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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:566368-Francuzi-zainteresovani-za-Aerodrom-

Nikola-Tesla 

Francuzi zainteresovani za Aerodrom Nikola Tesla 
Tanjug  

Ambasadorka Francuske Kristin Moro izjavila je da je francuska avio kompanija zainteresovana 

za proces privatizacije Aerodroma Nikola Tesla 

BEOGRAD - Ambasadorka Francuske u Srbiji Kristin Moro izjavila je da je francuska avio kompanija 
zainteresovana za proces privatizacije Aerodroma Nikola Tesla za koji će do kraja godine ili 
poĉetkom sledeće privatizacioni savetnik, koji bi tek trebalo da se izabere, predloţiti modele koji 
najviše odgovaraju drţavi Srbiji. 

Moro se juĉe sastala sa potpredsednicom vlade i ministarkom graĊevinarstva, saobraćaja i 

infrastrukture Zoranom Mihajlović, koja je, kako se navodi u saopštenju ministarstva, pozdravila 

interesovanje za privatizaciju profitabilnog srpskog avio prevoznika i poruĉila da će se nakon 

preporuke konsultantske kuće znati više detalja koji će opredeliti ovaj planirani meĊunarodni 

tender. 

„To mora da bude meĊunarodno proznata konsultantska kuća sa iskustvom na ovakvim poslovima", 

poruĉila je Mihajlović i dodala da Srbija i Francuska imaju puno potencijala zajedniĉke saradnje 

koju mogu da razvijaju. 

Tokom juĉerašnjeg sastanka sa Mihajlović, Moro je predstavila novog ekonomskog savetnika 

ambasade Ţan Pjer Gastoa koji će se baviti poboljšanjem ekonomskih odnosa dve zemlje. 

„Verujem da ćemo imati uspešnu i efikasnu saradnju i ubuduće. Ovo Ministarstvo i Vlada su 

otvoreni za razgovore o sadašnjim i budućim projektima", rekla je Mihajlović tom prilikom. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:566254-FAP-jos-ceka-spas 

FAP još čeka spas 
S. B.   

Javnost sve češće spekuliše da su finci možda odustali od dolaska u Priboj. Rok za podnošenje 

predloga ugovora produžen sa 45 na 60 dana 

Još se ĉeka ponuda iz Finske za pribojski FAP 

DA su se sve najave obistinile, u pribojskoj fabrici bi već uveliko pripremali kamion sa oznakom 
finske kompanije "Sisu". Zvaniĉna ponuda o strateškom partnerstvu, meĊutim, još se ĉeka. Javnost 
zato sve ĉešće spekuliše nisu li Finci odsutali od FAP-a. Ĉinjenica je da su dobili dodatnih 15 dana 
roka ne bi li dostavili svoju konaĉnu ponudu - kako i pod kojim uslovima ulaze u fabriku. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:566368-Francuzi-zainteresovani-za-Aerodrom-Nikola-Tesla
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:566368-Francuzi-zainteresovani-za-Aerodrom-Nikola-Tesla
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:566254-FAP-jos-ceka-spas
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Vlada Srbije je na sednici od 28. avgusta izmenila jedan ĉlan Uredbe o strateškom partnerstvu. 

Komisija pregovara sa izabranim ponuĊaĉem i najkasnije u roku od 60, umesto dosadašnjih 45 dana, 

dostavlja Ministarstvu privrede predlog ugovora o strateškom partnerstvu. Prati ga mišljenje 

nadleţne organizacije za spreĉavanje pranja novca o nepostojanju smetnji za zakljuĉenje ugovora. 

Mnogi pretpostavljaju da je rok produţen upravo zbog finske kompanije. 

- Nismo mnogo upoznati sa detaljima pregovora, ali ĉuli smo da su Finci traţili još 15 dana za 

dodatne razgovore - objašnjava Petra Petrovića iz sindikata FAP "Sloga". - Izgleda da pokušavaju da 

naĊu interes da doĊu u Priboj. U meĊuvremenu se ponovo aktuelizovala priĉa o zainteresovanosti 

ĉeške kompanije TATRA. Ona je bila u igri i 2005. godine. U meĊuvremenu pojedini pogoni FAP-a 

rade, ali ne svi. Radi sklapanje kabina, pripremni poslovi, mašinstvo nešto malo, a montaţa i ne 

radi. 

