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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:577427-Konfekcija-Rudnik---od-stecaja-do-

izvoznika 

Конфекција "Рудник" - од стечаја до извозника 
М. ЛУКОВИЋ  

После вишегодишњег застоја и стечаја, погони некадашње Конфекције "Рудник" у Тополи 

поново раде. Обезбеђен је посао за 140 радника 

ТОПОЛА - После вишегодишњег застоја и стечаја, погони некадашње Конфекције "Рудник" у 
Тополи поново раде. Обезбеђен је посао за свих 140 радника, а од почетка наредне године 
биће упослено још 120 текстилаца. 

После две неуспеле приватизације и застоја од око пет година, штрајкова радника, челници 

општине успели су да пронађу инвеститора, фирму "Ауреа" из Београда, а они стратешког 

партнера из Немачке где се пласира комплетна производња. 

Погоне ове текстилне фабрике је обишао Александар Вулин, министар за рад, запошљавање и 

социјална питања. 

- Ово је најбољи пример и начин да се ангажовањем локалне самоуправе и привредника 

обнове фирме које су у тешкоћама и да се покрене производња. Држава је ту да помогне, али 

су овакве иницијативе неопходне - казао је министар Вулин. 

Председник Скупштине општине Топола Драган Јовановић каже да је најважније да су за људе 

који су били технолошки вишак и послати на тржиште рада успели да обезбеде посао и 

редовне плате. 

- Посебно је важно што је упослено 140 жена које су у средњим годинама и зато би врло тешко 

нашле посао на неком другом месту. Њима је обезбеђена егзистенција, а већ је уговорено 

проширење производње - каже Јовановић. 

У фирми "Ауреа", која је закупац погона "Рудника", кажу да је њихов циљ да по окончању 

стечајног поступка купе фабрику. Напомињу да су инострани партнери задовољни квалитетом 

њихових производа и да ће и сами обезбедити инструкторе за обуку нове радне снаге која им 

је потребна. 

  

ТРАЖЕ ШИВАЧЕ 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:577427-Konfekcija-Rudnik---od-stecaja-do-izvoznika
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:577427-Konfekcija-Rudnik---od-stecaja-do-izvoznika
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ТРЕНУТНО је проблем што на тржишту рада нема довољно квалификованих шивача, па ће уз 

помоћ Националне службе за запошљавање бити организована обука за текстилце који ће 

потом бити запослени. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:577365-Otvorena-fabrika-Leoni-Kablove-pravi-jos-

1000-zaposlenih 

Отворена фабрика "Леони": Каблове прави још 1.000 

запослених 
Д. МИЉКОВИЋ  

На отварању фабрике "Леони" у Малошишту крај Дољевца, у коју су немачки инвеститор и 

Влада Србије уложили 20 милиона евра, премијер Вучић најавио је проширење 

капацитета 

НА отварању фабрике "Леони" у Малошишту крај Дољевца, у коју су немачки инвеститор и 
Влада Србије уложили 20 милиона евра, премијер Александар Вучић најавио је проширење 
капацитета и нових 1.000 радних места поред постојећих 1.700. 

Немачки "Леони" сада има две фабрике у Србији у којима упошљава 3.400 радника, а у 

фабрици у Малошишту производе се каблови за аутомобиле марке "јагуар" и "ланд ровер". 

- Помоћи ћемо упошљавање нових радника са још шест милиона евра, пошто ће инвестиција у 

повећање капацитета бити већа 12 милиона евра. Немачки инвеститор је већ добио подстицаје 

у износу од 10,5 милиона евра, односно 7.000 евра по раднику. Морамо наставити са 

подстицајима и убудуће, јер би у супротном све те компаније отишле на друго место - навео је 

премијер и подсетио да је план Владе да стопа незапослености у нашој земљи у наредне две 

године падне испод 15 одсто. 

Он је најавио нове инвестиције у Пчињском, Јабланичком, Пиротском, Топличком и Нишком 

округу. 

- Имамо све услове за то јер страни инвеститори траже добре законе и добар пословни 

амбијент, и ми смо доста тога урадили, али још доста тога треба и да урадимо. Поред 

подстицаја потребно је да имамо обучену радну снагу која говори енглески и немачки и да 

развијамо путну и железничку инфраструктуру. Зато ћемо до 2017. године завршити све 

започете ауто-путеве што ће такође повећати приходе у овим регионима - казао је премијер.  

 

ДО ПОЧЕТКА 2017. ЗАВРШИЋЕМО СВЕ АУТО-ПУТЕВЕ 

ПРЕМИЈЕР Вучић је изјавио да ће Србија после 70 година почетком 2017. године завшити све 

ауто-путеве чију је изградњу започела и истакао да ће то утицати на развој економије. Вучић 

је, одговарајући на питање новинара који су услови потребни да би иностране компаније 

инвестирале у Србију, између осталог рекао да је то развој путне и железничке 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:577365-Otvorena-fabrika-Leoni-Kablove-pravi-jos-1000-zaposlenih
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:577365-Otvorena-fabrika-Leoni-Kablove-pravi-jos-1000-zaposlenih
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инфраструктуре. "До почетка априла 2017. године завршићемо све ауто-путеве које смо 

започели. То градимо деценијама и причамо о томе 70 година", рекао је Вучић. Према 

његовим речима, изградња ауто-пута Београд Приштина веома ће значјано утицати на развој 

пословне климе и на раст броја запослених на југу Србије. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:577363-Prestankom-rada-Tanjuga-prestao-i-radni-

odnos-zaposlenima 

Престанком рада Танјуга престао и радни однос 

запосленима 
Тањуг  

Одлуком је прецизирано да ће, у складу с престанком рада Тањуга, запосленима бити 

исплаћене отпремнине, за које су, како је саопштено из Министарства за рад 

БЕОГРАД - Поводом нетачних и непрецизних информација које су медији претходних дана 
пренели, а које се односе на престанак Јавног предузећа Новинска агенција Тањуг, менаџмент 
агенције саопштава: 

Одлуком Владе Републике Србије - као оснивача и власника Тањуга - о правним последицама 

престанка Јавног предузећа Новинска агенција Тањуг, "Тањуг је престао са радом 31. октобра 

2015. године, у складу са чланом 146. став 1 Закона о јавном информисању и медијима". 

