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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:540143-Jagodina-Aunde-povecava-plate-i-stalno-

zaposljava-200-radnika 

Jagodina: "Aunde" povedava plate i stalno zapošljava 200 radnika 

IZVOR: TANJUG 

Fabrika automobilskih sedišta i enterijera italijanske kompanije “Aunde Italia Group” u Jagodini od 1. Aprila 
poviside plate radnicima za 20 odsto, a 200 radnika dobide rešenje o  

Fabrika automobilskih sedišta i enterijera italijanske kompanije “Aunde Italia Group” u Jagodini od 1. Aprila 
poviside plate radnicima za 20 odsto, a 200 radnika dobide rešenje o stalnom zapošljavanju, rekao je danas 
predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Markovid – Palma na sastanku sa zaposlenima u toj  utomo. 

Markovid je dodao da de kompanija “Confezione Andrea Srbija” u Jagodini otvoriti još jedan pogon i zaposliti 
oko 300 radnika do kraja godine, kao i jedna nemačka fabrika koja de zaposliti 100 radnika. 

“Vi ste najbolji radnici u Evropi, na vašim sedištima sede svi od Amerikanaca, Evropljana do Kineza”, poručio je 
Markovid zaposlenima u  utomo “Aunde”. 

Tražimo sigurnost za vas, da svakog meseca redovno dobijate plate, da imate i sindikat koji de poštovati radne 
obaveze, dodao je on. 

Markovid je napomenuo da je “Aunde” izmirila sve obaveze prema državi i gradu i dodao da “ta fabrika ne 
može da propadne jer ne zavisi od srpskog tržišta ili tržista jedne zemlje, ved svoje proizvode izvozi u više 
zemalja”. 

On je napomenuo da je inicirao, a menadžer za Srbiju fabrike “Aunde” Chiro Loti prihvatio da, u interesu 
povedanja nataliteta, fabrika svakome od radnika koji odluči da sklopi brak za svadbu pokloni 1.000 evra. 
Fabrika “Aunde” otvorena je 29. Marta prošle godine, ima dva sprata i površine je preko 5.000 kvadratnih 
metara.  

Izgradnju fabrike država je subvencionisala  utom 6.000 evra po zaposlenom. Italijanske kompanija “Aunde” 
zapošljava 12.500 radnika, ima 85 fabrika u 25 država, a za Jagodinu se odlučila zbog dobrih uslova koji su joj 
ponuđeni – lokacije na samom Koridoru 10 i blizine fabrike “Fiat  utomobile” u Kragujevcu. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:540082-Narucili-rudu-traze-kupce 

Naručili rudu, traže kupce 

AUTOR: J. Ilid  

Menadžeri “HPK inženjering"ved prvog radnog dana po preuzimanju naše železare zasukli rukave 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:540143-Jagodina-Aunde-povecava-plate-i-stalno-zaposljava-200-radnika
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:540143-Jagodina-Aunde-povecava-plate-i-stalno-zaposljava-200-radnika
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:540082-Narucili-rudu-traze-kupce
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HOLANDSKI "HPK inženjering" započeo je upravljanje srpskom železarom, a najvažnija tema razgovora izvršnog 
menadžmenta prvog radnog dana bila je nabavka sirovina i plasman proizvoda. Prve količine rude ved su na 
putu za fabriku, a fokus prodaje čelika bide na evropskom tržištu. 
 

Američki znalac kada je o čeliku reč, bivši direktor "Ju-Es stila", Džon Gudiš, i slovački biznismen koji godinama 
trguje rudom, Peter Kamaraš, preuzeli su juče posao koji bi u narednih godinu do tri godine trebalo da poveda 
rast srpske privrede, uveda za najmanje pola procenta BDP, i da omogudi da fabrika, posle decenija gubitaka, 
počne da ostvaruje profit. 
- Tim od sedam menadžera HPK održao je u ponedeljak sastanke sa izvršnim menadžmentom. Najviše se 
razgovaralo o nabavci sirovina, prodaji i nekim segmentima proizvodnje, jer su sa tim u vezi ved donete neke 
odluke kako bi se poboljšale performanse Železare - kaže za "Novosti" izvršni direktor Železare Bojan Bojkovid. 
"HPK inženjering" ima težak zadatak, ali veruju da je on ostvariv. Oni najavljuju da de u narednih šest meseci 
modi da se vide rezultati. 
 
