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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:531751-Sertic-Pokusacemo-da-radnike-prebacimo-

u-druge-firme 

Sertić: Pokušaćemo da radnike prebacimo u druge 

firme 
Tanjug  

Ministar privrede Ţeljko Sertić rekao je da će pokušati kroz privatizaciju i investicione 

programe da se radnici preduzeća u kojima je Akcionim planom Vlade predviĊeno pokretanje 

steĉaja prebace u druge firme 

 
Ministar privrede Ţeljko Sertić rekao je večeras da će se pokušati kroz privatizaciju i investicione 
programe da se radnici preduzeća u kojima je Akcionim planom Vlade predviĎeno pokretanje 
stečaja prebace u druge firme, jer ima nedostatka kvalifikovane radne snage. 

Sertić je, gostujući u Dnevniku RTS, istakao da se razgovaralo sa sindikatima i da su napravljeni 
modeli da bi se sačuvala osnovna socijalna pravna radnika. 

Sertić je, navodeći da je Vlada Srbije donela Akcioni plan prema kojem će se pokretanjem stečaja 
okoncati postupak privatizacije u 188 preduzeća u Srbiji, rekao da tih 188 preduzeća nema nikakvu 
mogućnost da naĎe kupca, da ide u stečaj, a da je reč o 5.000 radnika. 

MeĎu tim preduzećima su, kako je ministar naveo, "Kula trans", "Autosaobraćaj", "Ei Niš". 

Razgovarali smo sa sindikatima kako bi za svako od 512 preduzeća pronašli najbolji model, rekao je 
Sertić, istakavši da je Vlada Srbije za preko 65.000 radnika napravila neku vrstu modela 
privatizacija. 

Proces privatizacije upravo kreće i teško je pretpostaviti šta će se dogaĎati, rekao je Sertić. 

Vaţno je da svaku privatizaciju uradimo kako treba i borićemo se za svakog radnika, svako radno 
mesto, dodao je ministar. 

Što se tiče pregovora sa Esmarkom o smederevskoj Ţelezari, Sertić je rekao da su oni naporni, da 
još uvek traju i izneo očekivanje da ćemo za 10 do 15 dana imati "dobre vesti" za Srbiju. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:531691-Stojcic-Podizemo-posrnuli-gigant---

Zeleznice-Srbije 

Stojĉić: Podiţemo posrnuli gigant - Ţeleznice Srbije 
Tanjug  

Generalni direktor Ţeleznica Srbije Miroslav Stojĉić izjavio je danas da će zajedno sa vladom 

podići taj posrunuli gigant formiranjem holdinga sa tri zavisna preduzeća, što će povećati 

prihode i samnjiti troškove 

Generalni direktor Ţeleznica Srbije Miroslav Stojčić 

Generalni direktor Ţeleznica Srbije Miroslav Stojčić izjavio je danas da će zajedno sa vladom podići 
taj posrunuli gigant formiranjem holdinga sa tri zavisna preduzeća, što će povećati prihode i 
samnjiti troškove, kao i projektima modernizacije srpskih ţeleznica i nabavkom novih vozova. 

Ministarstvo graĎevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je najavilo da će do marta biti 
pripremljeno formalno razdvajanje delatnosti odnosno formiranje četiri preduzeća - centralnog i 
preduzeća za ţelezničku infrastrukturu, prevoz robe i prevoz putnika, koja bi trebalo da budu 
operativna već u julu, a Stojčić je u izjavi Tanjugu poručio da je novi menadţmet spreman da 
zajedno sa zaposlenima sprovede dugo očekivanu reformu ţeleznice. 

Stojčić je napomenuo da su Ţeleznice još 1992. godine ušle u proces reforme i restrukturiranja, ali 
da su od tada prolazile godine, kako kaţe, "pojeli ih skakavci". 

"Rokovi su sada kratki i moramo ubrzano da radimo, bez prava na grešku. Subvencije vlade za 
Ţeleznice Srbije su smanjene i moramo iznaći unutrašnje resurse, povećati prihode i smanjiti 
rashode i postati efikasniji. Krenuli smo i od najbolnije stvari, smanjili menadţment i od sedam 
pomoćnika generalnog direktora sada imamo samo tri i od sedam savetnika zadrţali samo jednog, 
koji će se baviti modernizacijom voznih sredstava", istakao je Stojčić. 

On je naveo da subvencije za ovu godinu iznose 10,4 milijarde dinara, dok je za plate skoro 18.500 
radnika potrebno izdvojiti godišnje 14,4 milijarde, kao i da Ţeleznice Srbije zaraĎuju oko 12 
milijardi dinara. 

Stojčić je zahvalio resornom ministarstvu i vladi na podršci za predstojeću refomu tog velikog 
sistema i nove projekte od kojih je, prema njegovim rečima, "broj jedan" modernizacija pruge 
Beograd - Budimpešta, koja bi trebalo da počne do kraja 2015. 

On je naveo da Ţeleznice moraju da budu što samostalnije kako bi postale konkurente i dobro se 
pripreme za predstojeću liberalizaciju trţišta. 

"Svetska banka i MeĎunarodni monetarni fond nam već za par meseci stavljaju rokove u kojima 
moramo završiti razdvajanje preduzeća prema utvrĎenim procesima", rekao je Stojčić navodeći da 
će do marta Ţeleznice dobiti konsultante sa kojima će iznaći nabolje modele za formiranje 
holdinga i zavisnih preduzeća. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:531691-Stojcic-Podizemo-posrnuli-gigant---Zeleznice-Srbije
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Kada je reč o zaposlenima, Stojčić kaţe da njihov broj trenutno odgovara sadašnjem stanju, kao i 
da će u procesu transformacije biti prekomponovana radna snaga, koja ima lošu kvalifikacionu 
strukturu, kao i da će u dogovoru sa vladom biti zbrinuti oni koji eventualno budu višak. 

Čelnik ţeleznice je istakao da to preduzeće mora dobro da se pripremi za otvaranje trţišta i 
dolazak stranih operatera koji će nas preplaviti i dodao da su oteţavajuća okolnost ekonomski 
problemi koji su prisutni u Evropi i zemljama u okruţenju. 

Govoreći o projektu modernizacije pruge Beograd - Budimpešta kroz Srbiju, Stojčić je kazao da su 
ekipe Zzeleznica Srbije i Saobraćajnog instituta CIP već na terenu sa kolegama iz Kine i da snimaju 
trasu i definišu glavne tačke neophodne za izradu projektnog zadatka, studije izvodljivosti i idejnog 
projekta. 

