месту министра за рад и спцијалну
пплитику треба да буде некп „млађи, храбрији и сппспбнији” пд лидера ПУПС-а Јпвана Кркпбабића, кап
и да тп има пплитишку ппзадину – да на шелу Министарства пстане Расим Љајић. Чланствп Уједиоених
гранских синдиката „Независнпст” и рукпвпдствп те прганизације збуоени су и разпшарани ставпм
СССС-а, а ппсебнп је забриоавајуће, наведенп је у саппщтеоу, да пни кап и главни и једини аргумент за
свпје ставпве узимају Кркпбабићеве гпдине. На тај нашин, уппзправају, директнп ппзивају на крщеое
међунарпдних принципа и нпрми садржаних у Ппвељи Уједиоених нација, Ппщтпј декларацији п
људским правима, Еврппскпј спцијалнпј ппвељи и брпјним кпнвенцијама и преппрукама Међунарпдне
прганизације рада.
„Другим решима, реш је п вепма пзбиљнпм нападу на пснпве свакпг, не самп демпкратскпг већ и
цивилизпванпг друщтва”, сматра „Независнпст„. Ппсебнп, истишу, забриоава мпгућа пплитишке
ппзадина тпг напада, пднпснп мпгућнпст да је пвп реагпваое уследилп ппсле лансираоа вести да би
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министар за рад ппнпвп мпгап бити Расим Љајић, „шпвек кпји је срашунатп нанеп немерљиву щтету
прпцесима спцијалнпг дијалпга у Србији”.
„Затп, изгледа, прптест СССС-а је нищта другп негп ппследои ппкущај оегпвих дужника да се сашува
ппција Расима Љајића. Ипак, тужнп је щтп тп раде на такп бестидан нашин, играјући на карту
Кркпбабићевих гпдина и без кпнсултација с нама кап другим репрезентативним синдикатпм и Унијпм
ппслпдаваца Србије – јединпм репрезентативнпм прганизацијпм ппслпдаваца у Србији”, каже се у
саппщтеоу кпје је пптписап председник Бранислав Чанак.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/stecaj-se-uvlaci-u-lekove-i-brodove

Стечај се увлачи у лекпве и брпдпве
АУТПР: Ж. Балабан
Птпущтаое 80 радника на пдређенп време и упућиваое 160 заппслених у зреоанинскпм
брпдпградилищту “Бегеј” на принудни пдмпр збпг финансијске кризе кпја је ппгпдила једнпг пд
највећих извпзника у средоем Банату, пдраз је тещке екпнпмске ситуације у некадащоим привредним
гигантима у граду на Бегеју.
Председник ппдружнице Синдиката индустријских радника Впјвпдине у брпдпградилищту Јпвица
Лујанпв вели да ни синдикалци нити радници не знају каква је даља судбина фабрике шији је власник
хпландска кпмпанија “Меркуријус интернещенел”. Самп им је решенп да ће, у репрганизацији, пстати
пкп 40 сталнп заппслених. С друге стране, директпр “Бегеја” Драгпмир Субић је најавип да ће ускпрп
Привреднпм суду у Зреоанину бити предат предлпг плана репрганизације и да ће, акп пн буде
прихваћен али га ппднпсилац не исппщтује у датпм рпку, у брпдпградилищту уследити стешај.
Слишнп се пре некпликп месеци дпгпдилп и у Фабрици лекпва “Југпремедија”, у кпјпј је пбустављена
прпизвпдоа, а 460 радника је ппслатп на принудни пдмпр. Ситуација у фармацеутскпј кући, кпја је у
већинскпм власнищтву малих акципнара, из дана у дан све је гпра и мнпги уппзправају на тп да је
најцрои сценарип управп и најизвеснији. А такав развпј дпгађаја ппдразумева стешај, али и ликвидацију
“Југпремедије”.
Председник Већа савеза сампсталних синдиката у Зреоанину Миркп Малещев привредну ситуацију у
граду пцеоује кап катастрпфалну, и навпди да рещаваоу нагпмиланих прпблема свакакп не ппмаже тп
щтп Влада Србије јпщ није фпрмирана.
– “Југпремедија” и брпдпградилищте “Бегеј” близу су стешаја. Привреда у граду је налик “црнпј рупи” и
не бих мпгап прпгнпзирати какп ће се ситуација даље развијати. Лишнп, не пшекујем бпље стаое јер све
пвп сувище дугп траје – рекап је Малещев, уппзправајући на тп да дплази тежи перипд у гпдини,
пднпснп јесен и зима, када ће грађанима требати нпвац да плаћају гас и струју, а све је вище птпущтаоа
пп предузећима.
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Малещев пшекује да ће стаое бити стабилизпванп бар у Индустрији прерађевина пд кукуруза ИППК,
кпју је крајем јуна, на јавнпј лицитацији, за 959 милипна динара купила паншевашка кпмпанија “Алмекс”.
Али, јавнпсти јпщ нису ппзнати планпви нпвпг газде, такп да ни радници скрпбаре не знају щта да
пшекују. Дпнедавнп су, дпк је закупац ппгпна ИППК-а билп бепградскп предузеће “Картпнвал”, имали
сигурнпст јер је та фирма, накпн прппасти скрпбаре, ремпнтпвала ппстрпјеоа и уппслила пкп 200
радника, углавнпм пних кпји су се претхпднп нащли на улици. Бепграђани, међутим, иакп су
ушествпвали на лицитацији и изразили жељу да, уместп закупаца, ппстану власници ИППК-а, нису
ппбедили у лицитаципнпј трци па су се ппвукли из Зреоанина.
Ништа пд ппправка пиваре
Бивща градска власт је најављивала да се спрема ппправак Зреоанинске индустрије пива (ЗИП) и да је
један пптенцијални инвеститпр бип заинтереспван за оенп преузимаое и ппкретаое прпизвпдое.
Незванишнп се мпглп шути да је у питаоу фирма “МК-кпмерц” кпја је, наппслетку, пдустала пд пиваре
јер није била спремна да плати суму кпја је тражена. А кпју, реалнп, никад никп и неће бити спреман да
искещира.

