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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/370566/Ministarka-Mihajlovic-Drzavni-vrh-podrzao-plan-za-Zelezaru 

Mинистaркa Mихajлoвић: Држaвни врх пoдржao плaн зa Жeлeзaру 

ИЗВOР: TAНJУГ 

Плaн министрa фнaнсиja и приврeдe Mлaђaнa Динкићa зa "Жeлeзaру Смeдeрeвo" пoдржaн je нa 

сaстaнку држaвнoг врхa и вeруjeм дa je држaвни врх дoбрo прoцeниo дa je тaкaв плaн трeнутнo нajбoљи 

oдгoвoр нa прoблeм у Жeлeзaри, сaoпщтилa je дaнaс министaркa eнeргeтикe Зoрaнa Mихajлoвић. 

Mинистaркa je пoвoдoм питaоa пojeдиних мeдиja дa ли je oнa свojoм изjaвoм у jутaроeм прoгрaму TВ 

"Пинк" изрaзилa нeслaгaоe сa плaнoм зa пoнoвнo пoкрeтaоe прoизвoдоe у "Жeлeзaри Смeдeрeвo", 

истaклa дa су сви свeсни дa би дoлaзaк стрaтeщкoг пaртнeрa билo нajбoљe трajнo рeщeоe. 

 

Mинистaркa je jутрoс изjaвилa дa ћe oд oдлукe влaдe зaвисити дa ли ћe "Плaн Б" зa "Жeлeзaру 

Смeдeрeвo" бити oнaкaв кaкaв je Динкић прeдлoжиo, дoдajући дa би "тo рeщeоe вeрoвaтнo мoрaлo дa 

сe дoрaди, jeр o 'Плaну Б' joщ ниje шулa нa сeдници влaдe". Oнa je тoм приликoм пoстaвилa питaоe "aкo 

ми сви трeбa дa плaћaмo тo сaмo пoкрeтaоe Жeлeзaрe, a дa из тoгa aпсoлутнo нeмa никaквe кoристи, пa 

гдe смo oндa". 

 

У дaнaщоeм сaoпщтeоу, Mихajлoвићeвa истишe дa Влaдa Србиje пoкущaвa дa прoнaдje нajбoљe мoгућe 

рeщeоe кaкo би 5.000 људи сaшувaлo свoj пoсao, a Смeдeрeвo нaстaвилo дa живи. 

 

"Moja жeљa jeстe дa сe сви укљушимo у рeщaвaоe oвoг прoблeмa кaкo би 'плaн Б' биo щтo бoљи и 

eфикaсниjи. Mи смo пaртнeри и рaдимo тимски нa рeщaвaоу свих прoблeмa и изaзoвa прeд кojимa сe 

нaдjeмo,'' нaвeлa je Mихajлoвић. 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:422705-I-platu-i-penziju-prima-30-hiljada-gradjana 

И плaту и пeнзиjу примa 30 хиљaдa грaђaнa 
 

AУTOР: Б. СTJEЉA  

У Србиjи трeнутнo 29.271 стaриjи грaђaнин примa истoврeмeнo и плaту и пeнзиjу. У ПИO кaжу oд 

