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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:534635-Vucic-Privatizacija-Zelezare-je-konacan-

cilj-drzave 

Vučić: Privatizacija Ţelezare je konačan cilj drţave 
FoNet  

Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ţeleo da se potpiše ugovor sa 
Esmarkom, ali da Srbija nije dobila ni minimalne garancije. Ne mešam se u rad medija, poručio 

je srpski premijer 

BEOGRAD - Premijer Srbije Aleksandar Vuĉić izjavio je danas da je privatizacija Ţelezare 
Smederevo konaĉan cilj drţave, da je ţeleo da se potpiše ugovor sa Esmarkom nadajući se spasu za 
tu kompaniju, ali da Srbija nije dobila ni minimalne garancije od te ameriĉke kompanije. 
"Ţelimo da 'menadţment servis agriment' vrlo brzo zamenimo privatizacijom, ne ţelimo da drţava 
bude vlasnik Ţelezare. To nam nije bolje rešenje, ali pošto nismo uspeli sa privatizacijom, onda 
idemo na nešto lošije rešenje - 'menadţment agriment'", rekao je premijer novinarima na 
Beogradskom sajmu gde je obišao štand Er Srbije. 
Za godinu-dve, najavio je, ponovo će se ići u proces privatizacije Ţelezare. 

"Uradićemo sve što moţemo, pošteno, odgovorno i ozbiljno i uveren sam da ćemo napraviti dobar 
rezultat", kazao je premijer istakavši da je cela vlada uloţila veliki rad i trud, ali da od ameriĉke 
kompanije nije dobila ni minalne garancije. 

U javnosti se, kazao je, o pregovorima sa Esmarkom priĉalo sa puno licemerja, te da su ga 
optuţivali i da je taj ugovor namešten i unapred pripremljen. 

Ţao mu je, ponovio je, zbog toga što ugovor nije potpisan jer je bio uveren da će to biti biti spas za 
srpsku ĉeliĉanu. 

NE MEŠAM SE U RAD MEDIJA 
 
Ne mešam se u rad medija, poruĉio je danas premijer Srbije Aleksandar Vuĉić, povodom molbe da 
komentariše tekstove u novom broju lista Odbrana. 
 
Sad biste ţeleli da budem cenzor i da kaţem da neko nešto ne sme da piše. Šta vi svakog dana 
kaţete o meni, pa vas nikada nisam pozvao, rekao je Vuĉić. 
 
Upitan da prokomentariše poslednju izjavu evropskog komesara Johanesa Hana o slobodi medija u 
Srbiji, Vuĉić je rekao da na nju nema ni reĉ primedbe i da i dalje tvrdi da stvari treba da budu 
zasnovane na ĉinjenicama, a ne na glasinama. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:534635-Vucic-Privatizacija-Zelezare-je-konacan-cilj-drzave
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:534635-Vucic-Privatizacija-Zelezare-je-konacan-cilj-drzave
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:534526-KOMENTAR-Zelezara 

KOMENTAR: Ţelezara 
Dušan STOJAKOVIĆ  

Ameri su hteli u Smederevo, ali da Srbija plati otpremnine za 3.500 radnika, da daje garancije 

za astronomske kredite i da se ne sekira mnogo šta će "investitori" raditi sa sirovinama vrednim 

130 miliona dolara 

HTELI smo da prodamo Ţelezaru, ali nismo imali dovoljno para. 
Ovo je jedan od komentara na društvenim mreţama, koji se pojavio neposredno posle objave da je 
odbijena ponuda "Esmarka" za smederevsku ĉeliĉanu. On moţda i najbolje opisuje kako su tekli 
pregovori Amerikanaca i Vlade Srbije. 

Ameri su hteli u Smederevo, ali da Srbija plati otpremnine za 3.500 radnika, da daje garancije za 
astronomske kredite i da se ne sekira mnogo šta će "investitori" raditi sa sirovinama vrednim 130 
miliona dolara. I na kraju, da im se dozvoli da odu kad im se ćefne. Takvu ponudu niko nije mogao 
da prihvati. 

A, šta je navelo menadţere iz Pitsburga na ovo razmaţeno izvoljevanje? 