On je kazao da su srpske ţeleznice već započele razgovore sa predstavnicima Grčke i Makedonija o 
tom ţelezničkom pravcu, kojim se prevozi kineska roba od atinske luke Pirej preko Beograda i 
Budimpešte za centralnu Evropu. 

"Kinezi ţele da prevoze 500 vozova na godišnjem nivou, mi smo do sada pozitivno odgovorili na 
dosadašnjih 64 voza", istakao je Stojčić dodajući da ţeleznička mreţa koja povezuje evropske luke, 
na primer Pirej, Kopar, Hamburg i Roterdam, ima veliki potencijal za ţeleznički transport. 

Za sve to moramo da imamo i odgovarajuću ţelezničku infrastrukturu i nastavimo započete 
projekte i počnemo sa realizacijom novih, kazao je Stojčić dodajući da uskoro treba da počne i 
modernizacija tri deonice na Koridoru 10 Ruma - Golubinci, Sopot Kosmajski - Kovačevac i Mala 
Krsna - Velika Plana, koja će biti finansirana ruskim kreditom. 

On je kazao da će biti nastavljena izgradnja i modernizacija pruge Beograd - Pančevo. 

"Očekuje nas i projekat Beograd na vodi, koji je već u zamahu i već smo se dogovorili sa 
gradonačelnikom Sinišom Malim i konstituisane su radne grupe koje će nastaviti započeto 
raseljevanje i zbrinjavanje sugraĎana", naveo je Stojčić. 

On je rekao da će biti nastavljeni započeti radovi na gradnji buduće glavne ţelezničke stanice 
Beograd centar u Prokopu, koji se finansiraju sredstvima kuvajtskog kredita. TakoĎe, dogovoreno je 
i da se nastave aktivnosti na povećanju kvaliteta BG voza. 

Jedan od prioriteta je i obnova pruge Beograd - Bar, gde je na deonici Beograd - Valjevo zbog 
prošlogodišnjih poplava već osam meseci u prekidu ţeleznički saobraćaj. Obnova barske pruge će 
biti finansirana ruskim kreditom. 

Prvih 12 novih ruskih dizel vozova Zzeleznice Srbije su kupile pre nekoliko godina zahvaljujući 
kreditu ţelezničke banke Evrofime i još 27 takvih garnitura će kupiti ruskim kreditom. TakoĎe, već 
je počela i isporuka novih elektromotornih vozova švajcarske kompanije Štadler, od koje smo kupili 
21 voz kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj. 

Stojčić je naveo da će ovih dana biti potpisan i novi kolektivni ugovor sa predstavnicima 
reprezentativnih sindikata. 

Stojčić je diplomirani saobraćajni inţenjer, a tokom višegodišnjeg rada na ţeleznici obavljao je, 
pored ostalog, poslove šefa ţelezničke stanice Beograd, direktora Sektora za prevoz putnika, 
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zamenika direktora Sektora za saobraćajne poslove, šefa Sekcije za infrastrukturu čvora Beograd, 
kao i savetnika direktora Direkcije za infrastrukturu. 

Stojčić je morao na konkursu za izbor generalnog direktora da polaţe razne testove, kao i testove 
inteligencije i psiho test i svi kandidati su morali da izloţe kako vide budućnost ţeleznice. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:531672-U-stecaj-ide-188-firmi 

U steĉaj ide 188 firmi 
Z. Radović  

Vlada Srbije usvojila je Akcioni plan po kojem će se okonĉati postupak privatizacije u 188 

preduzeća u Srbiji, u kojima nema proizvodnje, niti zainteresovanih potencijalnih investitora 

VLADA Srbije usvojila je Akcioni plan po kojem će se okončati postupak privatizacije u 188 
preduzeća u Srbiji, u kojima nema proizvodnje, niti zainteresovanih potencijalnih investitora. Na 
spisku su i firme u kojima je poslovanje neodrţivo. Vlada je naloţila Ministarstvu finansija, kao i 
Poreskoj upravi i Fondu za razvoj Republike Srbije da pokrenu postupak stečaja. U ovim 
preduzećima radilo je oko 5.000 ljudi. U 76 ovih firmi nema zaposlenih, a u 50 ih ima manje od 
pet. Svoja prava, zaposleni koji dolaze iz preduzeća u stečaju, mogu da ostvare kroz socijalni 
program. 
Ovim potezom Vlade okončana je agonija preduzeća u restrukturiranju i onih koja su i po nekoliko 
puta pokušavala da naĎu novog gazdu, koji bi ih izvukao iz katastrofalnih gubitaka. 

Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, napominje da su preduzeća koja 
se danas gase nekada bila perjanice naše privrede, zapošljavanja i izvoza. 

- Ovo je samo priznanje stvarnosti. Da ono što je davno mrtvo, proglasimo mrtvim - smatra naš 
sagovornik. - Ove fabrike imaju uglavnom ogromne dugove koji su davno premašili vrednost njihove 
imovine. Pogubili su vezu sa trţištem, a i tehnološki su zaostali.  

Drţavni sekretar u Ministarstvu privrede, Dragan Stevanović, kaţe da će drţava rešavanjem pitanja 
preduzeća u restrukturiranju, do kraja 2015. konačno rešiti dobar deo problema koji je tište već 15 
godina. 

VERHEIJEN: DOBAR POTEZ VLADEŠEF Kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verheijen izjavio je da 
je Vlada Srbije povukla dobar potez usvajanjem akcioniog plana o stečaju za 188 preduzeća, 
dodajući da je ovo ujedno i korak ka kreditu te banke za podršku budţetu od ukupno 200 miliona 
dolara u ovoj godini. - Ovo je hrabra odluka Vlade, koju je trebalo doneti odavno - rekao je 
Verheijen. 

- Veliku stvar ćemo učiniti ako uspemo da završimo postupak privatizacije za 30 do 50 najvećih 
kompanija do kraja godine, a s druge strane i kad rešimo problem preduzeća koja odlaze u stečaj - 
priča Stevanović. - Imovinu, koja ničemu ne sluţi i opterećuje javne finansije ćemo staviti u 
funkciju, a sve obaveze koje proističu iz upotrebe te imovine u perspektivi više neće ići na teret 
drţave. Svi radnici koji se fiktivno vode da su zaposleni u tim preduzećima će dobiti ili socijalni 
program ili prekvalifikaciju ili će u kupljenim preduzećima nastaviti da rade. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:531672-U-stecaj-ide-188-firmi
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CENA HLEBA OGRANIĈENA NA 46 DINARA 

Vlada Srbije donela je na današnjoj sednici Uredbu kojom se maksimalna maloprodajna cena vekne 
hleba ograničava na 46 dinara. 

