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Привременп пбустављаое прпизвпдое у Железари Смедеревп 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

БЕОГРАД – Прпизвпдоа у Железари Смедеревп биће привременп пбустављена пд 10. јула дп 1. 
септембра стављаоем друге виспке пећи на „тихи хпд”, изјавип је данас министар екпнпмије и 
регипналнпг развпја Небпјща Ћирић. 

Он је нпвинарима рекап да је на састанку са представницима синдиката и меначмента Железаре 
закљушенп да је привремена пбустава прпизвпдое у пвпм тренутку екпнпмски пправдана и најбпље 
рещеое. 

Ћирић је рекап да ће у тпм перипду деп заппслених птићи на плаћена пдсуства, а деп на гпдищое 
пдмпре и ппнпвип да неће бити гащеоа Железаре Смедеревп јер је тп стратещки важна кпмпанија за 
привреду Србије. 

Представници синдиката истакли су да је ппстигнут кпмпрпмис и да су дпбили увераваоа да неће бити 
затвараоа Железаре. Меначмент Железаре прпщле седмице најавип је да ће у првпј недељи јула рад 
на другпј виспкпј пећи у „Железари Смедеревп” бити пребашен на режим „тихпг хпда” збпг пптребе да 
се прпмени нашин финансираоа кпмпаније. 

„Железара Смедеревп” је крајем јануара прещла у руке државе, ппщтп ју је Влада Србије пткупила за 
један дплар пд америшке кпмпаније „Ју-Ес стил”, кпја се ппвукла, јер је ппслпвала са губицима. „Ју-Ес 
стил” је 2003. гпдине купип смедеревску железару, тадащои Сартид у стешају. Смедеревска железара 
имала је ушещће пд пет ппстп у укупнпј прпизвпдои Србије и пкп 14 пдстп ушещћа у извпзу, а 
заппщљава пкп 5.500 радника. 

Железара има ппгпне и пгранке у Смедереву, Шапцу и Кушеву, а бави се прпизвпдопм и прпдајпм тпплп 
и хладнп ваљаних прпизвпда, кап и белпг лима у пблику намптаја и равних лимпва. Влада Србије 18. 
априла расписала је тендер за избпр стратещкпг партнера за „Железару Смедеревп” у кпјем је крајои 
рпк за дпстављаое пбавезујућих ппнуда бип 4. мај. Тај рпк је, какп је саппщтенп, на захтев 
пптенцијалних купаца прпдужен дп 10. јуна, кпји је такпђе прплпнгиран дп 10. септембра. 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Privremeno-obustavljanje-proizvodnje-u-Zelezari-Smederevo.sr.html


3 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:386649-Zelezara-u-tihom-hodu 

Железара у тихпм хпду 

АУТОР: С. Б.   

Од 10. јула престаје да ради и друга виспка пећ „Железаре Смедеревп“, пптврђенп на састанку синдиката и 

меначмента. Тпкпм јула и августа радници иду на редпвне и принудне пдмпре 

ЈАНУАР су испратили уз увераваоа да акп треба, у Смедереву ће се ппкренути и друга пећ. Радници 
„Железаре“ јул дпшекују са извеснпщћу да и пва једна прелази - у „тихи хпд“. А оих пкп 5.000 на 
пдмпре, щтп редпвне, щтп принудне. И дпк се принуднп пдмарају мпгу самп да се сећају плате пд 
60.000 динара, кплики је бип прпсек у „Ју-Ес стилу“. Од државе ће, дпк стпји прпизвпдоа, примати 60 
пдстп већ снижене зараде, пкп 23.000 динара месешнп. 
Прпизвпдоа у „Железари Смедеревп“ биће привременп пбустављена пд 10. јула дп 1. септембра и 
званишнп је пптврђенп у ппнедељак на састанку представника синдиката и меначмента пве кпмпаније. 
- Закљушенп је да је привремена пбустава прпизвпдое у пвпм тренутку екпнпмски пправдана и најбпље 
рещеое - каже Небпјща Ћирић, министар екпнпмије. - У пвпм перипду деп заппслених ће птићи на 
плаћена пдсуства, а деп на гпдищое пдмпре. Неће бити гащеоа „Железаре Смедеревп“, јер је тп 
стратещки важна кпмпанија за привреду Србије. Влада Србије ће у шетвртак дпнети закљушак кпји ће 
дефинисати услпве и нашин пбезбеђеоа средстава за ппкретаое прпизвпдое пд 1. септембра. 
ФАП- Прекп 1.500 радника Фабрике аутпмпбила Прибпја, највеће фабрике камипна на Балкану, пд 

ппнедељка се налази на кплективнпм гпдищоем пдмпру и плаћенпм пдсуству. 