Mondo
http://www.mondo.rs/s251837/Zabava/Kultura/Prve_tuzbe_u_Pozoristu_na_Terazijama.html

Прве тужбе у Ппзпришту на Теразијама
Синдикат заппслених Ппзпришта на Теразијама ппднеп данас Првпм пснпвнпм јавнпм тужилаштву
дпказе прптив директпра Михајла Вукпбратпвића.
Накпн щтп су изнели низ пптужби на рашун ппслпваоа актуелнпг директпра и изразили незадпвпљствп
збпг третмана кпји имају у ппзприщту, заппслени су пдлушили да ппднесу и кривишну пријаву прптив
Вукпбратпвића.
Директпр Ппзприщта на Теразијама у међувремену се пгласип и изјавип да су ппдаци кпје су заппслени
у ппзприщту изнели п оему "пплуистине, инсинуације, кпнструкције и рекла - казала".
Са пбразлпжеоем да се директпр на перфидан нашим меща у синдикални рад и ппкущава да ппструище
оегпвп делпваое, Репрезентативни синдикат Ппзприщта на Теразијама ппднеп је данас дпказе Првпм
пснпвнпм јавнпм тужилащтву прптив Вукпбратпвића.
"Тужилащтву смп се пбратили ради утвђиваоа да ли је дпщлп дп изврщеоа кривишнпг дела пд стране
Михајла Вукпбратпвића, а у нади да ће градпнашелник драган Ђилас ипак први реагпвати и рещити
гпрућу ситуацију у нащпј Кући", каже се у саппщтеоу за медије Реперезентативнпг синдиката.
Репрезентативни синдикат ппдржап је и Синдикат музишких уметника ппзприщта на Теразијама.

14

Накпн ескалације незадпвпљства заппслених у устанпвама културе у Бепграду, недавнп се пгласип и
градпнешелник Драган Ђилас кпји је најавип бплне, али делптвпрне рефпрме.

Akter
http://akter.co.rs/25-politika/9829-sindikat-krkobabi-u-nije-mesto-u-vladi.html

СИНДИКАТ: КРКПБАБИЋУ НИЈЕ МЕСТП У ВЛАДИ
ИЗВПР: ТАНЈУГ, Бета
Савез сампсталних синдиката Србије (СССС) указап је да дпсадашоем пптпредседнику Владе Јпвану
Кркпбабићу, кпји има 83 гпдине, није местп у будућпј влади
СССС је у птвпренпм писму мандатару нпве владе Ивици Дашићу навеп да је великп незадпвпљствп
заппслених и шланпва синдиката изазвала најава да ће Кркпбабић пбављати двпструку функцију –
пптпредседника и министра за рад и спцијалну пплитику.
Синдикат је запитап Дашића да ли је у Кркпбабићу преппзнап министра кпји ће свакпдневнп
пбилазити регипне у Србији, фабрике, предузеха и раднике, или су скривени стварни разлпзи за
оегпвп ушещће у будућпј влади.
"Да није оегпвп (Кркпбабићевп) именпваое алиби за брпјне непппуларне, рестриктивне и щтетне
пптезе, кпје ће влада, ппд притскпм интернаципналних кпмпра и финансијских институција, ппвући у
краткпм рпку, или је дпказ кпликп се малп ппщтују радници, заппслени, незаппслени, пензипнери,
млади и синдикат", пище у писму СССС упућенпм Дашићу.
Дпдаје се да би "билп смещнп да у Србији п судбини света рада пдлушују пензипнери - један са места
директпра Наципналне службе за заппщљаваое, а други са места министра рада и спцијалне
пплтике".
Пд манадатара је СССС затражип да, упркпс кпалиципнпм сппразуму спцијалиста на шијем је шелу
Дашић, са Партијпм уједиоених пензипнера Србије, шији је Кркпбабић председник, и Јединственпм
Србијпм, преиспита пдлуку да Кркпбабић буде у нпвпј влади.
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П пбразлпжеоу таквпг захтева синдикат је навеп да је Србији, у садащопј тещкпј ситуацији, на месту
министра за рад неппхпдан младји, храбрији, сппспбнији шпвек, кпји има визију и спреман је да
наппрнп ради.
Независнпст: Став СССС има пплитишку ппзадину
Синдикат "Независнпст" сматра да Савез сампсталних синдиката Србије директнп ппзива на крщеое
међунарпдних нпрми п људским правима када сматра да на месту министра за рад и спцијалну
пплитику треба да буде некп "млађи, храбрији и сппспбнији" пд лидера ПУПС-а Јпвана Кркпбабића,
кап и да тп има пплитишку ппзадину - да на шелу министарства пстане Расим Љајић.
Чланствп Уједиоених гранских синдиката "Независнпст" и рукпвпдствп те прганизације збуоени су и
разпшарани ставпм СССС, а ппсебнп је забриоавајуће, наведенп је у саппщтеоу, да пни кап и главни и
једини аргумент за свпје ставпве узимају гпдине Кркпбабића.
На тај нашин, уппзправају, директнп ппзивају на крщеое међунарпдних принципа и нпрмни
садржаних у Ппвељи Уједиоених нација, Ппщтпј декларацији п људским правима, Еврппскпј
спцијалнпј ппвељи и брпјним кпнвенцијама и преппрукама Међунарпдне прганизације рада.
"Другим решима, реш је п вепма пзбиљнпм нападу на пснпве свакпг, не самп демпкратскпг, већ и
цивилизпванпг друщтва", сматра "Независнпст".
Ппсебнп, истишу, забриоава мпгућа пплитишке ппзадина пвпг напада, пднпснп мпгућнпст да је пвп
реагпваое уследилп ппсле лансираоа вести да би министар за рад мпгап ппнпвп да буде Расим
Љајић, "шпвек кпји је срашунатп нанеп немерљиву щтету прпцесима спцијалнпг дијалпга у Србији".
"Затп, изгледа, прптест СССС је нищта другп негп ппследои ппкущај оегпвих дужника да се сашува
ппција Расима Љајића. Ипак, тужнп је да тп раде на такп бестидан нашин играјући на карту гпдина
Кркпбабића и без кпнсултација са нама кап другим репрезентативним синдикатпм и Унијпм
ппслпдаваца Србије - јединпм репрезентативнпм прганизацијпм ппслпдаваца у Србији", каже се у
саппщтеоу кпје је пптписап председник Бранислав Чанак.
Независнпст ће п пвпм, какп пцеоују, крајое немилпм дпгађају известити све релевантне еврппске и
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медјунарпдне прганизације какп би им предпшили какп се Србија припрема за датум ппшетка
прегпвпра са ЕУ.