Uredbom o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500" se do 31. jula ove godine 
odreĎuje maksimalna cena vekne hleba. 

Vlada je usvojila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama, Predlog zakona 
o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima, kao i Predlog zakona o izmenama i 
dopuni Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagaĎivanja ţivotne sredine, saopštila je 
Kancelarija Vlade Srbije za saradnju sa medijima. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:531621-Verbic-Ucenici-su-taoci-lidera-sindikata 

Verbić: Uĉenici su taoci lidera sindikata 
I. MIĆEVIĆ  

Ministar prosvete dr SrĊan Verbić o potezima nakon propalih pregovora sa štrajkaĉima: Neću 

potpisati kolektivni ugovor ako Ċaci od toga nemaju ništa 

 
SINDIKATI nas optuţuju da ih ucenjujemo, ali ne drţimo mi već dva i po meseca 350.000 učenika 
kao taoce. Ţelimo da se štrajk što pre okonča. Nemam moralno pravo da potpišem posebni 
kolektivni ugovor, ako Ďaci od toga nemaju ništa. 

Ovako dr SrĎan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za "Novosti" komentariše 

jučerašnje pregovore o prekidu štrajka, koji su propali kada su sindikalni lideri napustili sastanak. 

* Niste potpisali kolektivni ugovor, sindikati ne odustaju od štrajka. Kako će izgledati dalji 

pregovori? 

- Verujem da bi bilo lakše doći do dobrog kolektivnog ugovora da sindikati nisu u štrajku. Svejedno, 

prosvetni radnici zasluţuju posebni kolektivni ugovor i dobiće ga. Koliko je ova situacija 

nepodnošljiva nama u Ministarstvu, Ďacima i roditeljima, tako je i prosvetnim radnicima. MeĎutim, 

mi od početka isto ponavljamo: da u 2015. godini nema nikakvih dodatnih plaćanja za lične 

dohotke. Nisu predviĎeni budţetom i tu nema izuzetaka. 

* Plate su smanjene i u zdravstvu i policiji, kao i u ostatku javnog sektora, a samo prosveta 

štrajkuje. Je li to i vaš neuspeh? 

- Najčešći i najduţi štrajkovi oduvek su bili baš u prosveti, gde gotovo da postoji običaj 

štrajkovanja. Retko koja školska godina je počinjala bez štrajka upozorenja i sindikatima je ta 

situacija prirodna. Mi smatramo da je prirodno da se pokaţe nezadovoljstvo, ali ne da to bude na 

štetu Ďaka. 

* Mogu li nastavnici sa platom od 40.000 dinara biti dovoljno motivisani? 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:531621-Verbic-Ucenici-su-taoci-lidera-sindikata
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- Nema sumnje da je plata mala i zaista se pitamo kako svi zajedno preţivljavamo. Moramo da 

naĎemo načina da generalno poboljšamo situaciju i plateţnu moć graĎana, ali za to treba da 

zaradimo više novca. A teško nama ako računamo na motivaciju koja proističe samo iz plata. 

BESPLATNI UDţBENICI UGROŢENIMA* Hoće li Ďaci i roditelji, za razliku od izdavača, biti zadovoljni 
novim zakonom o udţbenicima?  
- Đačke torbe će biti lakše, udţbenici nešto jeftiniji i bolje prilagoĎeni nastavnom programu, a 
procedura njihovog pravljenja transparentnija. Besplatne udţbenike dobiće oni koji su 
najugroţeniji bez obzira na uzrast. 

* Hoće li štrajk uticati na uspeh Ċaka na maloj maturi? 

- Štrajk ni na koji način neće uticati na završni ispit. Đaci nemaju opravdanja da ne uče. 

* Na poĉetku mandata imali ste ambiciozne planove. Stiţete li da radite bilo šta osim da "gasite 

poţare" u školstvu? 

- Mnogi od tih poţara bili su neočekivani, ali smo ih uspešno rešili. Protest zbog smanjenja plata bio 

je očekivana reakcija. Od prvog trenutka to se postavljalo kao najvaţniji zadatak pred ministrom 

prosvete. Logično je da svi zajedno podnesemo teret ove besparice i da se svima smanje plate. Bez 

obzira na poţare, ovde se radi udarnički. Mislim da se rezultati vide. 

* Je li teţe biti ministar kao nestranaĉka liĉnost, nego raditi taj posao sa partijskom knjiţicom? 

- Gledajući svog kolegu koji mi sedi sa leve strane na sednicama Vlade Srbije, ministra Nikolu 

Selakovića, nisam primetio prethodnih meseci da je njemu lakše. Ovo su teška vremena i teško nam 

je svima. Mislim da imam veliku podršku u Vladi Srbije i ne osećam da sam na bilo koji način u 

nekoj drugoj kategoriji nego ostali ministri. 

 
ŠKOLARINE ZARADITI TRUDOM 

* Šta studenti da oĉekuju od novog zakona o visokom obrazovanju? 

- Promeniće se način finansiranja visokog obrazovanja. To će se ogledati u transparentnosti 

budţeta i školarina, da se zna šta je kome plaćeno. Ţelimo da obezbedimo mogućnost da studenti 

radom i trudom zarade što veći deo svoje školarine, da ne bude samo podele na samofinansirajuće i 

budţetske. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/530668/Radnici-kragujevacke-Cistoce-u-strajku-Nikolic-narucio-kamione-iz-drugih-

gradova 

Radnici kragujevaĉke Ĉistoće u štrajku, Nikolić 
naruĉio kamione iz drugih gradova 

Beta  

Radnici Javno komunalnog preduzeća "Čistoća" otpočeli su jutros generalni štrajk zbog neisplaćene 

skoro tri plate i pet troškova prevoza. 

- U štrajku smo sve dok ne otpočnu pregovori sa gradskom upravom o isplatama dugovanja - rekao 

je agenciji Beta predsednik Samostalnog sindikata preduzeća Branko Gavrilović. 

  

On je dodao da će biti poštovan minimum procesa rada od 30 odsto. Proteklih nedelju dana radnici 

"Čistoće" bili su u jednočasovnom štrajku upozorenja. 

  

Gavrilović je naveo da je umesto 13 kamiona smećara tokom štrajka angaţovano osam kamiona, u 

prvoj smeni pet, a u drugoj tri. Na poslovima javne higijene radi sada osam radnika, a za odnošenje 

sekundarnih sirovina šalju se dva kamiona. 