И представници синдиката истакли су да је ппстигнут кпмпрпмис и да су дпбили увераваоа да неће 
бити затвараоа „Железаре“. И пни ће бити деп нпве радне групе кпја ће радити на прпналажеоу 
стратещкпг партнера и угпвараоу кпмерцијалних аранжмана. А рпк за прпналазак партнера истише 10. 
септембра. 
- Радници су дпбили увераваоа да неће бити птпущтаоа - истакап је председник Сампсталнпг 
синдиката у „Железари Смедеревп“ Синища Прелић. - Привремена пбустава прпизвпдое за сада је 
најбпље рещеое. Надамп се да ће и нпва влада схватити знашај и важнпст „Железаре Смедеревп“ за 
српску привреду. Неће сви заппслени пдједнпм на плаћенп пдсуствп за кпје ће дпбијати 60 пдстп 
зараде. Тп ће се пдвијати сукцесивнп, тпкпм јула и августа. 
Држава је смедеревску шелишану преузела крајем јануара, ппщтп Американци вище нису мпгли да се 
избпре са губицима. 
 
“МАКАЗЕ“ 
НИСУ лпщ квалитет прпизвпда и недпстатак пласмана узрпци пбуставе прпизвпдое у „Железари 
Смедеревп“ већ су прпблем берзанске цене и трпщкпви прпизвпдое - пбјаснип је у ппнедељак Небпјща 
Ћирић. - Тп су „маказе“ у кпјима се нащла шелишана јер су ппручбине сирпвина 25 пдстп скупље пд 
финалнпг прпизвпда. Ошекујемп да ће у краткпм рпку бити угпвпренп снабдеваое пп нижим ценама са 
мпгућнпщћу плаћаоа између 60 и 90 дана, јер се сада плаћа аванснп. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:386692-Otkazi-birokratiji-kostaju-bogatstvo 

Откази бирпкратији кпщтају бпгатствп 

АУТОР: С. БУЛАТОВИЋ  

Када би влада смаоивала јавни сектпр, на птпремнине би мпглп да пде и десет милијарди динара. 

Штедоа крпз птпущтаое државних шинпвника ефикасна, али самп на дужи рпк 

 
АКО се гласаши питају, макар пни кпји плату зарађују у приватнпм сектпру, заппслени „на бучету“ мпгли 
би да буду прва ставка „за брисаое“ у плану щтедое будуће владе. У јавнпм сектпру је пкп 550.000 
људи, а из државне и лпкалних каса се плаћа пкп 300.000 оих.  
 
С друге стране, све и кад би нпва власт била спремна да се пдмах пдрекне, на пример, 10.000 
шинпвника, лекара, наставника, пплицајаца и впјника, оихпв пдлазак би у први мах ппвећап минус у 
бучету. Груба рашуница каже за најмаое 3,9, а мпжда и за шитавих десет милијарди динара. 
 
Највећи деп пвпг нпвца птищап би на оихпве птпремнине. Укпликп би се примеоивап ппщти Закпн п 
раду, за првих десет гпдина имају правп на пп трећину прпсешне плате за сваку гпдину. За сваку наредну 
гпдину стажа припада им пп шетвртина прпсешне брутп плате. Да би рашуница била јасна, ваља знати да 
пп ппдацима п мајским зарадама, заппслени у државнпј управи прима у прпсеку 50.000 нетп, а 70.000 
брутп плате, а у прпсвети пкп 40.000 нетп и 56.000 динара брутп. 
КОЛИКИ ЈЕ ВИШАКБЕЗ кпликп би се државних службеника и оихпвих кплега у здравству, прпсвети, 

впјсци и пплицији, па и јавним предузећима, и даље мпглп нпрмалнп функцинисати, не зна се 

прецизнп. Прпцене се драстишнп разликују. Чују се увереоа да би се „апарат“ без икаквих ппследица 

мпгап и препплпвити, али и анализе кпје кажу да је реш п највище 25.000 вищка. Не знамп јпщ ни щта ће 

бити план будуће владе, али акп Српска напредна странка заиста буде у опј, разматраће се укидаое 50 

агенција. У Србији их је тренутнп пкп 130 и гпдищое кпщтају најмаое 820 милипна евра. 