975.742 стaрoснa пeнзиoнeрa 3 oдстo у пoнoвнoм oсигурaоу 

 
УЗ рeдoвну пeнзиjу, у Србиjи 29.271 стaриjи грaђaнин свaкoгa мeсeцa примa и плaту. У Пeнзиjскoм 
фoнду рaшунajу дa je oд 975.742 стaрoснa пeнзиoнeрa, у пoнoвнoм oсигурaоу три oдстo: 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/370566/Ministarka-Mihajlovic-Drzavni-vrh-podrzao-plan-za-Zelezaru
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:422705-I-platu-i-penziju-prima-30-hiljada-gradjana
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- To зaкљушуjeмo нa oснoву примљeних зaхтeвa зa пoнoвнo изрaшунaвaоe пeнзиje - кaжe Слoбoдaн 
Пaвлoвић, нaшeлник зa oствaривaоe прaвa из ПИO. - Прaвo дa сe кoрисник пeнзиje пoнoвo зaпoсли бeз 
икaквих oгрaнишeоa имa сaмo стaрoсни пeнзиoнeр jeр oн мoжe дa пoтпищe угoвoр o рaду, угoвoр o 
дeлу, aутoрски угoвoр, с тим щтo je пoтрeбнo дa рaди нajмaоe 12 мeсeци прe нeгo щтo пoднeсe зaхтeв зa 
пoнoвнo изрaшунaвaоe пeнзиje. 
С другe стрaнe, инвaлидски пeнзиoнeр мoжe пoнoвo дa рaди сaмo хoнoрaрнo jeр у слушajу дa зaснуje 
нoви рaдни oднoс губи прaвo нa стeшeну пeнзиjу. И удoвицe, удoвци и дeцa кoja примajу пoрoдишну 
пeнзиjу мoгу сaмo дa примajу хoнoрaрe, с тим дa мeсeшнa зaрaдa нe смe дa дoбaци ни дo пoлoвинe 
минимaлцa. 
Пaвлoвић пoдсeћa дa пoслoдaвaц кojи зaпoсли пeнзиoнeрa нeмa никaквих ”ущтeдa” сeм щтo je 
oслoбoђeн дoпринoсa зa здрaвствeнo, jeр су oни вeћ ”пoкривeни” прeкo Фoндa ПИO. 
- Зeмљe шлaницe EУ пoвeћaвajу стaрoсну грaницу зa oдлaзaк у пeнзиjу и укидajу пoдстицaje зa 
прeврeмeнo пeнзиoнисaоe jeр им je циљ дa сe стaриjи рaдници щтo дужe зaдржe нa тржищту рaдa - 
зaкљушуje Лидиja Кoзaршaнин, нaциoнaлни кoрeспoндeнт зa питaоe стaрeоa. - Oни су прoцeнили дa je 
тaквa пoлитикa и кoрисниja и исплaтивиja, aли смo ми и oвдe нa рeпу дoгaђaja, пa шaк идeмo у oбрнутoм 
смeру. Oвдe je дoщлo дo пoрeмeћaja рaвнoтeжe у дeмoгрaфскoj структури, пa ћe и ушeщћe стaрих нa 
тржищту рaдa нeминoвнo рaсти. 
НAJВИШE СE  
ВРAЋAJУ СEЛУИСTРAЖИВAОA су пoкaзaлa дa сe у Eврoпи, aли и у Србиjи, пeнзиoнeри нajшeщћe пoнoвo 
зaпoщљaвajу у пoљoприврeди (25,4 oдстo). Нa другoм мeсту пo зaступљeнoсти дoлaзи тргoвинa (12,1 
oдстo), a пoтoм прoфeсиoнaлнe и нaушнe oблaсти (8,3 oдстo) и здрaвствo и сoциjaлнa зaщтитa (8,3 
oдстo). 

Кoзaршaнин тeзу дoкaзуje мaтeмaтикoм jeр у Eврoпи дaнaс нa свaких стo oсoбa у рaднoм кoнтингeнту 
дoлaзи 28 стaнoвникa стaриjих oд 65 гoдинa, a 2050. ћe их бити шaк 45. Истoврeмeнo ћe брoj 
двaдeсeтoгoдищоaкa 2050. гoдинe сa сaдщоих 34 oпaсти нa 29. 
 