  

U Čistoći radi 400 zaposlenih, a prosečna zarada je oko 35.000 dinara. 

  

Na poziv gradonačelnika Kragujevca Radomira Nikolića u grad je jutros doveţeno 30 kamiona 

"smećara" iz više gradova u Srbiji. 

  

- Organizovali smo preventivnu akciju čišćenja smeća u Kragujevcu i zahvalni smo predsednicima 

opština i gradonačelnicima, direktorima komunalnih preduzeća, koji su uključili svoje kamione u 

veliku akciju - rekao je Nikolić jutros novinarima na ulazu u grad gde je sačekao kamione. 

  

Prema rečima Nikolića, najveći deo troškova snosiće budţet Grada Kragujevca, preko računa Štaba 

za vanredne situacije. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/530668/Radnici-kragujevacke-Cistoce-u-strajku-Nikolic-narucio-kamione-iz-drugih-gradova
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/530668/Radnici-kragujevacke-Cistoce-u-strajku-Nikolic-narucio-kamione-iz-drugih-gradova
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On je poručio da će Grad da rešava situaciju nastalu usled štrajka radnika "Čostoće", i da od toga 

ne beţi, kao i da "ako treba da se rešava najoštrijim merama, onda će to tako i da bude". 

  

- Posle velikih majskih poplava ovo je prva velika akcija u kojoj učestvuje 30-tak opština i ovakva 

solidarnost nam je potrebna svuda - rekao je Nikolić. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/531095/Sertic-Hitno-menjati-predstavu-o-stecajevima 

Sertić: Hitno menjati predstavu o steĉajevima 

Tanjug, Politika  

Ministar privrede Ţeljko Sertić izjavio je da se predstava koju imamo o stečaju mora hitno menjati, 

jer taj proces podrazumeva u najvećem broju slučajeva "čišćenje" preduzeća od nagomilanih 

dugova i izdvajanje zdravih delova, koji mogu da dovedu do nastavka rada."Nastojimo da se 

potpuno reformiše ta oblast. Ţelimo da stvorimo uslove da stečaj bude lek za poslovno oţivljavanje 

preduzeća koja imaju strukturne probleme koje ne mogu sama da reše, a imaju radni ili bilo koji 

drugi kapacitet koji moţe da ih pokrene", rekao je Sertić u intervjuu za današnju "Politiku". 

On je dodao da su raspodaje u stečaju kao opšte pravilo prošlost i da su pomoć i saniranje stečajnih 

duţnika budućnost koju gradimo. 

Prema njegovim rečima, Agencija za privatizaciju priprema dokumentaciju i uskoro će biti raspisani 

javni pozivi za preduzeća koja se nalaze u grupi od 502 drţavna preduzeća koja čekaju kupce. 

"Do kraja nedelje imaćemo prva preduzeća", rekao je Sertić. 

On je istakao da je vaţno da se sve pripremi da bude ispravno, da se potencijalnim kupcima kroz 

prodajnu dokumentaciju obezbede kompletni podaci o poslovanju subjekta privatizacije. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/531095/Sertic-Hitno-menjati-predstavu-o-stecajevima
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/531072/Sertic-Pokusacemo-da-radnike-prebacimo-u-druge-firme 

Sertić: Pokušaćemo da radnike prebacimo u druge 
firme 

Tanjug  

Ministar privrede Ţeljko Sertić rekao je večeras da će se pokušati kroz privatizaciju i investicione 

programe da se radnici preduzeća u kojima je Akcionim planom Vlade predviĎeno pokretanje 

stečaja prebace u druge firme, jer ima nedostatka kvalifikovane radne snage. 

Sertić je, gostujući u Dnevniku RTS, istakao da se razgovaralo sa sindikatima i da su napravljeni 

modeli da bi se sačuvala osnovna socijalna pravna radnika. 

 Sertić je, navodeći da je Vlada Srbije donela Akcioni plan prema kojem će se pokretanjem stečaja 

okoncati postupak privatizacije u 188 preduzeća u Srbiji, rekao da tih 188 preduzeća nema nikakvu 

mogućnost da naĎe kupca, da ide u stečaj, a da je reč o 5.000 radnika. 

MeĎu tim preduzećima su, kako je ministar naveo, "Kula trans","Autosaobraćaj", "Ei Niš". 

 

Razgovarali smo sa sindikatima kako bi za svako od 512 preduzeća pronašli najbolji model, rekao je 

Sertić, istakavši da je Vlada Srbije za preko 65.000 radnika napravila neku vrstu modela 

privatizacija. 

 

Proces privatizacije upravo kreće i teško je pretpostaviti šta će se dogaĎati, rekao je Sertić. 

 

Vaţno je da svaku privatizaciju uradimo kako treba i borićemo se za svakog radnika, svako radno 

mesto, dodao je ministar. 

 

Što se tiče pregovora sa Esmarkom o smederevskoj Ţelezari, Sertić je rekao da su oni naporni, da 

još uvek traju i izneo očekivanje da ćemo za 10 do 15 dana imati "dobre vesti" za Srbiju. 
 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/531072/Sertic-Pokusacemo-da-radnike-prebacimo-u-druge-firme
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/530756/Stopa-nezaposlenosti-168-odsto-u-cetvrtom-kvartalu-2014 

Stopa nezaposlenosti 16,8 odsto u ĉetvrtom 
kvartalu 2014. 

tanjug  

Stopa nezaposlenosti u poslednjem kvartalu 2014. godine iznosila je 16,8 osto i za 0,8 procentnih 

poena je manja u odnosu na treći kvartal, saopštio je Republički zavod za statistiku. 

U Beogradu je stopa nezaposlenosti iznosila 15,9 procenata a u Vojvodini 18,7 odsto, u regionu 

Šumadije i zapadne Srgbije stopa nezaposlenosti je bila 14,8 odsto dok je na jugu i istoku zemlje 

nezaposlenosti bila 18,1 procenat. 

  

Prema ovoj anketi stopa zaposlenosti u poslednjem kvartalu prošle godine iznosila je 40,4 odsto, a 

najveća je bila u Šumadiji i zapadnoj Srbiji, 43 odsto, sledi Vojvodina sa 40 odsto, Beograd sa 39,3 

odsto, pa juţna i istočna Srbije sa stopom zaposlenosti od 38,7 odsto. 

  

Stopa zaposlenosti beleţi pad od 0,2 procentna poena. 