ZAJEDNIĈKO PREDUZEĆEPRVI savremeni kamioni iz pribojske fabrike FAP sa znakom finske 
kompanije "Sisu" pojaviće se krajem godine, jer bi proizvodnja, trebalo da krene od aprila, ĉulo se 
krajem januara ove godine, u vreme kada je visoka srpska delegacija bila u Finskoj. Delovalo je da 
su pregovori oko saradnje pri kraju. Investicija finske kompanije u pribojsku fabriku automobila 
trebalo bi da ide kroz stvaranje zajedniĉkog preduzeća. U sistemu FAP korporacije su ĉetiri zavisna 
preduzeća: FAP "Stan", FAP "Livnica sa nadgradnjom", FAP "Lim" i FAP "Transport". FAP je jedna od 
17 strateški vaţnih preduzeća koja su zaštićena od prinudne naplate do kraja maja 2016. godine. 

Sumnju da bi firma "Sisu" mogla da odustane podgrejala je i najava ministra Bratislava Gašića da će 

u Priboj stići ĉeška kompanija. Istovremeno je predsednik Srbije Tomislav Nikolić, tokom posete 

Kini, pozvao menadţment kineske "Šanksi grupe" da uloţe u srpske fabrike kamiona - FAP i "Zastavu 

kamione". 

- Zasad nemamo nikakvih informacija da su spekulacije istinite - rekao je za "Novosti" direktor FAP-

a Zoran Ţaković. - Predstavnici kompanije TATRA su obilazili fabriku. To je samo dokaz da Vlada 

Srbije brine o sudbini FAPa-a. 

Ovo preduzeće upošljava blizu 760 ljudi. Eventualno strateško partnerstvo sa Fincima ne mora da 

znaĉi rešavanje sudbine ĉitavog kompleksa. Zato nadleţni pozivaju i druge kompanije ne bi li one 

preuzele eventualno druge delove nekadašnjeg pribojskog giganta. 

TEŠKI PREGOVORI 

PREGOVORI sa finskom kompanijom "Sisu" su izuzetno teški, saznaju "Novosti" u Vladi Srbije. - Zato 

se ulazi u laganu priĉu i sa drugim proizvoĊaĉima koji su zainteresovani i koji su već kontaktirali sa 

Vladom. Ipak, Finci ostaju glavni kandidat za preuzimanje pribojskog giganta. Ako ne bude 

dogovora, nastaviće se pregovori sa drugim kompanijama. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:566440-Ko-se-zali---ide-iz-firme 

Ko se žali - ide iz firme?! 
M. L. JANKOVIĆ  

Sa posla suspendovano troje zaposlenih u "Azotari", na spisku još devetoro. Zahtevaju da se 

vrate na radna mesta. Slični slučajevi u drugim preduzećima 

 
SVI radnici koji su došli na sastanak sa Nadzornim odborom "Azotare" i ţalili se na politiku 
rukovodstva - pred otkazom su! Neki i nisu ĉlanovi sindikata. Nas troje je već suspendovano i ne 
moţemo da uĊemo u firmu, a na spisku je još devetoro ljudi. MeĊu njima su radnici iz mašinskog 
sektora, iz pripreme proizvodnje... 

Ovako situaciju u panĉevaĉkoj "Azotari" opisuje suspendovani predsednik sindikata Milan Ivović, 

koga je sa pozicije smenilo - rukovodstvo firme! I to zato što se ţalio na stanje u firmi u izjavama 

"Novostima", ali i u resornom ministarstvu. 

- Radim u "Azotari" 30 godina, a poslednjih šest meseci sam imao brojne nedoumice zbog brojnim 

malverzacija na koje sam sumnjao - kaţe Ivović. - Poslao sam pitanja rukovodstvu, niko mi nije 

odgovorio. Nisam odgovarao na brojne pretnje, usmene i pismene. Kada su videli da nećemo 

odustati, rukovodstvo je odluĉilo da moj sindikat nije regularno izabran na izborima i da je to 

razlog za razrešenje. A bili smo reprezentativni kada smo pre samo nekoliko meseci pristali na nov 

kolektivni ugovor, kojim nam se svima smanjuje plata! 

"SRBIJAGAS" VEĆINSKI VLASNIKPREDLOG za razrešenje Milana Ivovića i sindikalne uprave "Azotare" 
dao je Odbor za energetiku i petrohemiju, koji vodi Veljko Milošević, ujedno i predsednik sindikata 
"Srbijagasa". Ovo preduzeće ima većinsko vlansištvo nad "Azotarom". - Odluka da sindikat "Azotare" 
ne mora da odrţi izbore je poništena i u julu ove godine odluĉili smo da je to neophodno - keţe 
Milošević, uz ocenu da se Ivović ne bavi sindikalnom delatnošću već pokušava da se meša u politiku 
firme. 

Predstavnici Saveza samostalnog sindikata Srbije kaţu da je suspenzija sindikalaca panĉevaĉkoj 

fabrici pretnja i za druge sindikate. 