Одлуком о престанку рада јавног предузећа одлучен је и радно-правни статус запослених. 

У складу с тим, ниједном запосленом отказ није дао директор Тањуга, јер су сви остали без 

посла престанком рада агенције, о чему је одлуку донео оснивач. 

Такође, Одлуком је прецизирано да ће, у складу с престанком рада Тањуга, запосленима бити 

исплаћене отпремнине, за које су, како је саопштено из Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, средства опредељена. 

Сви поступци који су у току заснивају се на поменутој Одлуци Владе, која је објављена 5. 

новембра у Службеном гласнику РС, и одговарајућим законским прописима. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:577307-Krusevac-Samo-vojska-gumare-spasava 

Крушевац: Само војска гумаре спасава 
С. Бабовић  

"Трајал" излаз из безнађа види у активнијем укључивању у наменску индустрију. Послови 

за Министарство одбране Србије одлична референца и за наступ на иностраном тржишту 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:577363-Prestankom-rada-Tanjuga-prestao-i-radni-odnos-zaposlenima
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:577363-Prestankom-rada-Tanjuga-prestao-i-radni-odnos-zaposlenima
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:577307-Krusevac-Samo-vojska-gumare-spasava
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РАДНИЦИ Фабрике заштитних средстава, у оквиру "Трајала", надају се да ће им Војска Србије 
бити нови послодавац, после промене власника у корпорацији која, поред ове, има још три 
целине. Уговор о набавци заштитних средстава вредан 98 милиона динара потписан минулог 
викенда, кажу, даје им веру у то да ће постати део српске одбрамбене индустрије... 

- Ако нас узме Војска, као озбиљна институција, имаћемо сигурност - каже Бобан Анђелковић 

(53), у "Трајалу" запослен већ 33 године, од којих готово пола у Погону заштитних средстава. 

А да држава ради на томе како би и Фабрика експлозива и пиротехнике била непосредније 

везана за одбрамбену индустрију недавно је потврдио и министар привреде Жељко Сертић, 

додајући да ће две гумарске фабрике - за двоточкаше у Ћићевцу, те она за теретне и 

индустријске пнеуматике - ући у приватизацију. 

- Пословодство се трудило да врати поверење купаца, промени финансијски модел пословања, 

али и да размишља о повећању енергетске ефикасности, односно увођењу нових, савремених 

технологија које ће омогућити боље пословне процесе - истакао је Сертић. 

У пракси, од 1.164 радника, око 500 би требало да буду упослени у "наменским" фабрикама. 

Посла за потребе војне индустрије има и повећава се сваке године, а само ове године 

вредност уговорених послова за Министарство одбране је износила око 124 милиона динара. 

Актуелни уговор "Трајала" и поменутог министарства гарантује четири одсто годишње 

реализације на нивоу целокупне корпорације. 

- Менаџмент "Трајала" учинио је значајан напор да побошља квалитет производа и постане 

значајан партнер Војске. Њихови производи су успешно тестирани у Техничко-опитном центру, 

а уз помоћ Војнотехничког института дошло се и до квалитета - сматра министар одбране 

Братислав Гашић. 

Милош Ненезић, генерални директор "Трајала", каже да је тек потписани уговор доказ 

поверења у њихове капацитете, тим пре што подразумева производњу у оквиру редовног 

програма фабрике чији су капацитети, својевремено, били дизајнирани за потребе читаве 

СФРЈ. Штавише, снабдевајући Војску Србије, "Трајал" добија и изузетне референце при 

конкурисању за нове послове, па је већ изгледна и више милиона вредна производња 

филтера, те муницијских кутија за америчке и грчке партнере. 

ОСТАЛИ ДУГОВИ 

ПРИВАТИЗАЦИЈА "Трајала" била је катастрофална, Бугари су - за 12,2 милиона евра - купили 

тадашњих пет фабрика, у којима је радило чак 3.500 људи, и имали обавезу да инвестирају 25 

милиона евра у наредних пет година. Међутим, то се није догодило, па је купопродајни уговор 

са "Брикелом" раскинут у децембру 2013. 
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http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:577310-Kragujevac-Priprema-se-stecaj-za-Staklaru 

Крагујевац: Припрема се стечај за Стаклару 
З. Рашић  

Привредни суд у четвртак одлучује о судбини највеће параћинске фабрике 

 
ПАРАЋИН - У Привредном суду у Крагујевцу у четвртак ће се одржати рочиште на коме ће бити 
одлучено да ли се отвара стечај у Српској фабрици стакла (СФС). Рочиште неће бити 
одложено, сазнајемо у Суду, јер је за отварање стечаја уплаћен предујам од 300.000 динара, 
колико је суд наложио. 

Стечајни судија је Бранислав Јововић, председник крагујевачког Привредног суда, а предлог 

за отварање стечаја дала је фирма "Неопласт" којој Стаклара дугује око милион евра. 

Бивши директор Борислав Вуковић тврди да је једини спас за фабрику да држава хитно 

пронађе стратешког партнера и да конвертује дуг који фабрика има - а ради се о суми од око 

32 милиона евра - у капитал. Без тога, тврди, фабрика ће отићи у стечај, 800 радника остаће 

без посла, а држава и без новца и без фабрике. 

Ситуацију додатно компликује тужба стечајног управника Корпоративно-трговинске банке из 

Бугарске, која је са собом повукла у стечај и фирму "Глас индустри". Ту фирму банка је 

формирала баш ради приватизације Стакларе. По основу кредита, Бугарска сад потражује од 

СФС 50,6 милиона евра, тако да се у овој ситуацији формални власник, тајкун Цветан Василев, 

практично више ништа не пита. 

