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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:535207-Na-celiku-pukle-zelezare 

Na čeliku pukle ţelezare 
Z. Radović  

Srpski gigant iz Smedereva deli zajedničku sudbinu sa ostalim čeličanama iz bivših 

jugoslovenskih republika 

SMEDEREVSKA Ţelezara deli zajedničku tuţnu sudbinu sa ostalim čeličanama iz regiona. Neuspešni 
tenderi, raskinute privatizacije, stečaj - etape su kroz koje su prošli skoro svi nekadašnji giganti 
metalskog kompleksa od Siska, Splita, preko Zenice, Jasenica, Nikšića, do Skoplja. Problemi sa 
kojima se sada suočava Ţelezara Smederevo nisu zaobišli ni sve druge ţelezare na prostoru bivše 
Jugoslavije, jer je u nekima od tih fabrika više puta obustavljana proizvodnja, a i dalje postoji 
verovatnoća da će se to uskoro, pod pritiskom tekuće krize ponovo dogoditi. 

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić kaţe da su sve čeličane značajno 

smanjile kapacitete, ali da i mi moţemo izvući pouku iz činjenice da su sve komšije uloţile napore 

da njihove fabrike, ipak, opstanu. 

- Naročito dobar primer su Slovenci, jer oni ne bi zadrţali Jasenice da im ne donose profit, tako da 

se od njih moţe dosta naučiti - smatra profesor Savić. - Svi su u nekim problemima, ali ne 

razmišljaju o gašenju. Vidim da se i kod nas pominjalo da bi smederevsku Ţelezaru trebalo ugasiti, 

ali najlakše je likvidirati sve, ali šta posle sa ljudima i šta ćemo kad sve prestane da radi? Treba 

naći rešenje da nešto opstane. 

Ţelezara u Sisku je u zlatno doba svog poslovanja zapošljavala gotovo 14.000 radnika. Propala je po 

istom "receptu" kao i sva ostala velika preduzeća u regionu, tako što je prvo otpušten veliki broj 

ljudi, a zatim se podelila na nekoliko manjih firmi koje je bilo lakše privatizovati. Posle četiri 

vlasnika koji su gazdovali nekadašnjim gigantom, praktično ne radi ništa. Postala je deo italijanske 

grupe "Danijeli", i sada zapošljava jedva oko 300 radnika. 

Splitsku ţelezaru, sada "Adrija čelik", kroz stečaj je 2012. preuzeo CIOS, koji je potom uveo 

nemačkog partnera, firmu "Techcom", a onda mu i potpuno prepustio vlasništvo. U 2013. godini su 

proizvodili 70.000 čeličnih greda i oko 50.000 tona betonskog rebrastog čelika. 

TRAŢE SE MENADţERIPOSLE propalih pregovora sa "Esmarkom", Vlada Srbije raspisala je javni poziv 
za izbor menadţera smederevske Ţelezare. Zainteresovani stručnjaci imaju rok od mesec dana da 
se jave na ovaj oglas. Od izbora rukovodstva zavisiće i sudbina srpske fabrike gvoţĎa, kao i 
budućnost 5.300 radnika. Ţelezara je prvi put prodata nakon stečaja u martu 2003. američkom "Ju-
Es stilu" za 23 miliona dolara. Do početka 2012. bila je veliki izvoznik i obuhvatala do 13 odsto 
ukupnog srpskog izvoza. Vlada Srbije otkupila je u januaru 2012. godine Ţelezaru od "Ju-Es stila" za 
simboličan jedan dolar, a u meĎuvremenu su raspisana dva tendera na koja se nije javio nijedan 
ponuĎač. Drţava mesečno pomaţe proizvodnju u ovoj kompaniji sa oko 10 miliona dolara. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:535207-Na-celiku-pukle-zelezare
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Ţelezara Zenica zapošljavala je oko 25.000 ljudi, a privatizovana je za jedan dolar. Broj zaposlenih 

je tokom godina desetkovan, pa je na platnom spisku nešto manje od 2.500 radnika. Čeličanom 

sada gazduju investitori iz Kuvajta. 

- U Zenici imaju problem, jer fabrika nije rentabilna, ali ne odustaju - kaţe profesor Savić. - U 

najteţoj situaciji je fabrika u Nikšiću, jer je proizvodnja bila obustavljena. 