- Došli smo u situaciju da je posao sindikata postao izuzetno riziĉan i opasan - kaţe predsednik 

Saveza Ljubisav Orbović. - Apelujem da se razrešenja povuku jer je oĉito reĉ o neverovatnim 

pritiscima i zastrašivanju. Saĉekali smo jedan dan da vidimo da li će s nama iz rukovostva fabrike 

neko kontaktirati. Niko nam se nije javio. Nadam se da neće sve ostati na prijavi inspekciji rada i 

sudskom procesu. Ljudi moraju da se vrate na posao. 

Sindikalci su zbog svega planirali štrajk, ali je suspendovanima - zabranjen ulaz u fabriku. U 

Samostalnom sindikatu kaţu da se ovo ne dešava prvi put. 

- Sliĉan sluĉaj imali smo i u "Ţupi" u Kruševcu - kaţe Ljubisav Orbović, predsednik Saveza. - Tako je 

rukovodstvo konstantno smenjivalo sindikat, koji god da se organizuje. Još veći je problem u "Juri", 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:566440-Ko-se-zali---ide-iz-firme
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gde direktori i dalje zabranjuju da se oformi bilo kakav sindikat. To nisu usamljeni sluĉajevi, već 

naša svakodnevica, što je najţalosnije. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/589029/Za-lecenje-u-inostranstvu-ne-moze-bolovanje 

RUPA U ZAKONU O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU 

Za lečenje u inostranstvu ne može bolovanje 

Sonja Todorović  

Vesna ĐorĊević iz Beograda, pre nego što je otputovala u Prag na vantelesnu oplodnju, pokušala je 

u domu zdravlja da otvori bolovanje. Odgovor lekara ju je šokirao. 

Bolovanje nije mogla da dobije, jer intervenciju radi u inostranstvu 

- Imam još dva puta mogućnost da uradim ventelesnu oplodnju o trošku drţave, ali je lista ĉekanja 

tolika da ću na red doći tek za godinu i po dana. Zbog toga sam rešila da idem u Prag i sama platim 

intervenciju. Pred sam polazak otišla sam do doktora da otvorim bolovanje. Potpuno sam se 

šokirala kada mi je rekao da to nije moguće ukoliko idem u inostranstvo. Iako imam svu potrebnu 

dokumentaciju, stalno sam zaposlena i poslodavac mi uredno uplaćuje doprinose. Umesto toga, 

doktor mi je toplo preporuĉio da uzmem odmor ili neplaćeno odsustvo - ljutito priĉa Vesna. 

  

Ono što Vesnu još brine jeste ĉinjenica da kada se vrati iz Praga moraće da bude na bolovanju, što 

je po vaţećem zakonu u ovom trenutku nemoguće. Naime, nakon obavljene intervencije, još mesec 

dana neće znati da li je ostala u drugom stanju, a zbog specifiĉnosti zahvata, moraće potpuno da 

miruje.  

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/589029/Za-lecenje-u-inostranstvu-ne-moze-bolovanje
http://www.blic.rs/autor/431/Sonja-Todorovic
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2013.  78.897 ljudi bilo na 

bolovanju 

3.789.312 dana provedeno na 

bolovanju 

48 dana prosečno na 

bolovanju 

2014.  81.289 ljudi bilo na 

bolovanju 

 5.906.176 dana provedeno na 

bolovanju 

72 dana prosečno na 

bolovanju 

  

U Republiĉkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO) objašnjavaju za „Blic“ da za intervencije u 

inostranstvu graĊani mogu da otvore bolovanje samo ukoliko ih drţava šalje na leĉenje.  

  

- GraĊani ne mogu da otvore bolovanje ako nemaju dozvolu struĉno-

medicinskog organa matiĉne filijale, odnosno izabranog lekara ili 

komisije, pa tako ne mogu da dobiju ni naknadu - kaţu u RFZO.  

  

MeĊutim, kako „Blic“ saznaje, postoji inicijativa da se izmeni Zakon o 

zdravstvenom osiguranju, u delu koji se odnosi na bolovanja. Taĉnije, 

promeniće se dosadašnja regulativa, pa će se ubuduće graĊanima dozvoliti uzimanje bolovanja 

ukoliko se sami odluĉe na operaciju u inostranstvu. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/MAT-Realno-30-40_000-otkaza-u-javnom-sektoru-do-kraja-2017.sr.html 

МАТ: Реално 30 - 40.000 отказа у јавном сектору 
до краја 2017. 
 

БЕОГРАД – Реално је да ће до краја 2017. године без посла у јавном сектору остати између 30 и 
40 хиљада људи, сматрају аутори билтена Макроекономске анализе и трендови (МАТ), уз 
опаску да је претерана процена била да ће отпуштено бити чак 75.000 људи. 

