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http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/534976/I-kad-ce-nam-biti-bolje 

I, kad će nam biti bolje? 

Gordana Bulatović | 16. 02. 2015.  

Raĉunica Fiskalnog saveta kaţe da, uz predviĊene mere, nema šanse da do kraja 2017. Srbija 

„izaĊe na zelenu granu”. 

 

 

(+) 

 

Za postizanje tog cilja biće, ĉak i ako Vlada sprovede sve ono što je zacrtala za ovu i naredne dve 

godine, potrebno da se troškovi budţeta u 2018. smanje za dodatnih 300 miliona evra. Fiskalni 

savet ne navodi kojim bi se to dodatnim stezanjem kaiša ova ušteda ostvarila, ali poziva Vladu da 

već sada priprema set rezervnih mera koji bi pomogao da se smanji rast javnog duga. 

 

Oĉigledno je da će mere, poput zamrzavanja plata i penzija, do kraja 2017. biti istrošene, baš kao i 

smanjenje broja ljudi koji rade u javnom sektoru. Neće više biti prostora ni u delu štednje na 

troškovima ministarstava, kao što je, recimo, smanjenje voznog parka. Moraju se naći neki novi 

izvori ušteda. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/534976/I-kad-ce-nam-biti-bolje
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Procene Fiskalnog saveta su i da će u narednim godinama biti više onih 

koji će zatraţiti socijalnu pomoć. Broj ljudi koji će, po raznim 

osnovama, ostajati bez posla zatraţiće pomoć drţave. 

 

EPS će, smatraju u Fiskalnom savetu, morati da se restrukturira. 

 

- Cena elektriĉne energije je niţa nego bilo koja uporediva u regionu. 

Ona treba da bude viša jer kroz ovu cenu subvencionišu se graĊani koji 

izbegavaju bilo kakav drugi vid grejanja. Sliĉno je i sa gasom. Pitanje 

Srbijagasa mora hitno da se reši, da se ne bi dogodilo da uštede od 

smanjenja plata i penzija odu na subvencionisanje tog preduzeća - 

kaţu u Fiskalnom savetu. 

 

Struĉnjaci Fiskalnog saveta otkrivaju i da nema šanse da rast liĉne 

potrošnje u narednoj godini poraste za jedan procenat. Ĉeka nas, 

kaţu, dalji osetniji pad standarda. 

 

U Savetu ne vide ni da je dobro što Vlada, zapravo, planira da dinar, realno, u naredne tri godine 

ojaĉa u odnosu na evro. Da podsetimo, Vlada je Fiskalnom strategijom predvidela da proseĉan kurs 

dinara u ovoj godini bude 120 (što je već premašeno), naredne godine 121,5, a 2017. godine 123 

dinara. 

  

Nikolić: Kurs za podsticaj izvoza 

 

- Bez realnog kursa dinara ne moţe se ostvariti ozbiljniji izvoz 

i investicije. U tom smislu, verujem da će proseĉan rast evra 

u odnosu na dinar biti oko pet odsto. Tako bi proseĉan odnos 

dinar–evro u 2015. bio 124, u narednoj godini 130, a u 2017. 

136 dinara, kaţe ekonomista Goran Nikolić. 

  

Rizici prisutni 

 

Brojne mere pretvorile su se, u prethodnom periodu, u ad hok 

Madţar: Kamate će ići 

nadole 

 

- Mere štednje uticaće 

na standard graĊana, pa 

će, u narednih godinama 

biti manje onih koji će 

moći da podiţu kredite. 

To će, sigurno, uticati i 

da banke preispitaju 

visinu svojih marţi, a što 

bi, poslediĉno, moglo za 

rezultat da ima niţe 

kamatne stope na 

zajmove, ekonimista 

Ljubomir Madţar. 
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akcije, što je i sada pretnja, smatraju u Fiskalnom savetu. 