Alo
http://www.alo.rs/politika/51383/Sindikat__Krkobabicu_nije_mesto_u_vladi_

Синдикат Кркпбабићу није местп у влади!
Јпвану Кркпбабићу, кпји има83 гпдине, није местп у будућпј влади, саппщтип је Савез сампсталних
синдиката Србије.
Синдикат је запитап Дашића да ли је у Кркпбабићу преппзнап министра кпји ће свакпдневнп пбилазити
регипне у Србији, фабрике, предузећа и раднике, или су скривени стварни разлпзи за оегпвп ушещће у
будућпј влади. Дпдаје се да би „билп смещнп да у Србији п судбини света рада пдлушују пензипнери један са места директпра НСЗ, а други са места министра рада и спцијалне пплтике“.

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Portret-bez-rama-Jovan-Krkobabic.lt.html

Ппртрет без рама: Јпван Кркпбабић
АУТПР: Биљана Бакпвић
Ни Меси ни месија
Лепп је шпвек рекап да није ни Меси, ни месија, али га ипак ппјединци ппсматрају кап вепма вещтпг
играша на српскпј пплитишкпј сцени, а неке кплеге пензипнери и кап избавитеља кпји им ппследое
шетири гпдине држи главу изнад впде. Сада ће Јпван Кркпбабић, 82-гпдищои лидер Партије уједиоених
пензипнера Србије и пмиљени јунак стрип-црташа ппследое шетири гпдине, имати прилику да ппкаже и
раднишкпј класи щта уме и щта мпже. Акп га синдикати не буду „минирали” надпмак циља.
Дпк је Кркпбабић бип самп пптпредседник пдлазеће владе оегпв пензипнерски статус и пппдмакле
гпдине кап да нису превище бпли пши. Када је пбјавип да ће у будућпј влади бити и пптпредседник и
министар за рад и спцијалну пплитику синдикалци су закљушили да је враг пднеп щалу и мандатару
Ивици Дашићу ппрушили да би „билп смещнп да у Србији п судбини света рада пдлушују пензипнери –
један с места директпра Наципналне службе за заппщљаваое, а други са места министра рада и
спцијалне пплитике”.
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Првп местп, незванишнп, планиранп је за Јпванпвпг сина Милана, пптпредседника странке. Син је
такпђе пензипнер и, према неким инфпрмацијама, важна „ставка” у прегпвприма п влади и узрпк неких
изнуђених пптеза пца Јпвана, за щта у странци, какп се мпже шути, имају разумеваоа јер је „Јпва слаб на
сина”. Млађег Кркпбабића, наравнп, љуте такви медијски написи, па је верпватнп са задпвпљствпм
недавнп ппрушип кпалиципним партнерима да израшунају кпликп ппсланика без оих имају.
Напад синдикалаца је прилика да се јпщ једнпм пптврди Кркпбабићева снага у трпјнпј кпалицији СПСПУПС-ЈС. ПУПС-пв ппсланишки клуб у републишкпм парламенту има 12 шланпва, дпк му је пре шетири
гпдине билп датп самп пет ппсланишких места. Успещнпм прегпвараоу ппмпгла је велика тражоа за
„пензипнерима” – све знашајније странке упши ђурђевданских избпра „птимале” су се за оих. Увек
елегантнп пдевени и пдмерени Кркпбабић је, пак, ппказап да уме да изабере дпбитну кпмбинацију –
кпалиција са Дашићем и Палмпм је ппсле шетири гпдине у власти псвпјила, какп „Крка” впли да истакне 140 пдстп вище гласпва негп 2008, а ПУПС верпватнп вище мандата негп щтп би дпбип у билп кпјпј
другпј варијанти.
Захваљујући тпме успеп је да у кпалиципни сппразум за будућу владу унесе неке захтеве ПУПС-а пд
кпјих се Фискалнпм савету диже кпса на глави и пкп кпјих ће се верпватнп впдити битке са ММФ-пм –
нема замрзаваоа пензија (али ће оихпв раст, кап и раст плата, у првпј гпдини владе бити усклађен са
реалним мпгућнпстима бучета) и свим пензипнерима кпји имају маое пд 15.000 динара месешнп биће
исплаћена тринаеста пензија у висини пд 15.000 у шетири једнаке рате.
„Брпј 1” аланфпрдпвске српске пплитишке сцене, какп неки впле да кажу, сада мпра да псигура
спрпвпђеое пвих ташака сппразума. И мада се из оегпвих изјава свих пвих гпдина мпже закљушити да
би, да није ПУПС-а, пензипнери ппумирали пд глади јер некп сталнп жели да им закине правп на
пензију, треба наппменути да јпщ није испуоенп пбећаое пд пре шетири гпдине – да прпсешна пензија
буде у висини 70 пдстп прпсешне плате. Збпг кризе, наравнп.
http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Prazni-begejski-dokovi.lt.html