Објашњавајући како се дошло до тих цифара, аутори МАТ-а подсетили су да је са ММФ-ом 
договорено да се укупан трошак за плате смањи кроз делимично смањивање нивоа зарада, а 
делом кроз отпуштања у јавом сектору. 

Тада је, подсећају, договорено да у наредне три године буде смањивано по пет одсто људи 
који раде за државу. Будући да, без јавних предузећа, јавни сектор запошљава око 500.000 
запослених, дошло се до 25.000 годишње, односно укупно 75.000 до краја 2017. године. 

Za intervencije u 

inostranstvu građani 

mogu da otvore bolovanje 

samo ako ih na lečenje 

šalje država 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/MAT-Realno-30-40_000-otkaza-u-javnom-sektoru-do-kraja-2017.sr.html
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Уредник МАТ-а Владимир Вучковић, мађутим, каже да су прве анализе показале да је ипак 
реално да без посла остане између 30 и 40.000 људи, јер, како примећује, и да држава отпусти 
250.000 партијских кадрова, то је најпре немогуће, а онда и штетно за државу. 

„То ипак нису ћате, већ и запослени у здравству, образовању, судству, полицији, одбрани”, 
цени Вучковић. 

Аутор МАТ-а Миладин Ковачевић подсетио је да је у процесу рационализације који је у току, 
донето неколико закона, да је најважнији закон о максималном броју запослених у јавном 
сектору, те да је добро што тај закон није предвидео линеарну редукцију кадрова. 

„Сваки орган ће настојати да планира редукцију. Ту би требало водити рачуна и о природном 
одливу. Ове године ће многи који су стекли услов отићи у пензију, тако да ће се квота можда 
већ тако постићи а можда и бити надмашена”, рекао је Ковачевић. 

Према његовим речима, регистар осигураника показује да за државу ради око 650.000 људи, а 
највећи сегменти су здравство и образовање, са више од 130-140.000 запослених. Следе, 
додао је, јавна прадузећа, па комунална на локалном нивоу, затим агенције, регулаторна 
тела… 

Све је то јавни сектор, док сама администрација запошљава око 65.000 људи, рекао је 
Ковачевић. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nova-istraga-u-Zelezari-Smederevo.sr.html 

Нова истрага у Железари Смедерево 

Судећи по отвореном писму Независног синдиката металаца, криминалистичка полиција би 

требало да се позабави и Производњом гвожђа 

Смедерево – Од како је полиција прошле недеље започела истрагу због сумњи на 
малверзације у транспорту робе, у „Железари Смедерево” истражне радње не престају. 
Напротив. Сва је прилика да ће истражни органи и ван сектора Логистике имати пуне руке 
посла. Судећи по отвореном писму које је „Политици” упутио Независни синдикат металаца у 
„Железари”, инспектори криминалистичке полиције требало би да се позабаве и погоном 
Производње гвожђа. Овај синдикат захтева да се на Високој пећи одмах спроведе истрага и да 
се утврди – по којим правилима су двојица руководилаца извршили пријем нових радника у тај 
погон и да ли постоје елементи коруптивног понашања појединих менаџера и синдиката. 
Иако је иницирао да репрезентативни синдикати буду део комисије за пријем нових радника, 
Независни синдикат металаца „осећа се изиграним и неће дозволити да буде параван 
незаконитим радњама”. Тврде да су поједини менаџери и синдикалци пријем радника 
претворили у фарсу и приватну прћију, јер запошљавају само децу из својих редова, рођаке из 
свог краја, комшије, кумове, пријатеље својих пријатеља… 

Независни синдикат металаца тврди да су на менаџерска места у „Железари Смедерево” у 
доброј мери постављени кадрови са средњом школом, те да су они кочничари да се у фабрици 
запосли што више младих инжењера, јер се плаше губитка руководеће позиције. 

Ако се пажљиво анализира пријем нових радника у Производњи гвожђа, приметно је да су на 
одговорнија радна места у већини случајева одабрани кандидати са нижим степеном стручне 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nova-istraga-u-Zelezari-Smederevo.sr.html


8 

 

спреме, интерним квалификацијама, потврдама о радном искуству и уверењима радничких 
универзитета. Тренутно по броју инжењера „Железара” је на најнижој тачки у последњих сто 
година. У време „Ју-Ес стила” укинут је Институт за металургију чиме су инжењери избачени 
из фабрике на перфидан начин, тврди синдикат који предводи Милета Гујаничић. 