Podsećaju da je Vlada već pokušavala da umanji broj 

zaposlenih u javnom sektoru, ali da se to svodilo da ljudi 

napuštaju posao, uzimaju otpremnine, ali se kasnije 

zapošljavaju novi radnici. Sliĉno je i sa pokušajima 

ograniĉenja zarada. Pored toga, najavljeno smanjenje broja 

zaposlenih u javnom sektoru ne prate adekvatne analize o 

potrebi za odreĊenim kadrom u zdravstvu, školstvu… Moţe se, 

kaţu u Fiskalnom savetu, tako desiti da odu oni koji su za te 

sisteme najpotrebniji. Pritom, trenutno se ne zna ni taĉan 

broj ljudi koji rade u javnom sektoru. Pored toga, 

reformisanje javnih preduzeća, ukoliko se ne sprovede na 

vreme i u punoj meri, preti da ugrozi sve ostale rezultate 

štednje. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/535584/Gradjani-Smedereva-pozdravljaju-odluku-vlade 

GraĊani Smedereva pozdravljaju odluku vlade 

Tanjug | 17. 02. 2015.  

GraĊani Smedereva pozdravljaju odluku Vlade Srbije da ne proda Ţelezaru po bilo koju cenu i istiĉu 

da bi ona mogla i samostalno da posluje uspešno ukoliko bi imala dobar menadţment."Pregovori su 

se dugo lomili i moţda će ovo da ispadne bolje za Ţelezaru nego da je prodata pod uslovima koje je 

Esmark postavio", rekao je Branislav Janković iz Smedereva. 

On smatra da je Esmark postavljao sve nepovoljnije uslove i da je vlada dobro postupila što nije 

htela da udovolji toj ameriĉkoj kompaniji koja je bila zainteresovana za preuzimanje srpske 

ĉeliĉane. 

"Mislim da i kod nas moţe da se naĊe dobro rukovodstvo i menadţment, a Ţelezari je potrebna jaka 

kontrola", rekao je Janković. 

  

On istiĉe da ne vidi razlog zašto Ţelezara ne bi mogla i samostalno uspesno da posluje ako je već 

postojala pretpostavka da bi Amerikanci mogli uspešno da je vode, dodajući da su u oba sluĉaja 

radnici u ruda isti. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/535584/Gradjani-Smedereva-pozdravljaju-odluku-vlade
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Aleksandar Polimac, bivši nastavnik Tehniĉke škole, kaţe da je vlada dobro postupila što nije 

pristala na uslov Esmarka da se otpusti 3.500 radnika iz Ţelezare jer od tih radnih mesta zavisi 

najmanje 7.000 "usta". 

"Nisam za to da se po bilo koju cenu Ţelezara da Esmarku", rekao je Polimac istiĉući da Ţellezara 

mora da nastavi da posluje. 

On takoĊe navodi da drţava treba da pomogne Ţelezari kao i da bi, prema njegovom mišljenju, u 

toj fabrici trebalo smanjiti broj administrativnih radnika a povećati radnu snagu u proizvodnji. 

 Penzioner Sava Stanković, bivši radnik Ţelezare, kaţe - "hvala bogu što su odustali i drţava i 

Amerikanci". 

Stanković istiĉe da bi preuzimanje Ţelezare od strane Esmarka bio samo nastavak propadanja 

srpske ĉeliĉane i podsetio da su Amerikanci, odnosno kompanija "US Stil", već vodili Ţelezaru i 

zatim je napustili. 

"Mislim da će drţava da pomogne Ţelezari, ali i da će Ţelezara pomoći drţavi koja će od nje imati 

koristi", naglasio je Stanković. 

On je rekao da je radio sa Amerikancima jos 1978. na njihovom postrojenju u Ţelezari, ali da je 

radio i sa Nemcima i Japancima i da naši radnici nikada nisu bili lošiji od njih, već su bili uvek iznad 

proseka. 