Празни бегејски дпкпви
АУТПР: Ђ. Ђукић
Дп пре некпликп месеци брпдпградилищте исппрушивалп мпдерне брпдпве, а радници су сада
птпущтени или ппслани на принудни пдмпр
Зреоанин – Сви радници кпји су у Брпдпградилищту „Бегеј” радили на пдређенп дпбили су птказе, а
сталнп заппслени су ппслати на принудне пдмпре. Мада се гпвпри п репрганизацији, сасвим је извеснп
да је дпнедавнп успещна фирма у великим прпблемима ппщтп нема захтева западних купаца јер је и
тампщое тржищте стегла рецесија.
Према решима Зпрана Еремића, председника Синдиката индустријских радника Впјвпдине кпји има
ппдружницу у пвпм брпдпградилищту, услед недпстатка ппсла, екпнпмске кризе и финансијске
ситуације у држави и пкружеоу, ппслпвпдствп је билп принуђенп да дпнесе пдлуку п смаоеоу брпја
заппслених и тп на нашин кпји је прпписан. Деп заппслених на пдређенп дпбили су птказ збпг престанка
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важеоа оихпвих угпвпра, а сталнп заппслени радници су принуднпм пдмпру у трајаоу пд 45 радних
дана, и за тп време ће примати 65 пдстп пд зараде.
Драгпмир Субић, директпр Брпдпградилищта „Бегеј“, пптврдип нам је инфпрмацију да су у тпј фирми за
сада пдустали пд ангажпваоа радника на пдређенп време, дпк су сталнп заппслени, оих 160, ппслати
на принудни пдмпр.
– Криза је кулминирала и у Еврппи, нема тражое за брпдпвима кпје смп пвде градили, банке не
кредитирају пптенцијалне купце нащих плпвила. Ппслали смп људе на принудни пдмпр, а ми ћемп у
међувремену припремити план репрганизације и ппкущати да се најбпље щтп мпжемп прилагпдимп
нпвпнасталпј ситуацији. Немамп дугпве према радницима, а ппверипцима ћемп ппнудити мпгућнпст да
свпје пптраживаое кпнвертују у власнищтвп. За недељу, две предлпг плана репрганизације предаћемп
Привреднпм суду. Укпликп план буде прихваћен, а ми га не исппщтујемп, стешај нам не гине – каже
Субић.
Брпдпградилищте на Бегеју се једнп време успещнп нпсилп с тещкпћама и захваљујући инвеститприма
из Хпландије исппрушивалп савремене ппремљене танкере на светскп тржищте.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:388424-Kakva-je-sudbina-radnickih-odmaralista

Каква је судбина радничких пдмаралишта
В. Ц. СПАСПЈЕВИЋ
Нпвпсти истражују - Да ли се и даље иде на пдмпр прекп синдиката. Нпви власници најпре прпдавали
раднишке хптеле
ДАВНП је прпщлп време када су радници летпвали безбрижнп, за мале паре, у синдикалним
пдмаралищтима щирпм бивще Југе. Тпкпм 80-их гптпвп да није билп фирме кпја није имала ппнекп
здаое на мпру, на планини или у баои, а шестп и вище оих - свуда пп једнп. Где су све те вредне
некретнине никп у држави не зна, јер не ппстпји најбуквалније никаква евиденција!
Бащ затп ће Ранка Савић, председник Аспцијације слпбпдних и независних синдиката, а сада и нарпдни
ппсланик, већ у септембру птвприти пву тему у парламенту.
- Тражићу да се фпрмира анкетни пдбпр, кпји ће направити пппис и испитати щта се десилп са
некадащоим раднишким пдмаралищтима - щта је прпдатп, щта датп у кпнцесију или на други нашин
птуђенп, за кпликп пара, кп је прпдавап и кпме, кап и щта је псталп и у кпм је тп стаоу - пткрива
Савићева, за „Нпвпсти“.
Градоа пппуларних пдмаралищта финансирана је свпјевременп из фпндпва заједнишке пптрпщое.
Заппслени су се збпг тпга пдрицали дела регреса. Али, сущтински, пна никада нису припадала ни
радницима ни синдикату, кпји је прганизпвап регресирана летпваоа, већ фирмама. Какп су прпдаване
19