И то није све. Оптужбе пљуште и на рачун родне и расне дискриминације. Независни синдикат 
металаца тврди да поједини менаџери не поштују родну равноправност, те да су жене и Роми у 
великој мери дискриминисани на поменутом конкурсу за посао. 

На интервјуима се робује предрасудама. Колегинице се упозоравају да радна места у погону 
Производње гвожђа нису за жене и на тај начин им се на старту одузима право на пријем у 
складу са квалификацијама. Један млади колега ромске националности, чији отац ради на 
Високој пећи, показао је одлично знање и вештине приликом интервјуа, али је менаџер питао 
сараднике ко жели да га прими, и сви су рекли да га не желе, иако дечка очима нису видели. 
Ово треба да провери истражни тим фабрике, стоји у отвореном писму „Политици”. 

Лидер Независног синдиката металаца у „железари”, Милета Гујаничић, каже за „Политику” 
да је све ове примедбе 2. септембра изнео на састанку са генералним директором фабрике и 
извршним директором за производњу. На састанак са првим човеком ХПК тима, Петером 
Камарашем, каже, чекају два месеца. 

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

Велико интересовање 
Милета Гујаничић за „Политику” објашњава да је за Производњу гвожђа расписан конкурс за 
пријем 80 радника, а пријавило се скоро дупло више. Реч је о радном односу на одређено 
време које након шест месеци може да буде продужен. Конкурс је завршен, тридесетак нових 
радника је већ ангажовано, док остали чекају пријем, објашњава он. 

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

Логистика се и даље „чешља” 
Истрага у сектору Логистика, коју су инспектори МУП-а започели прошле недеље, још траје, 
сазнаје „Политика”. Главни менаџер те службе Стеван Ђурић, и још неколико његових главних 
сарадника, односно руководилаца служби, суспендовани су док трају истражне радње. Тек по 
окончању истраге, биће позната њихова даља судбина у челичани. Подсећамо, полиција је 
упала у „Железару” због сумњи да су надлежни за транспорт ангажовали поједине приватне 
превознике по знатно вишим ценама од тржишних и тиме оштетили фабрику и државу као 
власника. 

Оливера Милошевић 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nize_zarade_za_80_odsto_oruzara_.4.html?news_id=307602 

TRAGOM / Sindikati fabrika vojne industrije traže da Vlada vrati ranije plate 

Niže zarade za 80 odsto oružara 
* Iako vojna industrija meĊu vodećim izvoznicima znaĉajnim delom doprinosi punjenju budţeta, 

odlukom Vlade svrstana je u kategoriju javnih preduzeća 

AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Sindikati fabrika Zastava oruţje, Prvi partizan iz Uţica, Sloboda iz Ĉaĉka, 

Krušik iz Valjeva, "Milan Blagojević" iz Luĉana, te Prva iskra iz Bariĉa, koje ĉine grupaciju 

Odbrambena industrija Srbije (OIS), prosledili su krajem minule sedmice najavljeni zahtev Vladi 

Srbiji da se zaposlenima u tim preduzećima zarade vrate na nivo pre prošlogodišnjeg smanjenja. 
U Sindikatu Zastave oruţja tvrde da su plate prošle godine smanjene nelegalno, te da 

je tom merom obuhvaćeno izmeĊu 70 i 80 odsto srpskih oruţara. Radnici u vojnoj industriji lane su, 
pojašnjavaju u Zastavi, odlukom Vlade svrstani u kategoriju zaposlenih u javnim preduzećima, iako 
prvi pune, a drugi, donekle uslovno reĉeno, prazne drţavni budţet. 

Radnici u vojnoj industriji, koja je meĊu vodećim neto izvoznicima u zemlji, 
plasmanom svojih proizvoda na trţištima širom sveta znaĉajno doprinose i smanjenju 
spoljnotrgovinskog deficita Srbije, zbog ĉega tvrde da ne mogu da budu tretirani kao zaposleni u 
javnim preduzećima, koja najvećim delom proizvode gubitke, a koji se pokrivaju iz budţeta, to jest 
novcem svih graĊana Srbije. 

U Sindikatu Zastave oruţja istiĉu da su radnici te i ostalih vojnih fabrika nezadovoljni, 
jer su im već umanjene plate, s obzirom na stalni rast cena osnovnih ţivotnih potrepština i troškova 
ţivota. Istovremeno, od najviših zvaniĉnika Vlade svakodnevno se ĉuje kako će pojedinim 
kategorijama stanovništva i zaposlenih u javnom sektoru prinadleţnosti da porastu, i to toliko da 
"nikad veća primanja nisu imali". 