"Ţelezaru samo treba da vode pametni ljudi, ali i da je manje kradu", rekao je Stanković i dodao da 

bi drţava trebalo da joj pomogne blaţom poreskom politikom. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/535388/Strajk-se-nastavlja-u-oko-500-skola 

Štrajk se nastavlja u oko 500 škola 

M. L. | 17. 02. 2015.  

Ĉlanovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS), koja okuplja oko 500 škola, juĉe su 

odluĉili da nastave štrajk skraćenjem ĉasova na pola sata. Štrajk će nastaviti i Sindikat radnika u 

prosveti Srbije.Predstavnici oba ova sindikata odbili su da potpišu poseban kolektivni ugovor i 

sporazum o rešavanju spornih pitanja u prosveti zato što ne postoje ĉvrste garancije da će biti 

ispunjeno ono što je dogovoreno. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/535388/Strajk-se-nastavlja-u-oko-500-skola


6 

 

Podsetimo, ĉelnici Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ i Sindikata 

obrazovanja Srbije u sredu su s ministrom prosvete SrĊanom Verbićem potpisali sporazum i poseban 

kolektivni ugovor i izjavili da su zadovoljni postignutim i da će nastava u školama, u kojima su 

nastavnici njihovi ĉlanovi, biti normalizovana od 18. februara. Jedan od zahteva prosvetnih radnika 

jeste uvoĊenje platnih grupa i platnih razreda u javnom sektoru. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/535592/Ekonomisti-Neuspela-prodaja-Zelezare-ocekivana 

Ekonomisti: Neuspela prodaja Ţelezare oĉekivana 

Beta | 17. 02. 2015.  

Ekonomski struĉnjaci ocenili su danas da je neuspeh tendera za prodaju većinskog udela Ţelezare 

Smederevo ameriĉkom Esmarku oĉekivan, navodeći da je jedan od uzroka neuspeha loše 

pripremljen i voĊen proceš privatizacije te kompanije, dok predlog uvoĊenja struĉnog 

menadţmenta u tu fabriku smatraju dobrodošlim, ali zakasnelim potezom. 

"Pokazan je veliki diletantizam u upravljanju drţavnom imovinom", kazao je ekonomista i savetnik 

za razvoj i investicije Mahmut Bušatlija i izrazio sumnju u opstanak Ţelezare, bez obzira na 

najavljeni tender za izbor profesionalne uprave. 

 

On je kao loše ocenio to što je Esmark u više navrata prethodnih meseci javno bio favorizovan u 

odnosu na druge potencijalne ponuĊaĉe, dok su istovremeno drţavni zvaniĉnici, uz navoĊenje 

mnogo razloga, izjavljivali da se Ţelezara mora prodati. 

Bušatlija smatra da drţava nuţno ne mora loše da gazduje kompanijama u njenom vlasništvu, ali da 

u sluĉaju Ţelezare "i kada bi sada dobila najbolje menadţere, trţište nije takvo da bi mogla da radi 

bez gubitaka". 

 

"Ţelezara Smederevo trenutno ne moţe da pravi ni tonu ĉelika bez gubitaka", kazao je on i dodao 

da bi trenutno samo ozbiljnije ulaganje od oko 160 miliona evra u proizvodnju pocinkovanih limova, 

za proizvodnju u auto i industriji bele tehnike moglo da bude isplativo za smederevsku kompaniju. 

 

Bušatlija je kazao da je šansa za takvo ulaganje propuštena još dok je Ju-Es-Stil upravljao 

ţelezarom, zbog ĉega se sada u Smederevu proizvodi samo ĉelik koji se koristi u graĊevinarstvu i 

mašinogradnji, ĉija su trţišta u krizi. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/535592/Ekonomisti-Neuspela-prodaja-Zelezare-ocekivana
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On je istakao da drţava više sebi ne moţe da dozvoli izdvajanje subvencija za rada Ţelezare, pre 

svega jer nema više mogućnosti da finansira javni dug. 

 

Kako je naglasio, drţava, kao i njeni graĊani moraju da budu svesni, da jedna od opcija moţe biti i 

zatvaranje Ţelezare, jer bi to u ovom trenutku i uz socijalni program za radnike, bilo najjeftinije 

za Srbiju koju bi nastavak rada smederevske kompanije na ovaj naĉin svake godine koštao oko 120 

miliona evra. 

 

Savetnik za strana ulaganja Milan Kovaĉević slaţe se da je traţenje struĉne uprave za Ţelezaru 

dobro, ali zakasnelo i smatra da nema mnogo mesta za optimizam da će se uspeti u oporavku tog 

preduzeća. 

