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Мијатовић поднео оставку
председника синдиката

на

функцију

Танјуг
Председник Савеза самосталних синдиката Војводине (СССВ) Милорад Мијатовић поднео је
данас оставку на ту функцију, јер је изабран за народног посланика у Скупштини Србије,
саопштила је Служба за информисање СССВ.
На седници Већа СССВ Мијатовић је поднео оставку и на све функције у Савезу самосталних
синдиката Србије и Војводине, указујући да у Народној скупштини жели да, као дугогодишњи
синдикални радник, представља све запослене, без обзира на то ком синдикату припадају.
На седници су, у складу са Статутом те синдикалне организације, разрешени функције и сви
потпредседници Већа СССВ, а у наредних месец дана биће обављане предизборне активности
како би, на седници заказаној за 25.октобар, био изабрао нови председник СССВ.

За вршиоца дужности председника СССВ изабран је досадашњи секретар Горан Милић, који ће
обављати ту функцију до избора новог председника СССВ, наведено је у саопштењу.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/344440/Bivsi-radnici-Tehnosa-nastavljaju-protest-u-Cacku

Бивши радници "Техноса" настављају
протест у Чачку
Танјуг
Из Владе Србије данас се у Београду бившим радницима чачанског предузећа "Технос" у
стечају нико није обратио, изјавила је Тањугу Стоја Којовић представница бивших запослених
предузећа "Технос АД у стечају".
Према њеним речима, протест ће бити настављени сутра у Чачку од 10 до 12 часова, како је то
било и протеклих педесетак дана.
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- Ми ћемо сутра да се договоримо шта ћемо даље радити и које ћемо конкретне мере предузети
како бисмо решили наш проблем односно расподелу средстава у износу од око 40 милиона
динара, како је и по коначном решењу Привредног суда у Чачку наложено - рекла је Тањугу
Којовићева.
Представници бивших радника чачанског предузећа "Технос" у стечају и Агенције за
приватизацију - центра за стечајеве, данас нису постигли договор у Београду.
Око 60 радника "Техноса" дошло је јутрос из Чачка испред Агенције за приватизацију тражећи
исплату заосталих зарада за које постоји пресуда суда, а коју спречава ова агенција.
- Обећали су да ће новац бити исплаћен, али ни они не знају када. Састанак је трајао више од
једног сата, међутим, ни са каквим конкретним решењем - навела је Којовић.
Према њеним речима, након састанка у Агенцији радници су наставили протест шетњом до
Скупштине Србије, где су на писарници предали захтеве председнику скупштине Небојши
Стефановић, а потом су отишли до Владе Србије и исте захтеве предали премијеру Ивици
Дачићу, потпредседнику Александру Вучићу и министру фианнсија и привреде Млађану
Динкићу.
Бивши радници "Техноса" од 23. јула протестују пред Привредним судом у Чачку.
За више од 50 дана протеста и поред обраћања разним институцијама да помогну извршење
правоснажне судске одлуке Привредног суда у Чачку, радницима још није извршена расподела
средстава из стечајне масе у износу од око 40 милиона динара.
Привредни суд у Чачку донео је 13. јула решење којим се налаже да се бившим радницима
"Техноса" настави исплата заосталих примања од новца који је прикупљен продајом предузећа.
За нову расподелу, на коју чека око 300 радника, има око 33 милиона динара, међутим
Агенција за приватизацију је одобрила расподелу 9,5 милиона динара, док је остатак новца
резервисала за наставак стечајног поступка који до тада није био предвиђен.
Стечајни поступак над "Техносом" покренут је 27. августа 2007. године, од када то предузеће
прелази у надлежност Агенције за приватизацију.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ko-postuje-zakon-u-srbiji-uvek-nagrabusi

