
1 

 

          

07. август  2015. 

                                        

  

 

 
 

Antić: Veliki kapaciteti i mogućnosti u rudarstvu (str. 2) 

Антић најавио реализацију Костолца Б и нови закон о рударству (стр. 3) 

Antić: Rudarstvo u Srbiji ima budućnost (str. 5) 

PRIVATIZACIJA U RUDARSTVU (STR. 6) 

Većini posao na određeno vreme (str. 6) 

EKSKLUZIVNO Vučićev plan za veće plate i penzije (str. 7) 

Altiparmakov: Nedovoljan rast za povećanje plata (str. 9) 

 

 

 

 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1999557/Anti%C4%87%3A+Veliki+kapaciteti+i+mogu%C4%87no

sti+u+rudarstvu.html  

Antid: Veliki kapaciteti i mogudnosti u rudarstvu 

Srbija ima velike kapacitete i mogudnosti u sektoru rudarstva i Vlada Srbije učinide sve da se to iskoristi i da 
rudarstvo postane jedan od oslonaca privrednog razvoja zemlje, kaže ministar rudarstva i energetike 
Aleksandar Antid. 

Aleksandar Antid je u Savezu samostalnih sindikata Srbije, na skupu povodom obeležavanja Dana rudara 6. 

avgusta na kome su najboljim rudarima u Srbiji uručeni satovi, rekao da de se u narednom periodu u Srbiji 

realizovati veliki broj investicija u sektoru rudarstva, prenosi Beta. 

 

Antid je najavio i da de u narednih nekoliko meseci biti donet i novi zakon o rudarstvu i geološkim 

instraživanjima koji de stimulisati privatne inicijative u rudarstvu. 

"Moramo da shvatimo da je prošlo vreme kada je država bila jedini investitior u rudarstvu. Ovaj zakon de dati 

dodatni podsticaj i biti poziv za privatnu industriju da ulažu u taj sektor", rekao je Antid. 

Ministar je dodao da de za nekoliko nedelja početi i prve aktivnosti sa kineskim partnerima na realizaciji 

projekta "Kostolac B" koji predviđa izgradnju novog bloka i termoelektrane, snage 350 megavata i povedanje 

proizvodnje na površinskom kopu Drmno na 12 miliona tona umesto sadašnjih osam do devet miliona tona. 

Naglasio je i da je to najbolji pokazatelj i jasna poruka opredeljenosti Vlade Srbije za razvoj sektora rudarstva. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1999557/Anti%C4%87%3A+Veliki+kapaciteti+i+mogu%C4%87nosti+u+rudarstvu.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1999557/Anti%C4%87%3A+Veliki+kapaciteti+i+mogu%C4%87nosti+u+rudarstvu.html
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Prema Antidevim rečima, ohrabrujude je i to što su u Srbiji, u sferi nalazišta prisutna poznata svetska imena što 

takođe daje optimizam da u rudarskom sektoru Srbija ima ogroman potencijal. 

Antid je naveo i da se u Evropi sve više zatvaraju rudnici, ali da Srbija ima pravo i da joj je to i obaveza, da 

koristi ugalj kao osnovni energent kojeg ima. 

Naveo je i da istočna Srbija leži na velikim nalazištima bakra, zlata i srebra, naglasivši da je i to velika šansa za 

državu u narednom periodu. 

Ministar rudarstva i energetike je rudarima poželeo puno zdravlja i srede naglasivši da ta profesija u 

bududnosti treba što više da zavisi od investicija i bezbednosti na radu, a manje da se oslanja na sredu. 

"U Evropi se možda zatvaraju rudnici, ali de u Srbiji oni biti osnova našeg privrednog razvoja. Vaš posao ima 

bududnost, a pozdrav 'Sredno' treba da ostane samo deo folklora", rekao je Antid. 

Dan rudara 6. avgust ustanovljen je u znak sedanja na taj dan 1903. kada su se rudari Senjskog rudnika, kod 

Despotovca, štrajkom izborili za povratak na posao trojice otpuštenih kolega, za skradenje radnog vremena i 

besplatno ulje za lampe za osvetljavanje jama, koje su do tada sami pladali, rečeno je danas u SSSS. 