"Od osnivanja, pre 45 godina Ţelezara stalno pravi gubitke", kazao je Kovaĉević i dodao da javnost 

"nema dovoljno pravih informacija o onome šta se sa Ţelezarom dalje planira". 

Kovaĉević je naglasio da se mora napraviti "prava raĉunica" da li je bolje i dalje ulagati novac iz 

budţeta u Ţelezaru ili je za drţavu bolje da ugasi proizvodnju. 

"Nisu taĉne tvrdnje da je Ţelezara lokomotiva domaće privrede", rekao je on i podsetio da 

smederevska ĉeliĉana kupuje koks i rude iz inostranstva, kao i da je 2013. skuplje platila sirovine 

nego što je zaradila od ĉelika. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/535600/Sertic-Uz-dobar-menadzment-dug-vek-Zelezare 

Sertić: Uz dobar menadţment dug vek Ţelezare 

Tanjug | 17. 02. 2015.  

Uz dobru volju i dobar menadţment moţe se obezbediti dug vek za Ţelezaru "Smederevo", rekao je 

veĉeras ministar privrede Ţeljko Sertić.Sertić je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao i da se u 

pregovorima o prodaji Ţelezare u Smederevu rukovodilo drţavnim interesima i da radnici imaju svoj 

posao. 

"Nisu nas u tome svi pratili pa smo imali optuţbe da je premijer Aleksandar Vuĉić uzeo novac za 

Ţelezaru, što je današnjim ishodom demantovano", naveo je Sertić. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/535600/Sertic-Uz-dobar-menadzment-dug-vek-Zelezare
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Sertić je rekao i da će u narednih dan ili dva biti pripremljeni sve elementi ugovora za plan B, koji 

podrazumeva profesionalni menadţmet za Ţelezaru i naglasio da postoji velika razlika u ugovorima 

za vlasništvo i menadţnment. 

 

"Ubećeni smo da sa dobrim menadţmentom i sa dobrom voljom moţemo da obezbedimo dug vek za 

Ţelezaru", istakao je ministar i naglasio da su pregovori sa "Esmarkom", ĉiji uslovi za prodaju 

Ţelezare nisu prihvaćeni, bili veoma teški. 

Sertić je dodao da su sve vreme pregovori kordinisani sa MMF-om i EU, kao i da je Vlada u 

svakodnevnom kontaktu sa tim institucijama. 

"Njima je prihvatljiv plan B" istakao je Sertić dodajući da će se tim planom obezbediti dug ţivot 

Ţelezare, kao i da je jedina obaveza da više nema subvencija. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/535587/Sindikalci-smederevske-Zelezare-podrzali-odluku-Vlade 

Sindikalci smederevske Ţelezare podrţali odluku 
Vlade 

Beta | 17. 02. 2015.  

Ĉelnici više reprezentativnih sindikata smederevske Ţelezare podrţali su danas odluku Vlade Srbije 

da odbije ponudu ameriĉkog Esmarka za privatizaciju tog srpskog preduzeća."Nije bilo ozbiljnih 

garancija da bi Esmark dugoroĉno zadrţao Ţelezaru a zaposlenima nije bilo garantovan posao. 

Premijer je rekao da treba postaviti novi menadţment i ući u novi aranţman da bi se priĉa završila 

kao što je zamišljeno u startu, a to je privatizacija kompanije" rekao je predsednik Samostalnog i 

nezavisnog sindikata Saša Ĉolić. 

 On je dodao da sada u Ţelezari radi 5.000 ljudi i da se dešava prirodni odliv odlaskom u penziju, a 

da se primaju novi kadrovi. 

 Prema reĉima predstavnika Samostalnog sindikata Milanĉeta Virijevića, Ţelezara u Smederevu ima 

budućnost. 

  

"Potrebno je samo više discipline i više voditi raĉuna o uštedama. Mi imamo struĉne i obrazovane 

ljude, imamo i zalihe rude koje smo smišljeno i dalekovido kupovali kada je njena pala cena, a 

imamo i sposobne ljude poput Vladana Mihajlovića, koji se vratio iz Amerike", rekao je Virijević. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/535587/Sindikalci-smederevske-Zelezare-podrzali-odluku-Vlade
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On je dodao da je smederevska Ţelezara jedan od vodećih proizvoĊaĉa širokog lima u svetu. 