- Ако држави треба стакларска индустрија, решења могу да се нађу, али је друго питање ако 

држава сматра да јој Стаклара не треба - истиче Живојин Матејић, председник Самосталног 

синдиката СФС. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:577310-Kragujevac-Priprema-se-stecaj-za-Staklaru
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/607261/Li-Kineska-kompanija-pregovara-sa-Smederevskom-zelezarom 

Ли: Кинеска компанија преговара са 
Смедеревском железаром 

Бета  

Амбасадор Кине у Србији Ли Манчанг рекао је да једна кинеска компанија преговара са 

Железаром Смедерево и најавио да ће о томе бити потписан документ крајем новембра, током 

посете премијера Србије Александра Вучића Кини. 

Амбасадор Кине у Београду Ли Манчанг 

Ли, међутим, није могао да каже да ли ће кинеска компанија постати власник смедеревске 

Железаре, додајући да су разговори о томе још у току. 

  

- Још о томе разговарају, али ће брзо све бити јасно - рекао је амбасадор Кине. 

  

Ли је рекао да се са Србијом разговара и о другим пројектима и да је већ отворена тема о 

оснивању кинеске индустријске зоне за коју се још бира локација. 

  

- Идеја је рођена и хоћемо да је реализујемо. У тој зони биће пуно кинеских предузетника, али 

ће бити отворена и за инвеститоре из других земаља - рекао је Ли. 

  

Према речима амбасадора, Кина као приоритетни пројекат у региону види модернизацију 

пруге Београд-Будимпешта. 

  

- Тренутно је најважнији пројекат у региону, колико видим, брза пруга Београд-Будимпешта. 

Други пројекти везују се за сваку земљу појединачно. Једино је ово пројекат између Кине, 

Мађарске и Србије. Зато бих рекао да је тај пројекат сада приоритет - рекао је Ли. 

  

Говорећи о четвртом Самиту Кине и 16 земаља централне и источне Европе који се одржава 

24. и 25. новембра по први пут у Кини, Ли је рекао да је важно да учесници скупа пронађу 

заједнички интерес за инвестиције и различите пројекте. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/607261/Li-Kineska-kompanija-pregovara-sa-Smederevskom-zelezarom
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- Ако нађемо заједнички интерес, онда ћемо наћи и пројекте. Колико кошта пројекат, толико 

ће бити и новца. Како кажу код вас, колико пара толико музике, односно колико музике 

толико и пара - рекао је кинески амбасадор. 

  

Према његовим речима, у фонду за сарадњу Кине и 16 држава је 10 милијарди америчких 

долара, али постоји и такозвани Фонд свиле у коме је 40 милијарди долара. 

  

- Поред тога, формирана је Инвестициона банка Азије која има 100 милијарди америчких 

долара. Значи, новца има, али је веома важно да нађемо заједнички интерес и пројекте - 

рекао је Ли. 

  

Он је додао да од прошле године, када су се у Београду састали представници Кине и 16 

држава средње и југоисточне Европе, договорени пројекти напредују, али не једнаком 

брзином. 

  

- Нешто иде брже, а нешто спорије, али укратко све иде напред - рекао је Ли. 
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"Кина подстиче сарадњу са Србијом" 

  

Кинески амбасадор честитао је Србији напредак на листи 

"доинг бусинесс", али је нагласио да је и без обзира на то, 

политика Кине да подстиче сарадњу са Србијом. 

  

- То је велики успех, али бих нагласио да без обзира да ли 

Србија напредује или не, кинеска влада охрабрује и 

подстиче кинеске компаније да долазе у Србију, да 

инвестирају и да сарађују с пријатељским партнерима из 

Србије. То је наша политика, тако говоримо и тако радимо 

- рекао је амбасадор. 

  

На питање шта су препреке за већа улагања у Србију, 

амбасадор Ли рекао је да као препреке види недовољно 

познавање закона и тржишта, али и језик. 

  

- Кина је азијска култура, Србија је у Европи и на путу у ЕУ. 

Кинезима ту још нису довољно познате неке ствари. Осим 

тога можда и језик - додао је Ли Манчанг. 

  

Амбасадор је рекао да од Четвртог самита Кине и 16 земаља централне и источне Европе који 

се одржава под паролом "нова перспектива", Кина има велика очекивања и изразио уверење 

да ће самит "донети нови резултат" у међусобној сарадњи. 

  

- Та врста сарадње је саставни део сарадње Кине и Европе, односно ЕУ, јер су многе учеснице 

и чланице ЕУ - рекао је Ли. 

  

Амбасадор Кине казао је да је веома задовољан сарадњом с Владом Србије. 

  

- То је пре свега захваљујући ефикасности Владе Србије на челу с премијером. Они одговорно 

и ефикасно раде с нама. Од децембра до сада, све што је договорено за време посете нашег 

премијера, све иде по плану. Није могуће све одједном, али све напредује - рекао је Ли. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/607242/Vucic-u-Nisu-Cilj-je-da-nezaposlenost-bude-ispod-15-odsto-u-naredne-dve-

godine 

Вучић у Нишу: Циљ је да незапосленост буде 
испод 15 одсто у наредне две године 

Тањуг  

Фабрика "Леони" у Дољевцу поред Ниша, која се бави производњом аутомобилских каблова за 

возила "јагуар" и "ландровер", данас је почела рад у пуном капацитету, што је пресецањем 

врпце симболично означио премијер Александар Вучић. 

Пресецању врпце присуствовали су и амбасадор Немачке Аксел Дитман и председник 

Првиредне коморе Србије Марко Чадеж. 

  

Премијер Александар Вучић изјавио је данас да је циљ да у наредне две године незапосленост 

у Србији падне испод 15 одсто и позвао немачке компаније да наставе да улажу у Србију. 