Posle tri neuspešne privatizacije za deset godina, nikšićka čeličana je 2012. godine prodata turskoj 

firmi "Toščelik". Novi vlasnik je najavljivao investicije od 35 miliona evra, povećanje broja 

zaposlenih sa 300 na 550 radnika, ali sve to je ostalo samo kao obećanje na papiru. Danas se 

zaposleni ţale na teške uslove rada i brojne povrede. Ova fabrika je podignuta pre gotovo 60 

godina. Nekada je zapošljavala i do 8.000 radnika.  

TRANSPARENTNO I STRUČNO 

UDRUŢENI sindikati Srbije "Sloga" saopštili su da je potrebna puna transparentnost i veće učešće 

stručne javnosti u izboru rukovodstva Ţelezare Smederevo, kao i daljem procesu odrţavanja te 

kompanije do sledeće eventualne privatizacije ili pronalaska strateškog partnera. 

Mišljenja smo da je Vlada već napravila nepopravljivu grešku kada je "Esmark" unapred 

favorizovala, proglasila pobednikom čak i pre raspisivanja tendera i time ozbiljno ugrozila 

pregovarački proces i odvratila sve druge moguće ponude - kaţe Ţeljko Veselinović, predsednik 

sindikata "Sloga". - Vladin "Plan B" za Ţelezaru ne sme biti predmet brzoplete sanacije političke 

štete niti meta raznih profitera motivisanih ličnim interesom. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:535516-Vujovic-Do-polovine-godine-plan-

racionalizacije-radnih-mesta 

Vujović: Do polovine godine plan racionalizacije radnih 

mesta 
Tanjug  

Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je večeras da će se do jula izaći sa planom 

racionalizacije broja radnih mesta u javnom sektoru. Sporazum sa MMF jača dinar 

Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je večeras da će se do jula izaći sa planom racionalizacije 
broja radnih mesta u javnom sektoru i ocenio da će aranţman sa MeĎunarodnim monetarnim 
fondom pomoći daljem jačanju dinara. 

"Koliko će biti otpuštanja i stvarnog viška zaposlenih zavisiće od mesta na kojem se oni nalaze i od 

toga koliko će se njih odlučiti da ranije ode u penziju", rekao je Vujović je za RTS. 

On je rekao da Ministarstvo drţavne uprave i lokalne samouprave radi na novoj sistematizaciji 

platnih razreda, na osnovu koje će se znati koliko ljudi radi na pojedinim mestima, koliko su 

plaćeni i gde su viškovi. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:535516-Vujovic-Do-polovine-godine-plan-racionalizacije-radnih-mesta
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:535516-Vujovic-Do-polovine-godine-plan-racionalizacije-radnih-mesta
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"Nije cilj smanjenje zaposlenih nego efikasna drţava i da graĎani imaju veću motivaciju da rade u 

privatnom sektoru", rekao je Vujović. 

Prema njegovim rečima, Svetska banka će strukturnim kreditima od oko 630 miliona dolara pomoći 

restrukturiranje ključnih javnih preduzeća, reformu drţavne uprave i restrukturiranje društvenih 

preduzeća u Agenciji za privatizaciji. 

Vujović je rekao da će drţavna preduzeća imati svoje planove restrukturiranja, a govoreći o 

Srbijagasu, dodao da prvo treba uvesti discipilinu i otkloniti gubitke koje to preduzeće ima zbog 

neplaćanja gasa, a onda rešavati pitanje funkcionisanja preduzeća. 

"Kad se uvede disciplina i graĎani i firme počnu da plaćaju gas, tek tad ćemo moći da se uhvatimo u 

koštac sa struktorom troškova Srbijagasa, načinom funkcionisanja", rekao je Vujović. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:535394-Koliko-nas-ukupno-radi 

Koliko nas ukupno radi? 
J. Ţ. SKENDERIJA  

Različite metode za utvrĎivanje broja zaposlenih u Srbiji izazivakju nedoumice. Sindikati 

koriste nejasnoću da bi dokazali reprezentativnost 

BROJ zaposlenih u Srbiji nije lako utvrditi ni u 21. veku. Svi imaju svoje metode, pa se podaci 
zvaničnih drţavnih institucija, sindikata, ministarstava ili udruţenja umnogome razlikuju. Prema 
podacima Republičkog zavoda za statistiku zaključno sa septembrom prošle godine, što je poslednji 
obraĎeni podatak, formalno zaposlenje imale su 1.704.932 osobe. U ovu brojku, meĎutim, ne ulaze 
vojska i policija, čime se konačni rezultat uvećava za još oko 80.000. 
 

