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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/544489/Verbic-Radikalizacija-strajka-nastavnika-nije-po-zakonu 

Verbić: Radikalizacija štrajka nastavnika nije po 
zakonu 

Beta  

Ministar prosvete Srbije, SrĎan Verbić je večeras upozorio prosvetne radnike da potpuna obustava 

rada koju su od sutra najavila njihova dva sindikata, nije po zakonu, te im prete oštre kaznama. 

"Prosveta, kao delatnost, ima minimum procesa rada, a taj minimum čine dve trećine časova. Ako 

neko najavljuje da će više od trećine časova biti izgubljeno, onda na taj način poziva na štrajk koji 

nije po zakonu i zato prosvetari treba dobro da se rapitaju o svojim pravima jer zakoni predviĎaju 

oštre kazne, a lideri sindikata su uglavnom zaštićeni", rekao je Verbić za Radio-televiziju Srbije. 

Po njegovim rečima, oko 76 odsto škola u Srbiji radi normalno, mada, kako je rekao, "zaposleni u 

tim školama nisu zadovoljni, ali smatraju da je sporazum koji smo postigli u februaru, zdrava 

osnova za dalji dijalog". 

 

Verbić je dodao da je Ministarstvo prosvete "uvek otvoreno za dijalog, pod uslovom da se poštuju 

zakoni". 

 

Ministar je rekao da nikada ranije nije toliki procenat državnog budžeta izdvajan za plate 

nastavnika, rekao da se "tačno zna" za koje su svrhe opredeljena budžetska sredstva i pomenuo 

stručno usavršavanje prosvetnih radnika. 

 

Ponovio je da je sporazum o prekidu štrajka, koji su predstavnici reprezentativnih sindikata 

prosvetnih radnika i Ministarstva postigli u februaru, bio rezultat kompromisa. 

 

"Vlada Srbije je usvojila taj sporazum, a ono što se posle toga dogaĎalo u nekim školama je akcija 

pojedinih predstavnika sindikata prosvetara", kazao je Verbić. 

 

Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) Dragan Matijević izjavio je ranije da 

će taj sindikat radikalizovati protest u ponedeljak, 23. marta, ako zarade nastavnika za februar 

budu umanjene zbog učešća u štrajku. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/544489/Verbic-Radikalizacija-strajka-nastavnika-nije-po-zakonu


3 

 

 

Članovi USPRS-a i Sindikata radnika u prosveti Srbije su u štrajku i održavaju skraćene časove od 

17. novembra 2014. 

Druga dva reprezentativna sindikata - Sindikat obrazovanja Srbije i Granski sindikat prosvetnih 

radnika "Nezavisnost", potpisali su ranije s Ministarstvom prosvete Poseban kolektivni ugovor i 

Sporazum o prekidu štrajka i okončali štrajk u kojem su prethodno učestvovali. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/544532/Danas-potpisivanje-Kolektivnog-ugovora-za-Zeleznice 

Danas potpisivanje Kolektivnog ugovora za 
"Železnice" 

Tanjug  

Novi Kolektivni ugovor za "Železnice Srbije" danas će, kako je najavljeno, potpisati potpredsednica 

Vlade Srbije i ministarka graĎevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, generalni 

direktor "Železnica" Miroslav Stojčić i predsednici četiri reprezentativna sindikata.Kako je najavilo 

resorno ministarstvo, Kolektivni ugovor u ime zaposlenih u "Železnicama Srbije" potpisaće 

predsednik Sindikata železničara Srbije Dragan RanĎelović i predsednik Sindikata izvršnih službi 

srpskih železnica Nebojša Nikić. 

 Ugovor će potpisati i predsednik Sindikata radnika železničke infrastrukture Perica ĐorĎević i 

predsednik Saveza sindikata železničara Srbije Milan Veljković 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/544322/Novi-tim-Zelezare-Menadzeri-ce-uzimati-do-30-odsto-dobiti-iz-Smedereva 

Novi tim Železare: Menadžeri će uzimati do 30 
odsto dobiti iz Smedereva 

Miroslav ĐorĎević  

„HPK inženjering“ iz Holandije upravljaće čeličanom u naredne tri godine, predviĎa sporazum koji 

je juče potpisan u Smederevu. Ova firma će uzimati najviše 30 odsto dobiti iz "Železare", dok će 

preostali deo ići državi. 