 

 Почетак рада трећег погона немачке компаније "Леони" у Србији, чијем је отварању 

присуствовао, доказ је да се марљивост исплати, рекао је Вучић и најавио још добрих вести и 

инвестиција у Пчињском и Нишавском округу и на југу Србије. 

 

 - Тим окрузима влада ће да посвети велику пажњу, гледаћемо да смањујемо незапосленост на 

југу који је доведен у такву ситуацију лошим поступањем претходних власти - рекао је Вучић. 

  

Видећете, рекао је премијер, у наредном периоду и у Врању, Нишу, Владичним хану и другим 

местима бројне инвестиције које ће влада помоћи. 

 

 Били смо пред банкротством, сада напредујемо  

Премијер је оценио да је Србија на добром путу и да напредује, будући да је држава била пред 

банкротством, са падом БДП од 3,6 одсто 2009. године, али да су болне реформе, које често 

немају подршку народа, дале резултате. 

 

 - И политички лидери се разликују тако што се не додворавају народу већ раде дугорочне 

мере које ће да доведу до бољитка. Ми нећемо да се додворавамо никоме - рекао је Вучић и 

истакао да зато поштује немачку канцеларку Ангелу Меркел која се не додворава онима који 

би да "линчују" мигранте. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/607242/Vucic-u-Nisu-Cilj-je-da-nezaposlenost-bude-ispod-15-odsto-u-naredne-dve-godine
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/607242/Vucic-u-Nisu-Cilj-je-da-nezaposlenost-bude-ispod-15-odsto-u-naredne-dve-godine
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 Он је рекао да је много важнији од било ког политичког резултата резултат на семафроу за 

Србију. 

  

- Први пут на семафроу пише да Србија не губи, него да побеђује и Србија ће ту своју предност 

да повећа, неће више писати 1:0 већ 2:0 или 3:0 и биће све успешнија и боља за своје грађане 

- рекао је Вучић. 

Премијер је рекао да је циљ да у наредне две године незапосленост у Србији падне испод 15 

одсто чиме би ушла у ред пристојних земаља, чиме би показала и да су реформе успеле. 

  

Вучић је позвао стране инвеститоре да улажу у Србију, а представницима фабрике "Леони" 

поручио да очекује и нове погоне у Србији. 

 

 - Ми смо спремни за наставак сарадње и уверен сам да ћемо да имамо добре резултате - 

рекао је Вучић оценивши да је Србија на добром и сигурном путу. 

 

 Дитман: "Леони" сјајан пример одрживог улагања немачких компанија 

Дитман је истакао данас да је компанија "Леони" веома важан послодавац у Србији са више од 

3.500 запослених и додао да је та компнанија сјајан пример одрживог улагања немачких 

компанија у привреду у Србији. 

 

 - Немачке компаније увек подробно проверавају да ли ће ући на неко тржиште, али када 

једном дођу онда увек остану и прошире и своје капацитете. Овај погон, после погона у 

Пропкупљу, заиста је прави пример за то - рекао је Дитман. 

 

 Он је додао да је 2015. година била веома успешна за привреду после реформи које је 

предузела Влада Србије и да су процене ЕУ о напретку Србије веома повољне. 

 

 - То ћемо поправити сада када уђемо у оперативну фазу о приступању Србије Европској унији. 

До краја године отворићемо прва два поглавља, а наредна два почетком 2016. године - рекао 

је Дитман. 

Како је рекао, немачке компаније играју важну улогу у Србији, и доприносе унапређењу 

пропцеса привредних реформи самим тим што инвестриају у Србију. 

 

 - Настављамо заједно са немачким привредницима да даље развијамо те односе. У тесној 

комуникацији смо са Привредном комором Србије и радимо на томе да Србија уведе дуално, 

стручно образовање - рекао је Дитман. 
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Инвестиција већа од 21 милион евра 

 

Фабрика у Дољевцу код Ниша има површину од 25.000 метара квадратних, вредност 

инвестиције је већа од 21 милион евра, а држава је дала подстицај од 10,5 милиона евра, 

односно 7.000 евра по раднику. 

  

Градња фабрике почела је у августу 2013. године, а у априлу 2014. и пробна производња. 

 

 "Леони" је у Србији присутан од 2009. године и био је, уз Дрекслмајер међу првим 

инвестицијама великих немачких фирми из аутомобилске индустрије. 

 

 Та фабрика тренутно у Србији има три производна погона, од којих су два у Прокупљу и један 

у Дољевцу код Ниша. 

 

 Укупно је "Леони" у Србију уложио нешто више од 36 милиона евра и тренутно запошљава 

4.950 радника. 

 

Србија је дала подстицаје тој компанији од 19,25 милиона евра. 

 

 Прву фабрику "Леони" је отворио у Прокупљу, која произовди кабловске сетове за БМW и 

запошљава 1.800 радника, док друга фабрика у Дољевцу производи каблове за "ландровер" и 

"јагуар" и тренутно запошљава 1.500 радника на неодређено и још око 1.000 на одређено 

време. 

 Општина Дољевац обезбедила је земљиште у близини села Малошиште без накнаде. 

 

 Трећи производни погон "Леони" је узео под закуп у Прокупљу, где тренутно запошљава 50 

радника и производи каблове за белу технику. 

 

 "Леони АГ" је један од глобалних лидера у производњи кабловских инсталација за 

аутомобилску индустрију. 

 

Та компанија је у 2014. години запошљавала око 68.000 радника у 32 земље, имала промет од 

4,1 милијарде евра и нето профит од 115,1 милиона евра. 