Акп би прпсешни „прекпбрпјни“ имап 25 гпдина раднпг стажа и 40.000 нетп прпсека, на испраћају би 
примип пкп 396.000 динара. За 10.000 људи тп би бип трпщак пд 3,9 милијарде динара. У слушају да је 
прпсешни бирпкрата зарађивап пкп 50.000 месешнп, нетп, на име птпремнине би примип пкп 495.833 
динара. А армија пд 10.000 таквих службеника дпбила би укупнп пкп 4,95 милијарди динара. 
Заппслени у државнпј служби, међутим, пп дпбрпј пракси имају правп на стимулативну птпремнину. 
Она знаши „бпнус“ пд пп 20 пдстп увећаоа. Одвпјенп се пбрашунава дпдатна петина на првих десет 
гпдина стажа и пдвпјенп за пстатак. У слушају службеника са нетп прпсекпм пд 50.000 динара, 
птпремнина дпстиже скпрп 600.000 динара. 
Укпликп хипптетишки птпущтени државни службеник не нађе пдмах ппсап, имап би правп на нпвшану 
накнаду кпју дпбија пд Наципналне службе за заппщљавое. Према стажу, прима је пд три месеца дп 
највище две гпдине. У нащем примеру, 25 гпдина стажа, средства би дпбијап гпдину дана. Изнпс 
накнаде зависи пд прпсешне плате, а пракса ппказује да се креће између 14.299 дп 28.599 динара. 
Службеник кпји је примап нетп 50.000 динара, пд бирпа би дпбијап пкп 25.000 динара. На тп се 
пбрашунају и ппрези и дппринпси. Знаши да државу кпщта јпщ пкп 16.000 динара. Тпкпм 12 месеци, 
трпщак дпђе дп 492.000 динара. Акп би свих 10.000 „ражалпваних“ били у пвпј категприји, бучет би 
мпрап да пбезбеди јпщ пкп 4,9 милијарди динара. 
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Наравнп, прецизна брпјка је верпватнп далекп пд наще рашунице. Пре свега, јер је питаое кпликп 
заппслених у државнпј управи прима пбјављени, званишни прпсек. С друге стране, и у евентуалнпм 
вищку би билп верпватнп дпста пних кпји газе и шетврту деценију раднпг стажа, па би, и без мера 
щтедое, ппкренули прпцедуру пдласка у пензију. 
 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:386568-Diskriminacija-Starost-na-mukama 

Дискриминација: Старпст на мукама 

АУТОР: В. С.   

Према статистишким прпјекцијама, дп 2050. гпдине 60 пдстп раднп сппспбних у нащпј земљи ће бити 

старији пд 65 гпдина. За ппла века удеп младих се дпслпвнп препплпвип 
 

СТАРОСНА дискриминација трећа је пп ушесталпсти у Србији, пдмах иза расизма и сексизма, а пд 
милипн незаппслених вище пд 190.000 старији су пд 50 гпдина. У Србији је незаппсленп вище пд 
120.000 жена у педесетим гпдинама, ппказап је прпјекат „Старији радници - неки на ппслу, а неки ни 
ппсла ни пензије“ Центра за демпкратију. 
Ови ппдаци су алармантни акп се зна да је сваки щести станпвник наще земље старији пд 65. Дпк је пре 
две деценије сваки други житељ Србије имап вище пд 37 гпдина, данас сваки други има 41 и кусур. 
 
Према прпјекцијама Републишкпг завпда за статистику, пшекиванп трајаое живпта за мущкарце са 70,5 
гпдина ппращће на 78,5 гпдина у перипду 2047 - 2052. Кпд жена у истпм перипду раст ће бити са 75,7 
гпдина на 82,8. 
СТЕРЕОТИПИДАНАС је већ рана старпст разлпг да се изгуби ппсап, али и разлпг да се ппсап не нађе, 

навпде у Центру за демпкратију. Старије раднике ппслпдавци шестп виде стерептипнп: кап 

немптивисане за ушеое, нефлексибилне, прптиве се прпменама, тврдпглави су, забправни, маое 

прпдуктивни, бплеснији, захтевнији у ппгледу услпва рада. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:386568-Diskriminacija-Starost-na-mukama
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У структури укупнпг станпвнищтва Србије, 2010. гпдине млади дп 14 гпдина ушествпвали су са 15 пдстп, 
щтп је за два пдстп маое пд удела станпвнищтва старијег пд 65 гпдина. За ппследоих ппла века удеп 
младих гптпвп се препплпвип, дпк се удеп старих ппвећап шак два и пп пута. 
Прпјекције ппказују да ће бити јпщ драматишније. Удеп станпвнищтва између 15 и 24 гпдине у укупнпм 
станпвнищтву ппащће дп 2050. са 12,1 на 11,2 пдстп. Удеп старијих пд 65 ппвећаће се са 16,9 на 23,2 
пдстп. 
Удеп раднп сппспбнпг станпвнищтва (15-64 гпдине старпсти) данас изнпси 67,6 пдстп пд укупнпг 
станпвнищтва, а према прпјекцијама за маое пд шетири деценије биће 61,1 пдстп! 
Упркпс свему тпме, старији су жртве дискриминације збпг свпјих гпдина, кпја је у свету ппзната кап 
„ејчизам“. Затп је Центар за демпкратију реализпвап прпјекат „Зауставимп дискриминацију старијих и 
ппдржимп активнп стареое“. 
- У дискриминацију старијих спада неједнак третман или ускраћиваое права збпг гпдина. Ту се не мисли 
самп на старије пд 65, негп и старије пд 50 кпји су пстали без ппсла тпкпм транзиције, и не мпгу ппнпвп 
да се укљуше у прпцес рада самп збпг гпдина - рекла је председница удружеоа „Снага пријатељства 
Амити“ Надежда Сатарић. 
Она је истакла да је предрасуда да су старији људи „терет друщтву“, јер велики брпј оих ради дп дубпкп 
у старпсти, издржавајући себе и шестп ппмажући деци и унуцима. Они имају искуствп, знаое, мудрпст и 
жељу да тп ппделе. 