Prema podacima sindikata u Srbiji ima oko 25.000 rudara čija je prosečna plata oko 50.000 dinara. 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Antic-najavio-realizaciju-Kostolca-B-i-novi-zakon-o-rudarstvu.sr.html 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/580881/Antic-najavio-realizaciju-Kostolca-B-i-novi-zakon-o-rudarstvu 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/antic-najavio-realizaciju-kostolca-b-i-novi-zakon-o-rudarstvu 

Антић најавио реализацију Костолца Б и нови закон о рударству 

 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

БЕОГРАД – За некпликп недеља ппшеће прве активнпсти са кинеским партнерима на реализацији 
прпјекта „Кпстплац Б”, изјавип је данас министар рударства и енергетике Александар Антићи и најавип 
дпнпщеое нпвпг закпна п рударству и геплпщким истраживаоима. 

Честитајући празник рударима, Антић је у Савезу сампсталних синдиката Србије (СССС), рекап да тај 
прпјекат предвиђа изградоу нпвпг термпблпка и термпелектране у Кпстплцу, снаге 350 мегавата, али и 
ппвећаое прпизвпдое на ппврщинскпм кппу Дрмнп, са садащоих 8-9 милипна тпна гпдищое на 12 
милипна тпна. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Antic-najavio-realizaciju-Kostolca-B-i-novi-zakon-o-rudarstvu.sr.html
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/580881/Antic-najavio-realizaciju-Kostolca-B-i-novi-zakon-o-rudarstvu
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/antic-najavio-realizaciju-kostolca-b-i-novi-zakon-o-rudarstvu
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Министар је ппрушип рударима, кпјих у Србији има пкп 25.000, да тај ппсап има будућнпст у Србији, с 
пбзирпм на тп да ће се реализпвати велики брпј инвестиција и најавип да ће у наредних некпликп 
месеци бити дпнети нпви закпн п рударству и геплпщким истраживаоима. 

Антић је нагласип да ће тај закпн пмпгућити пживљаваое приватних инвестиција у пбласти рударства и 
птвараое нпвих рудника. 

„Истпшна Србија лежи на великим налазищтима бакра, злата и сребра и тп је велика щанса за државу у 
нареднпм перипду да се развија кпристећи тај пптенцијал”, ппрушип је Антић дпдајући да ће у 
нарендпм периду бити птвпренп на хиљаде радних места самп у Истпшнпј Србији, где је кпмпанија 
Фриппрт прпнащла налазищта са великим прпцентпм бакра и сребра. 

Он је на свешанпј седници три синдиката С С С С из делатнпсти кпје су везане за рударствп ппжелеп 
рударима пунп здравља и среће, али и тп да срећа щтп маое утише на оихпв ппсап, а све вище да та 
прпфесија зависи пд инвестиција и безбеднпсти на раду. 

„Ващ ппсап има будућнпст, а ппздрав 'срећнп' треба да пстане самп деп фплклпра”, казап је Антић. 

Ппрушип је да Влада Србије има шврстп ппредељеое да рударствп буде један пд пслпнаца привреднпг 
развпја и раста Србије, дпдајући да се, са друге стране, у Еврппи све вище затварају рудници. 

Он је казап да ппстпје пзбиљни планпви и за Сјенишки басен, где треба да пбезбедимп стратещкпг 
партнера да уђе у изградоу нпвпг рудника и нпве темпелектране у Штављу. 

Разматрају се мпгућнпсти и за рудник Ћирикпвац кпд Ппжаревца, затим пзбиљни планпви за 
Кплубарски басен у вези са прпщиреоем ппстпјећих и птвараоем нпвих кпппва, дпдап је министар. 

Када је реш п РТБ Бпр, Антић је ппдсетип да су тамп улпжена пзбиљна средства за заврщетак нпве 
тппипнице. 

Држава има, према оегпвим решима, пзбиљне планпве и за птвараое нпвпг рудника Церпвп и 
прпщиреое прпизвпдое у Мајданпеку и Кривељу, кап и за Ресавицу и рудник Спкп за кпји су већ 
издвпјена средства из бучета. 

Кап дпбар пример приватизације у тпј пбласти је издвпјип рудник „Рудник”, а кап лпще примере 
руднике у пквиру групације Фармакпмб, кпје држава ппкущава да спасе и впди прегпвпре са Светскпм 
банкпм и другим међунарпдним финансијским институцијама. 

„Желимп да сашувамп радна места и да се ти рудници сашувају пд прппадаоа”, истакап је Антић. 

Он је казап да је пхрабреое да су у Србији пристуне највеће светске рударске кпмпаније, на пример, 
Фриппрт и Рип Тинтп у Западнпј Србији кпји је прпнащап у Јадру знашајна налазищта литијума. 