- Sada ste u sigurnim rukama. Molim vas da budete vredni, posvećeni i da osvetlate obraz celoj 

Srbiji, jer ovo nije važan dan samo za Smederevo, već za celu Srbiju, poručio je juče okupljenim 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/544532/Danas-potpisivanje-Kolektivnog-ugovora-za-Zeleznice
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/544322/Novi-tim-Zelezare-Menadzeri-ce-uzimati-do-30-odsto-dobiti-iz-Smedereva
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radnicima, posle potpisivanja ugovora o pružanju upravljačkih usluga sa novim menadžmentom 

„Železare“ srpski premijer Aleksandar Vučić. 

Ugovor su potpisali ministar privrede Željko Sertić, izvršni direktor „Železare“ Bojan Bojković i 

predstavnik „HPK inženjeringa“ Peter Kamaraš. Uz njega je sve vreme bio i drugi partner iz HPK, 

inače smederevskim radnicima dobro poznati, nekadašnji direktor „Ju-Es stila Srbija“ Džon Gudiš. 

  

Premijer je podsetio i deo obaveza koje je novi tim u „Železari“ 

preuzeo. Tu je, pre svega, povećavanje proizvodnje. Naime, očekuje 

se da će se u Smederevu već u ovoj godini proizvoditi duplo više čelika 

nego u 2014, a da se u 2016. količina napravljenog čelika i utrostruči. 

  

Prošle godine je, inače, „Železara“ proizvela 560.000 tona čelika. 

Radnici će uskoro dobiti i deset odsto veće plate, a na radno mesto u 

narednim godinama može da računa baš svaki, od danas zaposlenih 

radnika. Naime, u ugovoru stoji da broj radnika neće ići ispod 5.120. 

 

- Naravno da neće biti laki ti dani sa Gudišom i Kamarašom, znate 

kakvu disciplinu oni traže, ali biće vam uvećane plate, radićete sve 

vreme, imate zagarantovanu budućnost - rekao je Vučić radnicima, 

koji su odgovorili aplauzom i sve vreme istaknutim transparentom 

„Vučiću hvala“ na fabričkoj ogradi. 

 

- Peć dva radi, ispravna je, svi pogoni su u radnom stanju. Ako se sredi 

peć broj jedan, možemo da budemo opet profitabilni - rekao je juče 

premijeru Mile Kostov, radnik pogona održavanja, prilikom obilaska 

pogona. Kostov nije propustio priliku da pohvali starog (novog) šefa 

Džona Gudiša, kao „izuzetnog znalca proizvodnje čelika“. 

 

Gudiš, s druge strane, nije krio zadovoljstvo što je posle 13 godina, sada zvanično penzioner „Ju-Es 

stila“, ponovo u Smederevu. 

 

- Kada 40 godina radite ovaj posao, čelik vam uĎe u vene - slikovito je opravdao svoj povratak iz 

penzije Gudiš, dodavši da jedva čeka da „Železaru“ dovede na sledeći nivo. Upitan koji će biti prvi 

koraci, Gudiš je rekao da je to teško reći i da će mu biti potrebno nekoliko dana da prouči situaciju 

- odakle dolaze sirovine, ko su kupci i kakve su prodajne politike. 

  

Esmarkove optužbe 

glupost 

 

Peter Kamaraš 

Tužba koju je američki 

„Esmark“ najavio zbog, 

kako je navedeno, 

„namerne sabotaže u 

procesu privatizacije“, 

Peter Kamaraš je vrlo 

kratko prokomentarisao. 

- Čitao sam u novinama 

o tome, ali meni ništa 

nije dostavljeno. Ono 

što sam pročitao je 

kompletna glupost, a 

angažovao sam 

advokate, ako do toga 

doĎe - odgovorio je 

slovački biznismen. 
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- Kad procenimo gde se nalazimo, znaćemo kako da nastupimo - rekao je Gudiš. 

 On je naveo da plan postoji, ali da treba utvrditi kako da se zacrtani ciljevi ostvare u potpunosti. 