 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/331169/Staje-proizvodnja-u-Zelezari-Smederevo 

Стаје прпизвпдоа у "Железари Смедеревп" 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Прпизвпдоа у Железари Смедеревп биће привременп пбустављена пд 10. јула дп 1. септембра 

стављаоем друге виспке пећи на "тихи хпд", изјавип је данас министар екпнпмије и регипналнпг 

развпја Небпјща Ћирић накпн сусрета са представницима синдиката пвпг предузећа. 

- На састанку са представницима синдиката и меначмента Железаре закљушенп је да је привремена 
пбустава прпизвпдое у пвпм тренутку екпнпмски пправдана и најбпље рещеое - рекап је министар 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/331169/Staje-proizvodnja-u-Zelezari-Smederevo
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екпнпмије. 
  
Ћирић каже да ће у тпм перипду деп заппслених птићи на плаћена пдсуства, а деп на гпдищое пдмпре 

и ппнпвип да неће бити гащеоа Железаре Смедеревп јер је тп стратещки важна кпмпанија за привреду 
Србије. 
 
Представници синдиката истакли су да је ппстигнут кпмпрпмис и да су дпбили увераваоа да неће бити 
затвараоа Железаре. 
 
Меначмент Железаре прпщле седмице најавип је да ће у првпј недељи јула рад на другпј виспкпј пећи у 
"Железари Смедеревп" бити пребашен на режим "тихпг хпда" збпг пптребе да се прпмени нашин 
финансираоа кпмпаније. 
  

Три пута прплпнгиран рпк за јављаое пптенцијалних купаца 

"Железара Смедеревп" је крајем јануара прещла у руке државе, 

ппщтп ју је Влада Србије пткупила за један дплар пд америшке 

кпмпаније "Ју-Ес стил". Влада Србије је 18. априла расписала 

тендер за избпр стратещкпг партнера. Задати рпк је дп сада три 

пута ппмеран. Ппследои је пдређен за 10. септембар. 

Смедеревска железара је инаше имала ушещће пд пет ппстп у 

укупнпј прпизвпдои Србије и пкп 14 пдстп ушещћа у извпзу, а 

заппщљава пкп 5.500 радника. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/331142/Na-placenom-odsustvu-1500-radnika-FAPa 

На плаћенпм пдсуству 1.500 радника ФАП-а 

ИЗВОР: Фпнет  

Прекп 1.500 радника Фабрике аутпмпбила Прибпја (ФАП), највеће фабрике камипна на Балкану, пд 

данас се налази на кплективнпм гпдищоем пдмпру и плаћенпм пдсуству. 

Какп је саппщтенп у ФАП, фабрика неће радити 45 дана збпг пшекиваоа да се фпрмира Влада Србије и 
пдлуши судбина предузећа. 
  
Власник 86 пдстп капитала ФАП је ппстала држава Србија, ппсле трећег тендера на кпји се са ппнудпм за 
куппвину јавип самп британскп украјински кпнзпрцијум. 
  
На претхпдна два тендера није билп заинтереспваних за куппвину прибпјскпг ФАП. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/331142/Na-placenom-odsustvu-1500-radnika-FAPa
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/obespravljeni-putari-autoput-i-%E2%80%9Ena-crno%E2%80%9D-grade 

Обесправљени путари аутппут и „на црнп” граде? 
 
АУТОР: Р. Даутпви 
 

Иакп се инвеститпри куну у тп да ппщтују прпписе кпји се пднпсе на безбеднпст на раду, ипак несреће 
на градилищтима гпдинама прате грађевински сектпр, а ппсебнп за врелих летоих дана када сунце 
упеше и пред пшима се зацрни. 

Недавна ппгибија грађевинскпг радника на изградои сапбраћајнпг Кпридпра 10 према бугарскпј 
граници ппсвађала је Синдикат путара и инвеститпра, „Кпридпре Србије„, кпјег синдикалци криве за 
трагедију, дпк истражни пргани утврђују узрпк несреће на градилищту и траже пдгпвпрну пспбу. 

Председница Сампсталнпг синдиката путара Србије Споа Вуканпвић сматра да је за безбеднпст 
радника директнп пдгпвпран инвеститпр кпји је за изградоу сапбраћајнпг кпридпра ангажпвап три 
стране кпмпаније у кпјима нема синдикалнпг прганизпваоа и заппслени немају кпме да се ппжале. Она 
дпдаје да извпђаши и ппдизвпђаши не пријављују раднике па мнпги раде „на црнп„, не примају редпвне 
зараде, не ппщтују Закпн п раду и важеће кплективне угпвпре. 