фирме у приватизацији, такп су птищла и пдмаралищта, иакп су синдикати у једнпм били слпжни - да
оих не треба приватизпвати.
ЗА ВПЈСКУ ТАРА И МПРПВИЋ ВПЈНА пдмаралищта, резервисана самп за припаднике пружаних снага,
данас не ппстпје. У саставу Министарства пдбране, међутим, ппстпје впјне устанпве „Тара“ и
„Мпрпвић“, у шијим хптелима се пдмарају пфицири, ппдпфицири и прпфесипнални впјници, али су пна
птвпрена и за друге гпсте. Најппзнатији су „Бели бпр“ и „Пмприка“ на Тари, кап и хптел „Бреза“ у
Вроашкпј Баои. Заппслени у систему пдбране бправе у оима пп привилегпваним ценама, а плаћаое им
је пмпгућенп на седам рата. Ту су заппслени углавнпм цивили, мада су на оихпвим шелним местима
пфицири Впјске Србије. (Р. Др.)
- Нпви власници шестп су првп прпдавали бащ те хптеле и летпвалищта, јер су били најунпснији - каже
Љубисав Прбпвић, лидер Савеза сампсталних синдиката.
Ранка Савић навпди самп некпликп слушајева: ИМТ је прпдап здаое на Дившибарама, ИМР на
Златибпру, „Застава“ два хптела на Пхриду и у Хрватскпј...
Пдмаралищта су имали и „Генекс“, Железнице Србије, „Тигар“, „Центрптекстил“, „Утва“, „Синтелпн“...
„Партизански пут“ је прпдап пдмаралищте у Бипграду на мпру, пкруженп щумпм пд пет хектара, а ПТТ
летпвалищте у Бешићима.
- Прпдатп је и једнп раднишкп пдмаралищте у Чаоу, а деп нпвца је дпбип СССС. Раднишка пдмаралищта
скпрп да вище не ппстпје, а и пнп щтп није унищтенп узеп је „Рекреатурс“ - тврди Савићева.
Прбпвић пдгпвара да је управп пбјекат у Чаоу бип у власнищтву „Рекреатурса“, а некпликп већих
дпмаћих фирми ималп је заиста удеп у тпј туристишкпј агенцији:
- Нащ синдикат нити је имап импвину нити ју је прпдавап!
На званишнпм сајту „Рекреатурса“ стпји да агенција има хптеле у Србији и Црнпј Гпри са капацитетпм
4.300 лежаја. У Србији тп су хптели: „Плга Дедијер“ на Кппапнику, „Панпрама“ на Златару, „Сребрнп
језерп“ у Великпм Градищту, „Слатина“ и „Бпрјак“ у Вроашкпј Баои и „Гплија“ у Иваоици. У Црнпј Гпри
ппседује хптел „Шумадија“ у Рафаилпвићима и туристишкп насеље „Бисерна пбала“ у Чаоу. У пвпј
кпмпанији нису били распплпжени за разгпвпр.
Пп прпценама АСНС, укупна вреднпст импвине у пдмаралищтима вредна је милијарде евра, а дпста
тпга је, кажу, уз кп зна какве дилпве, прпдатп у бесцеое. Пни ппдсећају да је и нищки „Нитекс“, у
међувремену прпдат „Бенетпну“, такпђе имап пдмаралищте, кпје се приликпм прпдаје Италијанима
уппщте није ппмиоалп, па би билп занимљивп видети да ли је прпдатп раније, кпме и за кпликп.
Ппмиоу и „Југппетрплпве“ хптеле на Пхриду, шија је судбина неппзната.
МУП БРИНЕ П ПЕНЗИПНЕРИМА МУП Србије има некпликп пдмаралищта: „Прпменада“ у Вроашкпј
Баои, „Нарцис“ на Златибпру, „Цветна дплина“ на Гпшу и пансипн „Бепград“ у Бешићима. Ту се
припадници пплиције пдмарају пп бенефицираним ценама, а преднпст имају пензипнери и бплесни.
Свакп заинтереспван за пвај вид пдмпра пријављује тп свпм старещини, а ппсебна кпмисија пдлушује п
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захтевима. Хрпнишни бплесници щаљу и медицинску дпкументацију. У сусрет се, кажу у МУП, излази и
ппрпдицама са малпм децпм. Пвде не мпже да плати пренпћищте никп са стране, али затп мпже, бащ
кап и пплицајци кпји негде приватнп изнајме смещтај, да дпђе на рушак.
Али, нека јавна предузећа су ипак задржала свпја летпвалищта и щаљу заппслене и даље пп
бенефицираним ценама на пдмпр. Међу оима је и НИС.
- Наща фирма има хптел са три звездице у Бешићима. У јануару је бип кпнкурс и заинтереспвани су се
јављали. Цена смещтаја је за 20 пдстп нижа пд тржищне, и плаћа се у 11 месешних рата - каже Гпран
Такић, председник синдикалне прганизације у НИС.
Пва кпмпанија има и камп у Будви, а хптел на Златибпру је затвпрен и шека ренпвираое. Судбина
пдмаралищта у Рпвиоу и на Хвару, у Хрватскпј, знаће се тек ппсле пкпншаоа сукцесије. Такић дпдаје да
је летпваое у пдмаралищтима углавнпм превазиђенп и да већина радника иде у приватнпј режији,
прекп туристишких агенција, кпје такпђе пмпгућавају плаћаое на рате.
Са пвим се слаже и Прбпвић, мада закљушује да већина радника не иде никуд, јер нема ни за
преживљаваое, а кампли за пдмпр:
- Ппнегде синдикати јпщ щаљу људе на мпре, али далекп маое негп пре. Има и приватних фирми у
кпјима власници ппмпгну летпваое заппсленима крпз вищекратнп плаћаое или бенефициране цене,
али ни тп није шестп, ппгптпвп за фирме са маое пд 100 заппслених.
Та златна раднишка времена пстала су за нама. Сада је самп препсталп да држава рещи прпблем
сукцесије и да фирме дпђу дп свпјих некретнина на хрватскпм примпрју, јер ће некима тп ппмпћи да се
финансијски кпнсплидују. Хптеле и пдмаралищта на хрватскпм делу Јадрана имали су, рецимп, ФАД из
Гпроег Миланпвца, ПИК „Бешеј“, „Пипнир“ и „Кекец“ из Субптице, „Први мај“ из Пирпта, „СартидЈугпметал“, бепградска „Пплитика“, крагујевашка „Застава“...
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:388314-Naknade-za-bolovanja-kasne-tri-meseca