  

"Mi, sa našom proizvodnjom od dva miliona tona uĉestvujemo 0,7 odsto u ukupnoj proizvodnji 

ĉelika u Evropi. Imamo dosta domaćih pametnih ljudi koji mogu da odrade mnoge stvari", dodao je 

Virijević. 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:534261-Esmark-trazi-otpustanje-3500-radnika 

NOVOSTI SAZNAJU„Esmark” traţi otpuštanje 3.500 

radnika! 
Lj. TRIFUNOVIĆ | 16. februar 2015.  

Pregovori o strateškom partnerstvu "Esmarka" i smederevske Ţelezare pred pucanjem. Iz 

Pitsburga stigle ponude koje nisu prihvatljive. Uslov je i da otpremnine finansira Vlada Srbija. 

Spreman je rezervni plan 
PONUDA ameriĉke kompanije "Esmark" oko strateškog partnerstva sa "Ţelezarom Smederevo" je 
takva da su pregovori pred pucanjem, saznaju "Novosti". Kako prenose naši izvori, iz Pitsburga su 
stigla tri izuzetno teška uslova, od kojih je najbolniji da se otpusti ĉak 3.500 radnika srpske 
ĉeliĉane. 

Konaĉna odluka o tome da li će "Esmark", nakon višenedeljnih, veoma teških pregovora, postati 

strateški partner "Ţelezare" biće zvaniĉno poznata danas. To je danas najavio premijer Srbije 

Aleksandar Vuĉić, naglašavajući da je nakon poslednje ponude Vlade Srbije, "Esmark" kasno u 

nedelju dostavio kontraponudu koja je bila razmatrana tokom dana. 

Uslovi iz ameriĉke kontraponude su veoma nepovoljni, ali u Vladi Srbije veruju da još ima prostora 

da pregovori sa "Esmarkom" budu uspešni. Informacije našeg lista, naime, govore da su Amerikanci, 

meĊu kojima jednu od glavnih rola u pregovorima vodi Dţon Gudiš, nekada izvršni direktor "Ju-Es 

stila", a koji danas radi u "Esmarku", od Vlade Srbije traţili da umesto sadašnjih 5.000, u toj 

smederevskoj firmi ostane izmeĊu - 1.500 i 1.800 radnika! "Esmark" naime zahteva da Srbija 

obezbedi novac za socijalni program, odnosno otpremnine za 3.200 do 3.500 radnika. 

Kako Amerikanci imaju problem i sa obezbeĊivanjem novca za kupovinu sirovina, njihov uslov da 

preuzmu smederevsku ţelezaru je i da Vlada Srbije bude garant za kredit teţak imeĊu 500 i 800 

miliona dolara. Donedavno iznos kredita za koji je traţena garancija drţave Srbije iznosio je 200 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:534261-Esmark-trazi-otpustanje-3500-radnika
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miliona dolara. Sada je ta pozajmica "porasla" na ĉak 800 miliona dolara, koliko bi "Esmark" trebalo 

da dobije od jedne velike ameriĉke banke. 

Na listi zahteva Amerikanaca je i taj da se Vlada Srbije ugovorom obaveţe da će sve sekundarne 

sirovine u našoj zemlji pretapati u Smederevu. U te sekundarne sirovine bila bi ukljuĉena i 

zastarela mehanizacija, kao i sve one mašine koje su stradale u poplavama. Za tu uslugu, naravno, 

oĉekuju da im bude - plaćeno. 