Izvršni direktor „Železare“ Bojan Bojković otkrio je juče da će „HPK inženjering“ uzimati najviše 30 

odsto dobiti, a da će preostali deo ići državi. 

 - Meni je drago da sve zanima kako će se deliti profit jer to znači da ljudi veruju da će tako i biti, 

kao i mi što verujemo - rekao je juče Bojković. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Danas-potpuna-obustava-nastave.sr.html 

Данас потпуна обустава наставе 

Синдикати очекују да ђаци неће имати наставу у око 700 школа 

 
Унија синдиката просветних радника Србије (УСПРС) и Синдикат радника у просвети Србије 
(СРПС) обуставиће данас наставу у школама које су чланице ова два синдиката, у знак 
протеста због умањених фебруарских зарада. Како очекују, без наставе би требало да остану 
ђаци у око 700 школа које штрајкују од 17. новембра и чији су наставници до сада поштовали 
законски минимум рада, односно часове од 30 минута. 

По објашњењу портпарола Уније Јасне Јанковић, ова једнодневна обустава рада је протест јер 
су директори по наредби министра просвете умањивали зараде наставницима штрајкачима и 
до 33 одсто, што је зависило од директора и школске управе, односно од тога где се школа 
налази. 

У педесетак школа наставници нису уопште добили плату, а према информацијама из 
синдиката, реч је о школама у којима су директори одбили да смање зараде штрајкачима. И у 
Министарству просвете су потврдили да ће плати лећи када директори заврше свој посао, који 
је по речима Срђана Вербића – по закону. 

Оно што у наредним данима може да уследи јесте даља радикализација штрајка, судећи према 
најавама из Синдиката радника у просвети Србије. Председништвo СРПС је саопштило да ће 
одлучити како ће то тачно да изгледа уколико се настави одбијање од зараде и приликом 
исплате првог дела мартовске плате (6. априла). 

Подсећања ради, друга два репрезентативна синдиката – Синдикат образовања Србије и 
Грански синдикат просветних радника „Независност”, потписали су са Министарством 
просвете 18. фебруара Посебан колективни уговор и Споразум о прекиду штрајка и окончали 
протест. 

Представници УСПРС и СРПС траже да се просвета изузме од умањења зарада у јавном 
сектору, да се наставницима исплати тринеста плата, да потпишу ПКУ, као и одржавање 
ванредне седнице Скупштине Србије на којој би једина тачка дневног реда био лош 
материјални положај просвете.С. Г. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Danas-potpuna-obustava-nastave.sr.html
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sansa-za-novi-pocetak.sr.html 

Шанса за нови почетак 

Како пробудити предузетништво међу тридесетак хиљада прекобројних који ће у 502 

предузећа у приватизацији добити у просеку четири до пет хиљада евра отпремнине 

За предузетнике са идејом увек има наде: детаљ из фирме "Џип комерц" (Фото Г. Оташевић) 

Према последњим проценама у 502 предузећа, која ће се приватизовати ове године, запослено 
је, или се бар тако воде, јер многи већ годинама ништа не раде, око 60.000 људи. Бар 
половина, како се предвиђа, биће прекобројни. У Програму за решавање вишка запослених, 
који је влада усвојила крајем јануара, одређена је максимална отпремнина до 8.000 евра. За 
ту сврху у државном буџету за ову годину резервисано је више од 20 милијарди динара. 
Предузећа која се приватизују су, поред осталог, дужна да оснују тим за спровођење поступка 
утврђивања вишка запослених, у коме је важна и улога Националне службе за запошљавање 
(НСЗ). 

Надлежни тврде да људи који буду одлазили из фирми као „вишкови”, неће бити препуштени 
само сопственом сналажењу. Влада је у наведеном програму задужила НСЗ да им помаже да 
нађу ново радно место или да добијеном отпремнином и додатним средствима започну свој 
предузетнички посао. 

Да се ове паре не би извукле и потрошиле за побољшање стандарда живота, а људи потом 
остали социјални случајеви, у ову акцију укључена је и маркетиншка агенција „ДНА 
комуникејшнс”, која је припремила програм подршке запосленима да отпремнину искористе за 
покретање сопственог посла. 