 "Леони" је основан 1917. године, а централа се налази у Нирнбергу у Немачкој. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/607282/SINDIKAT-NAUKE-TRAZI-SMENU-VERBICA-Ministar-ne-prepoznaje-nauku-u-

svom-resoru 

СИНДИКАТ НАУКЕ ТРАЖИ СМЕНУ ВЕРБИЋА 
"Министар не препознаје науку у свом ресору" 

Бета  

Синдикат запослених у науци најавио је данас да ће у понедељак, 23. новембра одржати 

протест у Београду на ком ће затражити од премијера Србије Александра Вучића да смени 

министра просвете, науке и технолошког развоја Срђана Вербића, јер "у свом ресору не 

препознаје науку". 

Синдикат науке затражиће смену министра Срђана Вербића 

- Научници у Србији су већ доста дуго незадовољни својим статусом. Наш главни проблем је у 

пројектном финансирању, јер то финансирање подразумева да научни радници имају третман 

хонорарних радника, иако смо сви запослени и радимо у складу са Законом о раду - рекла је 

председница Синдиката Ђурђица Јововић на конференцији за новинаре у Београду. 

  

Она је навела да ће Синдикат, који им око 3.000 чланова, тражити и смену државне 

секретарке за науку Вере Дондур, да се изједначи статус истраживача са наставним особљем у 

високом образовању, као и нормативно регулисање статуса науке у Србији. 

  

- Ми смо свесни да је то дуг процес. Ако већ годинама то тражимо да се то реши и имамо 

стално обећања да ће се то решити, ваљда је крајње време да то почне да се ради. Очигледно 

да за то на челу Министарства треба да седи особа са довољно знања, довољно способности 

да се то реализује - додала је Ђурђица Јововић. 

 Према њеним речима, пракса говори да у последњих 10 година на челу Министарства 

просвете није био нико ко је способан то да уради. 

 - У односу на 2013. годину, када смо последњи пут били на улицама, у нашим захтевима је 

промењено само име министра - рекла је председница синдиката. 

  Протест је заказан за понедељак у 11 часова на Тргу Николе Пашића у Београду. 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/607282/SINDIKAT-NAUKE-TRAZI-SMENU-VERBICA-Ministar-ne-prepoznaje-nauku-u-svom-resoru
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/607282/SINDIKAT-NAUKE-TRAZI-SMENU-VERBICA-Ministar-ne-prepoznaje-nauku-u-svom-resoru
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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/607451/Radnicima-Petoletke-ponudjeno-da-formiraju-novo-preduzece 

Радницима „Петолетке“ понуђено да формирају 
ново предузеће 

С. Миленковић  

Преосталим радницима компаније „Прва петолетка“ понуђено је да, уз уплату од 500 до 1.500 

евра, оснују ново предузеће под именом „ППТ Петолетка д.о.о.“ и закупе машине и простор. 

Радницима пунођено да дају по 500 евра за оснивање нове фирме 

Дејан Јовановић, председник Индустријског синдиката Рашко-расинског региона и радник 

фабрике ППТ Сервоуправљачи, потврдио је ову информацију али није могао да одговори ко ће 

бити власник нове компаније. 

  

- Радницима је понуђено да дају по 500 евра, али им се не гарантује радно место. Биће 

позивани, вероватно по потреби посла и везани уговором. Што се власника тиче, за сада 

постоји само иницијативни одбор који су формирали директори Холдинга и то је оно што је 

мени и радницима познато - истиче Јовановић. 

 

 Свим радницима „Прве петолетке“ недавно је понуђено да прихвате социјални програм. 

 

 Јовановић каже да међу радницима влада страх да ће, уколико се не определе за социјални 

програм, отићи кући без отпремнина или са отпремнином мањом од 200 евра по години стажа. 

  

 - Имамо доста старијих радника који би у том случају изгубили 6.000 или 7.000 евра. 

Они не желе да се коцкају. Млађи радници, који би отишли са пар стотина евра, спремни су на 

ризик, желе да остану али и да знају каква ће бити судбина компаније у будућности - каже 

Дејан Јовановић. 

  

 Директор ППТ Љубисав Панић каже да они само “примењују инструкције министарства 

привреде и ММФ”.  

 

 Министар привреде Жељко Сертић је недавно рекао да је ММФ потврдио договор да од 17 

државних предузећа која су заштићена до маја 2016. године, судбина седам предузећа буде 

решена до краја ове године.  

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/607451/Radnicima-Petoletke-ponudjeno-da-formiraju-novo-preduzece
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 “Прва петолетка” тренутно има око 1.700 радника. 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rudari_prete_strajkom_i_blokadom_magistrale.4.html?news_id=311389 