Prvo, bezrezervno bacanje svih karata na "Esmark". U srpskom javnom mnjenju stvorena je slika da 
je sve gotovo. "Esmark" je već poĉeo da šije radne uniforme. Potpisao je kolektivni ugovor sa 
sindikatima. Ne da ga je potpisao, nego obećao povišice. Za poĉetak 25 odsto, a posle godinu dana 
još 10 procenata. 

Naš drţavni vrh nije krio prenaglašenu ţelju da do dogovora baš sa "Esmarkom" doĊe i da to bude 
generator privrednog rasta. Uz svu priĉu o "spasiocima iz Pitsburga", ponavljala se mantra da je 
ĉeliĉana takav gubitaš da Srbija treba debelo da plati budućem investitoru. U ambijentu u kojem se 
spremao i slavljeniĉki vatromet, Amerikanci naviknuti da od dolara prave dva, hteli su odmah da 
naprave pet. Pa, ako, proĊe - proĊe. Nije prošlo. 

Zato smo sada prešli na plan B. Kakav će njegov ishod biti uskoro ćemo se uveriti. Ono što bismo 
mogli da nauĉimo za ubuduće je da malo mudrije vodimo sliĉne poslove. Jer, ni na Bubanj potoku 
se krš od automobila ne prodaje tako što mušteriji nabrajaš samo mane svojih kola.  

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:534621-Sindikat-Verbic-kriv-za-nastavak-strajkai-

gubitak-nastave 

Sindikat: Verbić kriv za nastavak štrajkai gubitak 

nastave 
Tanjug  

Sindikat radnika u prosveti Srbije smatra da je ministar prosvete Srđan Verbić kriv za nastavak 

štrajka i dodani gubitak nastave u školama 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:534526-KOMENTAR-Zelezara
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:534621-Sindikat-Verbic-kriv-za-nastavak-strajkai-gubitak-nastave
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:534621-Sindikat-Verbic-kriv-za-nastavak-strajkai-gubitak-nastave
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BEOGRAD - Sindikat radnika u prosveti Srbije smatra da je ministar prosvete SrĊan Verbić kriv za 

nastavak štrajka i dodani gubitak nastave u školama. 

Kako navode u tom sindikatu, ministar Verbić je, tokom tromeseĉnih pregovora sa ĉetiri sindikata 

prosvete, pokazao da nije dorastao situaciji u kojoj većina škola štrajkuje i kada je nastava trajno 

poremećena. 

''Umesto da legitimni štrajk desetina hilhada prosvetnih radnika shvati kao poseban i ekstremni vid 

socijalnog dijaloga koji je svakako ureĊen zakonom i u kome pregovaraĉke strane imaju veliku 

uzajamnu odgovornost, ministar prosvete se, u svom neznanju, sve vreme trudi da potceni 

sindikate i da izazove sumnju u javnosti u njihovu legitimnost, pozivajući se na 'mišljenje 

nastavnika koji nisu u sindikatima''', navodi se u saopštenju Sindikata radnika u prosveti Srbije. 

Navodeći da je na poĉetku ministar davao jasne izjave da bi, da se pita, ukinuo mogućnost štrajka 

u obrazovanju, iz tog sindikata smatraju da je Verbić, kada je shvatio da je preterao, u januaru 

zapoĉeo ''turneju'' po školama Srbije, kako bi pokazao da škole ne misle isto kao njihovi sindikati i 

da, samim tim, sindikati zastupaju opciju sumnjivog karaktera, ali da je odustao i od takve 

strategije. 

Kako istiĉu, strategiju pregovaranja i rešavanja katastrofalnih plata u školama, ministar nije imao. 

''To što nije imao, ministar Verbić je formulisao u 'nema para, imajte razumevanja za drţavu, ne 

sme u sporazum nikakva brojka jer će MMF da poludi, Vlada se neće sloţiti...' jednom reĉi - bez 

ţelje, ideje i vizije'', smatraju u sindikatu. 

Smatraju da je jedino ĉega se ministar pridrţavao tokom pregovora bila namera da se nipošto ne 

obaveţe da će prosvetnim radnicima obezbediti bilo kakvo povećanje plate i u bilo kom obliku, u 

toku sledeće dve godine. 