Накнаде за бплпваоа касне три месеца
Б. РАДИВПЈЕВИЋ
Заппслени кпји пду на бплпваоа дужа пд 30 дана дпспевају у незавидан пплпжај. На накнаду се шека пд
30 дп 90 дана, псим за ппрпдиље из дпбрих фирми
НАКНАДЕ за бплпваоа дужа пд 30 дана, кпја се исплаћују из касе здравственпг псигураоа, тренутнп
касне пд 30 дп 90 дана. Тп не важи самп за ппрпдиље и заппслене у фирмама кпје брину п заппсленима
вище негп щтп их закпн пбавезује. Оима се накнаде за време пдсуства са ппсла збпг бплести исплаћују
истпга дана када и плате псталим заппсленима. Сви пстали кад пду на бплпваое дуже пд 30 дана, када
престају да буду брига свпг ппслпдавца, пстају "на белпм хлебу" и никп не мпже да им гарантује када ће
дпбити нпвац.
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Тп зависи пд најмаое два фактпра: кпликп је дубпка каса матишне филијале РФЗП кпд кпје је радник
псигуран, и пд брзине ппслпдаваца да пријаве бплпваое.
Према ппследоим ппдацима РФЗП, у мају су у Србији дуже пд 30 дана бплпвала 10.303 заппслена. А,
пбавезе РФЗП на име накнада тпкпм привремене спрешенпсти за рад самп за пвај месец изнпсе 328,6
милипна динара.
БПЛПВАЛП 67.000 РАДНИКА, У ПРПСЕКУ 50 ДАНА ПРЕМА ппдацима РФЗП, бплпваоа дужа пд 30 дана
кпристи гпдищое пкп један пдстп пд укупнп 6,9 милипна псигураника.Лане је, рецимп, пд 1,85 милипна
псигураника кпји су у слушају пптребе мпгли да пстваре правп на бплпваое, бплпвалп оих 67.000.
Бплпвалп се у прпсеку пп 50 дана, укупнп - 3,3 милипна дана. За тп укупне пбавезе РФЗП на име
накнада за бплпваое дпстигле су 5.370.000.000 динара. Прпсешна брутп накнада за бплпваое била је
80.000 динара.
- Накнаде за бплпваоа се исплаћују из средстава сваке ппјединашне филијале, и затп не ппстпји
јединствен ппдатак за целу Србију кпликп се шека на исплату - пбјащоавају у РФЗП. - Свака филијала пд
пдређенпг прпцента дппринпса кпји се скупи на оенпј теритприји исплаћује накнаде за време
привремене спрешенпсти за рад. Према нащим сазнаоима, јединп филијала Враое касни два-три
месеца са исплатпм бплпваоа. У пвпј гпдини је, рецимп, за бплпваоа и трпщкпве превпза, у слушају
путпваоа на лешеое ван матишне филијале, намеоенп 7,5 пдстп нпвца пд дппринпса.
Ппрпдиље, за кпје надпкнаду пбезбеђује Министарствп за рад и спцијалну пплитику, прву исплату,
према прпценама пвпг министарства, шекају пкп месец дана. У слушајевима када су лпкалне сампуправе,
кпје утврђују правп на ппрпдиљскп и висину накнаде, брзе, ппрпдиља кпја се ппрпди ппшеткпм једнпг,
већ срединпм следећег месеца дпбије надпкнаду.
- Ми пребацујемп нпвац шим нам ппщтине дпставе спискпве и тп се ради у кпнтинуитету, без застпја каже за "Нпвпсти" Зпран Мартинпвић, државни секретар у Министарству за рад и спцијална питаоа. Ппслпдавци су, међутим, дужни да ппрпдиљама уплаћују накнаду истпг дана када и плате псталим
заппсленима, а пнда тај нпвац рефундирају из средстава кпја ми пребацујемп ппщтини на шијпј
теритприји је седищте фирме.
Мартинпвић каже да је свакпг месеца на бплпваоу, у прпсеку, пп 32.000 ппрпдиља. За исплату оихпвих
накнада пве гпдине је планиранп 22,6 милијарди динара, или између 1,8 и 1,9 милијарди месешнп.
Ппрпдиље накнаду примају 12 месеци, а пне кпје рпде треће и свакп следеће дете пп 24 месеца, с тим
щтп мајке, пп закпну, у слушајевима када има прпблема у развпју детета, на бплпваоу мпгу да пстану дп
пет гпдина.
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:388280-Imlek-zatvara-proizvodni-pogon-u-Novom-Sadu

Имлек затвара прпизвпдни ппгпн у Нпвпм Саду
ИЗВПР: ТАНЈУГ
Кпмпанија Имлек затвара прпизвпдни ппгпн, збпг нерентабилнпсти, дпк се ппслпви прпдаје, пткупа
сирпвпг млека и дистрибуције и даље пбављају, саппщтила је та кпмпанија
БЕПГРАД - Кпмпанија Имлек затвара прпизвпдни ппгпн у пквиру свпг пгранка у Нпвпм Саду, збпг
нерентабилнпсти, дпк се ппслпви прпдаје, пткупа сирпвпг млека и дистрибуције и даље пбављају,
саппщтила је та кпмпанија.
Услед нерентабилнпсти и немпгућнпсти дугпрпшнпг инвестираоа у пвај ппгпн, пн је званишнп затвпрен
12. јула 2012. гпдине.
Кпмпанија Имлек кап пдгпвпрни ппслпдавац, свим заппсленима кпји су радили у сектпру прпизвпдое и
кпнтрпле квалитета, кпјих је 76, ппнудила је мпгућнпст преласка у друге прпизвпдне ппгпне у пквиру
кпмпаније, а предвиђене су и птпремнине у складу са Кплективним угпвпрпм.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:388426-Srpska-porodica-Zivot-na-odlozeno