Синдикат "Ибарских рудника" незадовољан због обуставе испорука угља домаћим 

термоелектранама 

Рудари прете штрајком и блокадом магистрале 

АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ 

Београд - У случају да се не реши проблем настао због обустављене испоруке 
угља у ЕПС-ове термоелектране и ако се не обезбеди поштовање споразума између Јавног 
предузећа за подземну експлоатацију угља "Ресавица" и канадске компаније Балкан голд, 
рудари "Ибарских рудника" ће ступити у штрајк и почети са блокадама Ибарске магистрале - 
каже за Данас Горан Николић, председник Синдиката радника ЈП ПЕУ "Ресавица", који у свом 
саставу обједињава девет јамских угљенокопа, међу њима и "Ибарске руднике". Он додаје да 
ће за најављени штрајк рудари имати подршку свих јамских радника, као и колега из Бора и 
Мајданпека."Ибарски рудници" непрекидно копају угаљ 91 годину, а проблем испоруке јавио се 
први пут пре више од годину дана када је Термоелектрана "Морава" из Свилајнца, иначе 
пројектована за потрошњу угља из подземне експлоатације, после више од 45 година коректне 
сарадње, једнострано престала да прима угаљ из "Ибарских рудника", под образложењем да 
он није задовољавајућег квалитета. Термоелектрана "Никола Тесла" у Обреновцу једно време 
је преузимала угаљ, али се и са тим стало јер није потисан нови тендер са Железницом за 
превоз а проблем ствара и његов другачији истовар у ТЕНТ-у него у ТЕ "Морава" у Свилајнцу. 
Рудари су разочарани, јер се угаљ увози а продајом домаће производње нико се не бави па је 
егзистенција око 500 рудара и њихових породица неизвесна.Николић каже и да је 2010. године 
Ибарским рудницима одузето истражно право за лежиште борних минерала "Пискања" 
потписивањем споразума између ЈП ПЕУ Ресавица и Балкан голда. Споразум предвиђа да се 
"Ибарским рудницима" признају дотадашња истраживања и да се приликом евентуалног 
отварања рудника формира заједничко предузеће у коме ће углавном радити рудари 
"Ибарских рудника".- Међутим, споразум је дописом оспорила тадашња ресорна министарка 
Зорана Михајловић, без претходне консултације са пословодством ЈП ПЕУ "Ресавица", а 
капитал државе Србије и "Ибарских рудника", после вишедеценијског истраживања и улагања 
од око шест милиона долара, поклањен је Балкан голду. Та компанија користи министаркин 
допис и избацује "Ибарске руднике" из свих активности око борних минерала, иако је у свим 
стратегијама и плановима лежиште "Пискања" планирано као алтернатива за јаму "Јарандо" у 
којој се експлоатација угља ближи крају - каже Николић.Он додаје да је синдикат принуђен да 
штрајком скрене пажњу надлежнима на проблеме у "Ибарским рудницима" како би се сачувала 
егзистенција рудара. Да ли ће до штрајка доћи или не, зависи од разговора који синдикалци 
данас у еограду имају са Александром Антићем, министром рударства и енергетике. Николић 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rudari_prete_strajkom_i_blokadom_magistrale.4.html?news_id=311389
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подсећа и да је синдикат упутио писмо премијеру Србије Александру Вучићу у коме тражи да 
се рударима "Ресавице", а ради се о њих 4.000, повећају плате које су им својевремено 
умањене за 10 одсто као и да се реши пласман домаћег угља у термоелектране ЕПС-а. 
"Шокирала нас је чињеница да се не налазимо у пакету радника којима ће се делимично 
вратити умањени износ зарада, иако смо вам неколико пута до сада напомињали, а ви то 
добро и знате, да радимо најопаснији и најтежи посао у Србији", наводи се између осталог у 
писму које је Николић упутио Вучићу. 

У пламену 300 милиона 

- Због депоновања угља у Ибарским рудницима дошло је до самозапаљења, 
повремено и великих размера, чиме је направљена штета већа од сто милиона динара. 
Тренутно на депоима гори угаљ вредности од близу 300 милиона динара чиме се ствара 
огроман и трајни економски губитак у пословању, а угрожава и његов даљи опстанак рудника. 
Еколошка штета изазвана самозапаљењем угља ствара и велике проблеме локалном 
становништву - каже председник синдиката. 

Реорганизација спречава гашење рудника "Ресавице" 
Коментаришући изјаву Жељка Сертића, министра привреде да ће "Ресавица" 

можда завршити у стечају Горан Николић, каже за Данас да не очекује да ће рудници који 
газдују рудним богатством вредним 40 милијарди евра отићи у пропаст. 

- Предвиђен је програм реорганизације ЈП ПЕУ "Ресавица" којим ће се рудници 
поделити у три зависна предузећа. У првом ће бити рудници од стратешког значаја за државу, 
затим они који ће добити стратешке партнере, а у трећем они који ће бити затворени у 
периоду од три до шест година, уз финансирање из приступних фондова Европске уније. Ми 
тражимо да рудари који у том процесу изгубе посао, буду пребачени у руднике кој настављају 
са радом или да се стимулишу инвестиције како би нашли ново запослење - каже Николић. 

Протести 
У синдикату кажу да је за 23. новембар предвиђен протест упозорења у Баљевцу и 

блокада Ибарске магистрале током протеста, док ће од 1. децембра почети са једночасовним 
штрајковима упозорења на почетку сваке смене а од 7. децембра наступила би потпуна 
обустава рада. Према плану штрајкачких активности потпуна блокада Ибарске магистрале 
почеће у накнадно одређеним терминима од 10. децембра. 
 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/naucnici_u_ponedeljak_na_ulici_traze_verbicevu_smenu.55.html?news_id=3114

32 

И запослени у научноистраживачкој делатности траже исплату једнократне помоћи од 

7.000 динара 

Научници у понедељак на улици, траже 
Вербићеву смену 

АУТОР: В. А. 

Чланови Синдиката запослених у научноистраживачкој делатности одржаће у 

понедељак протест испред зграде Владе Србије са кога ће упутити захтев за смену министра 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/naucnici_u_ponedeljak_na_ulici_traze_verbicevu_smenu.55.html?news_id=311432
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/naucnici_u_ponedeljak_na_ulici_traze_verbicevu_smenu.55.html?news_id=311432
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просвете и науке Срђана Вербића и државне секретарке Вере Дондур. Председница тог 

синдиката Ђурђица Јововић каже да ће протест трајати док их на разговор не прими премијер 

Александар Вучић. Научници траже да им, као и запосленима у високом образовању, буде 

исплаћена једнократна помоћ од 7.000 динара и повећана плата од јануара 2016. за два одсто. 

Они захтевају и законско регулисање статуса науке. 

- Наш главни проблем је у пројектном финансирању, које подразумева да научни радници 
имају третман хонорараца, иако смо сви запослени и радимо у складу са Законом о раду. 
Очигледно да на челу Министарства треба да седи особа са довољно знања и способности да 
се то реализује – рекла је Јововићева.Она је упитала и зашто у ресору који је заједнички за 
запослене у просвети и науци само наука нема потписан колективни уговор. Истраживачи су указали да 
не знају како ће се финансирати наука у 2016. и оценили да је јавна расправа о стратегији и изменама 
Закона о научно-истраживачкој делатности недовољно транспарентна.Подсетимо, смену министра 
Вербића тражи и Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања, који је одустао од 
сутрашњег протеста, али би, према најавама, њихови представници требало да се састану са 
премијером Вучићем. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/uz-posredovanje-nsz-zaposleno-53771-lica 

Уз посредовање НСЗ, запослено 53.771 лица 

Уз посредовање Националне службе за запошљавање у првих десет месеци запослено је 
укупно 53.771 особа, што је повећање од око 50 одсто у односу на исти период прошле 
године, 

рекао је данас у Тополи министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Александар Вулин. 