Nudeći obrazovanju platne razrede za budţetske korisnike do 1. januara 2016, a ĉija realizacija ne 

zavisi od njega, ministar nije hteo ni da ĉuje za mogućnost da isti mogu kasniti i da taj rok 

sindikatima ne znaĉi mnogo, istiĉu u SRPS-u. 

Kako kaţu, svom neuspehu posle tromeseĉnih pregovora, ministar Verbić treba da zahvali i 

sindikatima SOS i Nezavisnost, koji su tokom pregovora izabrali ''mekanu i pomirljivu opciju i time 

doprineli da pregovori više liĉe na 'dogovaranje', a na kraju su došli sa unapred kovertiranim 

potpisima''. 

''Svojim potpisima na Sporazum dva sindikata su ministru zadali novi zadatak - a šta sad, kada 

USPRS i SRPS neće to na šta su oni pristali i kada je preko 500 škola u Srbiji i dalje u štrajku?'', 

poruĉuje se u saopštenju tog sindikata. 

U saopštenju se navodi da je štrajk od srede nastavljen u oko 500 škola i trajaće i dalje sa 

mogućnošću ekspanzije, jer su prosvetni radnici ljuti, a i po zakonu je. 
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''Uĉenici i dalje gube deo nastave. Neki kaţu: krivi su prosvetni radnici u štrajku. A mi, prosvetni 

radnici koji smo u štrajku, kaţemo: za produţetak štrajka kriv je ministar prosvete, pa predlaţemo 

da on deci i nadoknadi nastavu i neka se izvinjava njihovim roditeljima!'', istiĉu iz Sindikat radnika 

u prosveti Srbije. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/536075/Kragujevac-Generalni-strajk-grobara-zbog-kasnjenja-pet-plata 

Kragujevac: Generalni štrajk grobara zbog kašnjenja 
pet plata 

N. Radišić  

Radnici JKP “Gradska groblja” u Kragujevcu zapoĉeli su danas generalni štrajk zbog pet 

neisplaćenih zarada. 

Rade samo najneophodnije sluţbe za sahranjivanje 

Prema reĉima Predsednika sindikata Saše Novakovića, zaposlenima se duguje ukupno 30 miliona 

dinara. 

 

- Rade samo sluţbe koje su neophodne, a to su radnici koji sahranjuju, koji prevoze pokojnike i 

prosektura, odnosno ljudi koji oblaĉe pokojnike i pripremaju ih za sahranu. Radi i jedan šalter. Od 

112 zaposlenih, u štrajku je 87 - kaţe Novaković. 

Meseĉno je za plate i doprinose zaposlenih u JKP “Gradska groblja”, koja gazduju sa ĉetiri najveća 

groblja u Kragujevcu, potrebno 6,7 miliona dinara. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/535968/Objavljen-konkurs-za-menadzera-Zelezare-Glavni-uslov--nema-otpustanja 

Objavljen konkurs za menadţera Ţelezare: Glavni 
uslov - nema otpuštanja! 

Gordana Bulatović  

Ţelezara Smederevo objavila je danas u listu "Politika" javni poziv za profesionalni menadţment, a 

do okonĉanja javnog poziva, 6. marta, "Ţelezara" će raditi sadašnjim proizvodnim kapacitetom od 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/536075/Kragujevac-Generalni-strajk-grobara-zbog-kasnjenja-pet-plata
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/535968/Objavljen-konkurs-za-menadzera-Zelezare-Glavni-uslov--nema-otpustanja
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oko 30.000 tona ĉelika meseĉno. Jedan od uslova za menadţere koji će voditi poslovanje Ţelezare 

Smederevo biće da se ne otpuštaju radnici, potvrĊeno je juĉe “Blicu”. 

Krajnji rok za podnošenje predloga za saradnju i zakljuĉenje Ugovora je 6. mart, do 17 sati, piše u 

javnom pozivu. 

  

Ţelezara poziva zainteresovana domaća i pravna lica da dostave predloge za saradnju i zakljuĉenje 

Ugovora o pruţanju usluga upravljanja i savetovanja u poslovanju. 

- Trenutno pripremamo tenderske uslove. Biznis plan, uz reference tima, biće odluĉujući za izbor, 

ali i kakav pristup novim trţištima se nudi, gde će nabavljati sirovine. Uslov je da se zadrţe svi 

zaposleni u ĉeliĉani - objašnjava za “Blic” Boris Milošević, predstavnik KPMG-a, privatizacionog 

savetnika Vlade za prodaju Ţelezare. 