Српска ппрпдица: Живпт на пдлпженп
АУТПРИ: С. БУЛАТПВИЋ - Д. МАРИНКПВИЋ
Кпја је граница издржљивпсти прпсешне српске ппрпдице ппсле шетири тещке кризне гпдине. Месешна
плата иста, 360 евра, али је збпг пада заппсленпсти дели вище људи
СКРПМАН недељни рушак, намирнице за вешеру и сутращои дпрушак. Цех је 3.000 динара и на наплату
стиже за 210 дана. Грађани Србије су некада месецима птплаћивали технику, аутп, летпваое. Сада
путују све маое, ренпвираоа пдлажу, аутпмпбили су вище на паркингу негп на улици, храну купују на
ппшек. Чек кпји следеће гпдине дпспева на наплату ппдсетиће их на давнп ппједени пбрпк, а мнпги се
питају шега јпщ да се пдрекну да би имали нпвца за следећи.
Србија је крајем 2008. гпдине закпрашила у светску екпнпмску кризу, а излазак се и даље не назире. Пд
тада је без ппсла, гледанп пп ппдацима из Анкете п раднпј снази Републишкпг завпда за статистику,
псталп ппла милипна људи. Међу оима су фпрмалнп заппслени, пни из „црне“ зпне и пкп 110.000
ппљппривредника.
Пни кпји и даље раде, када се гледа прпсешна плата, зарађују приближнп истп. У 2008. гпдини плата је у
прпсеку изнпсила 357 евра, а у првпм кварталу пве - 362 евра. Прпблем је щтп та једна зарада данас
храни вище људи.
РАДЕ ППД СТАРЕ ДАНЕ ПЕНЗИПНЕРИ кпји примају далекп исппд прпсека давнп су прпбили границе
издржљивпсти. Затп су примпрани да раде и ппд старе дане. - Тещкп је преживети данас са пензијпм пд
9.800 динара - каже М. Н., пензипнерка из Земуна. - Са 35 гпдина стажа, принуђена сам да радим пп
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кућама, да шистим и шувам децу какп бих уппщте преживела. Другашије немам дпвпљнп за храну и
лекпве. Све теже мпгу да ппдмирим и рашуне за кпмуналије.
- Ппдаци тргпвина, нащих шланица, ппказују да је пд 2008. гпдине дп сада прпмет пап за шак 26,5 пдстп каже Драгпљуб Рајић, из Уније ппслпдаваца. - Ппстпје разлике пп регипнима, али минималне. За пвп
време су плате у приватнпм сектпру, за разлику пд државнпг, пале. У 2008. зараде су се кретале пд 390
дп 450 евра, а сада су између 300 и 340 евра. Таман тпликп кпликп је пала куппвна мпћ. Трендпви су
лпщи и не верујем да ће скпрп бити бпље. Када би нпва влада заиста спрпвела неке стимулативне мере
већ пд јесени, прве ефекете бисмп видели крајем следеће гпдине. Тек тада би плате мпгле да ппрасту и
да се ппвећа заппсленпст. У пвпм тренутку вепма мали брпј фирми је сппспбан да прави прпфит. А тп је
предуслпв нпвпг заппщљаваоа. И даље је већина у губитку, а тп знаши да мпрају да настављају щтедоу.
И дпк званишна статистика ппказује да је зарада, гледанп у динарима, из месеца у месец већа, а да у
еврима стагнира, брпј пних кпји је примају је све маои. Према ппследоим ппдацима, у Србији је сваки
шетврти раднп сппспбни грађанин - незаппслен. Укпликп ту прпсешну зараду ппделимп и на пне кпји је
не примају, статистика изгледа пптпунп другашије. Укупан фпнд зарада на брпј станпвника из месеца у
месец дели екпнпмиста Мирпслав Здравкпвић. У мају је, види се из оегпвих прпрашуна, прпсешни
грађанин Србије на распплагаоу имап 9.917 динара. Нпвпсађани су мпгли највище да трпще, пп 18.430
динара, али је затп житељ Пппва требалп месец да прегура са свега 1.660 динара.
Са тпликп примаоа, већина се „кандидује“ за нарпдну кухиљу. Гпдине кризе су ппвећале брпј званишнп
сирпмащних. Пре три гпдине исппд линије сирпмащтва живелп је 6,3 пдстп грађана Србије, а данас 9,2
пдстп, щтп је скпрп 700.000 људи. Знаши да сваки десети грађанин живи са маое пд 8.500 динара
месешнп. Са тпликп нпвца грађани мпгу себи да пбезбеде самп векну хлеба, литар млека, килпграм
крпмпира и пп 200 грама најјефтинијег паризера дневнп.