Oruţari, tvrde sindikalci, nemaju ništa protiv toga. Naprotiv. Pitaju se, meĊutim, gde 
su u svemu tome radnici vojne industrije koji su, samo kroz smanjenje plata, do sada, u drţavni 
budţet, prema sindikalnoj proceni, uneli 200 miliona dinara, s time što punjenju drţavne kase 
neuporedivo više doprinose plasmanom vojnog i lovaĉko-sportskog oruţja, te municije i baruta, u 
ukupnoj vrednosti većoj od 200 miliona dolara godišnje. 

- Naš zahtev Vladi nije vremenski oroĉen, što ne znaĉi da ćemo na odgovor nadleţnih 
da ĉekamo veĉno. Novi sastanak rukovodstava sindikata u preduzećima OIS zakazan je za narednu 
sedmicu, i na njemu ćemo ponovo razgovarati o materijalnom poloţaju zaposlenih u našim 
fabrikama i zahtevu da im se zarade vrate na nivo pre prošlogodišnjeg nezakonitog umanjenja - 
poruĉuju iz Sindikata Zastave oruţja. 

I dalje bez investicija 
Uprkos najavama ministra odbrane Bratislava Gašića da će drţava, koja je vlasnik 

preduzeća OIS, u njihovu modernizaciju, tokom ove godine, da investira ukupno 60 miliona evra, u 
vojne fabrike do sada, tvrde u sindikatima, nije uloţeno ništa. U domaćoj vojnoj industriji i dalje 
se, najvećim delom, radi na decenijama staroj opremi i mašinama. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nize_zarade_za_80_odsto_oruzara_.4.html?news_id=307602
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/minimalac-nedovoljan-i-za-puko-prezivljavanje 

Минималац недовољан и за пуко преживљавање 
 

Колико ће зарађивати радници којима ће бити исплаћивана минимална зарада у Србији 
наредне године још је непознаница јер представници Социјално-економског савета нису 
донели одлуку 

о висини минималне цене рада за 2016. годину. Док се то не деси, износ минималне зараде, 
који би требало да важи за наредну годину, остаје исти – 121 динар по радном сату. 

Да ли је договор могућ показаће се наредних дана пошто је за наредну недељу заказана нова 
седница СЕС-а, али је велико питање да ли се различити ставови преговарача – послодаваца, 
те представника министарстава финансија и рада и синдиката могу приближити. Наиме, 
синдикалци се залажу за повећање минималне зараде, а остали преговарачи су за то да она 
остане иста. Одлука ће, ипак, морати да се донесе, а уколико не буде договора, о висини 
минималне зараде одлучиће Влада Србије – до 15. септембра. 

Дакле, копља се ломе око тога да ли ће минимална зарада у Србији наредне године бити око 
21.000 динара, или око 24.000, колико би износила уколико би био прихваћен предлог 
синдиката, који су тражили да минимална цена рада по радном сату буде 143,5 динара. То 
значи да се синдикалци залажу за то да се минимална месечна зарада увећа око 3.000 динара, 
што је, преведено у основне животне намирнице – око 20 литара млека и тридесет векни 
хлеба. 

Свакако да не треба сумњати у оно што каже председник Уније послодаваца Србије Небојша 
Атанацковић – да се нису стекли услови за повећање минималне цене рада, да још увек нема 
назнака да ће ове године, али ни следеће, доћи до значајнијег раста привредне активности, да 
фирме имају мање промета, да се смањила потрошња и да су се у неким општинама повећали 
парафискални намети фирмама. Ипак, не треба сумњати ни у то да запослени радник у 
Србији, који прима минималну зараду – а процене су да их је и до око 4000.000 – с тим износом 
не може саставити крај с крајем, без обзира на врсту финансијске акробације. Слободно би се 
могло рећи да велики број људи у Србији, који сваки дан долазе на посао, живи на ивици 
беде. 

А за то је потребно само погледати стварне трошкове живота јер је за пуњење потрошачке 
корпе у Србији у јуну је било потребно око 67.000 динара, а за минималну потрошачку корпу 
око 37.800 динара. То заправо значи да, чак и ако два члана домаћинства зарађују минималну 
зараду, једва да могу да напуне ону минималну, у којој, без сумње, много тога недостаје. При 
томе, за стан од 45 квадратних метара с грејањем – само за комуналне трошкове потребно је 
око 12.000 динара, па од преосталог новца треба јести, купити уџбенике, платити трошкове 
превоза, купити одећу, обућу, живети сваки месец. 