Дејан Ранђић, генерални директор те агенције и покретач програма „Шанса за нови почетак”, 
каже да ће овај подухват финансирати Америчка државна агенција за међународни развој Ју-
Ес-Ејд. Партнери у том послу биће им Привредна коморе Србије и Српска асоцијација 
менаџера, а рачунају и на подршку ресорних министарстава.  

– Хиљаде радника је протеклих година примило отпремнину, неки и по неколико десетина 
хиљада евра – каже Ранђић. – Многи су је потрошили на измирење дугова, привремено 
побољшање животног стандарда и испуњавање неких жеља, да би на крају остали без 
средстава за живот. Да се то не би поновило, намера нам је да тим људима помогнемо да 
добијеним новцем покрену сопствени посао, сами или удружени. Тако би стицали приходе за 
себе и породицу, додатне године радног стажа потребне за пуну пензију и стварали радна 
места за своју децу. 

Наш саговорник напомиње да тим људима неће бити лако да с парама које буду добили, у 
просеку између четири-пет хиљада евра, постану предузетници. Ови губитници транзиције 
најчешће не знају који посао да покрену. Они нису млади, њихова знања и квалификације су 
углавном уске, често и „застареле”. За већину је тешко 

очекивати да ће доћи до новог запослења. 

– Наш задатак је да им понудимо неопходне информације, охрабримо, да им смањимо ризик, 
усмеримо их на посао који је остварив и у складу са тржишним потребама њиховог места и 
околине – објашњава Ранђић. – Део запослених у овим предузећима већ годинама се сналази 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sansa-za-novi-pocetak.sr.html
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тако што многи од њих већ имају свој посао, али га раде на црно. Ово је прилика да закораче у 
легално пословање. 

У Србији има посла, тврди Ранђић. Многе компаније су у сталној потрази за поузданим 
партнерима. Траже предузетнике који би били њихови стални добављачи, кооперанти или 
подизвођачи. Рачуна се 

и на помоћ локалних партнера, почев од општина, преко привредних комора, удружења 
привредника и канцеларије за регионални развој. 

„Вишкови запослених” су једна од такозваних приоритетних група о којима ће у 2015. бринути 
Национална служба запошљавања. 

– Они ће међу првима бити укључивани у програме и мере активне политике запошљавања – 
кажу у НСЗ. – Надлежни из наших филијала прикупиће податке о потребама послодавца за 
новим радницима, с намером да нађу радно место за оне који су остали без посла. На том 
послу ћемо радити заједно са саветима за запољшавање у местима где се очекују вишкови 
запослених. 

У НСЗ напомињу да је Законом о буџету за 2015. годину обезбеђено 2,8 милијарди динара за 
спровођење мера такозване активне политике запошљавања, а из Фонда за професионалну 
рехабилитацију и подстицање запошљавање особа са инвалидитетом још 500 милиона динара. 

НСЗ организује дводневне обуке „Пут до успешног предузетника” у свакој од филијала широм 
Србије за незапослене који имају предузетничку идеју и намерни су да покрену сопствени 
посао. У овој служби кажу да је то, заправо, тест за незапослене који на овај начин могу да 
утврде да ли заиста имају способности за тржишну утакмицу и да провере одрживост своје 
пословне идеје. За самозапошљавање се, под одређеним условима, могу добити и субвенције 
у једнократном износу од 160.000 динара. 

За сада, како нам је речено, још нису расписани јавни позиви НСЗ за 2015. годину, тако да ће 
се прецизни услови овогодишњег конкурса за самозапошљавање знати тек када позиви буду 
спремни за објаву. 

А. Микавица 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/od-546-firmi-na-prodaju-ponudjene-samo-cetiri 

Од 546 фирми, на продају понуђене само четири 
 

Утемељеност недавне најаве директора републичке Агенције за приватизацију Љубомира 
Шубаре да ће, по свој прилици, морати бити продужен рок за приватизацију друштвених 
фирми и оних 

у државном портфолију уколико се не жели изазвати, како је рекао „финансијски колапс који 
се мери милијардама динара”, огледа се пре свега у чињеници да је до сада за само четири 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/od-546-firmi-na-prodaju-ponudjene-samo-cetiri
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предузећа објављен јавни позив за један од приватизационих модела. Мање од један одсто 
реализације у „последњој руци” приватизације, не као што се у почетку тврдило 512, већ 546 
предузећа, али и њима припадајућих 200 повезаних фирми, више је него слаб учинак па се као 
неминовност намеће и продужење досадашњег, Законом о приватизацији одређеног крајњег 
рока, 31. маја. 