TREĆI TENDERZa privatizaciju "Ţelezare" ranije su bila raspisana dva tendera, na koja se nije javio 
nijedan ponuĊaĉ. Tek kada je treći put, u decembru prošle godine, raspisan tender, prijavilo se 
troje zainteresovanih, od kojih je jedan ameriĉki "Esmark". Oni su jedini i imali validnu ponudu. 
Budućem strateškom partneru ponuĊeno je da kupi 80,01 odsto "Ţelezare", dok bi vlasnik preostalih 
19,99 odsto bila drţava. Smederevski gigant prvi put je prodat posle steĉaja u martu 2003. 
ameriĉkom "Ju-Es stilu" za 23 miliona dolara i do poĉetka 2012. je bila veliki izvoznik, ĉiji je 
plasman van granica Srbije obuhvatao do 13 odsto ukupnog izvoza naše zemlje. Vlada Srbije je u 
januaru 2012. godine otkupila "Ţelezaru" od ameriĉkog "Ju-Es stila" za jedan dolar. 

Premijer Vuĉić je izjavio da će bez obzira na ishod ovih pregovora, "Ţelezara" raditi, a da će 

proizvodnja biti nastavljena pod punom kontrolom drţave. Ako se pregovori završe neuspehom, 

rezervni plan drţave je da formira menadţment za srpsku ĉeliĉanu u koji će biti ukljuĉeni 

struĉnjaci za kupovinu sirovina, kao i oni najbolji za prodaju našeg ĉelika. 

Prema reĉima premijera, drţava je uloţila sve što je mogla u te pregovore. Vlada je od "Esmarka" 

traţila da ne otpušta radnike, kojih ima nešto više od 5.000. Prema zahtevu, broj zaposlenih moţe 

da bude smanjen samo prirodnim odlivom. Tokom ove godine, u penziju bi trebalo da ide oko 250 

radnika. 

Vlada Srbije je od "Esmarka" zahtevala i ĉvrste garancije da će obezbediti proizvodnju u narednih 

pet godina, ne ţeleći da se dogodi da ameriĉki gigant napusti Smederevo kada potroši postojeće 

sirovine u "Ţelezari" vredne oko 90 miliona dolara. 

Srbija je oĉekivala da "Ţelezara" pod menadţmentom "Esmarka" meseĉno proizvodi izmeĊu 170.000 

i 180.000 tona, dok sada ĉeliĉana proizvodi oko 350.000 tona godišnje. Od ameriĉke kompanije se 

zapravo oĉekuje da ima realan biznis plan za nabavku sirovina, kvalitet robe, distribuciju, plasman, 

kao i da obezbedi nova trţišta, da bi mogao da se ostvari predviĊeni profit nakon pokretanja druge 

visoke peći. 

Drţava sada meseĉno pomaţe proizvodnju u "Ţelezari" sa oko 10 miliona dolara. Procenjuje se, 

naime, da će ukupni troškovi "Ţelezare" u 2015. godini iznositi oko 900 miliona dolara. Toliko para 

biće potrebno za sirovine, plate, energente, transport ... 

Podaci našeg lista kazuju da bi bilo veliko iznenaĊenje da Vlada Srbije prihvati ovako nepovoljne 

zahteve Amerikanaca, zbog ĉega će, ako se nešto drastiĉno ne promeni, njihova ponuda biti - 

odbijena! 
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TRI USLOVA AMERIĈKE KOMPANIJE 

* 1.500 radnika da ostane u "Ţelezari" 

* 500-800 miliona kreditauz garanciju Srbije 

* Pretapanje svih sekundarnih sirovina uz nadoknadu 

 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=02&dd=17&nav_category=12&nav_id=959259 

Prosvetari koji nastavljaju štrajk 
 
IZVOR: TANJUG 

Ĉaĉak -- Iako je iz Ministarstva prosvete najavljeno da će nastava da bude normalizovana, 

pojedini sindikati prosvetara još nisu doneli odluku o prekidu štrajka. 

 MeĊu onima koji nastavljaju štrajk su i prosvetni radnici osnovnih i srednjih škola na podruĉju 

Ĉaĉka i ivanjiĉke opštine. 

Mi se solidarišemo sa Unijom sindikata, i nastavićemo štrajk do ispunjenja naših zahteva”, izjavio 

je danas Tanjugu Dragoslav Radojević, predsednik sindikata ivanjiĉkih prosvetara.  