У „Кпридприма Србије„ кажу да ппслују у складу са свим важећим услпвима предвиђеним прпписима и 
закпнима Србије, да безбеднпст радника кпнтрплищу надзпрни пргани и примеоују се сва неппхпдна и 
ппмпћна средства да би здравље и живпт радника на градилищтима били у највећпј мпгућпј мери 
защтићени. Тврде да сви радници ангажпвани на изградои Кпридпра 10 ппслују с уредним пријавама 
на спцијалнп, здравственп и пензипнп псигураое и свпм другпм неппхпднпм дпкументацијпм, иакп се 
са стране щапуће да је ппгинули радник псигуран ппсмртнп. 

Председник Савеза сампсталних синдиката грађевинара Дущкп Вукпвић сматра да треба пгранишити 
брпј прекпвремених сати у грађевинарству на максималнп 200 гпдищое, щтп знаши да се не би смелп 
радити вище пд псам дпдатних сати недељнп, пднпснп шетири дневнп, а данас неимари пстварују шак 
400 прекпвремених сати гпдищое. А смаоеое прекпвременпг рада птвприлп би щансу за 
заппщљаваое нпвих радника. 

Да тп није утппија, Вукпвић истише пример Слпвеније у кпјпј је прекпвремени рад грађевинара 
пгранишен на 180 сати гпдищое, у Швајцарскпј на 90 сати. Инаше, у Србији пд пкп 110.000 грађевинара 
шак 30.000 дп 40.000 ради „на црнп„, а сваке гпдине на градилищтима ппгине између 25 и 30 радника, а 
јпщ десет их умре пд ппвреда задпбијених на раду. 

У хлад пд 10 дп 15 сати 
Дущкп Вукпвић каже за нащ лист да би за време летое жеге сви ппслпдавци требалп да уваже 
преппруку да се у време највеће врућине, пд десет дп 15 шаспва, када температура прелази 36 степени, 
пбустави рад на градилищтима. Тп, сматра Вукпвић, не би умаоилп прпизвпдну активнпст јер се ппсап 
мпже надпместити у вешероим шаспвима, дан је дп 21 сат, а защтитилп би се здравље радника и 
смаоип брпј ппвреда, ппсебнп када је у питаоу рад на птвпреним градилищтима, кап щтп је зидаое 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/obespravljeni-putari-autoput-i-%E2%80%9Ena-crno%E2%80%9D-grade
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или асфалтираое, где су температуре мнпгп веће пд пних кпје су службенп измерене тпг дана. 
Сагпвпрник каже да мнпгп ппмажу шещће паузе, дпвпљне кплишине питке впде и замена радника, 
ппсебнп на скелама и другим тещким ппслпвима – дпк једни раде, други се хладе, а прпцес изградое 
траје. Синдикат ће пвих дана тражити пд Инспектпрата рада да ппјаша надзпр над свим градилищтима 
да би се предухитрили немили дпгађаји на градилищтима и сашувалп здравље радника. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zelezara-ide-na-raspust 

Железара иде на распуст 

– Прпизвпдоа у „Железари Смедеревп„ биће привременп пбустављена пд 10. јула дп 1. септембра 
стављаоем друге виспке пећи на „тихи хпд” – изјавип је јуше министар екпнпмије и регипналнпг 
развпја Небпјща Ћирић. 

Он је нпвинарима рекап да је на састанку с представницима синдиката и меначмента Железаре 
закљушенп да је привремена пбустава прпизвпдое у пвпм тренутку екпнпмски пправдана и најбпље 
рещеое. Ћирић је рекап да ће у тпм перипду деп заппслених птићи на плаћена пдсуства, а деп на 
гпдищое пдмпре, и ппнпвип да неће бити гащеоа „Железаре Смедеревп„ јер је тп кпмпанија стратещки 
важна за привреду Србије. Представници синдиката истакли су да је ппстигнут кпмпрпмис и да су 
дпбили увераваоа да неће бити затвараоа Железаре. 

Меначмент Железаре прпщле седмице најавип је да ће у првпј недељи јула рад на другпј виспкпј пећи у 
„Железари Смедеревп” бити пребашен на режим „тихпг хпда” збпг пптребе да се прпмени нашин 
финансираоа кпмпаније. „Железара Смедеревп” је крајем јануара прещла у руке државе, ппщтп ју је 
Влада Србије пткупила за један дплар пд америшке кпмпаније „Ју-Ес стил” кпја се ппвукла јер је 
ппслпвала с губицима. 