Odluku o tome da se raspiše javni poziv za profesionalni menadţment donela je Vlada Srbije 17. 

februara, posle neuspelih pregovora za strateško partnerstvo s americdkom kompanijom "Esmark". 

  

U pozivu se navodi da bi zainteresovani trebalo da predloţe poslovni plan, odnosno program 

oporavka Ţelezare pod nadzorom Republike Srbije, povećanje prodaje, obezbedjivanje finasiranja i 

upravljanja... 

  

Potencijalni pruţalac usluge je u obavezi da, izmedju ostalog, dostavi inicijalni i indikativni 

poslovni plan koji sadrţi strategiju prodaje za Ţelezaru, projektovane cene za kljuĉne finalne 

proizvode, projektovani plan proizvodnje i strategiju nabavki. 

  

U prethodnih desetak dana Vladi se javljalo više firmi koje su nudile menadţerske usluge, a nije 

iskljuĉeno da se na ovaj konkurs prijavi i “Esmark”. Inaĉe, sliĉan ugovor je svojevremeno sa Vladom 

imao “Ju-Es stil”, a koji je zatim kupio Ţelezaru. 

  

 

 

 

http://www.blic.rs/data/images/2015-02-18/575276_1011_lb.jpg?ver=1424294759.jpg
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(+) Kliknite za uvećanje 

- Nema prepreka da i oni uĉestvuju. Zasad nismo razgovarali ni sa jednom firmom, ali u svetu ima 
više kompanija koje bi mogle vrlo uspešno da rade taj posao - objašnjava Milošević. 

Privatizacioni savetnik za dokapitalizaciju Ţelezare Smederevo Boris Milošević izjavio je sinoć da 

Ţelezara ima 170 miliona obrtnog kapitala i 30 miliona kapitala u rezervnim delovima. 

  

Ţelezari, kaţe, nedostaje 60-90 miliona dolara dodatnih za obrtni kapital i oko 20 miliona dolara za 

pokretanje druge visoke peći. 

  

Ţelezara zapošljava oko 5.000 ljudi, trenutno proizvodi izmedju 340.000 i 350.000 tona ĉelika, a 

njeni proizvodni kapaciteti su oko 2,2 miliona tona. 

  

MMF: O Srbiji 23. februara 

- Izvršni odbor MMF će odluĉivati o sporazumu sa Srbijom 23. 

februara, kad je zakazana sednica. To u ovom trenutku 

moţemo da potvrdimo. Jer, sluţbenici MMF-a ne mogu da 

spekulišu o odluci Izvršnog odbora - kaţe za “Blic” Daehaeng 

Kim, stalni predstavnik MMF-a u Srbiji. 

 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/data/images/2015-02-18/575276_1011_lb.jpg?ver=1424294759.jpg
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/535970/Dve-tacke-razlaza-sa-Amerikancima 

Dve tačke razlaza sa Amerikancima 

GORDANA BULATOVIĆ/M. Đ.  

Vlasnik “Esmarka” Dţejms Bušar juĉe se oglasio saopštenjem i tvrdi da nije mogao da prihvati 

predlog Srbije sa promenjenim finansijskim uslovima. 

 Kaţe da je ponuda podrazumevala ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 130 miliona dolara, 

kredit za obrtni kapital od 200 miliona dolara i 400 miliona dolara za odrţavanje, rezervne delove i 

kapital potreban za kontinuiran rad dve visoke peći. 

 

Milošević kaţe da prepoznaje samo deo investicija o kojima je bilo reĉi. 

 

- Obrtni kapital je ovaj koji je trenutno u Ţelezari, dok je za kredit od 200 miliona dolara traţena 

garancija Vlade. Kada je u pitanju 400 miliona dolara za odrţavanje, zaista ne znam o ĉemu je reĉ 

- konstatuje Milošević. 

 

Vlada je prihvatila da sirovine u Ţelezari budu garancija za novi kredit, uz uslov da uvek bude 

sirovina u vrednosti od bar 100 miliona. “Esmark” je traţio da vrednost sirovina bude 55 miliona. 