 

Prema reĉima predsednika GO Sindikata obrazovanja Ĉaĉka, Radovana Kuvekalovića, na 

juĉerašnjem sastanku nije potpisan sporazum i odluĉeno je da se štrajk nastavi, pa će ĉasovi u 

ĉaĉanskim školama trajati pola sata.  

 

Prihvaćen je kolektivni ugovor, ali nisu ostale stavke. Traţimo isplatu još jednog dohotka u toku 

ove godine, 13. platu, kako bi se kompenzovalo smanjenje od 10odsto, i ţelimo da se precizira 

kada će kolektivni ugovor stupiti na snagu. Piše da će to biti 1. januara 2016, ali mi im ne 

verujemo”, kazao je on Tanjugu.  

 

Kuvekalović istiĉe da se štrajk sprovodi u sve 23 škole na podruĉju Ĉaĉka, ali u ĉetiri obrazovne 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=02&dd=17&nav_category=12&nav_id=959259
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ustanove pojedini nastavnici pripadaju Sindikatu obrazovanja Srbije, koji je potpisao sporazum sa 

ministarstvom. 

 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=02&dd=13&nav_category=12&nav_id=957917 

PETAK 13.02.2015  

"Regulisaćemo rad u inistranstvu " 
IZVOR: TANJUG 

Aleksinac -- Ministar za rad Aleksandar Vulin rekao je da pitanje rada naših graĊana u 

inostranstvu mora biti regulisano sporazumima sa tim zemljama i zakonima. 

On je dodao da je neophodno veće uĉešće svih drţavnih organa. 

"Zakondavna regulativa mora da se promeni i promeniće se", rekao je Vulin novinarima i dodao da 

je već formirana Radna grupa sa socijalnim partnerima (sindikatima i poslodavcima), kao i sa 

predstavnicima Inspekcije rada, MUP-a, Ministarstva spoljnih poslova. 

Podsetivši da se ovaj problem rešava na osnovu zakonskih propisa iz 1998. godine, Vulin je rekao da 

"nikome ne moţete da zabranite da preĊe granicu, da se ne javi i da ode u Nemaĉku ili Rusku 

federaciju i tamo radi".  

 

"Donećemo odgovarajuća pravila kada je reĉ o agencijama za zapošljavanje, ali bez šireg napora 

društva i sklapanja odgovarajućih sporazuma sa zemljama u kojima naši ljudi rade, rezulatata neće 

biti", ukazao je on.  

 

Vulin je rekao da mi u suštini imamo samo jedan detašman sa Nemaĉkom i još dva sporazuma o 

zapošljavanju sa BiH i Belorusijom, ali da prema podacima sa kojima raspolaţu, još niko nije 

zaposlen na osnovu ta dva sporazuma.  

 

Ministar je rekao da prema sadašnjim propisima poslodavac praktiĉno ne trpi nikakve sankcije, ne 

odgovara ni za šta, nije ĉak duţan ni da se javi ministarstvu.  

 

"To mora da se promeni", naglasio je Vulin.  

 

Vulin je danas u Tešici, kraj Aleksinca otvorio novoigraĊeni objekat Gerontološkog centra "Jelenac", 

koji je sagraĊen u okviru projekta "Otvorena kapija za novi poĉetak". 

 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=02&dd=13&nav_category=12&nav_id=957917
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1829483/Uskoro+promena+zakona+za+rad+u+inostranstv

u.html 

Uskoro promena zakona za rad u inostranstvu 

PETAK, 13. FEB 2015 

Ministar za rad, zapošljavanje, boraĉka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da pitanje rada 
naših graĊana u inostranstvu mora biti regulisano na celovit naĉin, sporazumima sa tim zemljama, 
našom zakonskom regulativom i većim uĉešćem svih drţavnih organa. 

Aleksandar Vulin kaţe da zakondavna regulativa mora da se promeni i da će se promeniti, i dodaje 

da je već formirana Radna grupa sa socijalnim partnerima sindikatima i poslodavcima, kao i sa 

predstavnicima Inspekcije rada, MUP-a, Ministarstva spoljnih poslova, prenosi Tanjug. 