NADZORNI ODBORPREDSEDNIK Nadzornog odbora bide Džon Gudiš, član Peter Kamaraš, i još tri člana koje de 
izabrati Vlada Srbije, a to de pre svega biti ljudi iz KPMG-a, kaže Bojkovid. Još se ne zna ko de biti u srpskom 
timu koji de nadgledati strani menadžment. 

 
- Profitabilnost Železare je ugovorna obaveza HPK u roku od šest meseci. Verujem da de se to dogoditi i ranije. 
Predstoji pokretanje druge visoke pedi za osam do deset meseci, nakon čega možemo da očekujemo mesečnu 
proizvodnju od oko 130.000 tona - navodi Bojkovid. 
Pokretanje druge visoke pedi je prvi korak ka očekivanoj proizvodnji od 1,5 miliona tona godišnje, što je u 
odnosu na 2014. godinu trostruko više. Trenutno se proizvodi oko 70.000 tona mesečno. 
Dve su bitne stvari pred novim upravljačkim timom, možda i presudne za uspeh, a to su povoljni uslovi 
nabavake sirovina i obezbeđivanje tržišta. 
- Složili smo se da su ulaganja HPK od 20 miliona dolara najbolje da dođu kroz sirovine, odloženo pladanje i to 
bez garancija, kako su ponudili - kaže Bojkovid. 
On navodi da su prve količine sirovina praktično na putu, i trebalo bi da stignu za mesec dana. Na ovaj način 
bide obezbeđena ruda za naredna tri do četiri meseca, odnosno do povlačenja bankarskih linija od strane HPK. 
Kada je reč o tržištu, što je po mnogima najosetljivija tema, Bojkovid tvrdi da je novi menadžment fokusiran na 
Evropu. 
- Orijentacija de biti evropsko tržište, na kome Železara ved ima kupce. To su Nemačka, Austrija, Češka, 
Mađarska i Rumunija - kaže direktor Železare. 
 

Celokupan tim HPK od 24 menadžera de za dvadesetak dana stidi u Smederevo. Reč je o ljudima koji rade za 
internacionalne kompanije, u kojima moraju najpre da okončaju svoj radni odnos, nakon čega de biti 
saopštena i njihova imena i pozicije. 
 
GUDIŠ ŠPARTAO POGONIMA 
DžON Gudiš juče je tokom vedeg dela popodneva obilazio pogone Železare kako bi se upoznao sa detaljima, ali 
i s ljudima koji u njima rade. Gudiša ovde poznaju jer je pre 13 godina upravo on praktično doveo "Ju-Es stil" u 
Srbiju. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:540080-Penzije-cekaju-da-ozdrave-finansije 

Penzije čekaju da ozdrave finansije 

AUTOR: . Ž. SKENDERIJA  

Niko od nadležnih ne može da kaže kada bi na penzionim čekovima mogli da se nađu stari, vedi iznosi 

KADA de na penzionerskim čekovima biti ispisani stari iznosi, niko od naležnih ne zna. Nivo pre oktobarskog 
smanjenja realno je očekivati tek kada ozdrave javne finansije, ali šta to znači za 1,7 miliona penzionera u Srbiji 
u ovom trenutku, teško je redi. Neka od obedanja koja stižu iz vrha države govore da de se to možda dogoditi 
tokom 2016, a potom i početi da se, kako zakon o PIO i nalaže, usklađuju s rastom cena na malo. Pojedina 
udruženja penzionera, međutim, ne prihvataju obedanja na dugom štapu i ved su presavila tabak i podnela 
tužbe zbog, kako tvrde, protivzakonitog smanjenja njihovih primanja. 
 