  

Stopa neformalne zaposlenosti u četvrtom kvartalu 2014. godine veća je za 0,8 procentna poena u 

odnosu na treći kvartal, navedeno je u saopštenju. 

Prošle godine stopa nezaposlenosti u prvom kvartalu iznosila je 20,8 odsto, u drugom 20,3 odsto a u 

trećem 17,6 procenata, pokazala Anketa o radnoj snazi koja se sprovedena u četvrtom kvartalu 

2014. godine, na uzorku od oko 10.500 domaćinstava u Srbiji. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/530853/Sindikati-prosvete-Ucena-ministra 

Sindikati prosvete: Ucena ministra 

Tanjug  

Sindikati prosvete napustili su danas sastanak na kojem je trebalo da potpišu Poseban kolektivni 

ugovor, jer im je, kako su naveli, ministar SrĎan Verbić postavio ultimatum da istovremeno sa 

potpisanim PKU okončaju štrajk koji traje treći mesec. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/530756/Stopa-nezaposlenosti-168-odsto-u-cetvrtom-kvartalu-2014
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/530853/Sindikati-prosvete-Ucena-ministra
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Sindikati su, meĎutim, zahtevali da se potpisivanje PKU odvoji od sporazuma o stečenim uslovima 

za prekid štrajka, jer ugovor nije jedini štrajkački zahtev prosvetara. 

 

Sindikati prosvete u saopštenju podsećaju da je svim kolektivnim ugovorima juče prestala vaţnost, 

izuzev onih koji su u skladu sa novim zakonima. 

"Tako, danas su i prosvetni radnici ostali bez starog PKU a novi nisu dobili, a to znači da im, voljom 

ministra prosvete, predstoji još dug štrajk u borbi za njihova prava", navodi se u saopštenju. 

 

Dok su na sastanku, kako je navedeno, sindikati uporno insistirali na prvom zahtevu, koji se tiče 

popravljanja materijalnog poloţaja prosvetnih radnika, ministar je, kako se tvrdi, to odbijao i 

traţio da se izaĎe iz štrajka. 

 

Sindikati su zahtevali i da zajednička komisija pronaĎe u budţetu Ministarstva prosvete eventualne 

uštede, koje bi se preusmerile na plate, navedeno je u zajednickom saopštenju Unije sindikata 

prosvetnih radnika Srbije, Granskog sindikata prosvete "Nezavisnost", Sindikata obrazovanja Srbije i 

Sindikata radnika u prosveti Srbije. 

  

Verbić: Sindikati da pokaţu da ţele normalizaciju stanja 

Ministar prosvete izjavio je večeras da sindikati prosvete koji već dva meseca 

štrajkuju, moraju da pokaţu volju da se normalizuje stanje u školama. 

"Dok su sindikati zaposlenih u drugim delatnostima ovaj problem rešavali bez strajka, sindikati 

radnika u prosveti su štrajkovali. Mi smo ispunili sve njihove uslove sem jednog, a to je da se 

njihove plate izuzmu od smanjenja", rekao je Verbić za RTS. 

Po njegovim rečima, kolektivni ugovor koji je ponuĎen sindikatima prosvetnih radnika bolji je od 

prethodnog jer nastavnicima daje više prava. 

"Trudili smo se da im izaĎemo u susret, ali se sindikati za dva meseca ni za milimetar nisu pomerili 

u svojim zahtevima, tako da je isti broj škola u štrajku", kazao je ministar. 

Verbić je rekao da Ministarstvo prosvete ţeli da "što pre" potpise kolektivni ugovor sa zaposlenima u 

obrazovanju, ali je neophodno da i predstavnici sindikata koji su u štrajku, pokaţu da ţele 

normalizaciju stanja u školama. (Beta) 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/530794/Sindikati-prosvetara-odbili-da-potpisu-kolektivni-ugovor 

Sindikati prosvetara odbili da potpišu kolektivni 
ugovor 

Tanjug  

Čelnici sindikata prosvete danas su napustili sastanak bez potpisanog Posebnog kolektivnog 

ugovora, rekao je ministar prosvete SrĎan Verbić i ponovo pozvao sindikate da parafiraju PKU, 

smatrajući da je prethodnih nedelja koliko traje štrajk 350.000 učenika iskorišćeno za ucenu. 

 "U Ministarstvu sve vreme pokušavamo maksimalno da izaĎemo u susret sindikatima, ovaj PKU je 

bolji za zaposlene u obrazovanju nego prethodni ispunili smo i sve druge zahteve, sem onoga koji 

smatraju ključnim - izuzimanje od smanjenja plata", rekao je ministar Verbić Tanjugu nakon 

prekida pregovora. 

 

Sindikati navode da je glavni razlog na nepotpisan PKU to što ih Ministarstvo uslovljava da prihvate 

sporazum o prekidu štrajka, što je, kako tvrde, ucena. 

Odgovarajući na te tvrdnje, Verbić je naveo da je zapravo oko 350.000 učenika iskorišćeno za 

ucenu od sindikata u razgovorima sa Ministarstvom. 

 

"Dakle, imamo 350.000 talaca sve ovo vreme, ako je ovo danas ucena, kako ćemo da nazovemo to 

što imamo prethodnih meseci", rekao je ministar prosvete i istakao da Ministarstvo od sindikata ţeli 

bilo kakav znak da će raditi na normalizaciji stanja u školama. 

 

Ako nijedan sindikat nije spreman da normalizuje nastavu ako će i dalje svi ti učenici biti taoci, 

ministar ističe da nema moralno pravo da potpiše predlog PKU u kome "predsednici sindikata 

dobijaju mnogo, nastavnici nešto a Ďaci ne dobijaju ništa". 

 

Verbić je istakao da je novi PKU bolji za zaposlene u obrazovanju nego prethodni, jer izmeĎu 

ostalog, omogućava zaposlenima da u budućim pregovorima, kad to bude bilo moguće, dobiju 

vanredne nagrade. 

 

Ovaj PKU u odnosu na prethodni sadrţi jednu jubilarnu nagradu više, za staţ od 35 godina, i to u 

ovom trenutku drţava moţe da učini za zaposlene u obrazovanju, rekao je Verbić i naveo da to nije 

jedina stvar koja je napredak. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/530794/Sindikati-prosvetara-odbili-da-potpisu-kolektivni-ugovor
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U PKU postoji niz stvari koje su bolje definisane i daju veća prava zaposlenima, koja se tiču 

preuzimanja, ukrupnjavanja norme. 