Антић је најавип да би дп 2018. требалп тамп да ппшне да се гради нпви рудник. 

Министар је казап да је казап да је рударски ппсап један пд најтежих ппслпва на свету и пбећап да ће 
инвестиције у српскп рударству бити дпдатни замајац и енергија за рударе. 

Антић је најбпљим рударима у име С С С С ппклпнип рушне сатпве. 

Пптпредседник С С С С Дущкп Вукпвић је рекап да рудари на свпј празник 6. август сваке гпдине треба 
да траже бпље услпве рада и већу безбеднпст, већу плату и раднишка права, с пбзирпм да раде у 
најтежим и најризишнијим услпвима. 
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Он је казап да су рудари ппнпси на тп щтп су јпщ пре 112 гпдина заппшели бпрбу свпја права. 

Председник Сампсталнпг синдиката металаца Србије Зпран Вујпвић је ппдсетип да је Дан рудара 
устанпвљен у знак сећаоа на 6. август 1903. када су се рудари Сеоскпг рудника, кпд Деспптпвца, 
щтрајкпм избприли за ппвратак на ппсап трпјице птпущтених кплега, за скраћеое раднпг времена и 
бесплатнп уље за лампе за псветљаваое јама, кпје су дп тада сами плаћали. 

Он је рекап да рудари и даље раде у тещким услпвима, са недпвпљнп ппреме и да су малп плаћени. 

 

 

http://rs.n1info.com/a82723/Biznis/Antic-cestitao-Dan-rudara.html 

Antid: Rudarstvo u Srbiji ima bududnost 

IZVOR I AUTOR TEKSTA: N1: 
 
Za nekoliko nedelja počede prve aktivnosti sa kineskim partnerima na realizaciji projekta "Kostolac B", 
izjavio je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antidi i najavio donošenje novog zakona o rudarstvu i 
geološkim istraživanjima. 

Čestitajudi praznik rudarima, Antid je Savezu samostalnih sindikata Srbije rekao da projekat u Kostolcu 

predviđa izgradnju novog termobloka i termoelektrane,snage 350 megavata, ali i povedanje proizvodnje na 

površinskom kopu Drmno, sa sadašnjih 8-9 miliona tona godišnje na 12 miliona tona. 

Ministar je poručio rudarima da taj posao ima bududnost u Srbiji, s obzirom na to da de se realizovati veliki broj 

investicija i najavio da de u narednih nekoliko meseci biti doneti novi zakon o rudarstvu i geološkim 

istraživanjima. 

Antid je naglasio da de taj zakon omoguditi oživljavanje privatnih investicija u oblasti rudarstva i otvaranje 

novih rudnika. 

"Istočna Srbija leži na velikim nalazištima bakra, zlata i srebra i to je velika šansa za državu u narednom 

periodu", poručio je Antid na svečanoj sednici tri sindikata SSSS-a iz delatnosti koje su vezane za rudarstvo. 

Antid je poželeo rudarima puno zdravlja i srede, ali i to da sreda što manje utiče na njihov posao, a sve više da 

ta profesija zavisi od investicija i bezbednosti na radu. 

"Vaš posao ima bududnost, a pozdrav 'sredno' treba da ostane samo deo folklora", kazao je Antid. 

http://rs.n1info.com/a82723/Biznis/Antic-cestitao-Dan-rudara.html
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Poručio je da Vlada Srbije ima čvrsto opredeljenje da rudarstvo bude jedan od oslonaca privrednog razvoja i 

rasta Srbije, dodajudi da se, sa druge strane, u Evropi sve više zatvaraju rudnici. 

Dan rudara čestitao je ranije u četvrtak i predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučid koji je poručio da 

je rudarstvo osnov za privredni napredak i razvoj zemlje. 

Hleb sa sedam kora 

Jedan od rudara je iz Bora Dragan Penkalovid. Za svoje zasluge dobio je časovnik za koji je možda upravo on 

iskopao metal. 

Kaže da ved dve decenije svakodnevno putuje u zemlju: „Za nas rudare to je sasvim normalno, kao i svako 

radno mesto, silazimo korpom, 700 metara ispod zemlje. To je hleb sa sedam kora“, kaže Penkalovid. 

 

Akter 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/136295-privatizacija-u-rudarstvu.html 

PRIVATIZACIJA U RUDARSTVU 
IZVOR: FoNet  

Novi zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima predstavljaće podsticaj, poziv za privatnu industriju i 
investicije, rekao je danas ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić na svečanosti povodom Dana 

rudarstva u Savezu samostalnih sindikata Srbije 

Prošlo je vreme kada je država bila jedini investitor i poslodavac u rudarstvu i da privatni investitori i privatna 
industrija zauzimaju svoje mesto u Srbiji, rekao je Antid. 