Katarina Stanid, ekonomista i ekspert iz oblasti penzionih sistema i penzione reforme, kaže za "Novosti" da je 
smanjenje penzija uvek najlakši način da se smanje rashodi i poboljša održivost penzijskog sistema, ali u isto 
vreme i mera koja dovodi u pitanje adekvatnost penzijskih naknada. 
- Kada se posmatra penzijski sistem izolovano od fiskalne pozicije zemlje, do ovog smanjenja nije ni trebalo da 
dođe - kaže Stanideva. - Penzije se ved godinama smanjuju pa je tzv. stopa zamene visina penzije za pun radni 
staž u odnosu na neto primanja tokom radnog veka spuštena na oko 60 odsto. Takođe, s obzirom na to da su 
više penzije smanjene u vedem procentu, narušena je logika srpskog penzijskog sistema u kojoj se visina plate 
vezuje za visinu penzije. Druga je stvar to što država nema para za njihovu isplatu, te odgovor na pitanje kada 
je realno očekivati vradanje penzija na staro, moraju da nam daju oni koji se bave fiskalnom politikom zemlje. 
Ali uvek možemo postaviti pitanje zašto se došlo u tu situaciju i da li je svih ovih godina bilo mogude napraviti 
uštede i na drugim stranama u okviru javnog sektora. 

SPREMNI ZA TUŽBE  
 
SAVEZ penzionera Srbije podržao je mere Vlade po pitanju umanjenja penzija zbog sveukupne ekonomske 
situacije, ali traže rezultate i po pitanju smanjenja troškova u državnoj administraciji i borbi protiv sive 
ekonomije. Oni insistiraju da im se kaže dokle de trajati ovo smanjenje.  
 
Iz Udruženja sindikata penzionera Srbije su kod Upravnog suda podneli tužbu protiv PIO fonda zbog 
umanjenja. U zavisnosti od odgovora oni su spremni da se žale i sudu u Strazburu. 

 
U ovom trenutku, prema podacima PIO fonda, u Srbiji čak 262.911 najstarijih ima najniži iznos na čeku od 
13.288 dinara, dok je ispod "penzijskog minimalca" - 191.588 ljudi. Njihovi čekovi nisu dirani, ali je mnogo više 
onih koji su osetili vladinu štednju. Brojke, međutim, govore da su prosečne penzije od 23.159 dinara u 
januaru ove godine u prosečnoj zaradi u Republici učestvovale sa 46 odsto. Do pre samo nekoliko godina 
zakonom je bilo propisano da taj postotak ne sme biti ispod 60 odsto, a ako bi se to desilo, primenjivano je 
vanredno usklađivanje. Prema sadašnjoj analizi čekovi su, ipak, sve bliži proseku koji je svojevremeno kao 
granicu preporučio MMF, odnosno da visina penzija u prosečnim zaradama ne bude veda od 43 odsto. 
Za prof. dr Darka Marinkovida makroekonomski parametri govore da de zemlja krenuti ka fazi stabilnog 
razvoja, a samim tim postojede mere de podidi i standard penzionera. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:540080-Penzije-cekaju-da-ozdrave-finansije
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Vradanje na staro i penzija i plata mogude je očekivati tek kada ojača realan sektor, odnosno proizvodnja - 
objašnjava prof. Marinkovid. - U našem društvu realno postoji problem, jer mnogi ne žele da preuzmu 
odgovornost. Naši ljudski resursi su sve oskudniji, broj penzionera je sve vedi, mladi radno sposobni napuštaju 
Srbiju... 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/545059/Unija-sindikata-priprema-tuzbe-Verbica-zove-na-pregovore 

Unija sindikata priprema tužbe, Verbida zove na pregovore 

IZVOR: TANJUG 

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije pozvala je ministra prosvete Srđana Verbida da razmotri trenutnu 

situaciju u školama, uz otpočinjanje konstruktivnih pregovora i najavila tužbe protiv direktora škola koji su, 

kako kažu, sledili "nezakonitu naredbu Ministarstva prosvete i nastavnicima u štrajku smanjili platu". 

Unija je jedan od dva sindikata koji su u štrajku duže od četiri meseca, a iz te asocijacije poručuju da nastavnici 

u štrajku više nede držati dopunsku i dodatnu nastavu, pripreme za takmicenja i malu maturu. 

 

"Nastavnici nisu u obavezi da učestvuju u radu u stručnim organima škole, rukovođenju stručnim aktivom, da 

izvode dodatni obrazovno-vaspitni rad sa učenicima, dopunsku nastavu, pripremnu nastavu, društvene i 

slobodne aktivnosti, pripremu učenika za takmičenja. 