 

Privredni PREGLED 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1003:Radnike-treba-

za%C5%A1tititi&catid=9&Itemid=120 

Раднике треба защтитити 

Управа за безбеднпст и здравље на раду преппрушила је јуше ппслпдавцима да збпг виспких 
температура пд 11 дп 16 сати пбуставе рад на птвпренпм. Укпликп тп нису у мпгућнпсти да тп ушине, у 
пбавези су да прганизују рад пп сменама и шещће паузе, кап и да пбезбеде велике кплишине впде и 
заклпн пд сунца за раднике, навпде у Управи. Преппрука је непбавезујућа, али санкције ппстпје акп се 
не примеоују мере безбеднпсти на раду, навела је Директпрка Управе Вера Бпжић-Трефалт у изјави 
Таоугу. Она је рекла да већина ппслпдаваца, према сазнаоима Управе, примеоује адекватне 
прганизаципне, технишке и здравствене мере, а прптив пних кпји тп не шине Инспекција рада мпже 
ппднети и захтев за ппкретаое прекрщајнпг ппступка. 

Бпжић-Трефалт је ппдсетила да је прпппрука Владе Србије п пбустави рада пд 11 дп 16 сати на снази 
већ пет гпдина - пд 2007. када су биле екстремнп виспке температуре, прекп 40 степени Целзијуса. 
Укпликп прпцес рада тп не дпзвпљава, на пример, збпг дефинисаних рпкпва, а температуре су изнад 36. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zelezara-ide-na-raspust
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1003:Radnike-treba-za%C5%A1tititi&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1003:Radnike-treba-za%C5%A1tititi&catid=9&Itemid=120
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ппдепка, ппслпдавац је дужан да прганизује рад пп сменама, шещће паузе, пбезбеди велике кплишине 
впде, заклпн..., навела је директпрка Управе. Она је указала да се тп пднпси на заппслене кпји раде на 
птвпренпм, директнп су излпжени сунцу или пбављају тежак физишки ппсап кап щтп је грађевинарствп, 
ппљппривреда, рад на путевима... Такпђе, ппслпдавци су мпрају пбезбедити и прву ппмпћ и пдређени 
брпј заппслених мпра бити пбушен за пружаое прве ппмпћи. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1014:Strate%C5%A1ki-partner-tokom-

tihog-hoda&catid=9&Itemid=120 

Стратещки партнер тпкпм тихпг хпда 

Прпизвпдоа у Железари Смедеревп биће привременп пбустављена пд 10. јула дп 1. септембра 
стављаоем друге виспке пећи на тихи хпд, изјавип је јуше министар екпнпмије и регипналнпг развпја 
Небпјща Ћирић. Он је нпвинарима у Министарству екпнпмије рекап да је на састанку с представницима 
синдиката и меначмента Железаре закљушенп да је привремена пбустава прпизвпдое у пвпм тренутку 
екпнпмски пправдана и најбпље рещеое. Ћирић је рекап да ће у тпм перипду деп заппслених птићи на 
плаћена пдсуства, а деп на гпдищое пдмпре и ппнпвип да неће и не сме бити гащеоа Железаре 
Смедеревп, јер је тп стратещки важна кпмпанија за привреду Србије. 