Podsetivši da se ovaj problem rešava na osnovu zakonskih propisa iz 1998. godine, Vulin je rekao da 

"nikome ne moţete da zabranite da preĊe granicu, da se ne javi i da ode u Nemaĉku ili Rusku 

federaciju i tamo radi". 

"Donećemo odgovarajuća pravila kada je reĉ o agencijama za zapošljavanje, ali bez šireg napora 

društva i sklapanja odgovarajućih sporazuma sa zemljama u kojima naši ljudi rade, rezulatata neće 

biti", ukazao je Vulin. 

Vulin je rekao da mi u suštini imamo samo jedan detašman sa Nemaĉkom i još dva sporazuma o 

zaposljavanju sa BiH i Belorusijom, ali da prema podacima sa kojima raspolaţu, još niko nije 

zaposlen na osnovu ta dva sporazuma. 

Ministar Vulin je rekao da prema sadašnjim propisima poslodavac praktiĉno ne trpi nikakve 

sankcije, ne odgovara ni za šta, nije ĉak duţan ni da se javi ministarstvu. 

"To mora da se promeni", naglasio je Vulin. 

Vulin je u Tešici, kraj Aleksinca otvorio novoigraĊeni objekat Gerontološkog centra "Jelenac", koji 

je sagraĊen u okviru projekta "Otvorena kapija za novi poĉetak". 

 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1829483/Uskoro+promena+zakona+za+rad+u+inostranstvu.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1829483/Uskoro+promena+zakona+za+rad+u+inostranstvu.html
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Ecimos%E2%80%9D-otpusta-jos-350-radnika 

„Цимос” отпушта још 350 радника 
 

Проблеми у кикиндској ливници се наствљају, а након лањских отказа и одласка 400 

радника, ни ово пролеће неће стићи с бољим вестима: сва је прилика да ће још око 350 

Кикинђана морати да потражи 

У кикиндској ливници још људи остаје без посла 

 нова радна места и напусти фабрику чији је власник словеначки „Цимос”.Након новог 

отпуштања у Ливници, која је некада запошљавала и 6.000 радника, на радним местима остаће 

хиљаду запослених.Свако радно место сада је драгоцено, али, по свему судећи, одлуке које су 

већ донете тешко ће бити промењене, а то су показали и разговори представника синдиката и 

руководства компаније. 

Представници Међуопштинског савеза самосталних синдиката Кикинде, Чоке и Новог 

Кнежевца састали су се с менаyементом Ливнице „Цимос“. На састанку су главна тема били 

планови те фабрике.– Нажалост, политика руководства из Словеније јесте да се у скоријем 

времену угаси погон „Топли делови“ – каже председник Синдиката Илија Дрљић. – Погон је 

требало да буде угашен већ на почетку године, али је директор кикиндске Ливнице „Цимос“ 

Франц Жиберна успео да одложи неизбежено с обзиром на то да су у међувремену стигле ново 

наруyбине. Без обзира на то, погон ће бити угашен. Директор Жиберна, заједно са 

Синдикатом, покушава да пронађе купца заинтересованог за тај погон. 

Ради се о погону у којем ради веома квалитетан кадар и у Синдикату верују да ће успети да се 

нађе најбоље решење.– Реч је о 350 радника који ће бити проглашени технолошким вишком, 

што велики ударац за саму општину – додаје Дрљић. – Желео бих да похвалим кооперативност 

Франца Жиберна, који је показао велико разумевање за оно што следи. Уколико се не нађе 

купац, погон „Топли делови“ затвориће се у априлу. 

Дрљић напомиње да су планови Ливнице „Цимос“ да преостале погоне задржи и да унапређује 

производњу.Подсетимо, у 2014. години без посла је у том кикиндском гиганту остало 400 

радника, због затварања погона „Машиноградња“, из којег је отпуштенио највише радника, и 

погона „Нодуларни лив“. 

Ливница „Цимос“ има погон „Аутомобилска индустрија“, у склопу којег је: „Алатница“, Погон 

II, „Топли делови“, који се гаси у априлу, „Инсерт“ и „Металац“, док је погон „Лира“ посебно 

правно лице. 

A. Ђ. 

  
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Ecimos%E2%80%9D-otpusta-jos-350-radnika