Ко поштује закон, у Србији увек награбуси
Грађани који су градили без грађевинске дозволе кажу да не разумеју бес легалних
градитеља јер је за настало стање у највећој мери кривац држава. Због
компликоване законске процедуре нису могли да реше имовинскоправне односе
на земљишту где су градили, а морали су да граде да би се скућили.
Најава министра грађевине и урбанизма Велимира Илића да ће сви грађани који имају
нелегално саграђене објекте моћи до краја године да се упишу у катастар и да се за то неће
тражити ни грађевинска дозвола ни фиктивни пројекти, већ су потребни само скица објекта и
доказ да станују у кући коју желе да укњиже, и то све за 100 евра, узрујала је легалне
градитеље. Бројни инвеститори који су масно платили грађевинску документацију осећају се
преваренима и питају да ли ће њима држава вратити паре или тек поручује да се свако
незаконито понашање исплати јер ће кад-тад бити озакоњено.
Међутим, грађани који су градили без грађевинске дозволе кажу да не разумеју бес легалних
градитеља јер је за настало стање у највећој мери кривац држава. Због компликоване законске
процедуре нису могли да реше имовинскоправне односе на земљишту где су градили, а морали
су да граде да би се скућили јер је земља њихова, што је тешко било доказати. Такође, истичу да
није било могуће ни платити силне дажбине за бројна документа која су тражена ни набавити
их, упркос томе што је најчешће ситуација била чиста, али је било немогуће оживети умрлу
особу или некога присилити на то да дође из далеког света и овери потпис на суду.
Р. Даутовић
Опширније у нашем штампаном издању
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mladi-sanjaju-drzavne-jasle

Млади сањају државне јасле
Млади у Србији би се радије запослили у државној фирми, верујући да је то
сигурнији посао од оног у приватном сектору. Мало ко од њих се усуди да започне
сопствени бизни, јер немају подршку породице ни државе, као ни почетни
капитал.
Истраживање светске компаније за системе плаћања „Виза” показало је да тек један од пет
испитаника планира да покрене сопствени бизнис, а због тога што су обесхрабрени високим
ризиком, недостатком почетног капитала и нестабилном економском ситуацијом. Међутим,
док две трећине њих сматра да је промоција предузетничког духа један од приоритета сваког
друштва, саговорници Тањуга кажу да предузетничка иницијатива још није оживела у Србији.
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Драгољуб Рајић из Уније послодаваца Србије каже да се у Србији свега 3,2 одсто младих бави
приватним послом, а да је у Европи тај проценат знатно виши – чак 20,5 одсто. То, како каже,
показује да су млади у Србији доста пасивни у односу на своје вршњаке из Европе, као и да се
предузетнички дух недовољно негује у образовном систему Србије.
– То се показује као додатни проблем код младих. Код нас нема много предузетничке
иницијативе – напомиње Рајић, и додаје да претходне генерације нису успеле да створе систем
у којем би млади имали више шанси за предузетништво.
И психолог Елеонора Влаховић сматра да образовни систем, али ни породица, не подржавају
активизам и предузимљивост код младих те да не јачају способности којима особа има већу
контролу над својим животом.
– За сопствени бизнис морате исказати иницијативу да преузмете ризик и, што је најважније,
стално да доносите одлуке и да се суочавате с њиховим последицама – казала је Елеонора
Влаховић.
По њеним речима, породица мора бити агилнија у осамостаљивању деце и јачању
самопоуздања. Попут Рајића и Елеоноре Влаховић, и у Националној служби запошљавања
сматрају да идеја предузетништва још није заживела у српском друштву у тој мери да би се
већи проценат младих определио за покретање приватног бизниса. Како наводе, за
започињање сопственог посла потребно је више животног и радног искуства па због тога
изостаје подршка породице и друштва.
Такође, да би се више младих определило за предузетништво, потребна је већа
институционална подршка државе, како финансијска, тако и нефинансијска. Идеално би било
да постоји предузетничка иницијатива уз добар бизнис-план с проценом ризика пословања,
као и квалитетна подршка институција у финансијском и логистичком смислу, попут обуке за
покретање малог бизниса, напомињу у тој служби.
Због тога што ни друштво, као ни млади, нису спремни да се препусте предузетништву, већина
њих радије би се запослила у државном сектору, и то, како сматрају саговорници, због тога што
је тај посао „сигурнији”.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/blokirana-petina-privrednika-u-srbiji