 

Takođe, nastavnici ne moraju da učestuju u realizaciji ekskurzije učenika, da obavljaju poslove vezane za 

stručno usavršavanje, mentorski rad, rad sa roditeljima, društveno-koristan rad sa učenicima, sportske 

aktivnosti sa učenicima, angažovanje u realizaciji sportskih, rekreativnih i kulturnih aktivnosti učenika, kao i da 

obavljaju poslove pripreme za obrazovno-vaspitni rad, poslove vezane za unapređivanje obrazovno-vaspitnih 

aktivnosti i ostvarivanje stručno- pedagoških aktivnosti škole", navodi Unija u uputstvu članovima. 

 

Sindikat je podržao prosvetne radnike u Čačku, koji ne drže časove jer nisu primili zaradu za februar. 

 

Osim Unije, u štrajku koji traje peti mesec, je i Sindikat radnika u prosveti Srbije. 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/545059/Unija-sindikata-priprema-tuzbe-Verbica-zove-na-pregovore
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http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Zatvorski-cuvari-tuzili-upravnika-za-mobing.sr.html 

Затвпрски чувари тужили управника за мпбинг 

АУТОРКА: Мирпслава Дерикпоић 

Представници синдиката и Управе за изврщеое кривишних санкција дпгпвприли ппсле пет сати већаоа 

да се пдржи састанак заппслених и рукпвпдства затвпра и ппкущају да се реще настали прпблеми 

Заппслени у КПЗ Бепград у Падинскпј Скели у тужби кпју је 114 оих збпг мпбинга ппднелп прптив 
управника пве устанпве Милана Павлпвића, јуше су пришали п пвпј врућпј теми са директпрпм Управе за 
изврщеое кривишних санкција Миланпм Стевпвићем и представницима синдиката. Ппсле гптпвп пет 
сати разгпвпра дпгпвпренп је да следећи састанак буде пдржан за седам дп десет дана, кап и да се за тп 
време „спрпведу пдређене активнпсти кпје би дппринеле рещаваоу насталих прпблема”. 

У ппменутпм рпку, директпру Стевпвићу биће ппднети извещтаји п предузетим активнпстима, ппсле 
шега ће бити пдлушенп п даљем ппступаоу, наведенп је у Управи за изврщеое кривишних санкција. 

– Први пут смп без „увијаоа” и задрщке изнели прпблеме са кпјима се сусрећу заппслени у КПЗ 
Бепград. Директпр Стевпвић је изразип разумеваое за прпблеме и пбећап да ће ппкущати да рещи пнп 
щтп је у оегпвпј мпћи, не задирући у бучет Републике Србије. Дпгпвпренп је да представници 
синдиката КПЗ Бепград и управник Павлпвић пдрже састанак у наредних некпликп дана кпји за циљ има 
ппбпљщаое кпмуникације између рукпвпдства и заппслених и рещаваое прпблема на кпје је указанп – 
кажу за „Пплитику” Звпнкп Тпмащевић, председник Синдикалне прганизације заппслених у КПЗ Бепград 
и Слађанка Милпщевић, председница Синдиката правпсуђа. 

На стаое у затвпру, заппслени су скренули пажоу такп щтп је оих 114 Вищем суду у Бепграду ппднелп 
тужбу прптив управника Милана Павлпвића теретећи га за мпбинг. У тужби се навпди да злпстављаое 
управника има за ппследицу ппвреду оихпвпг дпстпјанства, угледа, лишнпг и прпфесипналнпг 
интегритета, здравља заппслених, а кпје изазива страх, ствара непријатељскп, ппнижавајуће и 
увредљивп пкружеое, ппгпрщава услпве рада и дпвпди дп тпга да заппслени на сппствену иницијативу 
раскину радни пднпс. 

Услед кривице управника Милана Павлпвића, ппслпдавац тужипцима није исплатип запстале накнаде 
за трпщкпве превпза за дплазак и пдлазак са рада, пище између псталпг у тужби заппслених у КПЗ 
Бепград. 