  

Vlada je u poslednjoj ponudi zahtevala da obrtnog kapitala uvek bude 70 miliona dolara. Tu 

poslednju ponudu “Esmark” nije prihvatio i pregovori su prekinuti. 

  

Većina radnika zadovoljna 

 

- Ne mogu da priĉam u ime svih, ali većina onih s kojima sam 

danas razgovarao zadovoljna je ovakvim rešenjem - kaţe 

Siniša Prelić, predsednik Samostalnog sindikata. 

Sindikati su, kao uslov potpisivanja ugovora o strateškom 

partnerstvu, prvi potpisali ugovor sa „Esmarkom“. Ispostavilo 

se da to nije bila nikakva garancija - kaţe Prelić. 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/535970/Dve-tacke-razlaza-sa-Amerikancima
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/536139/Verbic-i-sindikati-razlicito-o-broju-skola-u-strajku 

Verbić i sindikati različito o broju škola u štrajku 

Beta  

Ministar prosvete SrĊan Verbić izjavio je danas da u Srbiji štrajkuje oko 300 škola, skraćenjem 

ĉasova na 30 minuta, dok Sindikat radnika u prosveti Srbije (SRPS) navodi da je u štrajku 500 škola i 

da postoji mogućnost da se taj broj poveća. 

Verbić je nakon sastanka da predstavnicima dva sindikata koji su kolektivni ugovor i Sporazum o 

normalizaciji stanja u prosveti potpisali 11. februara, istako da kolektivni ugovor vaţi za sve 

zaposlene u prosveti. Sporazum koji je predloţila Vlada prihvatili su Sindikat obrazovanja Srbije i 

sindikat Nezavisnost, dok su ga SRPS i Unija sindikata prosvetnih radnika ocenili neprihvatljivim i 

najavili nastavak štrajka. 

  

Na pitanje da li će biti moguće nadoknaditi ĉasove izgubljene u štrajku, Verbić je rekao da to neće 

biti moguće. 

  

"Prošli smo granicu kada su ĉasovi mogli da budu nadoknaĊeni. Ĉasovi od 30 minuta nisu dobro 

rešenje. Naţalost, to stoji u zakonu i to jeste zakonski štrajk, ali definitivno na štetu svih nas", 

rekao je Verbić. 

  

Ministar je naglasio da ove godine u prosveti mora da se sprovede racionalizacija i da su sami 

sindikati traţili da se konaĉno uradi nešto po pitanju ukrupnjavanja norme ĉasova. SRPS optuţio je 

danas ministra Verbića da je kriv za nastavak štrajka i dodatni gubitak nastave u školama. 

  

"Ministar prosvete SrĊan Verbić je, tokom tromeseĉnih pregovora sa ĉetiri sindikata prosvete, 

pokazao su da nije dorastao situaciji u kojoj većina škola štrajkuje i kada je nastava trajno 

poremećena", navodi se u saopštenju tog sindikata. 

  

Kako se istiĉe, Verbić nije imao strategiju pregovaranja i rešavanja prolema zaposlenih u prosveti. 

  

"To što nije imao, ministar Verbić je formulisao u 'nema para, imajte razumevanja za drţavu, ne 

sme u sporazum nikakva brojka jer će MMF da poludi, Vlada se neće sloţiti...'", navodi se u 

saopštenju. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/536139/Verbic-i-sindikati-razlicito-o-broju-skola-u-strajku
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Sindikat radnika u prosveti ocenio je da se ministar tokom pregovora pridrţavao jedino toga da bila 

je namera da se nipošto ne obaveţe prosvetnim radnicima na bilo kakvo povećanje plate u sledeće 

dve godine. 

  

SRPS je krtikovao i dva sindikata koji su prhvatili Sporazum ocenivši da su tokom pregovora "izabrali 

mekanu i pomirljivu opciju". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/536073/Kostic-Prosvetari-dobili-Kolektivni-ugovor-najbolji-do-sada 

Kostić: Prosvetari dobili Kolektivni ugovor najbolji 
do sada 

Tanjug  

Pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić ocenio je da ono što deo prosvetara koji su još u štrajku 

traţi stoji u sporazumu koji su sami pravili zajedno sa Ministarstvom, a u kome je navedeno da će 

do 1. juna poĉeti pregovori sa predstavnicima Vlade o isplati pomoći u visini do jedne plate. 