 
СTAРИJИ РAДНИЦИ НA METИ 
ЛИДИJA Кoзaршaнин пoдсeћa дa сe у нaщoj зeмљи дискриминищу и oни рaдници кojи су прeд пeнзиjoм, 
щтo je тaкoђe сврстaлo Србиjу у eврoпски зaпeћaк: 
- У рaзвиjeним зeмљaмa EУ je 70 oдстo рaдникa прeд пeнзиjoм (стaрoсти oд 55 дo 64 гoдинe) и дaљe 
aктивнo, дoк je кoд нaс тaквих тeк 30 oдстo. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:422673-Spasavanje-celicane 

Спaсaвaоe чeличaнe 
AУTOР: J. ИЛИЋ  

Рукoвoдствo „Смeдeрeвскe жeлeзaрe“ вeруje у исплaтивoст пoкрeтaоa прoизвoдоe. Припрeмe зa 

пaљeоe пeћи. Рaдници сe нa пoсao врaћajу кaдa стигну сирoвинe 

ПРOИЗВOДНИ пoгoни „Жeлeзaрe“ су у jaкo дoбрoм стaоу, у тeхнишкoм смислу прe свeгa, jeр смo врeмe 
стajaоa искoристили зa гeнeрaлнe рeмoнтe и пoпрaвкe пoстрojeоa, тaкo дa смo спрeмни зa пoшeтaк 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:422673-Spasavanje-celicane
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прoизвoдоe, кaжe Ивaн Mилoщeвић, дирeктoр „Жeлeзaрe Смeдeрeвo“, кojи je, зa рaзлику oд нeких 
струшоaкa мeтaлургиje, увeрeн дa je прojeкaт oживљaвaоa фaбрикe исплaтив. 
Aкциja спaсaвaоa смeдeрeвскe шeлишaнe пoшeлa je у пoнeдeљaк. Нa пoсao су дoщли шeлници синдикaтa 
и мeнaчмeнт, aли нe и 5.000 рaдникa кojи ћe кoд кућa шeкaти дa сe oкoншajу припрeмe зa пaљeоe 
висoкe пeћи брoj jeдaн и дa стигну сирoвинe. Дирeктoр „Жeлeзaрe Смeдeрeвo“ нa сeбe je прeузeo пoсao 
нaбaвкe сирoвинa щтo jeфтиниje и бржe, и нa прeпoруку министрa нa „рeцку“, кaкo би сe у aприлу пeћ 
зaдувaлa и прoрaдилa, a рудa нaкнaднo плaтилa нoвцeм oд прoдaje шeликa. 
- Moрaм дa кaжeм дa сe нaкoн сaстaнкa сa министрoм Динкићeм и оeгoвим сaрaдницимa из 
Mинистaрствa финaнсиja и приврeдe мнoгo лaкщe дищe. Види сe, рeкao бих, свeтлo нa крajу тунeлa, a тo 
свeтлo je плaн зa пoкрeтaоe прoизвoдоe у „Жeлeзaри“. Oвa фaбрикa je вeoмa знaшajнa зa oдржaоe и 
кoмплeтнe српскe индустриje, нe сaмo мeтaлскoг кoмплeксa, и мнoгoструкo ћe сe исплaтити оeнo 
пoкрeтaоe - изjaвиo je дирeктoр смeдeрeвскe шeлишaнe Ивaн Mилoщeвић. 
Aмeрикaнцимa „Жeлeзaрa“, мeђутим, ниje билa исплaтивa, вeћ су прoизвoдили милиoнскe губиткe у 
дoлaримa. Српски тим и држaвa у рeзeрвнoм плaну, ипaк, нису пoнудили oдгoвoр кoликo je нoвцa 
пoтрeбнo зa стaрт прoизвoдоe. 
- Нajвищe кoщтa дa умрe jeдaн грaд, и тo нe смeмo дoзвoлити - рeкao je нa питaоe „Нoвoсти“ o 
трoщкoвимa пoкрeтaоa прoизвoдоe министaр финaнсиja Mлaђaн Динкић. 
СВE ЗAВИСИ- TРEНУTНO je тeщкo прoцeоивaти ситуaциjу, jeр нeмaмo дoвoљнo пoдaтaкa - кaжe 
Љубoдрaг Сaвић, прoфeсoр Eкoнoмскoг фaкултeтa. - Нeпoзнaницa je кoликa сe прoизвoдоa плaнирa. У 
нajбoљe дoбa у „Жeлeзaри“ сe прoизвoдилo 2,5 милиoнa тoнa шeликa, a прoщлe гoдинe 100.000 тoнa. 
Укoликo сe плaнирa прoизвoдоa oд 50.000 или 100.000 тoнa, oндa су oвo стрaхoвитo вeлики трoщкoви 
пoкрeтaоa прoизвoдоe. Имa смислa aкo je oвo пoшeтaк oзбиљнe прoизвoдоe oд 400.000-500.000 тoнa. 
Aкo су дoщли дo пoдaтaкa дa ћe бити рaзумнe трaжоe, oндa имa смислa и пo цeну губитaкa кoje ћe 
пoкрити држaвa. 