Kada je u pitanju sporazum o prekidu štrajka, koji takoĎe danas nije potpisan, jedan član je sporan 

i o njemu se razgovara prethodnih nedelja a tiče se godišnjih nagrada, rekao je Verbić i naveo da 

je novogodišnja nagrada postojala i do sada a predviĎena je i u novom PKU. 

 

Sindikati tvrde da su uvidom u "prosvetni" budţet našli odreĎene uštede koje bi mogle biti 

preusmerene na ispunjavanje njihovih zahteva, a Verbić podseća da su primanja definisana 

budţetom i u 2015. godini ih nije moguće menjati. 

 

"Čak i da postoji višak, što je daleko od istine, to nije moguće iskoristiti za plate. Ne verujem da 

neko zaista ţeli od novca koji je namenjen na primer za besplatne udţbenike da se to pretvori za 

plate", istakao je ministar. 

 

On je potvrdio da su sindikati zatraţili pomoć premijer Aleksandra Vučića i ponovio da je jasan stav 

vlade, po pitanju vraćanja plata na nivo pre umanjenja od deset odsto. 

 

"U interesu nam je da zaposleni u obrazovanju dobiju PKU kao i u drugim delatnostima", zaključio 

je Verbić i ponovo istakao da je poziv za potpisivanje PKU otvoren. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Pregovori-s-Esmarkom-nisu-zavrseni-od-EU-trazimo-jos-15-dana.sr.html 

Преговори с „Есмарком” нису завршени, од ЕУ 
тражимо још 15 дана 

Наша влада послала у Брисел захтев да се рок за продају смедеревске челичане 

Американцима продужи за око две седмице 

Тешки преговори наше владе и америчког „Есмарка” о преузимању „Железаре Смедерево”, 
нису близу краја како се ових дана стекао утисак. Како „Политика” сазнаје из добро 
обавештених извора, наши државни званичници послали су у Брисел захтев да се рок за 
продају челичане продужи за 10 до 15 дана. Иначе, рок да се „Железари” удахне трећи живот, 
како је то једном приликом симболично назвао министар финансија Душан Вујовић, истиче 31. 
јануара. Након тог датума, по Споразуму о стабилизацији и придруживању, који је наша земља 
потписала са Европском унијом, држава Србија више неће моћи да помаже своју челичну 
индустрију. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Pregovori-s-Esmarkom-nisu-zavrseni-od-EU-trazimo-jos-15-dana.sr.html
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Наш извор очекује да ће наша влада од Брисела добити зелено светло за продужетак 
преговора и да ће посао бити готов до 15. фебруара. 

– Преговори се сада воде на техничком нивоу. Дијалог ће бити поновно настављен у 
понедељак, када у Србију поново долази Џејмс Бушар, председник „Есмарк” групе и након што 
се премијер Александар Вучић врати с пута – каже наш извор и додаје да је уз захтев за 
продужетак рока у Брисел послат и бизнис план за „Железару”. 

Шта је била тачка спотицања у преговорима и зашто посао неће бити завршен до 31. јануара? 
Према нашим сазнањима запело је око гаранција, јер је Влада Србије тражила од „Есмарка” да 
положи јемство да ће производња челика бити обезбеђена на дужи рок. 

– И једна и друга страна знају да „Железара” ништа не вреди. Зато је и претходна влада 
преузела за један долар. Ова компанија месечно држави прави губитке од 10 до 15 милиона 
евра. Међутим, „Железара” има сировине у вредности од 95 милиона долара на којима 
„Есмарк” може да заради од 15 до 20 милиона долара – објашњава наш саговорник. 

Кључно је да се покрене друга висока пећ, како би се неколико пута повећао тренутни ниво 
производње. То није могуће без финансијских средства. Према нашим сазнањима, „Есмарк” 
ће за те намене подићи кредит у износу од 200 милиона долара. Држава Србија неће бити 
гарант за тај зајам, јер је наш јавни дуг веома висок, а то није могуће и по договору са 
Међународним монетарним фондом (ММФ). Од „Есмарка” су тражене и гаранције да неће 
отпуштати раднике. 

Иако у јавности може да се чује да дуг „Железаре” прелази пола милијарде евра (банкама око 
260, добављачима 120 и за сировине око 145 милиона евра), наш саговорник каже да је 
држава у претходној години своја потраживања већ „испеглала”. 

У случају да преговори не успеју, постоји опасност да челичана оде у стечај, јер држава, ако 
Брисел не продужи рок, од 1. фебруара губи право да финансијски или на било који други 
начин дотира „Железару” и њену производњу, нарушавајући тако конкуренцију на тржишту 
Европске уније. После тог датума престају сви видови повољности – од пореских до олакшица 
у транспорту. Ако „Железара”, у случају неуспешних преговора, не оде у стечај, а држава 
настави да помаже њен рад, тиме би се директно кршио Споразум о стабилизацији и 
придруживању. 

У плану за реструктурирање, за који зелено светло даје Брисел, треба да буду дефинисани 
прецизни детаљи, како би Европска унија могла да надгледа његово спровођење. 

Оснивач и први човек „Есмарк стил групе” Џејмс Бушар обећао је, раније, да ће та компанија у 
српску челичану уложити 400 милиона долара у наредних неколико година, као и да неће 
отпуштати раднике. Само у 2015. години инвестирали би 28 милиона долара, покренули би 
другу високу пећ која већ неко време не ради. 

Право учешћа на тендеру за докапитализацију „Железаре”, који је расписан 5. децембра 
прошле године, имали су инвеститори чији је годишњи приход у последње три године 
појединачно био најмање 300 милиона долара. Обавеза купца према тим условима је да до 
краја 2016. покрене производњу у другој високој пећи која ће радити са најмање 50 одсто 
капацитета, а да истовремено одржава пуну производњу високе пећи „један”. 

Очекује се да ће „Есмарк” производња достићи максималнo два милиона тона челика 
годишње, а можда и више. 
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Трећи живот 
„Железара” је први пут продата након стечаја у марту 2003. америчком „Ју-Ес стилу” за 23 
милиона долара и до почетка 2012. била је велики извозник и обухватала до 13 одсто укупног 
извоза Србије. Влада Србије је у јануару 2012. године откупила„Железару” од америчког „Ју-
Ес-стила” за симболичан један долар. Уколико би „Есмарк” преузео смедеревску челичану, 
тиме би се „Железари” удахнуо трећи живот. 