Јавних позива до краја процеса, колико год он буде трајао, ипак ће бити знатно мање, пошто 
је већ донета одлука да се од 546 предузећа, судбина њих 188 одреди кроз отварање стечаја. 
О томе да се од тог броја фирми не може очекивати никакав бенефит ни за државни буyет, 
нити за неких 5.000 радника запослених у њима, може сведочитии податак да је у протеклој 
деценији од 4.700 српских предузећа над којима је отворен стечај, свега 36 успело да се 
„извуче” и настави нормално пословање. Да су шансе тих 188 предузећа више него 
минималне, доказ је и то што се у чак 58 случајева ради о фирмама које постоје само на 
папиру па је донета одлука о једноставном гашењу таквих виртуелних субјеката 
приватиазције. 

Како кажу у Агенцији за приватизацију, до сада објављени јавни позиви заправо представљају 
пилот-пројекте, односно својеврсну пробу свих замишљених модела приватизације. Тако је по 
моделу проналаска стратешког партнера понуђен прибојски ФАП, за који је врло конкретно, од 
државног врха поздрављено, интересовање показао фински произвођач специјалних камиона 
„Сису”. Методом продаје преосталог дела државног капитала (16,2 одсто), процењеног на 9,3 
милиона евра, 27. фебруара су јавно позвани заинтересовани за „Це-маркет”, док је у случају 
„Крушик – пластике” из Осечине јавно обелодањен позив за куповину већинског државног 
пакета акција (90 одсто), чија је вредност процењена на 843.000 евра. По моделу продаје дела 
имовине као прве фазе приватизације да би се пре продаје капитала (што је друга фаза) 
предузеће што више консолидовало и дужнички релаксирало, понуђено је пољопривредно 
предузеће „Алекса Шантић” из истоименог села крај Сомбора, за које је отварање понуда 
предвиђено 24. априла. 

Како кажу у Агенцији за приватизацију, у овом тренутку се не назире када би преостале фирме 
„виђене” за последњи круг приватизационог процеса могле бити понуђене потенцијалним 
купцима јер се још увек за сваку од њих појединачно одређују модели по којима ће бити 
приватизоване. Осим што и сами субјекти приватизације касне у прикупљању и достављању 
потребне документације која ће утицати на одређивање модела њихове власничке 
трансформације, цео процес „запиње” и на релацији двеју установа, Агенције за 
приватизацију и Агенције за реституцију, чија је консултација обавезна у највећем броју 
случајева. Управо због тога су, кажу у Агенцији за приватизацију, средином седмице одржани 
састанци с надлежнима за повраћај својевремно национализоване имовине, не би ли се проток 
информација што више убрзао. 

М. Миљеновић 
  

Продужен рок за ФАП 
Крајњи рок за пријем понуда за избор стратешког партнера некадашњег гиганта ФАП у 
Прибоју, својевремено предвиђен за 1. април, јуче је и званично продужен. Како су 
„Дневнику” рекли у Агенцији за приватизацију, нови, коначни рок до када треба да пристигну 
понуде заинтересованих партнера прибојским произвођачима камиона је 27. април. 
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/bolovanja-kasne-zbog-poslodavaca 

Боловања касне због послодаваца 
 

Упркос уредно примљеним средствима од Републичког фонда за здравствено осигурање, 
послодавци накнаду за боловање исплаћују с великим закашњењем, саопштио је тај 
фонд. 

Како се истиче у саопштењу РФЗО, фонд не може да утиче на ажурност послодаваца у 
достављању документације за обрачун боловања. 

„Републички фонд за здравствено осигурање исплаћује сва боловања у законском року до 30 
дана од дана подношења неопходне документације од стране послодаваца, боловања у 
трајању до 30 дана исплаћује послодавац, а боловања преко 30 дана исплаћује Републички 
фонд”, наводи се у саопштењу. 