Министар екпнпмије најавип је да ће Влада Србије у шетвртак дпнети закљушак кпји ће дефинисати 
услпве и нашин пбезбеђеоа средстава за ппкретаое прпизвпдое пд 1. септембра. Ћирић је пдбацип 
спекулације да су лпщ квалитет прпизвпда и недпстатак пласмана узрпци пбуставе прпизвпдое у 
Железари Смедеревп већ су прпблем, какп је рекап, берзанске цене и инпути прпизвпдое. Тп су маказе 
у кпјим се нащла шелишана јер су ппручбине сирпвина 25 пдстп скупље пд финалнпг прпизвпда, 
пбјаснип је пн и изразип пшекиваое да ће у краткпм рпку бити угпвпренп снабдеваое пп нижим ценама 
с мпгућнпщћу плаћаоа између 60 и 90 дана јер се сада плаћа аванснп. Ћирић је рекап да је кпмпрпмис 
п Железари ппстигнут спцијалним дијалпгпм са три репрезентативна синдиката и да се самп на такав 
нашин мпгу наћи и дугпрпшна рещеоа за ту кпмпанију. Према оегпвим решима, биће фпрмирана радна 
група у кпјпј ће ушествпвати и синдикати, а кпја ће радити на прпналажеоу стратещкпг партнера и 
угпвараоу кпмерцијалних аранжмана. Представници синдиката истакли су да је ппстигнут кпмпрпмис и 
да су дпбили увераваоа да неће бити затвараоа Железаре. Председник Сампсталнпг синдиката у 
Железари Смедеревп Синища Прелић рекап је да су радници дпбили увераваоа да неће бити 
птпущтаоа и да неће пстати без ппсла јер се заппслени плаще да не буде пптпунп угащена Железара. 
Он се слпжип с министрпм да је привремена пбустава прпизвпдое за сада најбпље рещеое и изразип 
пшекиваое да ће и нпва влада схватити знашај и важнпст Железаре Смедеревп за српску привреду. 
Прелић је пбјаснип да неће сви заппслени пдједнпм на плаћенп пдсуствп за кпје ће дпбијати 60 пдстп 
зараде већ ће се тп пдвијати сукцесивнп тпкпм јула и августа. Меначмент Железаре прпщле седмице 
најавип је да ће у првпј недељи јула рад на другпј виспкпј пећи у Железари Смедеревп бити пребашен 
на режим тихпг хпда збпг пптребе да се прпмени нашин финансираоа кпмпаније. Железара Смедеревп 
је крајем јануара прещла у руке државе, ппщтп ју је Влада Србије пткупила за један дплар пд америшке 
кпмпаније Ју-Ес стил, кпја се ппвукла, јер је ппслпвала с губицима. Ју-Ес стил је 2003. гпдине купип 
смедеревску Железару, тадащои Сартид у стешају. Смедеревска Железара имала је ушещће пд пет пдстп 
у укупнпј прпизвпдои Србије и пкп 14 пдстп ушещћа у извпзу, а заппщљава пкп 5.500 радника. Железара 
има ппгпне и пгранке у Смедереву, Шапцу и Кушеву, а бави се прпизвпдопм и прпдајпм тпплп и 
хладнпваљаних прпизвпда, кап и белпг лима у пблику намптаја и равних лимпва. Влада Србије 18. 
априла расписала је тендер за избпр стратещкпг партнера за Железару Смедеревп у кпјем је крајои рпк 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1014:Strate%C5%A1ki-partner-tokom-tihog-hoda&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1014:Strate%C5%A1ki-partner-tokom-tihog-hoda&catid=9&Itemid=120
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за дпстављаое пбавезујућих ппнуда бип 4. мај. Тај рпк је, какп је саппщтенп, на захтев пптенцијалних 
купаца прпдужен дп 10. јуна, кпји је такпђе прплпнгиран дп 10. септембра. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/druga_pec_u_zelezari_u_tihom_hodu_od_10_jula.4.html?news_id=243446 

Друга пећ у Железари у тихпм хпду пд 10. јула 

АУТОР: БЕТА И М. Н. С. 

Бепград - Рад друге пећи у Железари Смедеревп биће пбустављен 10. јула, дпгпвпренп је јуше на 

састанку представника три репрезентативна синдиката, ппслпвпдства кпмпаније и Министарства 

екпнпмије. Нащ лист је тај сценарип најавип ппшеткпм прпщле недеље, да би тек пред викенд стигла 

пптврда ппслпвпдства кпмпаније, дпк су синдикални прваци тврдили да ће, укпликп се тп дпгпди, 

кренути у све видпве синдикалне бпрбе, укљушујући и щтрајк и прптесте. 

Међутим, пдлука меначмента за већину струшоака је лпгишна, јер је тржищте у земљи, десеткпванп 
неуспещним приватизацијама, недпвпљнп за пдржаваое прпизвпдое, дпк је на инпстранпм ппала 
тражоа збпг кризе. Прпизвпдоа за кпју су пптребна велика улагаоа и стабилан прилив сирпвина из 
увпза, неисплатива је укпликп не ппстпји пласман, и оенп заустављаое, стављаоем и друге виспке 
пећи у режим тихпг хпда, раципналан је пптез. Тп је пптврђенп и прпщлпг шетвртка, када су се састали 
меначмент железаре и министар екпнпмије Небпјща Ћирић, дпк су на јушераоем састанку усаглащени 
ставпви и са синдикатима. Ћирић је ппсле разгпвпра са оима рекап да је реш п привременпј мери кпја је 
„ тренутнп с екпнпмскпг и пперативнпг станпвищта најбпља за Железару“. 

- Радници ће тпкпм јула дпбијати пуну зараду, дпк ће деп људи у августу птићи на гпдищое пдмпре, 
пстали ће радити и дпбијати пуну зараду, дпк ће пни кпји буду на принуднпм пдмпру дпбијати 60 пдстп 
зараде“, прецизирап је Ћирић и дпдап да је дпгпвпренп да Влада Србије у шетвртак дпнесе закљушак 
„кпјим ће се детаљнп дефинисани услпви и нашин и пдређена средства за ппкретаое прпизвпдое пд 1. 
септембра“. 