I to, ponovo, nije konačna cifra, s obzirom na to da prema anketi o radnoj snazi, koju je uradila 
ista institucija i koja je validna u meĎunarodnim istraţivanjima, zaposlenih je više od dva miliona! 
Tako po ovoj anketi svako ko se bavi privremenim i povremenim poslom, ili radi na crno, učestvuje 
u ovom konačnom zbiru. 
Prebrojavanje zaposlenih na muku je stavilo i sindikate, a neki od njih to pokušavaju da iskoriste 
da bi dokazali svoju reprezentativnost. Da bi ostao u krugu odabranih, UGS "Nezavisnost" na čelu sa 
Branislavom Čankom trebalo bi da dokaţe da ima 170.000 pristupnica, odnosno 10 odsto od 
ukupnog broja zaposlenih u Srbiji. To pravilo vaţi i za sva druga radnička udruţenja, iako mnogi od 
njih tvrde da su reprezentativni i sa 120 ili 160.000 pristupnica. Očigledno je da oni srpske radnike 
prebrojavaju po drugačijem principu. 
- Procenat od 10 odsto plus jedan za reprezentativnost je previsok kada se ima u vidu, recimo, da 
su vlasnici firme ujedno i zaposleni, a takvih je oko 100.000 - kaţe Ivica Cvetanović, predsednik 
Konfederacije slobodnih sindikata. 
- Cenzus je previsok, ali se zvanična statistika drţave mora poštovati, a ona kaţe da je 1,7 miliona 
radnika. Mislim da bi okvir za reprezentativnost trebalo da bude 130.000 članova. 
Za Ranku Savić, predsednicu ASNS dokazivanje reprezentativnosti ne sme da bude farsa, kao što je 
bila mnogo puta do sada. Po njenom mišljenju, zatvaranjem očiju pred problemom legitimnosti 
radničkih predstavnika, Vlada čuva mir, a dva "reprezentativna" sindikata, SSSS i UGS "Nezavisnost", 
svoj poloţaj i privilegije. I za nju je cenzus previsok i treba ga smanjiti. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:535394-Koliko-nas-ukupno-radi
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- Od najvećeg značaja je pitanje ko ima pravo, a ko ne da prisustvuje sednicama Socijalno - 
ekonomskog saveta, kada znamo da u njemu sedi sindikat koji nema više od 50.000 pristupnica, 
iako to nije po zakonu - tvrdi Savić. 
Samostalci, s druge strane, tvrde da bi prebrojavanju članstva trebalo da pristupe osim radnika i 
poslodavci, s obzirom na to da je i njihova brojnost diskutabilna. 
 

PREBROJAVANjE 
REPREZENTATIVNOST na republičkom nivou utvrĎuje se posle perioda od tri godine. U Srbiji postoji 
24.000 registrovanih sindikata, uključujući sve centrale, ogranke i podruţnice. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/537436/Tendencija-rasta-javnog-duga-u-februaru-se-nece-nastaviti 

Tendencija rasta javnog duga u februaru se neće 
nastaviti 

Tanjug  

Tendencija povećanja javnog duga Srbije, koji je 31. januara ove godine 72,3 odsto BDP-a i iznosio 

oko 23,2 milijardi evra, u februaru se neće nastaviti, jer imamo suficit budţeta u prvih 50 dana ove 

godine, izjavio je danas ministar finansija Dušan Vujović. 

Vujović je podsetio da je poslednje povećanja javnog duga na 70,9 odsto BDP-a u decembru 2014. 

godine, bilo zbog rasta kursa i iznosilo je pet odsto u BDP-u, zato što se promenio odnos dolara i 

evra, tako da je stvarno povećanje javnog duga iznosilo svega 100 miliona dolara, a sve ostalo je 

bilo zbog kursnih razlika. 

Ukoliko se nastavi nestabilnost valutnih kurseva na svetskom finansijskom trţištu, mi ćemo imati 

nestabilnost pokazatelja koji se računaju u javnom dugu, a pritom imate društveni proizvod izraţen 

u dinarima, objasnio je Vujović i naglasio da je za njega mnogo vaţnije kako se kreće javni dug u 

pojedinim valutama. 