Због тога се синдикати и залажу за то да се минимална зарада повећа јер би то ипак значило 
онима који је примају. Како каже председник УГС „Независност” Бранислав Чанак, јасно је да 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/minimalac-nedovoljan-i-za-puko-prezivljavanje
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износ важећег минималца није довољан за подмиривање трошкова живота једночланог 
домаћинства, а камоли породице, а да се ситуација неће значајно променити ни ако се зарада 
повећа. Ипак, Чанак каже да би било добро да се направи макар мали помак у висини 
минималне зараде, посебно што се непрестано говори да Србија излази из кризе. 

Председник Савеза самосталних синдиката Војводине Горан Милић указује на то да је сваки 
коментар о висини минималне зараде и цени рада, као и ставу да је повећање немогуће – 
излишан. 

– То демантује стварност јер је недавно струја поскупела, а људи су суочени с великим 
проблемима свакодневног живота – почела је школа, ускоро ће и грејна сезона... а новца је 
све мање – каже Милић. 

Д. Млађеновић 

У ЕУ радни сат од четири евра па до 42 
Да се у земљама Европске уније више зарађује није никаква тајна, а сат рада у приватном 
сектору вреди око 25 евра, иако, наравно, у зависности од земље, разлике постоје. Тако је 
прошле године у Бугарској сат рада вредео око четири евра, у Руминији око пет, Мађарској 
око осам, Немачкој око 31, у Данској чак око 42 евра, док је у Србији радни сат коштао око 
2,30 евра, а од те суме радник је добијао око 1,7 евро. 

– Трошкови радне снаге у укупним трошковима пословања у Србији износе око 33 одсто, што  
је значајно мање него у развијеним земљама где је то учешће и до 64 одсто, колико је у 
Холандији – рекла је недавно Живка Пржуљ с Београдске банкарске академије. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ko-hoce-otpremninu-mora-da-se-odrekne-zaostale-plate 

Ко хоће отпремнину, мора да се одрекне 
заостале плате 
 

Држава је у буџету за ову годину одредила 16 милијарди динара за решавање вишка 
запослених у предузећима која се приватизују. 

Тим новцем заправо радници у предузећима која одлазе у стечај или немају купца треба да се 
заувек опросте од радног места и фирме у којој су деценијама радили. Неспорно је да многе 
од тих фирми већ годинама заправо и не раде, као што је чињеница да су многе радиле али да 
нису исплаћивале плату. Сада када је држава „частила” раднике с 200 евра по години стажа, 
они су се нашли у великом проблему и дилеми: или да се пријаве за отпремнине као 
технолошки вишак или да остану при захтеву да им се исплате плате које им се годинама 
дугују. Наиме, испада да једно и друго не могу добити, мада реално једно с другим нема 
никакве везе. 

Протеклих месеци директори многих предузећа у реструктурирању тражили су од радника који 
желе да им се исплати социјални програм да потпишу изјаву да одустају од потраживања 
према предузећу. Радници који нису хтели да потпишу понуђену изјаву, нису могли рачунати 
на исплату социјалног програма. У Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, 
које доноси одлуку о технолошком вишку и одобрава исплату социјалног програма, тврде да с 
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тим нису упознати, додајући да нису ни меродавни да арбитрирају између захтева директора и 
радника. Они социјалне програме и отпремнине одобравају оним предузећима која испуњавају 
законске услове, а они не предвиђају никакве уцене. 

У Министарству привреде пак тврде да у члану 6 Владине одлуке о утврђивању Програма за 
решавање вишка запослених уз процесу приватизације за 2015. годину стоји да радници с 
послодавцем потписују споразум о начину исплате заосталих потраживања. Позивајући се на 
тај члан, у Министарству привреде сматрају да радници морају пристати на то да се 
привремено одрекну својих потраживања ако хоће социјални програм. Државни секретар 
Министарства привреде Драган Стевановић напомиње да, уколико радници неће да се одрекну 
својих потраживања, у том случају немају право да остваре отпремнину. Ипак, тврди, то се не 
тражи од једног или два радника већ тај споразум се потписује са свим радницима који су 
спремни да узму отпремнину и напусте предузеће. 

Синдикати сматрају да у том члану који истиче Министарство привреде нигде не пише да 
радници морају пристатити на понуду послодавца и без динара се одрећи заосталих плата, већ 
да се о заосталим платама договарају, што значи да их се не морају одрећи или да се могу 
одрећи делимично. С друге стране, подсећају синдикати, неким радницима предузећа дугују 
више новца на име неисплаћених плата него што ће добити социјалним програмом. Када је 
тако, нема никакве логике да се одрекну дуговања на име неисплаћених плата да би добили 
много мање новца. Тим пре што су многи годинама радили без плате и сада су доведени пред 
свршен чин да бирају: или отпремнина од 200 евра по години стажа или неисплаћене плате. 