Dobro je što se sve vreme razgovara. Prosvetari su dobili Kolektivni ugovor bolji nego što su ikad 

imali i toga su svesni” , rekao je Kostić Tanjugu. 

 

On je danas prisustvovao sastanku sa direktorima srednjih škola Zlatiborskog i Moraviĉkog okruga o 

izradi Regionalnog plana upisa. 

  

V.d. naĉelnika Školske uprave Uţice Milenko Nikolić izjavio je za Tanjug da je cilj sastanka sa 

predstavnicima Ministarstva prosvete da se što bolje odgovori zahtevima uĉenika, ali i da se poveţe 

privreda sa svojim potrebama i školstvo. 

 

“ Privreda u ovom trenutku najviše zapošljava deficitarna zanimanja koja su trećeg stepena. 

Imamo problem što, iako imaju veće šanse za posao, uĉenici se nerado opredeljuju za ova 

zanimanja” , kaţe Nikolić. 

 

Na podruĉju Zlatiborskog okruga u srednje škole ove godine upisaće se 2880 uĉenika, medju kojima 

će biti tradicionalno i Ċaka iz Republike Srpske i Crne Gore, kaţe Nikolić. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/536073/Kostic-Prosvetari-dobili-Kolektivni-ugovor-najbolji-do-sada
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vucic-Privatizacija-Zelezare-konacan-cilj-drzave.sr.html 

Вучић: Приватизација Железаре коначан циљ 
државе 
БЕОГРАД – Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да је приватизација Железаре 
Смедерево коначан циљ државе, да је желео да се потпише уговор са Есмарком надајући се 
спасу за ту компанију, али да Србија није добила ни минималне гаранције од те америчке 
компаније. 

„Желимо да 'менаџмент сервис агримент' врло брзо заменимо приватизацијом, не желимо да 
држава буде власник Железаре. То нам није боље решење, али пошто нисмо успели са 
приватизацијом, онда идемо на нешто лошије решење - 'менаџмент агримент'“, рекао је 
премијер новинарима на Београдском сајму где је обишао штанд Ер Србије. 

За годину-две, најавио је, поново ће се ићи у процес приватизације Железаре. 

„Урадићемо све што можемо, поштено, одговорно и озбиљно и уверен сам да ћемо направити 
добар резултат”, казао је премијер истакавши да је цела влада уложила велики рад и труд, 
али да од америчке компаније није добила ни миналне гаранције. 

У јавности се, казао је, о преговорима са Есмарком причало са пуно лицемерја, те да су га 
оптуживали и да је тај уговор намештен и унапред припремљен. 

Жао му је, поновио је, због тога што уговор није потписан јер је био уверен да ће то бити спас 
за српску челичану. 

Вучић: Туризам може да достигне и три одсто у БДП 
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да Србија добром кампањом и великим 
радом на изградњи инфраструктуре може да достигне три одсто учешћа туристичке привреде 
у БДП. 

Вучић је новинарима након отварања Сајма туризма рекао да смо прошле године упркос 
поплавама имали 11,6 одсто раста у туризму, а да је за то, између осталог, заслужна и 
компанија Air Serbia. 

Додао је да верује да ће се у извештају о раду те компаније за 2014. годину, који би требало 
да буде представљен почетком марта, показати да је то била прва година у којој је национална 
авио компанија пословала без губитка, поручивши њеном руководству да раде на томе да се 
до краја ове године из Србије путује за САД и Канаду. 

Фебруар ове године био је, тврди премијер, бољи него фебруар 2014. и то упркос мерама 
фискалне консолидације, а Србија, каже, и даље није у дефициту, иако је већ 19. фебруар. 

За Београд на води до сада је уклоњено 158 објеката, а Вучић верује да ће градња почети овог 
лета. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vucic-Privatizacija-Zelezare-konacan-cilj-drzave.sr.html
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Упитан да ли ће и где он летовати ове године, рекао је да до 27. априла, када се навршава 
годину дана рада владе, сигурно неће имати ниједан слободан дан. 

„Не знам како ћу да преживим април, чекајте годину дана да видимо шта смо урадили, шта ће 
људи да кажу”, рекао је Вучић и додао да ће гледати да одмор проведе у Србији. 