"То говори да се привреда опоравила, да полако оживљава, али отуда и добри подаци када је у 
питању смањење незапослености која је сада 17,9 одсто", рекао је Вулин новинарима 
приликом посете погона фабрике "Ауреа", предузећа које запошљава раднике који се као 
технолошки вишак налазе на евиденцији НСЗ. 

Вулин је ипак навео да је цифра од 17,9 одсто још увек веома висока и нешто са чиме не 
можемо да будемо задовољни, али да је пример фабрике "Ауреа" начин да се ствари мењају. 

"Држава је ту да помогне, али без приватног предузетништва, без способности да привучете 
страног партнера и да сачувате квалитет какав се овде чува, не можете очекивати да ће 
држава то сама да уради, али ово је пут и одличан начин, односно нешто што враћа наду и 
говори да су ствари могуће и да идемо на боље", оценио је Вулин. 

Наводећи да му је велико задовољство што се налази у обновљеним погонима конфекције 
"Рудник", који је некада био понос наше текстилне индустрије, министар рада је је истакао да 
је захваљујући приватној иницијативи, ангажовању страног партнера, локалне самоуправе, 
НСЗ и читавог друштва, ипак нада почела да се враћа. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/uz-posredovanje-nsz-zaposleno-53771-lica
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"Од запослених 140 радница, које су биле технолошки вишак и које тешко да су могле поново 
да се запосле, да није дошло до обнављања производње", рекао је Вулин. 

Директор и власник фабрике "Ауреа" Саша Алексић рекао је да је та фирма овог лета ушла у 
врло озбиљан и захтеван пројекат у оквиру кога је упослено око 300 бивших радника модне 
конфекције "Рудник". 

Наводећи да та фабрика производи читаву палету производа за немачке купце, Алексић је 
прецизирао да у Горњем Милановцу производе блузе и кошуље, у Тополи панталоне, а у 
Београду горње делове, блејзере и капуте. 

"У Тополи имамо 140 радника, а у плану је увођење друге смене", рекао је Алексић. 

Директор немачке фирме "Драјкорн" Герит Фос рекао је да је та компаније радила седам 
година са "Рудником" и да је наставила сарадњу са "Ауреом", одласком "Рудника" у стечај. 

"Јако смо задовољни сарадњом, битно је да се и даље ради на квалитету и унапређењу", рекао 
је он, додајући да се у просеку радило 60.000 јединица у сезони. 

 
(Танјуг) 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vujovic-veca-primanja-su-znak-da-je-srbija-na-dobrom-putu 

Вујовић: Већа примања су знак да је Србија на 
добром путу 

 

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је вечерас да је повећање пензија и дела 
плата запосленима у јавном сектору од 1. јануара 2016. знак да је Србија на добром путу, 

а да ће могуће поновно повећање примања зависити од смањења дефицита. 

 
Вујовић је навео да је план владе да у наредне две године, смањи дефицит по 0,75 одсто БДП-
а. 

"То смањење не би требало ни на који начин да доведе у питање остваривање ових циљева", 
рекао је Вујовић гостујући у Око магазину РТС-а. 

 
Вујовић је рекао да, уколико резултати у следећој години премаше циљ као и у овој, влада ће 
бити више него задовољна да подели резултат. 

 
"Бићемо више него задовољни да поделимо резултат са грађанима Србија, наравно, ако ММФ 
да сагласност таквој нашој иницијативи", рекао је он. 

 
Министар је додао да је структурни дефицит који је требало смањити за четири одсто за три 
године, већ у првој смањен на 2,45 одсто, што значи да је 60 одсто пута већ пређено. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vujovic-veca-primanja-su-znak-da-je-srbija-na-dobrom-putu
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Вујовић је указао да повећање примања не би требало да доведе у питање циљ и договор са 
ММФ-ом, да се издаци за плате са уделом од око девет одсто БДП-а смање на седам одсто 
БДП-а, а пензије са око 13 на 11 одсто. 

 
"Што буде успешнији раст БДП-а и рационализације, и ако буде раста по 1,75 одсто следеће, 
2,5 одсто у 2017, то ће бити лакше оствариво", рекао је он и навео да је повећање од јануара 
усмерено на групе које су најважније са становишта услуга за становништво - образовање и 
здравство, полиција и војска. 

 
Упитан да ли је Министарство финансија једино које нема вишка запослених, он је рекао да 
би, у циљу остварења уштеде у буџету, министарство морало, рецимо, да реорганизује 
Пореску управу. 

"Пошто реформе додају нове задатке на кратак рок, за њихово спровођење потребно је више 
људи. Рецимо, подржаћемо нове инспекторе, јер је потребна свежа крв, ново знање, а не 
само да провере да ли је издати рачун фискални или профактура", рекао је Вујовић и истакао 
да ће то министарство у 2017. сигурно смањити број запослених. 

На питање колико слуха за нова запошљавање има ММФ, Вујовић каже да је ММФ подржао 
програм и стратегију реформе, али и акциони план, у којем је наведено да мора да се уради 
функционална анализа која ће показати где су слаба места, и шта мора да се мења. 

 
Вујовић је додао и да буџет за 2016. не наводи број људи који ће остати без посла, а влада ће 
донети такву одлуку. 

Буџет ће, како је рекао, крајем следеће недеље бити спреман да буде усвојен на влади, како 
би ММФ могао да разматра трећу ревизију аранжмана пре празника. 