М. Авакумовић, А. Телесковић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nis-deli-jos-248-otkaza 

НИС дели још 248 отказа 
 

Откако је руска компанија Гаспромњефт постала већински власник Нафтне индустрије 
Србије, много тога се променило у њој. Пре свега, послује се позитивно и ради 
ефикасније, али је и знатно смањен број запослених. 

Ништа лакше него се решити радника 

 Наиме, у тренутку кад је национална нафтна компанија приватизована, у НИС-у је радило 
више од 10.000 људи, а сада је број оних који у компанији раде на неодређено време, односно 
за стално, мањи од 4.500. Број радника смањивао се, уз редован одлазак запослених у 
пензију, и утврђивањем/проглашавањем технолошког вишка, а за добровољан одлазак из 
компаније радницима су исплаћиване отпремнине. Како ствари стоје, ускоро би се поново 
могло очекивати смањење броја запсолених у НИС-у, а без посла би, као технолошки вишак, 
могло остати 248 радника, међу којима су и инвалиди и самохрани родитељи. 

Да ли ће се то и десити и да ли ће од оних који су међу поменутих 248 радника сви бити 
технолошки вишак, видеће се, а у НИС-у истичу да је, у оквиру плана антикризних мера, 
започета разрада програма технолошког вишка, у који су укључени репрезентативни синдикат 
НИС-а и Национална служба за запошљавање. Дакле, напарављен је тек први корак у 
проступку проглашавања технолошког вишка, а сидникат и НСЗ морају се упознати с тим 
предлогом и дати мишљење о њему, после чега се предлог шаље на сагласност акционарима – 
а то су представници Владе Републике Србије, који су у Надзорном одбору НИС-а, и 
представници компаније Гаспромњефт. У НИС-у кажу да се та процедура мора поштовати и да 
се у компанији то и чини, те да се програм технолошког вишка може реализовати само уз 
сагласност акционара компаније и после одлуке њеног управног одбора. 

У Јединственој синдикалној организацији НИС-а сазнали смо да ће синидкат дати своје 
мишљење о предлогу програма јер је то обавеза, али указују и на то да синдикат само даје 
мишљење, које послодавац може да прихвати, а не мора. Како смо сазнали у ЈСО НИС-а, 
синдикат ће тражити да се заштите одређене категорије запослених, пре свега инвалиди рада, 
који имају решење надлежног државног органа о инвалидности, за шта, како кажу у том 
синдикату, Закон о раду, ипак, одговарајућим чланом даје одређене могућности, али је 
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отежавајућа околност то што другим чланом истог закона законодавац ослобађа послодавце те 
обавезе. 

Када су у питању самохрани родитељи, кажу у синдикату, та категорија запослених није јасно 
обухваћена Законом о раду у смислу заштите и нису заштићена категорија, а законски није 
прецизно и јасно утврђено ко се сматра самохраним родитељем.  У НИС-у наглашавају да су 
све одлуке које доносе у складу с прописима Републике Србије те да је предложени 
механизам реализације програма технолошког вишка у потпуности у складу са Законом о раду 
и Колективним уговором. Уз то, кажу у НИС-у, Колективним уговором предвиђено је да 
отпремнине за технолошки вишак буду у висини 400 евра по години радног стажа код 
последњег послодавца, што је знатно више од законског минимума и програма који нуди Влада 
Србије. 

Д. Млађеновић  
  
Смањен обим посла гаси радна места 
У националној нафтној компанији кажу да је социјални програм у НИС-у истекао 31. децембра 
2012. године, с тим што су особе с инвалидитетом биле заштићене још две године по истеку 
тог програма, захваљујући члану који је штитио ту категорију запослених, и трајао је до 
последњег дана прошле године. Група од 248 административних радника ради у 
организационом делу, који може бити угашен због смањеног обима посла, кажу у НИС-у, и 
указују на то да су могућности прерасподеле вишка запослених на друге послове, односно у 
друге организационе делове компаније, значајно умањене с обзиром на актуелну кризу у 
нафтној индустрији. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1816383/Preporuke+Socijalno-

ekonomskog+saveta+poslodavcima.html 

Preporuke Socijalno-ekonomskog saveta 
poslodavcima 
 
SUBOTA 
Socijalno-ekonomski savet Srbije preporučio je poslodavcima da prihvate inicijative sindikata za 
otpočinjanje pregovora o posebnim kolektivnim ugovorima u privatnom sektoru, saopšteno je iz tog 
Vladinog tela. 

Razmatrajući stanje posebnih kolektivnih ugovora, Savet je pozdravio njihovo potpisivanje za 
zaposlene u zdravstvu, socijalnoj zaštiti i ustanovama kulture, prenosi Fonet. 

Savet je preporučio nastavak pregovora koji bi rezultirali potpisivanjem posebnih kolektivnih 

ugovora i za zaposlene u upravi i pravosuĎu, drţavnoj upravi, kao i u 

Stambeno-komunalnoj delatnosti. 
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Posebna je preporuka da se potpiše poseban kolektivni govor za zaposlene u osnovnom i srednjem 

obrazovanju i postigne dogovor oko okončanja višemesečnog štrajka. 

Na sednici se razgovaralo i o daljem procesu privatizacije 12 preduzeća iz portfolija Agencije za 

privatizaciju, a ministar privrede Ţeljko Sertić upoznao je članove Saveta i 

sa Akcionim planom o stečaju u 188 preduzeća, koji je Vlada svojila na današnjoj sednici. 

 

BETA 

http://www.naslovi.net/2015-01-31/beta/socijalno-ekonomski-savet-podrzava-pregovore-sa-sindikatima/13254069 

Socijalno-ekonomski savet podrţava pregovore sa 
sindikatima 
  Beta  

BEOGRAD, 31. januara 2015. (Beta) - Socijalno-ekonomski savet u subotu se zaloţio za nastavak 
pregovora o potpisivanju posebnih kolektivnih ugovora, a naročito u sektoru obrazovanja, kako bi 
se prekinuo štrajk prosvetnih radnika, koji traje već treći mesec. 
 
Kako se navodi u saopštenju nakon sednice, Savet je pozdravio potpisivanje ugovora za zaposlene u 
zdravstvu, socijalnoj zaštiti i ustanovama kulture i preporučio nastavak pregovora koji bi rezultirali 
potpisivanjem posebnih kolektivnih ugovora i za zaposlene u upravi i pravosudju, drţavnoj upravi, 
kao i u stambeno-komunalnoj delatnosti. 
 