РФЗО истиче да су многи послодавци тек недавно доставили неопходну документацију за 
накнаду зараде због привремене спречености за рад, која се односи на период у протекле три 
године, због чега су све филијале Републиког фонда радиле и током  викенда како би 
благовремено обрадиле пристигле захтеве за обрачун накнаде за исплату боловања. 

Од јануара до марта 2015. РФЗО је, како се подсећа, приступио информатичкој 
имплементацији нове формуле за обрачун накнаде зараде, што је делимично успорило рад и 
обрачун накнаде зараде само за труднице. Тако се из средстава Републичког фонда 
обезбеђује 65 одсто износа накнаде зараде, а 35 одсто из средстава буyета Републике Србије, 
што је отежало сам поступак имплементације нове формуле. 

В. Ц. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/komunalni_bunt_osiromasenih_gradjana_.4.html?news_id=299166 

Građansku inicijativu za smanjenje cene daljinskog grejanja za par dana podržalo više od 20.000 

Nišlija 

Komunalni bunt osiromašenih građana 
AUTOR: Z. MILADINOVIĆ 

Niš - GraĎansku inicijativu za smanjenje cene grejanja i izmenu menadžmenta u Gradskoj toplani, 

kao i formiranje gradskog Odbora za kontrolu poslovanja svih javnih preduzeća, u kojem će biti i 

predstavnici graĎana, do juče su potpisali predstavnici nešto više od stotinu stambenih zgrada, što 

je, po proceni njenih pokretača, bezmalo 20.000 stanovnika Niša. Ovakva inicijativa, koju je pred 

prošli vikend pokrenuo deo žitelja najnaseljenijeg dela Niša, Bulevara Nemanjića, potpisivaće se do 

sutra, a onda predati gradskim funkcionerima i Toplani. 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/bolovanja-kasne-zbog-poslodavaca
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/komunalni_bunt_osiromasenih_gradjana_.4.html?news_id=299166
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- Računi su iz meseca u mesec sve veći, a način na koji se formira cena nejasan. To više ne može 
da se izdrži. Daćemo rok od mesec dana Toplani i gradskom rukovodstvu da odgovori na naše 
zahteve, a onda ćemo se ponovo okupiti i reagovati oštrije. Zbog ovoga smo spremni da idemo i do 
Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu - kaže Dragan Perić, predsednik jedne skupštine 
stanara u Ulici Branka Krsmanovića i jedan od pokretača inicijative. 

Nezadovoljni graĎani u ovoj inicijativi zahtevaju da cena grejanja za sve korisnike u Nišu bude za 
deset odsto niža u odnosu na onu koja je važila pre umanjenja penzija i zarada u javnom sektoru, a 
da razliku u ceni subvencioniše gradski budžet. TakoĎe, navode oni, Toplana mora da formira 
menadžment "koji će voditi poslovnu politiku prema tržišnim principima, što nužno podrazumeva i 
kupovnu moć stanovništva, a ne prema arbitrarnim nalozima vladajućih partija". Zahtevaju i da to 
gradsko javno preduzeće svim skupštinama stanara u zgradama koje "opslužuje" dostavi preciznu 
strukturu cene isporučene toplotne energije, podatke o broju i kvalifikacionoj strukturi svojih 
zaposlenih, visini prosečne zarade, kao i informaciju o tome ko su najveći dužnici. 

- Svrha daljinskog grejanja je da bude jeftinije od svih drugih vidova grejanja, a od individualnog 
grejanja jeftinije za 20 do 30 odsto. Uvereni smo da Toplana kreira cene mimo tržišnih, a po 
monopolskim principima, što rezultira time da je daljinsko grejanje postalo najskuplji vid grejanja. 
Stalna i neopravdana poskupljenja opterećuju u nerazumno velikoj meri porodične budžete, koji su 
dodatno istanjeni zbog ekonomske krize i državnih mera štednje. Politika da država i poslodavci, s 
jedne strane, smanjuju zarade i penzije, a da država, s druge strane, povećava cene usluga javnih 
preduzeća, potpuno je neodrživa - kaže Đokica Jovanović, sociolog i takoĎe jedan od pokretača 
inicijative. 