  

Ministar je naglasio da će se Vlada Srbije boriti protiv rizika nestabilnog kursa svojom visokom 

likvidnošću, kojom sada raspolaţe i u dolarima i u evrima. 

Vujović je nagovestio mogućnost novog zaduţivanja na svetskom finansijskom trţištu u narednih pet 

do šest meseci i to samo ako Vlada Srbije proceni da su uslovi povoljni, kamate izuzetno niske i da 

unapred uzme sredstva za poboljšanje likvidnosti. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/537436/Tendencija-rasta-javnog-duga-u-februaru-se-nece-nastaviti
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/537464/BISER-Vulin-Najveca-pomoc-za-penzionere-je-kad-im-je-drzava-likvidna 

BISER Vulin: Najveća pomoć za penzionere je kad 
im je drţava likvidna 

Tanjug  

Nema veće pomoći za penzionere nego da im drţava bude likvidna, da im penzije stiţu u dan i da 

se njihova vrednost ne obara inflacijom i padom kursa dinara, ocenio je danas u Subotici ministar 

rada, zapošljavaja, boračkih i socijalnih pitanja Aleksandar Vulin.- Siguran sam da ćemo na kraju 

ovog aranţmana moći da kaţemo da smo mnogo bolja zemlja i da svi ţivimo mnogo bolje”  - rekao 

je Vulin novinarima, komentarišući aranţman sa Medjunarodnim monetarnim fondom (MMF). 

Ministar je u Subotici posetio gradsko Udruţenje penzionera, gde se u razgovoru sa predsednicom 

Dragicom Lučev upoznao sa problemima i potrebama penzionera u tom gradu. 

 On se zahvalio penzionerima na razumevanju jer, kako je rekao, bez njih aranţman sa MMF-om ne 

bi bio moguć. 

“ - Da nismo imali podršku penzionerske populacije, ne bi bili mogući svi ovi zahvati koje smo 

uradili i ne bi bilo moguće da dobijemo aranţman sa MMF-om i ne bi bilo moguće da Srbija bude 

ipak jedna bolja i ureĎenija drţava i da to prizna ceo svet”  – - dodao je Vulin. 

 

On je posebno istakao da je dinar danas ostvario najveću vrednost u ovoj godini, odnosno da je, 

kako je rekao, počeo značajno da jača. 

 

“ - Mi smo mogli da uĎemo u inflaciju. Mi smo mogli da ne smanjimo penzije, ali da inflacijom 

smanjimo penzije, ali to nismo uradili. Ono što dobijete vredi tačno toliko koliko dobijete, i nešto 

više”  -–  rekao je on. 

 

Vulin je još jednom naglasio da penzioneri ne nose sav teret jer 61 odsto penzija nije umanjeno 

“ ni za jedan dinar”  i ocenio da bi penzije u Srbiji bile mnogo veće da nije “ sprovedena 

pljačkaška privatizacija” . 

 

“ - Često se pominje primer Grčke. Tamo su penzije smanjene 40 procenata. E, sad, zamislite da 

smo mi tako nešto uradili. Nama su i predstavnici meĎunarodnih institucija traţili da penzije 

smanjimo 25 procenata. I to nije uraĎeno. Dakle, itekako vodimo računa i stvari kreću na bolje”  - 

ocenio je Vulin. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/537464/BISER-Vulin-Najveca-pomoc-za-penzionere-je-kad-im-je-drzava-likvidna
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Ministar je obišao je i radove na izgradnji novog objekta Gerontološkog centra, koji finansira ovo 

ministarstvo, istakavši zadovoljstvo dinamikom radova i očekivanje da će taj objekat biti završen i 

otvoren početkom maja. 

 

“ - To je nešto što je vaţno za penzionersku populaciju u Subotici, da zna da smo povećali 

kapacitete centra, da će biti standardizovani, da će biti licencirani u skladi sa najvišim evropskim 

standardima”  - rekao je Vulin. 

 

On je dodao da Ministarstvo na čijem je čelu vodi računa o svojim korisnicima, bez obzira na 

štednju i uštede, koja su samo u ovom ministarstvu iznosila milijardu i 800 miliona dinara, gde kako 

je rekao ima prostora za kapitalne investicije i ulaganja. 