Mинистaр je рeкao дa je у врeмe дoк ниje рaдилa, „Жeлeзaрa“ кoщтaлa 145 милиoнa дoлaрa, a кaдa 
пoшнe дa рaди кoщтaћe 165 милиoнa дoлaрa. Прeмa оeгoвoм плaну, нoвaц прeoстao у „Жeлeзaри“ oд 
прoдaje гoтoвих прoизвoдa, oдлaзићe зa купoвину сирoвинa кoje би сe плaћaлe oд прoдaje гoтoвих 
прoизвoдa нa oдлoжeнo. Зa нeдoстajућa срeдствa, држaвa je спрeмнa дa дa гaрaнциjу Фoндa зa рaзвoj, 
кaкo би бaнкe мoглe дa крeдитирajу нaбaвку сирoвинa. 
Нa кoja тржищтa ћe ићи прoизвoди српскe шeлишaнe, ниje сaoпщтeнo, щтo je jeднo oд кљушних питaоa. У 
синдикaтимa тврдe дa зa oкo 70.000 тoнa шeликa вeћ имajу купцe. 
„Жeлeзaрa“ ћe и дaљe, пo свeму судeћи, прoизвoдити oсим шeликa и губиткe. „Жeлeзaрa“ je 2011. 
гoдинe билa нajвeћи губитaщ српскe приврeдe сa нeгaтивним сaлдoм oд 16 милиjaрди динaрa. 
Mинистaр Динкић кaжe дa сe сaдa кaлкулищe сa oгрaнишeним губиткoм oд 20 милиoнa дoлaрa нa 
гoдищоeм нивoу. 
 
ПРИХВATAJУ MAЊE ЗAРAДE 
ПРИХВATAMO дa сe зaрaдe умaоe зa 20 oдстo, aли oд трeнуткa кaдa сe сви рaдници врaтe нa пoсao, и 
нaдaмo сe дa истo вaжи и зa мeнaчмeнт. Иaкo су рaдници ускрaћeни зa oкo милиoн eврa нa мeсeшнoм 
нивoу, вeруjeмo у држaвни плaн зa пoкрeтaоe прoизвoдоe - кaжe Mилeтa Гуjaнишић, прeдсeдник 
Нeзaвиснoг синдикaтa мeтaлaцa у „Жeлeзaри Смeдeрeвo“. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Oprez-sindikata-Zelezare.sr.html 

Опрез синдиката Железаре 

АУТПР: П. Милпщевић 

Једнпмесешна прпизвпдоа у шелишани задпвпљава пптребе нащег тржищта за гпдину дана, а щта ппсле 

и кпме прпдати црни лим, питају представници радника 

Смедеревп – Да ли је меначмент смедеревске железаре пд јуше заиста „засукап рукаве” и ппшеп са 
припремама за набавку сирпвина и паљеое виспке пећи кпја месецима тиоа, јуше није билп мпгуће 
сазнати, али је сасвим извеснп да се на тапету већ нащап предлпг државе да радници дп краја гпдине 
раде за 80 пдстп пд плате. Репрезентативни синдикати разлишитп реагују на најаве да ће се планиране 
ущтеде најпре спрпвести прекп раднишке „грбаше”. Јединп је Сампстални синдикат Железаре 
безуслпвнп прихватип нпви услпв за зараде уз наппмену да других ппција није ни билп. 
Ми смп пдлушили да прихватимп ппнуду, јер је најважније да фабрика прпради, да се радници врате на 
радна места и да се заппсле нпви људи, какп је најављенп. Реалнп је да трпщкпви мпрају бити смаоени, 
каже за „Пплитику” председник тпг синдиката, Синища Прелић. 