Према даљим навпдима, управник је у ппследоих щест месеци ппвеп вище пд тридесет дисциплинских 
ппступака прптив заппслених, пд шега су самп три пкпншана кажоаваоем. Тп, тврде ппднпсипци тужбе, 
ппказује да је прави разлпг ппкретаое пваквих ппступака утериваое страха кпд заппслених. Пп 
наређеоу управника КПЗ Бепград прпмеоени су ппдаци у евиденцији заппслених и п ппщтини 
пребивалищта какп се заппсленима не би исплаћивали путни трпщкпви. 

http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Zatvorski-cuvari-tuzili-upravnika-za-mobing.sr.html
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Тужипци су кпнстантнп излпжени ппнижеоу и деградацији јер им управник свакпдневнп наређује да 
пбављају ппслпве кпји нису у ппису оихпвих радних места, пппут пних да пбављају хигијенске ппслпве у 
присуству псуђеника, нарущавајући на тај нашин прпфесипнални интегритет, навпди се у тужби. 

Описујући слушајеве у кпјима управник Павлпвић злпставља заппслене, у тужби се дпдаје да им и ппред 
оихпвпг захтева није пбезбедип прпстприју за пдмпр, да је припадницима службе за пбезбеђеое 
забранип да пбедују на ппслу, кап и да се заппслени пп ппвратку са бплпваоа привпде на раппрт какп 
би пбјаснили збпг шега су били пдсутни са ппсла. 

Збпг пвих и других примера злпстављаоа на раду кпји се навпде у тужби, 114 ппднпсилаца захтева пд 
Министарства правде, Управе за изврщеое кривишних санкција и КПЗ Бепград да их защтити пд 
злпстављаоа такп щтп ће забранити таквп ппнащаое. 

-------------------------------------------------------------------- 

Сппрнп и даваое крви 
Радници КПЗ Бепград у ппднетпј тужби навпде да их је управник Павлпвић примправап да за 
дпбрпвпљнп даваое криви пищу оему мплбу, па тек акп пн дпзвпли, тада мпгу тп да ушине. У 
супрптнпм пдбијап је да им изда рещеое п плаћенпм пдсуству. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Najvisa-januarska-neto-plata-u-Sloveniji-najmanja-u-Srbiji.sr.html 

Највиша јануарска нетп плата у Слпвенији, најмаоа у Србији 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

САРАЈЕВО – На прпстпру некадащое Југпславије, у јануару су највећу прпсешну нетп плату пд 1.002,85 
евра имали заппслени у Републици Слпвенији, а најмаоу у Србији - 326,42 евра. 

Ппсле Слпвенаца, кпји су једини са прпсешнпм платпм заппслених кпја је прещла 1.000 евра, на листи су 
заппслени у Хрватскпј са прпсешнпм исплаћенпм платпм пд 5. 656 куна (742,46 евра). У Црнпј Гпри је 482 
евра, у Бпсни и Херцегпвини 828 КМ (423,35 евра), у Македпнији 22.407 денара (357,82 евра), а најмаоа 
је у Србији 39.285 динара (326,42 евра), јавила је данас агенција Анадплија, пренеп је ппртал Capital.ba. 

Сви ппдаци пднпсе се на прпсешне нетп плате исплаћене у јануару 2015, псим за Македпнију где се ради 
п прпсешнпј плати за децембар 2014. гпдине. За Македпнију јпщ нема ппдатака п платама за 2015. 

Интересантнп је да, иакп највећа на прпстпру бивще Југпславије, прпсешна нетп плата у Републици 
Слпвенији пд 1.002,85 евра исплаћена у јануару 2015. нпминалнп је била маоа 1,6 пдстп, а реалнп 0,3 
пдстп у пднпсу на децембар 2014. 

Истпвременп, прпсешна плата у Слпвенији у јануару пве гпдине у пднпсу на исти месец прпщле била је 
нпминалнп маоа 0,3 пдстп, а реалнп већа 0,2 пдстп. 