Блокирана петина привредника у Србији
Око 60.000 фирми и радњи у Србији има блокиране рачуне због 147,4 милијарде
динара дуга и то без обрачунате камате, што чини петину свих званично
регистрованих привредника, пишу "Новости".
Ову лошу слику употпуњава и податак о проблематичним кредитима приватног и јавног
сектора који су достигли 224,5 милијарди динара.
Такође, пише даље лист, 2.754 предузећа тренутно је у стечају, док се бољој судбини нада
54.648 радника из 172 предузећа у реструктурирању.
"Новости" преносе и да се радње и фирме и даље више гасе него што се нове оснивају па је тако
тренутно званично регистровано 103.472 предузећа и 218.614 предузетничких радњи.
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Од почетка године, према подацима Агенције за привредне регистре, основана су 5.804 нова
предузећа, док су регистрована још 19.783 предузетника. Ове године се, у поређењу са
прошлом, више људи одважило да оснује нову фирму, док је елан предузетника, у односу на
лане, опао.
Лист пише да се и даље се више регистрованих привредника брише из евиденције него што се
оснива нових па је за првих осам месеци ове године из Регистра обрисано 6.340 привредних
друштава и 21.863 предузетника.
"На смањење броја обрисаних привредних друштава у овој години највише је утицало то што су
судови престали да шаљу АПР-у правоснажне судске одлуке о спроведеном аутоматском стечају
у привредним друштвима, јер је јула ове године Уставни суд прогласио неуставним одредбе
закона о стечају које се односе на аутоматски стечај", објашњава за "Новости" Габријела
Петковић Јовановић, из Агенције за привредне регистре.
"Тако да се над предузећима чији су рачуни у блокади у дужем периоду више не спроводе
поступци аутоматског стечаја", додала је она.
Од почетка примене Закона о стечају, средином 2010. године, по овом основу АПР је по
службеној дужности обрисало укупно 16.596 предузећа.
"У току ове године је из судова пристигао знатно мањи број правоснажних судских решења о
извршеном аутоматском стечају, свега 599 решења, на основу којих је АПР извршио брисање
привредних друштава, и то пре свега у првом тромесечју године, док је у последњих пет месеци
било свега неколико привредних друштава, обрисаних по овом основу", казала је Петковић
Јовановић.
Када је реч о предузетницима, у овој години највише је новооснованих ресторана и покретних
угоститељских објеката, чак 1.397. Следе кафићи, 1.337, па трговина на мало у
неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном (866), а следе
таксисти (822) и фризерски и козметички салони (749).
(Танјуг)
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/presusilo-za-plate-i-objekte

Пресушило за плате и објекте
Запослени у Водопривредном предузећу ДТД „Сента” из Сенте штрајкују већ
недељу дана због неисплаћених зарада, али и незадовољства укупним стањем у
предузећу.
Радници ДТД „Сента” предочавају да, осим за зараде, новца нема ни за набавку горива и
делова за машине, велики проблем представља одлазак већег броја стручних кадрова у
претходном периоду, чиме је онемогућен рад фирме и угрожена делатност предузећа.
Радници ДТД „Сента” су се обратили надлежним покрајинским и републичким институцијама,
указујући на то да су, као последица лошег стања у предузећу, велики заостаци на
грађевинским радовима на мрежи за одводњавања и наводњавање, недовољно одржавање
водопривредних објеката за управљење режимом воде у каналској мрежи, као што су пропусти,
уставе и црпне станице, као и главног одбрамбеног насипа уз Тису, што би у периоду обимних
падавина и пораста воде у каналској мрежи и Тиси могло изазвати непланиране хаварије и
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отежати спровођење одбране од поплаве. Радници упозоравају на то да се погоршава стање на
водопривредном подручју које обухвата општине Кањижа, Сента и Ада и одбрамбени насип на
бачкој обали Тисе па апелују на надлежне да ситуацију схвате озбиљно и помогну у
превазилажењу проблема.
М. Митровић
Опширније у нашем штампаном издању
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/boje-se-manjih-plata