- Наравнп да 8.500 динара није дпвпљнп, с пбзирпм на раст цена и трпщкпва - каже Владимир Бпжанић,
нашелник за анкетна истраживаоа из Републишкпг завпда за статистику. - Али та граница пдређена је
према минимуму пптреба шпвека за калпријама, кпје су неппхпдне самп да би преживеп, а сваке гпдине
усклађује се са гпдищоим растпм инфлације.
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ППТРПШОА И ЦЕНЕ РАСППЛПЖИВА средства дпмаћинства су у 2011. гпдини била за 118,9 пдстп већа
негп у 2003. гпдини. Истпвременп цене су ппрасле 118,4 пдстп. Статистика пткрива да су тпкпм пвих
гпдина ппрасли издаци за храну и безалкпхплна пића реалнп за 1,1 пдстп, а за станпваое, впду и
електришну енергију за 3,8 пдстп. Реалнп смаоеое издатака дпмаћинства су имала кпд ппреме за стан и
текуће пдржаваое (7,8 пдстп), псталих лишних предмета и услуга (11,7 пдстп), алкпхплних пића, дувана
(13,7 пдстп), пбуће и пдеће (26,8 пдстп) и пбразпваоа за скпрп 50 пдстп.
Бпжанић наппмиое да ће убудуће граница сирпмащтва бити утврђивана према еврппскпј
метпдплпгији, щтп ће ппказати да је у Србији дуплп вище грађана исппд линије сирпмащтва. Грубе
прпцене ппказују да је таквих између 18 и 20 пдстп, пднпснп да је петина грађана Србије на рубу
егзистенције. И струшоаци се слажу да је ппменута сума дпвпљна самп за гпли живпт. Екпнпмиста
Владана Хампвић сматра де се та рашуница уклапа самп за ппдмиреое „дпое“ границе пснпвних
пптреба.
- Уз најпснпвније дневне намирнице, хлеб, млекп, ппврће, ппвременп је мпгуће купити и неки
сувпмеснати прпизвпд, щтп знаши да се сирпмащни грађани буквалнп свега псталпг пдришу - каже
Хампвићева.
А кпликп нам јпщ пдрицаоа предстпји, тп никп не мпже да каже. Екпнпмистима је јаснп да ппправка
нема у краткпм рпку. Да би му се уппщте надали, мпрали бисмп да дпшекамп да у Србији прпради
прпизвпдоа. Такп мисли екпнпмиста Иван Никплић.
- Мпрамп знаши првп да щтедимп, па тп да инвестирамп у ппкретаое прпизвпдое - сматра Иван
Никплић. - И све да нпва влада и ушини нещтп у тпм правцу, ефекте мпжемп да пшекујемп тек пред крај
оенпг мандата. Ппд услпвпм да издржи пун мандат. Инвестиције су кљуш. Без оих нема ни
прпизвпдое, нити раста брутп дпмаћег прпизвпда. Прпизвпдоа мпра да буде припритет свих
припритета и да надвиси све друге циљеве. Неппхпдне су и бплне рефпрме, али п оима се тпликп
пришалп, а скпрп нищта није урађенп. Вище пришати нема смисла. Али самп је тп пдржив пут. Ми
мпжемп да прпдамп Електрппривреду Србије. Дпбили бисмп некпликп милијарди евра и некп време
живели
лепп,
али
тп
је
вещташки,
непдрживп.
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ЕВРППА И СРПСКА МЕРИЛА
ПРЕМА еврппским мерилима, сирпмащни су сви пни кпји имају маое пд 598 евра месешнп. Еврппљани
третирају и релативнп сирпмащне, а тп су сви кпји примају маое пд 60 пдстп прпсешне плате. Србија се
јпщ бави самп апсплутнп сирпмащнима. Тп су грађани кпји имају маое пд суме кпја мпже да ппдмири
самп најпснпвније егзистенцијалне пптребе. Пна тренутнп изнпси 8.500 динра.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nastavlja_se_agonija_invalida_.4.html?news_id=244253

Штрајкачи глађу у фирми „Шумадија ДЕС“ не пдустају пд прптеста
Наставља се агпнија инвалида
Аутпр: З. Радпванпвић
Крагујевац - Агпнија инвалида у крагујевашкпј фирми „Шумадија ДЕС“, кпји гладпваоем настпје да се
избпре за свпја права, наставља се, дпк званишници на свим нивпима ни главу не пкрећу. Петприци пд
щестприце радника кпји су заппшели щтрајк и већ пети дан гладују, јуше је ппзлилп (двпјици пп други
пут), те су трпјица пребашена у Ургентни центар пвдащоег Клинишкпг центра, дпк је двпјици медицинска
ппмпћ указана у кругу фирме.
И ппред пзбиљнпг угрпжаваоа здравља, пвпј групи се већ трећи дан придружилп јпщ двадесетак
кплега, а кпд свих заједнп, све је вище прпблема какп са виспким, такп и са ниским крвним притискпм,
несвестицпм и другим здравственим тегпбама. Ипак, пд прптеста јпщ не пдустају, а ппсле указане
ппмпћи и Ургентнпм центру и јуше су се трпјица радника вратила. Радници ппрушују да ће и тпкпм
викенда пстати испред капија предузећа не били пбезбедили исплату запсталих зарада из перипда пд
2010. дп данас, кап и нпве ппслпве.
На рашун „Шумадије ДЕС“ пре два дана је леглп 700.000 динара кпјима Министарствп екпнпмије
рефундира зараде за раднике са инвалидитетпм у тпј фирми. У Синдикату кпји пкупља ту категприју
радника кажу да је прекјуше исплаћен ппследои деп плата за март пве гпдине, а да се заппсленима
сада дугује јпщ пп псам запсталих зарада.
- Радници су прпсешнп примили пп три-шетири хиљаде динара, а неки и мнпгп маое. Инвалид кпји је
бип на дужем бплпваоу, на благајни фирме ппдигап је 200 динара, дпк је један оегпв кплега примип
500 динара. Са тим парама треба да преживе дп следеће исплате зарада, за кпју се не зна кад ће да
буде, да купе лекпве, јер се ради п бплесним људима, да плате кпмуналије и пстале лпкалне и државне
дажбине. Збпг тпга ппнпвп апелујем на државну и лпкалну власт да заппсленима у нащем предузећу, дп
испуоеоа оихпвих захтева, пбезбеде хитну једнпкратну нпвшану ппмпћ, какп би се избегле и
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евентуалне трагишне ппследице - каже за нащ лист председница Синдиката радника са инвалидитетпм у
„Шумадији ДЕС“ Милка Милпванпвић.
Републишки пдбпр Синдиката радника са инвалидитетпм, према оеним решима, пд надлежних тражи
да се прпмени нашин ушещћа државе у исплати зарада заппсленима са ппсебним пптребама, затим да
се фирмама кпје заппщљавају инвалиде да статус спцијалних предузећа, кпјима би се, пптпм,
пмпгућилп да ппслпве дпбијају директним прегпвприма и дпгпвприма са ппслпвним партнерима. Таква
рещеоа, тврди пна, деп су светске праксе кад су фирме кпје заппщљавају раднике
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