“  

- Tako ćemo nastaviti da se ponašamo. Najveća pomoć koje ovo ministarstvo i svako drugo 

ministarstvo da penzionerima jeste da imamo stabilan sistem i bolju ekonomiju. Kao što vidite, i 

MMF je priznao da to jeste tako, da stvari u Srbiji idu nabolje”  - rekao je Vulin. 

 

Predsednica Udruţenja penzionera u Subotici Dragica Lučev očekuje pomoć ministarstva 

penzionerima, onoliko koliko je to moguće u sadašnjim, kako je ocenila, teškim uslovima. 

 

Ona je dodala da Udruţenje ima dobru saradnju sa Gerontološkim centrom, sa kojim zajednički 

realizuju nekoliko projekata. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Strah-od-primirenih-cena.sr.html 

Страх од примирених цена 

Инфлација у последњих 13 месеци шест пута била испод нуле, али то не погодује привреди и 

нашем бржем изласку из рецесије 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Strah-od-primirenih-cena.sr.html
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У јануару ове године статистика је опет забележила дефлацију од 0,2 одсто. Од јануара 2014. 
године до данас цене су у Србији чак шест пута биле испод нуле. Зато је, према извештају 
Републичког завода за статистику, међугодишња инфлација у јануару 2015. износила свега 0,1 
одсто. Готово да нико не памти да је била мања у ово доба године. 

Будући да су толико дуго цене ишле „у рикверц” јасно је и зашто Народна банка није постигла 
инфлациони циљ од четири, плус/минус 1,5 одсто. Подаци показују да је инфлација склизнула 
испод циља већ у марту прошле године и да је већ једанаест месеци ван онога што је циљ 
монетарне политике централне банке. 

Ниска инфлација, међутим, није увек разлог за славље, већ и за бригу, јер указује да нам је 
привредна активност слаба што се, уосталом и види из тога да се за 2014. годину очекује пад 
бруто домаћег производа (БДП) од око два одсто. 

Милојко Арсић, професор београдског Економског факултета, каже да је добро кад имамо 
ниску инфлацију. Прошлогодишњи раст цена од само 1,7 одсто, што је најмање од када се 
инфлација код нас мери, погурао је Србију на листи земаља рангираних по конкурентности и 
економским слободама, каже овај економиста. Али, није добро кад је годишња инфлација 
висока и кад је нестабилна – једне године ниска, а следеће висока. 

– За привреду није добро ни кад је инфлација око нуле – каже Арсић – Зато такозваној нултој 
инфлацији не теже ни најразвијеније земље, а поготову не теже дефлацији, јер је она 
последица рецесије и додатно је појачава. 

Дефлација је последица ниске тражње, али и додатно подстиче њен пад. 

– Кад нема инфлације, или кад је дефлација, новац више вреди, људи одлажу куповину, јер 
рачунају да ће сутра моћи више да купе „за исте паре”, а не исплати им се ни да га улажу на 
штедњу, јер су камате ниске. 
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А кад се дефлација деси, шта се предузима? 

– Кад се инфлација приближи нули, централне банке прибегавају експанзивној монетарној 
политици. У том случају оне смањују референтну каматну стопу, убризгавају новац тако што 
купују државне и корпоративне обвезнице. Тако би и НБС сада морала да смањи референтну 
каматну стопу, што би преко раста курса довело до повећања инфлације на три до четири 
одсто на годишњем нивоу, што је за наше прилике права мера. Уосталом, то је и циљ Народне 
банке. 

Представници Народне банке су прошлог четвртка изјавили да ће се инфлација вратити „у 
циљани коридор”, пре свега због очекиваног повећања цене струје по завршетку сезоне 
грејања. Арсић, међутим, сматра да то неће бити довољно, тако да ће садашња референтна 
каматна стопа од осам одсто морати наниже. 

Против дефлације и рецесије у „еврозони” Европска централна банка (ЕЦБ), 
првипутодпостојања, одлучилаједаодмарта 2015. године до септембра 2016. упумпава месечно 
по 60 милијарди евра, што је укупно између 1,2 и 1,4 билиона евра. То може бити од користи и 
српској економији. Извесно је да ће ова мера ЕЦБ, срачуната да подстакне посусталу европску 
привреду, довести до масовног увећања ликвидности и смањивања камата на банкарске 
кредите, сматра економиста Бошко Живковић, сарадник часописа „Макроекономске анализе и 
трендови” Економског института. Србија може да очекује смањивање трошкова 
рефинансирања јавног дуга, ниже камате на обвезнице које буде емитовала, као и пад 
вредности евра у односу на долар. 