Боје се мањих плата
ОЏАЦИ: Представници медија у Оџацима примила су отворено писмо
представника ЈКП „Услуга“, у коме је синдикат овог јавног предузећа реаговао на
неконтролисано запошљавање радника у дирекцију. Поред запошљавања у
предходних десетак дана, како су представници синдиката рекли „самовољом
директора“, Извршни одбор Синдиката је дошао до сазнања да се планира
запошљавање још радника,
а по мишљењу представника Синдиката, прерасподелом посла унутар предузећа се могу
решити сви кадровски проблеми.
Након политичких промена у локалној власти и изласка СПС из коалиције, која руководи
општином Оџаци, ускоро ће на дневном реду локалног парламента бити и тачка о именовању
директора јавних предузећа, који нису чланови владајуће коалиције. Први на удару је био
доскорашњи заменик председнице општине др Ђорђе Богдановић, иначе председник
општинског одбора СПС у Оџацима, а затим и чланови општинског већа из ове партије Момир
Радојчић и Маријана Церовић. Наравно, на реду је и ЈКП „Услуга“ пошто је на челу овог јавног
предузећа кадар Социјалистичке партије Србије Петар Свилар.Извршни одбор синдиката ЈКП
„Услуга“ је много раније реаговао, случајно или намерно и директно оптужио директора
Свилара за самовољу приликом запошљавања, пошто је и његова кћерка примљена у радни
однос.
Иначе у општини Оџаци влада мишљење да је запошљавање у ово јавно предузеће равно
добитку на лутрији, пошто радници ЈКП „Услуга“ имају веома добре плате, међутим истина
није баш таква, јер пример радника директно ангажованих на пословима градске чистоће,
говори нешто друго. У разговору са радницима на одржавању чистоће улица у Оџацима,
сазнали смо да су им плате мање чак и од 20.000 динара, али су зато плате у дирекцији далеко
веће.
- Ово је већ по ко зна који пут да променом локалне власти у Оџацима добијамо нове директоре
и нове раднике. Познато је да ми за плате имамо ограничена средства, па било нас 10 или 150,
маса новца је иста. Управо је то разлог нашег незадовољства, што се нас тиче, нека
запошљавају кога хоће и колико хоће, али не на нашим леђима, пошто је то директан удар на
примања радника нашег предузећа. Ми смо морали да реагујемо и да упозоримо да примања
наших радника на пословима чистоће не достижу ни 20 000 динара, па ако им смање ионако
ниска примања, од чега ће живети. Погрешно је било интерпретирано да смо ми у штрајку, то
није истина, али истина је да смо одржали проширени састанак Извршног одбора Синдиката,
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на коме су присуствовали председник СО Оџаци Милош Пејчић и заменик председнице
општине Никола Кривокућа, којима смо директно рекли разлоге нашег незадовољства и да
нећемо дозволити смањење плата и по цену штрајка. Представници локалне власти су нам
обећали да се смањење плата сигурно неће догодити, већ да ће, ако буде потребно, бити
смањене плате директорима и шефовима, да радници не би били ускраћени – рекао је
председник Извршног одбора Синдиката ЈКП „Услуга“ Душан Делић.
С. Милер

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1076:%C5%A0ansa-za-prvozaposlenje&catid=10&Itemid=121

Шанса за прво запослење
У свечаној сали Скупштине града јуче су уручене потврде студентима који су успешно
завршили програм Универзитетске радне праксе у јавним и јавним комуналним предузећима,
управи, установама културе и београдским општинама. Овај програм реализован је трећу
годину заредом и полазницима може помоћи да, уз већ стечене дипломе, лакше дођу до првог
запослења. Обраћајући се студентима и осталим присутнима, градоначелник Београда Драган
Ђилас је истакао да је идеја града да свима онима који су били најбољи, труде се и желе да раде,
омогући да у градским предузећима обаве део праксе, нешто науче и дају неку нову енергију.
Намера нам је и да неки од вас у нашим предузећима по први пут заснују радни однос. До сада
је двадесетак оних који су завршили факултет у Београду и били на пракси почело и да ради у
тим предузећима, нагласио је Ђилас, поручујући студентима да су они генерација која треба да
мења овај град, нашу земљу и цео свет. Према речима председника Скупштине града
Александра Антића, овај програм је узајамно користан - апсолвенти добијају прилику да виде
како привреда и управа функционишу, а град добија један број младих стручних људи које
може да укључи у одређене сегменте живота. Ректор Универзитета у Београду Бранко
Ковачевић истакао је да је програм БГ праксе један од најзначајнијих пројеката у Србији, у
којем Ниш и Крагујевац већ копирају Београд, као и да је то прави начин да се младима пружи
прва и права шанса за посао, тим више што су градска предузећа, у којима су били на пракси,
међу најбољима у Србији. Ивана Јовић, студент политичких наука, која је четворомесечну
праксу обавила у Туристичкој организацији Београда, у служби за односе с јавношћу, каже да је
то за њу било сјајно искуство. Сви су били врло срдачни, флескибилни, отворени за сарадњу,
тако да сам научила доста тога што ће ми значити у будућој каријери, рекла је за Привредни
преглед, додајући да је после праксе остала да ради у ТОБ-у као хонорарни сарадник. Драгана
Обрадовић, студенткиња Грађевинског факултета, била је на пракси у ЈКП Београдски водовод
и канализација, у сектору дистрибуције воде. Редовно сам ишла на терен што ми је омогућило
да имам што бољи увид у то како функционише систем какав је Београдски водовод, додала је
она. Од ове године у програм БГ праксе су се укључиле и установе културе и општине
Палилула, Звездара и Стари град, па је у њему учествовало 21 градско предузеће, 14
секретаријата и служби Градске управе, седам установа културе и три општине. На конкурс се
пријавило се више од 3.000 кандидата, а прилику да стекне радно искуство добила су 272
студента завршних година и апсолвената различитих образовних профила.
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1035:Generalni-%C5%A1trajk-radnikaMinel-trafoa&catid=21&Itemid=125