Sve glasniji "komunalni bunt" ionako osiromašenih graĎana Niša počeo je nakon pristizanja 
februarskih računa za grejanje, koji su bili uvećani za 25 odsto u odnosu na januarske, tako da su 
često iznosili od 10.000 do 15.000 dinara. TakoĎe, onima koji na svojim radijatorima nisu hteli da 
ugrade individualne merače, grejanje je obračunavano po koeficijentu koji važi za maksimalnu 
temperaturu u stanu, te su njihovi računi za februar dostizali i 40.000 dinara. Istovremeno, oni koji 
su odlučili da se isključe iz sistema daljinskog grejanja i dalje moraju da plaćaju 30 odsto cene, što 
je, kako ocenjuju podnosioci inicijative, suprotno Zakonu o zaštiti potrošača, koji ne "poznaje" 
naplatu fiktivnih usluga. 

Jovan Jovanović, predsednik Centra za zaštitu potrošača Forum, kaže da je zbog sve većih računa 
za daljinsko grejanje sve više graĎana koji podnose zahteve za raskid ugovora sa toplanama. Ako se 
ovaj trend ne zaustavi, preti realna opasnost od prestanka rada toplana u Srbiji, jer graĎani 
objektivno nisu u mogućnosti da plaćaju tako visoke račune, smatra on. 

- U Budžetskom fondu za unapreĎenje energetske efikasnosti Ministarstva rudarstva i energetike 
neophodno je obezbediti bespovratna novčana sredstva za sprovoĎenje svih mera energetske 
efikasnosti, kao što su izolacija zgrada i stanova, zamena stolarije i ugradnja regulacionih ureĎaja 
u stanovima. Na naplaćivanje grejanja po tarifnom sistemu, odnosno po utrošku a ne po 
kvadratnom metru, treba preći tek kada se prethodno realizuju druge mere energetske efikasnosti. 
TakoĎe, iz fiksnih i varijabilnih troškova tarifnog sistema moraju se konačno izostaviti sve 
neprihvatljive stavke, kao što su "troškovi jubilarnih nagrada", "reprezentacija, donatorstva i 
sponzorstva", "troškovi platnog prometa", nenaplaćena potraživanja drugih korisnika ili "angažovana 
snaga gasnih kapaciteta"- zaključuje Jovanović. 
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Prema poslednjim podacima, graĎani Niša duguju Gradskoj toplani na ime neizmirenih računa više 
od milijardu dinara. Oni imaju velika dugovanja i za druge komunalne račune, a EPS ih je više puta 
stavljao u sam "vrh" dužničkog spiska za Srbiju. Prosečna primanja Nišlija su ispod proseka u Srbiji, 
a dve od pet gradskih opština spadaju meĎu desetak najsiromašnijih u zemlji. Na evidenciji niške 
filijale Fonda za zapošljavanje nalazi se bezmalo 40.000 ljudi. U skoro potpuno zamrloj proizvodnji 
uposleno je tek nekoliko hiljada ljudi, a iole ozbiljnijih investicija nije bilo nekoliko godina unazad. 

Objašnjenje Toplane 
U Gradskoj toplani su februarsko poskupljenje obrazložili povećanjem cene gasa i najavili će i 
ubuduće računi zavisiti od cene tog energenta, koju od januara ove godine "reguliše" tržište, a ne 
Ministarstvo za energetiku, kao u prethodnom periodu. Gradsko veće Niša je, podsećaju oni, 
nedavno odlučilo da će enormni računi za februar korisnicima koji nemaju individualne merače 
biti korigovani, tako što će cena biti obračunata po nižem koeficijentu, a razlika odbijena od 
martovskih računa. Oni koji su se odjavili iz sistema daljinskog grejanja plaćaju fiksni deo zbog 
toga što ih "greju susedni stanovi, a u njihovim se nalaze instalacije Toplane". 

Hrvatska je dobar primer 
- Kako bi se izašlo na kraj sa ovakvim problemima, u Hrvatskoj je formiran Fond za zaštitu okoline 
i energetsku efikasnost, iz kojeg graĎani mogu dobiti bespovratna novčana sredstva za pregled i 
izradu energetskog sertifikata zgrade, izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu 
zgrade, kao i za samu energetsku obnovu zgrade i ugradnju ureĎaja za individualno merenje 
potrošnje toplotne energije - kaže Jovan Jovanović iz Foruma. 

 

 

 