А. Микавица, Ј. Рабреновић 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=02&dd=24&nav_category=12&nav_id=961686 

Škole u BG se ne odazivaju štrajku 
IZVOR: BETA 

Beograd -- Skraćenjem časova na 30 minuta u Srbiji je u štrajku oko 450 škola Unije sindikata 

prosvetnih radnika Srbije i oko 210 škola Sindikata radnika u prosveti. 

 Kako je saopšteno, Sindikat radnika u prosveti Srbije zatraţio je da se pojača štrajk nastavnika, 

posebno u beogradskim školama u kojima je, kako je procenjeno, slab odziv. 

U beogradskom Domu sindikata danas je odrţan skup kojem je prisustvovalo više od 100 

predstavnika beogradskih škola, članica Foruma beogradskih gimnazija, Foruma srednjih stručnih 

škola Beograda i Sindikata obrazovanja Beograda.  

 

Zaključeno je da je procenat beogradskih škola u štrajku isuviše nizak, jer je od 170 škola SRPS-a, u 

štrajku svega 71. Od ostalih škola, u štrajku je još oko 35 škola USPRS-a. To ukupno čini 106 škola, 

što je 40 odsto od ukupnog broja.  

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=02&dd=24&nav_category=12&nav_id=961686
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Što se tiče nespremnosti ministra prosvete SrĎana Verbića da omogući svim sindikatima da potpišu 

kolektivni ugovor, a ne samo onima koji su potpisali Sporazum, konstatovano je da ministar Verbić 

ne radi u skladu sa zakonom.  

Odlučeno je da Sindikat radnika u prosveti uputi pismo Vladi Srbije sa zahtevom da ovlasti nekog 

drugog predstavnika Vlade za potpisivanje PKU kako bi se i drugim sindikatima omogućilo to pravo.  

"Potpisivanje PKU ne moţe biti uslovljeno potpisivanjem Sporazuma o prekidu štrajka, jer to 

predstavlja kršenje prava radnika u štrajku", navedeno je u saopštenju.  

Četiri prosvetna sindikata su počela štrajk 17. novembra prošle godine, a u meĎuvremenu dva 

sindikata potpisala su posebni kolektivni ugovor i prekinula štrajk.  

Unija sindikata prosvetnih radnika i Sindikat radnika u prosveti i dalje traţe ispunjenje zahteva za 

poboljšanje materijalnog poloţaja prosvetnih radnika, dok vlada tvrdi da za to nema sredstava. 
 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/vrbas-postignut-dogovor-izmedju-radnika-i-opstine_571766.html 

Vrbas: Postignut dogovor izmeĎu radnika i opštine 

VRBAS   

Rukovodstvo opštine Vrbas i predstavnici Samostalnog sindikata opštine Vrbas postigli su danas 

dogovor i potpisali sporazum kojim se, izmeĎu ostalog, opština Vrbas obavezuje da uspostavi 

dinamiku isplatu zarada radnicima u javnom sektoru. 

Kako se navodi u saopštenju, lokalna samouprava će to učiniti u skladu sa svojim mogućnostima, 

tako da svi zaposleni dobiju u jednom mesecu dva dela mesečne zarade, što će, dodaje se, u 

značajnoj meri poboljšati socijalno-ekonomski poloţaj zaposlenih. 

Zbog postignutog dogovora sindikalaca i opštinske vlasti, otkazuje se i protest, koji je bio najavljen 

za sutra ispred zgrade Opštinske uprave. 

Predsednik opštine Bratislav Kaţić ocenio je u pisanoj izjavi da su očekivanja radnika realna i 

ostvariva. On je poručio da je, uz štednju na svim poljima koja se već više od godinu dana sprovodi 

u opštini Vrbas, moguće uspostaviti dinamiku isplata zarada, što je i osnovno očekivanje 

predstavnika zaposlenih. 

Preko 200 zaposlenih u vaspitnoj ustanovi "Boško Buha" u Vrbasu prošle nedelje je izašlo na ulice i 

pokazalo svoje nezadovoljstvo svojim poloţajem, koji se sve više produbljuje i uzrokovan je 

neredovnom isplatom zarada koje se isplaćuju iz opštinskog budţeta. 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/vrbas-postignut-dogovor-izmedju-radnika-i-opstine_571766.html