To je dobro, jer, kako je rekao, kada dođu privatne investicije one ulažu nova sredstva i deo tih sredstava pre 
svega ide u uslove rada, zaštitu i bezbednost rudara u rudnicima. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:561192-Vecini-posao-na-odredjeno-vreme 

Vedini posao na određeno vreme 

AUTOR: J. Ž. S.  

Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno se nalaze 739.073 osobe 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/136295-privatizacija-u-rudarstvu.html
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:561192-Vecini-posao-na-odredjeno-vreme
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TOKOM jula, sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) zaposlile su se ukupno 21.592 osobe. 
Dominantno je zapošljavanje na određeno vreme, 57,9 odsto, dok je rad na neodređeno vreme zastupljen u 
21,1 procentu, a rad van radnog odnosa u 21 odsto slučajeva zapošljavanja. 

Na radnu knjižicu duže od 12 meseci čeka pola miliona nezaposlenih, pokazuju podaci Republičkog zavoda za 
statistiku. Njihov broj smanjio se u odnosu na lane za 5,6 odsto, pri čemu je kod kategorije onih koji traže 
zaposlenje od šest do 12 meseci na evidenciji zabeleženo smanjenje od 8,3 odsto, a kod kategorije od jedne do 
dve godine - 17,3 odsto. 

- U julu ove godine registrovane su 739.073 osobe na evidenciji NSZ, a prema podacima Republičkog zavoda za 
statistiku, broj nezaposlenih manji je za 6.937 ili za 0,93 odsto nego u junu. Prema godinama starosti, učešde 
mladih do 30 godina u registrovanoj nezaposlenosti je 25 odsto, starijih od 50 godina je 27 procenata, dok je 
učešde onih od 30 do 49 godina 47,7 odsto - pokazali su podaci Ankete o radnoj snazi za prvi kvartal ove 
godine. - U odnosu na obrazovnu strukturu, ukupan broj registrovanih bez kvalifikacija i niskokvalifikovanih je 
233.225, što čini blizu tredine ukupnog broja nezaposlenih. Najvede je učešde onih sa srednjim nivoom 
obrazovanja, 54,4 odsto, dok je učešde ljudi sa višim i visokim obrazovanjem 14 odsto. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/580749/EKSKLUZIVNO-Vucicev-plan-za-vece-plate-i-penzije 

EKSKLUZIVNO Vučidev plan za vede plate i penzije 

AUTOR: Dejan Vukelid  

Više od dva miliona penzionera i zaposlenih u javnom sektoru primide u decembru vede penzije i plate. 

 

Kliknite ovde za uvedanje 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/580749/EKSKLUZIVNO-Vucicev-plan-za-vece-plate-i-penzije
http://www.blic.rs/data/images/2015-08-05/649792_0203_lb.jpg?ver=1438804340.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2015-08-05/649792_0203_lb.jpg?ver=1438804340.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2015-08-05/649792_0203_lb.jpg?ver=1438804340.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2015-08-05/649792_0203_lb.jpg?ver=1438804340.jpg


8 

 

 

Naime, kako ekskluzivno saznaje “Blic”, premijer Aleksandar Vučid završio je računicu za povedanje plata i 

penzija na kojoj je radio više od tri meseca i koju je najavio prošle nedelje. 

 

Po toj računici, sve penzije bide povedane za dva odsto, a plate prosvetara, zdravstvenih i socijalnih radnika, 

policajaca i vojnika između četiri i šest odsto (vidi grafiku). 

 

Ministrima ništa 

 

- Penzije 60 odsto penzionera i plate 19 odsto zaposlenih, a to su oni čija su primanja manja od 25.000 dinara, 

bide povedane iako im nisu ni smanjene. To znači da de više od dva miliona ljudi imati primanja veda nego 

ikada do sada. Ostalima de biti vraden deo primanja koja su im umanjena krajem prošle godine. Cilj je da do 

marta 2017. godine i njima plate i penzije budu vradene na nivo pre smanjenja - kaže izvor “Blica” iz Vlade 

Srbije. 