И Ћирић и ппслпвпдствп надају се да ће дп прпмене услпва дпћи на јесен, када истише рпк за избпр 
стратещкпг партнера пп јавнпм ппзиву, али је питаое да ли ће и једна пд три кпмпаније кпје су пткупиле 
тендерску дпкументацију, дпставити пбавезујућу ппнуду. Друга ппција је везиваое за дугпрпшнпг 
кпмерцијалнпг партнера са кпјим би се прганизпвала прпизвпдоа и пласман, али је и тп на дугпм 
щтапу. У свакпм слушају, пдлазећи министар тврди да птпущтаоа радника нити гащеоа смедеревске 
железаре, неће бити. Заппслени су у пвпм тренутку или на пдмпру или на плаћенпм пдсуству. 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/druga_pec_u_zelezari_u_tihom_hodu_od_10_jula.4.html?news_id=243446
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http://www.danas.rs/danasrs/politika/hoce_li_hapsiti_investitore.56.html?news_id=243472 

Шта је у избпрнпј кампаои СПС пбећавала да ће учинити када псвпји власт 

Хпће ли хапсити инвеститпре? 

АУТОР: Б. ЦВЕЈИЋ 

Бепград - Да ли ће лидер СПС Ивица Дашић испунити пбећаое из избпрне кампаое и ппшети 

„привпђеое правди“ страних инвеститпра кпји навпднп забраоују синдикалнп делпваое? Да ли ће 

радницима бити „враћенп пнп щтп им је птетп“? Да ли ће прекинути аранжман са ММФ, щтп је такпђе 

најављивап? Да ли ће пмпгућити даљи раст плата и пензија? Све тп би требалп да сазнамп када Дашић 

тренутну ппзицију мандатара за састав нпве Владе Србије замени премијерскпм и буде у прилици да 

испуни, или прекрщи, брпјна пбећаоа бирашима дата пвпг прплећа, у кампаои за парламентарне и 

председнишке избпре. 
 „Желимп власт да бисмп радницима вратили пнп щтп су имали, а щтп им је птетп накараднпм 
приватизацијпм, избашени су на улицу. Приватизације у Србији су биле пљашкащке и лпппвске“, једна је 
пд Дашићевих ппрука из кампаое. 

Једна пд упешатљивијих изјава лидера СПС била је и да ће страни инвеститпри у Србији бити хапщени 
акп не буду дпзвплили псниваое синдиката у свпјим кпмпанијама. 

„Ја сам апсплутнп за тп да дпђу страни инвеститпри, али пни не смеју да се ппнащају према радницима 
кап према рпбпвима. У неким страним предузећима је забраоен синдикат и ја их уппзправам - акп не 
ппщтују закпн, биће ппхапщени, па кп гпд да их је дпвеп“, рекап је Дашић вище пута тпкпм априла. 

Ипак, највище реакција изазвала су оегпва уппзпреоа Међунарпднпм мпнетарнпм фпнду, пппут пнпг 
да „неће се ММФ пвде дугп задржати“ укпликп кпалиција СПС-ПУПС-ЈС псвпји власт. 

„Нисам априпри прптив разгпвпра с билп кпјпм светскпм или еврппскпм финансијскпм институцијпм, 
билп да је тп ММФ, Светска банка или ЕБРД. Самп кажем да је недппустивп дпдатнп задуживати земљу. 
Радп ћу гпсппди из ММФ пбјаснити да тп щтп нам нуде и дају кредите - није ппмпћ“, гласила је једна пд 
оегпвих карактеристишних ппрука. 

Када је реш п щтедои, спцијалисти су пщтрп прптив замрзаваоа плата и пензија, већ сматрају да треба 
смаоивати непптребне трпщкпве у државнпј администрацији. „Пплитика настављаоа с ригпрпзнпм 
щтедопм заврщена је у свету. Ппгптпвп пплитика у кпјпј ће сирпмащни щтедети и даље. Тпм пплитикпм 
стварамп да су сирпмащни јпщ сирпмащнији, уместп да дпђе дп праведније расппделе друщтвенпг 
бпгатства“, нагласип је Дашић. 

Представници спцијалиста пбећали су и да ће сви ппљппривредници имати пверене здравствене 
коижице, а да жене кпје не раде мпрају имати иста права кап и пне кпје раде. У оихпвпм екпнпмскпм 
прпграму истакнутп је и да држава треба да задржи кпнтрплни пакет акција у делу привреде такпзванпг 
прирпднпг мпнпппла и енергетске и сапбраћајне инфраструктуре. 

Сутра: Шта су у кампаои пбећавали напредоаци 

Неће да „лаже“ кап Никплић и Динкић 

http://www.danas.rs/danasrs/politika/hoce_li_hapsiti_investitore.56.html?news_id=243472
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На митингу у Прпкупљу 7. априла, Дашић је ппрушип да „неће да лаже нарпд, да кап Никплић гпвпри п 
100 милијарди евра кпје ће дпнети у Србију, да се кап Динкић слика у фризерским салпнима“. „Штп не 
кажу хпће ли жртвпвати Кпспвп и Републику Српску за ЕУ. Акп сам ја председник - неће... Нема нпвих 
радних места без ппнпсне Србије, кпја стпји шврстп на свпјим нпгама. Никада нећу збпг избпра да 
прпменим свпју пплитику“, рекап је тада лидер СПС. 

 

 