Прпсешна месешна исплаћена нетп плата пп заппсленпм у Републици Хрватскпј за јануар 2015. изнпсила 
је 5.656 куна (742,46 евра) щтп је за 103 куне вище негп исти месец гпдину раније. Прпсешна плата 
заппслених у Републици Хрватскпј у јануару 2014. изнпсила је 5.553 куне. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Najvisa-januarska-neto-plata-u-Sloveniji-najmanja-u-Srbiji.sr.html
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Прпсешна зарада без ппреза и дппринпса (нетп) у Црнпј Гпри изнпсила је 482 евра. У пднпсу на 
децембар 2014. прпсешна (нетп) зарада у јануару 2015. забележила је пад пд 0,4 пдстп. 

Прпсешна (нетп) зарада у јануару 2015. у пднпсу на исти месец претхпдне гпдине ппрасла је 0,8 пдстп у 
Црнпј Гпри, дпк је у пднпсу на прпсешну (нетп) зараду у 2014. забележила раст пд један пдстп. 

Нпминални пад пд 1,9 пдстп у пднпсу на децембар 2014. дпживела је и прпсешна месешна исплаћена 
нетп плата пп заппсленпм у БиХ за јануар 2015. Изнпсила је 828 КМ (423,35 евра). 

Прпсешна месешна исплаћена нетп плата за јануар 2015. у пднпсу на исти месец прпщле гпдине у БиХ је 
нпминалнп била нижа 1,2 пдстп. 

Када је у питаоу Македпнија, ппследоа регистрпвана нетп плата за децембар 2014. гпдине изнпсила је 
22.407 денара (357,82 евра). Била је већа у пднпсу на пну месец раније за 919 денара. 

Прпсешна зарада без ппреза и дппринпса исплаћена у јануару 2015. гпдине у Србији је изнпсила 39.285 
динара (326,42 евра). 

У ппређеоу са прпсешнпм зарадпм без ппреза и дппринпса исплаћенпм у децембру 2014. гпдине, 
нпминалнп је маоа 21,4 пдстп и реалнп је маоа 21,2 пдстп. 

Истпвременп прпсешна зарада без ппреза и дппринпса исплаћена у јануару 2015. у Србији је нпминалнп 
је била већа 3,5 пдстп а реалнп 3,4 пдстп у пднпсу на прпсешну зараду без ппреза и дппринпса 
исплаћену у јануару 2014. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zeleznice-s-cetiri-firme.sr.html 

Железнице с четири фирме 

АУТОР: М. Авакумпвић 

Већ дп првпг јула фпрмираће се предузећа за превпз путника, трансппрт рпбе, управљаое 

инфраструктурпм и хплдинг 

„Железнице Србије” пд 1. јула пве гпдине биће ппдељене у шетири засебна предузећа – за превпз 
путника, трансппрт рпбе, управљаое инфраструктурпм и Хплдинг железнице а. д. Овп је први кпрак у 
предстпјећпј трпгпдищопј рефпрми највећег губитаща међу јавним предузећа, с минуспм пд 7,7 
милијарди динара, али кпји би пд 2018. гпдине требалп да ппслује уз минималну ппмпћ државе. 

Кпликп је реструктурираое „железница” важнп сведпши и шиоеница да је тај ппсап ппстап и деп 
аранжмана са Међунарпдним мпнетарним фпндпм. Ппред ппделе на шетири фирме, сппразумпм је 
предвиђенп увпђеое накнада за кприщћеое железнишке инфраструктуре дп краја пве гпдине. Реш је п 
путарини на пругама и оу ће плаћати и нпва предузећа за превпз рпбе и путника. Тп је предуслпв за 
кпнкурентнпст и птвараое пруга за приватне пператере. Пп прпграму са ММФ Србија се такпђе 
пбавезала да у 2015. умаои трпщкпве ппслпваоа и у складу са тим скреще субвенције за тп јавнп 
предузеће за пкп 0,05 пдстп БДП-а. Пптпм да смаои брпј заппслених, максималнп искпристи мрежу и 
прпда вищак импвине... 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zeleznice-s-cetiri-firme.sr.html
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Предвиђенп је да шетири нпве кпмпаније прганизаципнп, управљашки и финансијски буду пптпунп 
сампсталне. Предузећа за превпз путника, трансппрт рпбе и инфраструктуру биће пслпбпђена свих 
терета из прпщлпсти и губитака. Та три друщтва ће се бавити искљушивп делатнпстима збпг кпјих су 
пснпвама без билп каквих пратећих ппслпва. 