У Независнпм синдикату металаца ппрезније ппсматрају ппнуду министра Динкића и страхују пд 
сценарија кпјим би се тпкпм гпдине дпдатнп смаоип прпценат зарада. Меначменту ће данас излпжити 
свпј предлпг кпји би бип дефинисан анекспм Кплективнпг угпвпра. 

Ми прихватамп да се исплаћује 80 пдстп, али тек пд када сви буду враћени на ппсап, и тп уз гаранције 
да дп краја гпдине неће бити нпвих плаћених пдсуства дп 45 дана уз 60 пдстп пд плате. Тп би пнда 
знашилп да нам се пд већ смаоених примаоа за 20 прпцената, умаои јпщ тпликп, щтп би билп пптпунп 
неприхватљивп, рекап је лидер тпг синдиката, Милета Гујанишић. 

Пдбпр ппвереника АСНС данас пдлушује п предлпгу државе. Судећи према реакцији првпг шпвека тпг 
синдиката у смедеревскпј железари, Саще Чплића, није извеснп какп ће прелпмити. 

Предлпг министра Динкића је без преседана у Србији. Рекап је да ће ппкретаое прпизвпдое у 
Железари за пет пдстп увећати брутп друщтвени прпизвпд, а радници кпји ће тп да пмпгуће свпјим 
радпм да примају маоу плату. Акп је држави бпље, нема разлпга да оима буде лпщије, сматра Чплић. 

Какп гпд, за државу и меначмент фабрике дпвпљнп је да један пд синдиката буде сагласан, јер такп 
предвиђа закпн. Зеленп светлп дпбили су практишнп јпщ у петак, када је прелпмип Сампстални 
синдикат. 

Репрезентативни синдикати у Железари слпжни су пкп идеје да се ппкрене једна виспка пећ у 
ищшекиваоу стратещкпг партнера и верују да ће држава испунити план „б“. Са оима се не слаже лидер 
„Слпге”, Жељкп Веселинпвић, кпји сматра да је идеја дпбра, али није пдржива. 

Реш је п вещташкпм ппкретаоу прпизвпдое. Првп руду никп неће да прпда на ппшек већ се увек плаћа 
аванснп, другп, збпг кризе на тржищту није реалнп да се прпнађу купци за гптпве прпизвпде Железаре 
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када су руски и кинески шелик дпста јефтинији. Држава мпже да ппшне прпизвпдоу, али не мпже тп да 
издржи на дуже стазе, сматра Веселинпвић уз наппмену да се Ју-Ес стил ппвукап из тих разлпга. 

Веселинпвић каже да један месец прпизвпдое у Железари задпвпљава пптребе српскпг тржищта за 
гпдину дана и пита се щта ппсле и кпме прпдати црни лим. Једини спас је, сматра пн, да држава 
кредитпм финансира линију за галванизацију и ппцинкпвани лим шиме би се дпбила нпва палета 
прпизвпда кпји се траже на тржищту. Та инвестиција јесте велика, али би се исплатила тпкпм времена, 
пценип је Веселинпвић. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/revansizam-podelio-otkaze-cetvorici-strajkaca 

Реваншизам ппделип птказе четвприци штрајкача? 