Љ. Малешевић 

Или плате или отпремнина, питање је сад 
Како изврдати Неки радници „Симпа”, који су и сами били принуђени на то да се одрекну 
вишегодишњих плата које нису примали, прво су потписали изјаву о привременом одрицању 
од потраживања да би добили отпремнине. Када су их добили, њих 500 поднело је тужбе 
против „Симпа” и сада блокадом рачуна наплаћују оно што им фирма дугује, односно плате 
које нису добијали. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vulin-u-avgustu-za-281-odsto-zaposlenih-vise-nego-lane 

Вулин: У августу за 2,81 одсто запослених више 
него лане 
 

Србија бележи раст запослености од 2,81 одсто више у прошлом месецу у односу на исти 
период прошле године, рекао је данас у Бачкој Паланци министар рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања Александар Вулин. 

Позивајући се на податке Национане службе запошљавања, Вулин је рекао да је у августу 
запослено 1.235 људи. 

Током посете фирми "ДИВ традес" у Бачкој Паланци, министар је рекао да је у овом тренутку 
најбитније задржати политичку стабилност која ће учинити да економски показатељи буду још 
бољи. 
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Према његовим речима, све земље у региону имају слабије економске показатеље од Србије 
управо због тога што немају такву политичку стабилност. 

 
"Ми смо имали и поплаве и разне друге непогоде, али је руководство земље одржало 
стабилност, што се на крају види и на економским показатељима, који су све бољи и бољи", 
рекао је Вулин. 

Он је указао и на појачани рад инспекцијских служби који спрецавају рад на црно. 

 
"Инспекција рада је извршила више од 4.000 контрола и пронашла да 1.135 радника ради на 
црно, од чега је касније 950 запослено", рекао је Вулин. 

 
Говорећи о фирми чије је погоне данас обишао у Бачкој Паланци, Вулин је рекао да се ради о 
компанији која није користила "ниједан динар државних средстава", већ је искључиво 
користила сопствено знање и сопствену предузетничку храброст. 

"Заиста је пријатно бити у фирми која константно повећава број запослених и која непрестано 
ради на сопственом ширењу", рекао је Вулин. 

 
Председник опшине Бачка Паланка Александар Ђедовац рекао је да у тој општини има још 
доста фирми као што је "ДИВ традес" и да је Бачка Паланка позната по томе да има много 
успешних приватних предузећа. 

 
"Општинска администрација чини све како би олакшала рад приватним фирмама кроз смањење 
општинских такси", рекао је Ђедовац. 

 
Директор производње у "ДИВ традес" Арсен Божић казао је да је то што је од бројних 
приватних фирми у Бачкој Паланци, министар Вулин за обилазак изабрао управо "ДИВ традес", 
говори да је руководство те фирме на правом путу и да је успешно у ономе што ради. 

"Ми велики проценат производње усмеравамо ка извозу и то ћемо и убудуџхе радити и 
мислимо да на тај начин помажемо и нашој држави", рекао је Божић. 

 
"ДИВ традес" производи контејнерске вреће за хемијску и прехрамбену индустрију и 
грађевинарство, има 390 запослених, а 70 одсто производње намењено је извозу. 

(Танјуг) 
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Sindikalci traže razrešenje direktora škola koji krše 
zakon 
 

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije upozorila je na neprofesionalno ponašanje pojedinih 
direktora škola i dugogodišnju praksu da ne prijavljuju slobodna radna mesta, a potom primaju 
ljude preko veze, van spiskova nastavnika koji su ostali bez norme. 

Unija oĉekuje reagovanje ministara prosvete SrĊana Verbića na takvo ponašanje direktora škola, 

odnosno da budu razrešeni svi oni koji su prekoraĉili zakonske normative i Poseban kolektivni 

ugovor, prenosi Tanjug.  

"Ukoliko se to ne desi, spremni smo da objavimo imena i prezimena svih onih koji se ponašaju kao 

da su iznad regulativa", navodi Unija u dopisu ministru Verbiću. 

Unija smatra da se predugo gledalo kroz prste direktorima koji su, kako istiĉu, menadţerisali u 

svoju korist. 

Ministarstvo prosvete prvi put je pred poĉetak školske godine objavilo spiskove tehnoloških viškova 

u prosveti i javnosti je stavljen na uvid broj onih koji su ostali bez cele ili dela norme. 

"Vaţno je da prvi put imamo javni spisak svih tehnoloških viškova, kako direktori više ne bi mogli da 

skrivaju normu i primaju preko veze, iako bi ĉasovi trebalo da se rasporede onima koji su ostali bez 

fonda. Nadam se da to više neće raditi, jer je to kriviĉno delo", rekla je ranije novinarima 

predsednica Unije Jasna Janković. 
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