"Posebna preporuka je da se potpiše poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnom i srednjem 
obrazovanju i postigne dogovor oko okončanja višemesečnog štrajka", navedeno je u saopštenju. 
 
Savet je takodje preporučio poslodavcima da prihvate inicijative sindikata za počinjanje pregovora 
o posebnim kolektivnim ugovorima u privatnom sektoru. 
 
Inicijative su podneli sindikati iz sektora gradjevine, metalskog sektora, hemije i nemetala, kao i 
sektora poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede. 
 
Na sednici se razgovaralo i o daljem procesu privatizacije 512 preduzeća iz portfolija Agencije za 
privatizaciju, a ministar privrede upoznao je članove Saveta i sa Akcionim planom o stečaju u 188 
preduzeća koji je Vlada usvojila na današnjoj sednici. 
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/pravosudje_mozda_opet_u_strajku_.1118.html?news_id=296578 

PravosuĊe moţda opet u štrajku? 
Sindikati pravosuĎa i drţavne uprave traţe potpisivanje novog Kolektivnog ugovora sa Vladom Srbije 

AUTOR: V. JEREMIĆ 

Od današnjih pregovora sa predstavnicima Vlade zavise dalji koraci koje će preduzeti predstavnici 

Sindikata pravosuĎa Srbije, Sindikata uprave i Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije. 

Ukoliko na današnjem sastanku ne bude pomaka ka potpisivanju novog Kolektivnog ugovora, 

sindikati ne isključuju mogućnost i obustave rada, kaţe za Danas SlaĎanka Milošević, predsednica 

Sindikata pravosuĎa Srbije. 

Za sada, prema njenim rečima, odrţana su dva sastanka sa predstavnicima Vlade, ali na njima se 
nije raspravljalo "ništa bitno". Na tim pregovorima, predstavnici sindikata su zatraţili od nadleţnih 
ministarstava odreĎene informacije na osnovu kojih bi oni bili u stanju da se orijentišu u 
pregovorima o novom Kolektivnom ugovoru.  
Sindikati su zahtevali da izmeĎu ostalog vide izveštaje o zaradama svih korisnika budţeta, izveštaj 
o broju drţavnih agencija i broju zaposlenih u njima, ţeleli su da saznaju koliko postoji članova 
nadzornih i upravnih odbora u Srbiji i iznos njihovih primanja, kao i izveštaj o ukupnom broju 
zaposlenih u javnom sektoru. SlaĎanka Milošević kaţe da sindikati nisu dobili odgovore na traţene 
informacije.  
- Ne bi mi virili u tuĎe dvorište da je nama dobro. Traţili smo te informacije kako bi znali šta su 
drugi dobili u kolektivnom ugovoru, kao i da bismo proverili iskrenost Vlade u sprovoĎenju mera 
štednje - navodi SlaĎanka Milošević. Prema njenim rečima, kolektivnim ugovorima se podrivaju 
mere štednje zato što ne vaţe ista pravila za sve subjekte.  
- Merama štednje se ništa nije promenilo u javnim preduzećima. Drţava nama na taj način kaţe, za 
vas zakon vaţi, a za neke druge ne vaţi - kaţe Miloševićeva.  
Ona je dodala da su predstavnici Vlade na prethodnim razgovorima rekli sindikatima da se njihovi 
predlozi ne uklapaju u novi Zakon o radu. 
- Mi smo im odgovorili da mogu slobodno da potpišu sa nama Kolektivni ugovor identičan onom koji 
su potpisali sa radnicima EPS-a, pošto je njihov u skladu sa Zakonom o radu - rekla je Miloševićeva.  
Prema njenim rečima, Vlada nema preteranog interesa da sindikatima pravosuĎa izaĎe u susret, 
jer, kako navodi, obustava rada u pravosuĎu njima koristi.  
- Ako je nešto pokazao štrajk advokata, to je da Vladi odgovara blokada pravosuĎa. U suprotnom ne 
bi čekali četiri meseca kako bi ispunili njihove zahteve - tvrdi Miloševićeva. 
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http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/mali_uskladjivanje_visine_plata_u_pojedinim_preduzecima.39.html?news

_id=296576 

Uskoro efikasnije funkcionisanje firmi i bolji kvalitet usluga, najavio gradonačelnik 

Mali: UsklaĊivanje visine plata u pojedinim 
preduzećima 

AUTOR: N. V. D. 

Naš interes i cilj je isti a to je da Grad i njegova preduzeća bolje funkcionišu i da kvalitet usluge 
BeograĎanima bude što bolji, izjavio je gradonačelnik Siniša Mali, prilikom potpisivanja 
pojedinačnih kolektivnih ugovora sa 20 reprezentativnih sindikata javnih i javnih komunalnih 
preduzeća čiji je osnivač Grad. 

On je istakao da će se proces dogovaranja i saradnje sa sindikatima nastaviti, kao i da će se 
formirati komisija koja će pratiti sprovoĎenje dogovorenog. 

– Komisija će u narednom periodu raditi na usklaĎivanju visina plata u pojedinim preduzećima, s 
obzirom na to da smo utvrdili da za iste kvalifikacije i pozicije u velikom broju preduzeća postoje 
različita primanja. Trudićemo se da tu nelogičnost i nepravilnost ispravimo - naveo je Mali i 
naglasio da će naredni potez biti izgrada nove sistematizacije u javnim i javnim komunalnim 
preduzećima, kako bi ona što bolje funkcionisala. 

On je podsetio da je u decembru potpisan Poseban kolektivni ugovor izmeĎu reprezentativnih 
sindikata i predstavnika Grada. 

– Po prvi put sva javna i javna komunalna preduzeća imaju potpisane kolektivne sporazume, a sa 
druge strane dobar primer socijalnog dijaloga koji smo uspeli da izgradimo sa sindikatima. Zahvalio 
bih svima koji su učestvovali u izradi ovih dokumenata i koji su na pravi način štitili interese 
radnika i trenutne situacije sa kojom se Beograd suočava – rekao je gradonačelnik. 

Aleksandar Radojević, predsednik Samostalnog sindikata komunalaca Beograda, govoreći u ime 
reprezentativnih sindikata istakao je da zaključivanje velikog broja kolektivnih ugovora nije bio lak 
posao. 

– Ovaj posao počeli smo 8. septembra prošle godine i sada smo svi zajedno ovde. Kolektivni ugovor 
nije sam po sebi naš cilj, već pre svega socijalni dijalog koji je ostvaren izmeĎu predstavnika 
zaposlenih, menadţmenta i osnivača – kazao je Radojević. 
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