У „Железницама Србије” кажу да су у дпгпвпру са Светскпм банкпм, уз шију ппмпћ раде 
реструктурираое, планирали да Друщтвп за превпз рпбе или Каргп 2016. гпдине дпбија 50 пдстп маое 
субвенције негп пве гпдине. Већ следеће гпдине дптације би биле 80 пдстп маое, да би пд 1. јануара 
2018. гпдине предузеће функципнисалп тржищнп и без икаквих субвенција. 

Све тп треба да пмпгући да се ушещће железнице у трансппрту дпмаће рпбе са садащоих десет ппвећа 
на 29 пдстп, кпликп је изнпсилп 1990. гпдине. 

Друщтвп за превпз путника ће делимишнп ппслпвати на тржищту, а делимишнп дпбијати накнаду пд 
државе. Држава ће надпкнађивати цену јавнпг превпза путника и тиме гарантпвати државне линије на 
кпјим пвп предузеће мпра да пдржава линије. Она ће плаћати разлику између цене карте кпју плаћају 
путници и реалне екпнпмске цене. 

Ппвпдпм брпјних спекулација у јавнпсти да би у „Железницама” кпје заппщљавају 17.000 радника пд 30 
дп 60 пдстп оих мпглп да пстане без ппсла у наредних некпликп гпдина, у Министарству грађевине, 
сапбраћаја и инфраструктуре кажу да ће прпблем вищка заппслених рещавати у наредне три гпдине. И 
тп према реалним пптребама на пснпву студије екпнпмскп-финансијске кпнсплидације. Ошекују да ће 
тај дпкумент бити сашиоен у септембру. 

– Тп знаши да ће се вищкпви заппслених рещавати системски, а не прекп нпћи. С тим не треба 
лицитирати, нити ппгрещнп извпдити закљушке. О тпме мпже да пдлушује искљушивп респрни министар. 
Рефпрму спрпвпди Влада Србије са „Железницама Србије”, међунарпдним финансијским 
институцијама и делегацијпм ЕУ у Србији – навпде у министарству . 

Акп би плате за 17.000 радника, према анализама „Железница”, пстале исте, прпсешнп 40.000 динара, а 
оихпвп ушещће у укупним трпщкпвима ппслпваоа пкп 57 пдстп, пнда би „Железнице” пд сппствених 
пара мпгле месешнп да исплате зараде за свега 7.143 радника. Брпј заппслених у хплдингу смаоиваће 
се најпре пензипнисаоем, а затим преквалификацијпм, јер је пптпунп сигурнп да ће нпвппснпвана 
друщтва имати маоак кадрпва на мнпгим ппслпвима. У „Железницама” кажу да за пне кпји не буду 
мпгли да се уклппе у тај прпграм, кап ппследоа ппција пстаје спцијални прпграм, кпји ће најверпватније 
финансирати влада у сарадои са Светскпм банкпм. 

------------------------------------------------------ 

Дугпви 1,5 милијарди евра 
Дугпви „Железница”, укљушујући руски кредит, изнпсе пкп 1,3 милијарде евра. „Железница” има 
пгрпман акумулирани губитак кпји је прекп 1,2 милијарде евра, затим истпријске дугпве из 
билатералних пднпса углавнпм са другим железнишким управама пд пкп 160 милипна евра и виспке 
текуће пбавезе из редпвнпг ппслпваоа кпје су пкп шетири и пп милијарде динара, пднпснп пкп 40 
милипна евра. Тп знаши да српске железнице, какп су израшунали у пвпм предузећу, имају дугпве веће 
пд 1,5 милијарди евра. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnike_nezakonito_iznajmljuju_i_eksploatisu.4.html?news_id=299234 

Samostalni sindikat u Kragujevcu traži od ministra Aleksandra Vulina da zabrani rad agencija za zapošljavanje 

Radnike nezakonito iznajmljuju i eksploatišu 

AUTOR: Z. R. 

Kragujevac - Savez samostalnih sindikata Srbije u Kragujevcu pozvao je juče ministra za rad, zapošljavanje i 

socijalnu politiku Aleksandra Vulina da zabrani rad agencija za zapošljavanje, čije delovanje "preti da ostavi 

dalekosežne negativne posledice u srpskom društvu". 
 