  

Novo obedanje: Dogodine još jedno povedanje penzija 

Premijer Vučid poručio je juče penzionerima da de krajem godine 

imati vede penzije koje de, kako je rekao, biti povedane i sledede 

godine. On je u Crnoj Travi izjavio da de uskoro penzioneri modi da 

kažu ne samo “da mogu da prežive, ved da mogu da žive”. “Posebno 

vama sa malim penzijama želim da kažem da dete pre kraja godine 

imati vede penzije. Nede to biti bog zna šta, ali 300, 400 ili 500 dinara 

više, to ste vi zaradili”, rekao je Vučid. 

 

  

 

 

 

 

http://www.blic.rs/data/images/2015-08-05/649796_0203a_lb.jpg?ver=1438804480.jpg
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    Kliknite ovde za uvedanje 

 

Prema njegovim rečima, na povedanje ne mogu da računaju ministri, političari, činovnici u javnoj upravi i 

zaposleni u javnim preduzedima, jer su mnogi od njih kroz razne koeficijente i varijabile sebi ved nadoknadili 

smanjenje plata. 

Sagovornik “Blica” ističe da je povedanje tempirano tačno na godišnjicu prošlogodišnjeg smanjenja, što znači 

da de se povedanje odnositi na novembarska primanja koja se ispladuju u decembru. 

 

Čeka se MMF 

 

Prostor za povedanje u Vladi Srbije pravdaju dobrim fiskalnim rezultatom ove godine, odnosno merama 

štednje i vedim prihodima, poput naplate PDV-a i akciza. 

Ipak, Vučideva računica još je podložna manjim izmenama jer premijera očekuju novi pregovori sa MMF-om i 

revizija aranžmana krajem avgusta. 

- Računica kaže da de ovo povedanje državu koštati oko 140 miliona evra godišnje. Od toga, oko 80 miliona je 

za penzije, a 60 miliona za plate. Izvesno je da de MMF prihvatiti sumu od 150 miliona do 180 miliona evra 

godišnje, ali premijer sam ne želi da prelazi iznos od 140 miliona jer ne želi ni izbliza da ugrozi sprovođenje 

mera fiskalne konsolidacije - kaže izvor “Blica” iz Nemanjine 11. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/581002/Altiparmakov-Nedovoljan-rast-za-povecanje-plata 

Altiparmakov: Nedovoljan rast za povedanje plata 

IZVOR: TANJUG  

Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov izjavio je danas da sa čisto ekonomskog i fiskalnog stanovišta, u 

ovom trenutku ne bi trebalo povedavati plate i penzije, jer se privatni deo privrede još nije dovoljno oporavio. 

http://www.blic.rs/data/images/2015-08-05/649796_0203a_lb.jpg?ver=1438804480.jpg
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/581002/Altiparmakov-Nedovoljan-rast-za-povecanje-plata
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"Još nemamo te stope rasta da možemo da izdržavamo te rashode za plate i penzije", kazao je Altiparmakov za 

B92. 

 

On je istakao da se mora uzeti u obzir nasleđeno stanje, navodedi da smo imali "ogromna vanredna povedanja 

penzija 2008. godine i vanredna povedanja plata 2007. i 2008, dodatna zapošljavanja u prethodnim 

godinama...". 

 

"Taj nasleđeni teret i plata i penzija je isuviše veliki i dalje za ovakvo stanje privatne privrede", smatra 

Altiparmakov. 

 

Nesporna činjenica je da je deficit ove godine značajno smanjen i više nego što je to bilo očekivano, ali Fiskalni 

savet naglašava da je to rezultat delimično trajnih mera, ali i delimično privremenih mera koje se nede 

ponavljati u narednim godinama, kazao je Altiparmakov. 

 

"Samim tim, deficit u narednim godinama imade tendenciju rasta, i samim tim bi trebalo da se suzdržavamo od 

dodatnih rashoda", upozorio je Altiparmakov. 

On je naglasio da treba sačekati da MMF zvanično kaže da li de promeniti svoju projekciju privrednog rasta 

Srbije. 

 

"Činjenica je da sa fiskalnog, odnosno stanovišta javnih finansija, nije drastično velika razlika da li demo mi u 

ovoj godini imati pad od pola procenta BDP-a, kao što smo inicijalno mislili ili demo imati taj rast od pola 

procenta BDP-a, kao što sada deluje", naveo je Altiparmakov. 

 

Glavno pitanje za privredu, ekonomiju, građane i javne finansije jeste kada demo uspeti da se vratimo na 

zdrave stope rasta od oko tri odsto BDP-a, koje smo imali pre krize, zaključio je Altiparmakov. 
 

 

 

 

 

 

 

 