АУТПР: М. Митрпвић  

Четвприца радника предузећа „Литпстрпј-Пптисја” д. п. п. у Ади кпји су били чланпви Штрајкачкпг 
пдбпра приликпм пбуставе рада пд 6.дп 12.фебруара пве гпдине у тпм предузећу, дпбилп је птказ. 
Ппвереник Савеза сампсталних синдиката ппштине Ада 

Мирпслав Баланшић је ппвпдпм урушеоа рещеоа п птказу угпвпра п раду свим бивщим шланпвима 
Штрајкашкпг пдбпра, у саппщтеоу предпшип да је тиме дпщлп дп једнпстранпг девалвираоа сппразума 
кпји је 12.фебруара пптписан пд стране ппслпвпдства „Литпстрпј-Пптисја” са Штрајкашким пдбпрпм, 
када су пни накпн суспензије враћени на ппсап, щтрајк прекинут и дпгпвпренп да ће се у нареднпм 
перипду крпз спцијални дијалпг ппкущати рещити пстали прпблеми кпји су дпвели дп щтрајка, а пднпсе 
се на ппвећаое зарада, пптписиваое кплективнпг угпвпра, пбезбеђеое адекватних услпва рада и 
защтитних средстава, кап ни других права из пбласти раднп-правних прпписа. 
У саппщтеоу Синдиката се прецизира да су свим бивщим шланпвима Штрајкашкпг пдбпра, сада 
шланпвима синдикалнпг пдбпра, 22.фебруара урушена уппзпреоа пред птказ угпвпра п раду са мерама 
удаљеоа са радних места из разлпга да су за време щтрајка давали изјаве медијима, шиме су навпднп 
клеветали, нанели щтету ппслпвнпм успеху и кредитнпј сппрпбнпсти предузећа. 

Указује се да пва уппзпреоа и мере удаљеоа са радних места нису у вези са радпм и оихпвим 
изврщаваоем радних задатака, већ напрптив, да је реш п калупару Јпвану Вукпву, мпдел стплару Лајпщу 
Ситару, мпнтеру специјалисти Миливпју Туцакпву и ливцу Јпжефу Тащију, кпји су вредни радници, 
стпжери прпизвпдое и нпсипци ппсла у свпјим радним срединама, али да је изгледа оихпв највећи 
грех щтп су кап првп велики људи, а ппсле и бпрци за раднишка и синдикална права. 

Мищљеое синдикалне прганизације „Литпстрпј-Пптисје” Ада је да је реш п шистпм реванщизму, 
дискриминацији и гущеоу рада пве једине репрезентативне интересне прганизације заппслених у пвпм 
предузећу. Из Ппверенищтва Савеза сампсталних синдиката наглащавају да, без пбзира щтп су се 
22.фебруара писменп пбратили ппслпвпдству, директпру слпвенашке Групе „Литпстрпј” Мирпславу 
Гнамущу, директпру и изврщнпм директпру „Литпстрпј-Пптисја” Марку Кумару и Шандпру Кпщу, да 
ставе ван снаге ппменута акта и да се ппстпјећи прпблеми рещавају искљушивп спцијалним дијалпгпм, 
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али тп није ушиоенп, негп су јуше уследили пткази угпвпра п раду шетвприци заппслених, бивщим 
шланпвима Штрајкашкпг пдбпра.  

Спцијални кпнфликт 
Мирпслав Беланшић каже да су п целпј ситуацији инфпрмисани и укљушени у рещаваое пвпг спцијалнпг 
кпнфликта, псим вищих синдикалних пргана и разни надлежни државни пргани, са циљем да се стане у 
защтиту радника кпји су дпбили птказ, такп щтп ће се на легалан и легитиман нашин пбраћати 
ппслпвпдству. Беланшић је у саппщтеоу упутип апел  за ппмпћ да радници кпји су дпбили птказ не 
ппстану кплатерална щтета, самп збпг једне крајое нпрмалне шиоенице, щтп су указали какп на један 
избалансиран нашин треба да функципнищу пднпси између света рада и света капитала, а да при тпме 
никп не буде у ппдређенпм пплпжају и при тпме нису тражили прекп хлеба ппгаше. 

 

 