- Desetine hiljada, najčešde mladih ljudi, angažovanih preko ovih tzv. agencija, rade kod drugih poslodavaca, 
uglavnom u velikim preduzedima ili kod njihovih kooperanata, a za minimalnu zaradu, suočeni su sa činjenicom 
da svakog dana mogu ostati bez posla. Iz straha da de ostati i bez tih minimalnih prihoda, samo najhrabriji 
među njima usuđuju se da pitaju za naknadu za ishranu tokom rada ili za prevoz do posla, nakon čega im sledi 
otkaz ugovora o radu - navodi se u otvorenom pismu kragujevačkog Samostalnog sindikata Vulinu. 

Rukovodstvo SSSS-a u Kragujevcu tvrdi da iznajmljivanje radnika u Srbiji nije mogude po važedim zakonskim 
propisima, te da se, otuda, osnovano pretpostavlja da se njihov nezakonit rad toleriše zbog ublažavanja 
posledica enormne stope nezaposlenosti u Srbiji. 

- Nedopustivo je da se teret ekonomske krize i na ovaj način prebacuje na teret mlade populacije, a da se tzv. 
agencije za zapošljavanje bogate bezobzirnom eksploatacijom mladih - ističe se u otvorenom pismu ministru 
Vulinu, uz napomenu da mu se ne obradaju "samo kao ministru", ved i kao "levičaru na vlasti". 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/kako-dopreti-do-radnickog-uha 

Какп дппрети дп радничкпг уха 

АУТОР: З. Делић 
Градскп веће Савеза сампсталнпг синдиката Нпвпг Сада дпделиће у петак награде ученицима из 
нижих разреда пснпве шкпла на тему “Мпј хпби”. Ова непбичајена активнпст јединпг 
репрезентативнпг 

синдиката у Нпвпм Саду пптекла је у намери да се ђаци пд најнижих разреда уппзнају са синдикалним 
радпм. Међутим, пва врста анагажпваоа има јпщ једну намеру, а тп је медијска пажоа. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnike_nezakonito_iznajmljuju_i_eksploatisu.4.html?news_id=299234
http://www.dnevnik.rs/drustvo/kako-dopreti-do-radnickog-uha
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Наиме, нпвпсадски Сампстални синдикат сматра да није дпвпљнп заступљен у медијима, иакп се, пп 
решима председника Сампсталнпг синдиката у Нпвпм Саду Владимира Гвпзденпвића, улажу наппри да 
се защтите радна права шланпва синдиката. Управп из пвпг разлпга Градскп веће Савеза сампсталних 
синдиката Нпвпг Сада прганизпвалп је прптеклпг викенда пкругли стп на Златару, на тему “Синдикат и 
медији”. 

- Желимп да унапредимп сарадоу с медијима јер све щтп радимп нема ефекта акп нису забележили 
медији. Хпћемп да шујемп где грещимп у представљаоу синдикалнпг рада, какп да радимп убудуће, да 
се сарадоа унапреди, да будемп присутни у щтампи и електрпнским медијима. Ми смп представници 
30.000 заппслених, пд 127.607 заппслених у Нпвпм Саду без приградских места према ппдацима из 
септембра 2014. – казап је Гвпзденпвић. - Имали смп недавнп скуп невладине прганизације “Леви 
самит” на тему “Шта дпнпси смаоеое зарада” и, мада су медији ппзвани, није их билп, а тп знаши кап 
да се скуп није ни пдржап – навеп је Гвпзденпвић и нагласип да синдикат има сајт и Фејсбук страницу, а 
укпликп финансије дпзвпле, направиће и угпвпре с медијима. 

Запажаоа нпвинара била су да синдикат мпра да кпристи друщтвене мреже, међу кпјима је Твитер 
најбржи и најактуелнији, и такп упути друщтвп у нашине на кпје се бпри за интересе радника. Осим тпга, 
дпбрп би билп да се ппвеже с невладиним прганизацијама, али је билп сппменутп да и свест пвдащоих 
грађана треба меоати, јер се дугп живелп у систему где је синдикат бип фпрма, а не сущтина. 

 

 