Он, како је рекао, сматра да наша земља има много лепше дестинације од оних које туристи 
из Србије посећују у иностранству, приметивши да врло често потцењујемо оно што имамо. 

Вучић: Словенија важна због ЕУ и као регионални партнер 
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас, уочи посете Словенији, да Србија жели 
да настави сарадњу и добре односе са том земљом која је за Србију важна на њеном 
европском путу, али и као регионални партнер. 

Вучић је новинарима на Београдаском сајму рекао да расте спљно трговинска размена Србије 
и Словеније оцењујући да је то пријатељска земља и веома важан партнер. 

''Имамо доста словеначких инвестиција, а желимо и већи број наших инвестиција у Словенији'', 
рекао је Вучић и подсетио да је Нектар ушао у словеначки Фруктал и да ће вероватно ту 
компанију посетити током боравка у Словенији. 

Истакао је да Србија стално показује политику стабилности у региону наводећи да има најбоље 
односе са Македонијом, Црном Гором, Босном и Херцеговином, да јача везе са Хрватском, као 
и да су односи са Мађарском и Румунијом на веома високом нивоу. 

''Мислим да је посета Словенији добра политика, стабилизујућа за читав регион, посебно за 
Србију'', рекао је Вучић најављујући да ће се током боравка у Словенији састати са 
словеначким председником, премијером, као и парламентарцима. 

Танјуг 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/prosveta-dobila-pku-obezbedjena-sigurnost-radnog-mesta 

Просвета добила ПКУ, обезбеђена сигурност 
радног места 
 

Посебним колективним уговором (ПКУ) који су запослени у просвети чекали три месеца, 
обезбеђује се сигурност радног места, а у неким сегментима тај документ даје боља 
решења него ранији уговор, 

Министар просвете Срађан Вербић 

 заједно су данас закључили министар просвете Срађан Вербић и представници два синдиката, 
потписника ПКУ."Најважније је да је просвета добила ПКУ",  рекао је министар Вербић и 
нагласио да уговор важи за све запослене у просвети иако су га средином прошле недеље 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/prosveta-dobila-pku-obezbedjena-sigurnost-radnog-mesta
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потписала два од четири репрезентативна синдиката, па је у неким школама  штрајк ушао у 
четврти месец. 

Према подацима Министарства, у око 20 одсто школа данас су часови скраћени на 30 минута, а 
министар је упозорио ученике да за њих "нема оправдања". 
"Ђаци су ту да уче", рекао је Вербић и сматрајући да ученици морају да дају све од себе да 
наставак школовања буде што смисленији, уз оцену да часови од 30 минута нису добро 
решење. 

Вербић је, након састанка са председником ГСПР "Независност" Томиславом Живановићем и 
потпредседником Синдиката образовања Србије (СОС) Радомиром Шојановићем, изразио 
незадовољство што и преостала два синдиката нису потписала ПКУ али је навео да ПКУ 
омогућава следећи корак - рационализацију у просвети и платне разреде. 

"Рационализацију морамо да урадимо ове године", рекао је Вербић и објаснио да тај процес, 
међутим, неће бити линеаран. Он је навео да ће Министарство просвете ускоро изаћи у јавност 
са предлозима.Коментаришући изјаве челника синдиката који нису потписали ПКУ, да немају 
довољне гаранције за побољшање материјалног положаја радника, Вербић је објаснио да иза 
текста ПКУ стоји влада, два министра, својим потписима. 

"Ако то није гаранција, шта јесте", упитао је Вербић.Потпредседник СОС Шојановић поновио је 
да запослени у просвети добијају сигурност радног места, прецизнију процедуру 
проглашавања технолошких вишкова, отпремнине, јубиларне награде, које су проширене и за 
35 година стажа.  "Радници су добили велику сигурност када је у питању радно место", рекао 
је Шојановић. 

Унија синиката просветних радника Србије и Синдикат радника у просвети Србије одлучили су 
у понедељак, 16. фебруара да одбију понуђени Споразум о решавању спорних питања у 
просвети и да наставе законски штрајк.Та два синдиката су, међутим, на својим синдикалним 
органима, одлучила да прихвате и потпишу ПКУ али траже да влада пружи неопходне 
гаранције везане за материјални положај запослених у просвети. 

(Танјуг) 

 

 

 

 