Генерални штрајк радника Минел-трафоа
Око 230 радника младеновачког Минел-трафоа окупиће се данас на протесту испред
Скупштине општине у Младеновцу захтевајући исплату шест заосталих зарада и две године
доприноса и свих осталих накнада. Ступили смо у генерални штрајк и очекујемо да се коначно
утврди да ли је већински власник БАЗ одустао, као што се тврди, од стратешког партнерства, те
да ли можемо да остваримо нека права. Иначе 8. августа покренут је стечајни поступак, а за 28.
септембар заказано је прво рочиште на Привредном суду у Београду, каже за Привредни
преглед Миливоје Стојановић, повереник Асоцијације слободних и независних синдиката
(АСНС) у фирми.
Запослени сумњају да део одговорности за пропаст фирме сноси бивши власник Ненад
Поповић, посланик ДСС-а у парламенту. Подршку на протесту пружиће данас и око 300
радника младеновачке Керамике, а предвиђени су протести у Београду, најављују огорчени
радници. Д.С.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=09&dd=25&nav_category=12&nav_id=645864

У подне блокада Дунава
ИЗВОР: Б92
Београд -- Радници предузећа "Дунав група Агрегати" за данас у подне најављују
блокаду Дунава на 1254-ом километру, код Новог Сада.

Руководство ове фирме није испунило договор који је постигнут са радницима пре недељу
дана, када им је обећана исплата три минималне зараде и овера здравствених књижица, каже
за Радио Б92 Новица Цветковић, председник синдиката.
"Наши захтеве су да нам се исплате све заостале исплате, којих сада има шест минималних и да
нам се исплате двонедељни боравак на броду, укрцавање...ми ћемо остати на Дунаву до
испуњења наших захтева. Блокада ће бита Дунав са три или четири брода, биће блокиран
улазак у луку Нови Сад и биће блокиране депоније власника компаније Душана Боровице",
кажеЦветковић.
Цветковић је рекао да је блокада једино решење јер су преговори били промашени и додаје да
9

је 12. септембра направљен споразум са директором, на који је он ставио свој потпис и
гарантовао да ће до 21. септембра иплатити четири заостале зараде, али да радницима до сада
није уплаћен ни један једини динар.

24 САТА
http://www.24sata.rs/vesti/aktuelno/vest/zbog-strajka-skraceni-casovi-u-drugoj-gimnaziji-u-kragujevcu/56554.phtml

Због штрајка скраћени часови у Другој
гимназији у Крагујевцу
Аутор: Бета
Запослени у Другој гимназији у Крагујеву почели су данас штрајк због
неисплаћених накнада за превоз и јубиларних награда, због чега су часови у обе
смене скраћени на 30 минута.
Председник синдиката Друге гимназије Саша Крајић рекао је новинарима да запосленима није
исплаћен новац за превоз по основу тужби које су поднете за период од децембра 2007. до
2010. године, затим јубиларне награде за 2009, 2010. и 2011. годину и дуговања за превоз од
јануара 2011. до августа 2012. године.
- Рачун школе је у блокади више од осам месеци, а данашњи износ дуга је преко 5,5 милиона
динара - рекао је Крајић.
Он је објаснио да је рачун блокиран јер су стигле на извршење пресуде по тужбама за
неисплаћени превоз и јубуларне награде за последње три године.
- Када све тужбе запослених буду стигле на наплату дуг ће бити преко 12 милиона динара додао је Крајић.
Према његовим речима, више од 60 колега је уложило тужбе а почело је са дугом од 60.500
динара по запосленом али је увећан на 120.000 због камата и такси адвокате и суд.
Синдикат тражи од локалне самоуправе договор о томе да се одблокира рачун и да се направи
динамика исплате дуговања.
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Крајић је рекао да ће штрајк са скраћењем часова трајати до 1. октобра уколико не буде
пронађено одговарајуће решење, а после тог датума разматраће се и радикалније мере.
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