 
Вујовић је, такође, навео да ће због добрих резултата фискалне консолидације бити далеко 
лакше наћи партнере за нека од 17 стратешких предузећа којима је продужен рок за 
приватизацију. 

"Има заинтересованих. Добро је да има више интересената данас него пре шест месеци, а то 
је зато што добри резултати фискалне консолидације дају бољи имиџ земљи и позитиван знак 
инвеститорима", рекао је Вујовић, додајући да ће седам од 17 фирми бити решено до краја 
године. 

  

Рата кредита у швајцарцима мања и за трећину 
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да ће влада све учинити да помогне 
задуженима у швајцарским францима, али да ће помоћ бити циљана на оне који су у тешкој 
ситуацији, као и да би након репрограма њихове рате могле бити и за трећину ниже. 

Вујовић је рекао да ће се то решење тражити у оквиру Радне групе која је формирана на 
предлог премијера Александра Вучића, а коју чине представници Владе Србије, Националне 
корпорације за осигурање стамбених кредита, банке које су највише одобравале кредите у 
францима, као и представници удружења потрошача Ефектива. 

"Ми немамо никакве законске надлежности за то, али као што је премијер рекао, осећамо 
моралну и политичку обавезу да помогнемо. То не значи да можемо да се мешамо у 
облигационе односе банака и клијента", рекао је Вујовић гостујући у Оку на РТС-у. 
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Он је рекао да је влада урадила све како би помогла, а препорука ће бити да, у оквиру 
могућности банке преиспитају кредите, за оне који су у тешкој ситуацији. 

 
Вујовић је рекао да је тај репрограм увек индивидуалан, да ће бити циљан и усмерен на оне, 
од око 20.000 дужника, који су у најлошијој ситуацији. 

 
"Показатељи говоре да би и трећина рате могла да се смањи", рекао је Вујовић и додао да ће 
држава настојати да, између осталог, банкама за тај део који отпишу обезбеди повољан 
порески третман. 

Он је подсетио и да је Народна банка Србије наложила банкама да преиспитају начин 
одређивања камате и оне су то урадиле, што је дужницима дало неких 50 милиона евра 
смањења дугова. 

 
"То су сви добили, прерачунате камате тамо где су биле урачунате више", рекао је он и додао 
да је НБС такође предложила четири модела за дужнике у францима. 

 
"То је прихватило око 14 одсто задужених", навео је. 

(Танјуг) 
 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/otpremnine-u-tanjugu-spremne-za-sve 

Отпремнине у Танјугу спремне за све? 

Танјуг је престао с радом 31. октобра 2015. године, у складу са чланом 146. став 1 Закона 
о јавном информисању и медијима, каже се у саопштењу менаџмента Агенције, које је 

реаговало на информације у јавности да је део од 188 запослених добио решења о престанку 
рада, иако су после неуспеле приватизације обавештени да ће сви у овој новинској агенцији 
радити до краја новембра. 

Министар за рад Александар Вулин изјавио је раније да ће све што се дешава по питању 
Танјуга бити у складу са законом. “Опредељене су отпремнине за њих”, изјавио је министар 
Вулин. “И, наравно, надамо се да ћемо наћи инвеститора, који ће моћи да помогне да Танјуг 
настави да функционише”, рекао је Вулин.  “Било би велика штета да изгубимо Танјуг”, 
закључио је министар и додао да је сигуран да ће Министарство културе и информисања дати 
свој допринос. 

“Одлуком о престанку рада јавног предузећа одлучен је и радно-правни статус запослених. У 
складу с тим, ниједном запосленом отказ није дао директор Танјуга, јер су сви остали без 
посла престанком рада агенције, о чему је одлуку донео оснивач”, део је саопштења 
менаџмента Танјуга, које није прецизирало да ли су сви запослени добили решења или је 
папир о престанку радног односа стигао само на неке адресе. 

“Такође, Одлуком је прецизирано да ће, у складу с престанком рада Танјуга, запосленима 
бити исплаћене отпремнине, за које су, како је саопштено из Министарства за рад, 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/otpremnine-u-tanjugu-spremne-za-sve
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запошљавање, борачка и социјална питања, средства опредељена. Сви поступци који су у току 
заснивају се на поменутој Одлуци Владе, која је објављена 5. новембра у Службеном гласнику 
РС, и одговарајућим законским прописима”, наводи се у саопштењу менаџмента Новинске 
агенције Танјуг. 

И. В. 
 Биће решења 

Председник Владе Србије Александар Вучић изјавио је  да се нада да ће бити решења за 
новинску агенцију Танјуг. 

- Ја мислим да су људи највећи ресурс, а не имена и не форма, као што Срби обично мисле. 
Мислим да је то најважније и да ће бити решења - одговорио је премијер. Вучић је рекао да не 
зна тачно како то све иде сада, да је раније већ разговарано о отпремнинама и да су они који 
иду добили или да ће добити отпремнине. 

 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/strajk-upozorenja-u-jkp-put_660273.html 

Штрајк упозорења у ЈКП Пут 

НОВИ САД  

Штрајк упозорења одржан је јутрос у Јавном комуналном предузећу Пут. У синдикату 

кажу да су разлог су неисплаћене зараде и путни трошкови. 

 

У јавном комуналном предузећу Пут тврде да нису добили октобарску плату, и кажу да се 

плаше да неће на време добити први део новембарске зараде. 

"Дошао је директор који је направио низ мера, плата је у просеку 30 одсто скинута, динамику 

исплате редовне зараде постигли смо у априлу да би сад опет имали овај проблем", каже 

Горан Милић председник синдиката. 

Директор предузећа каже да је 15. октобар био рок за исплату септембарске зараде и да су 

радници већ следећег дана дошли са обавештењем да ће штрајковати. Он тврди да је у 

последњих месец дана било тешкоћа, због којих плата касни, али да је синдикат о томе био 

обавештен. 

"Ми каснимо са исплатом два путна трошка, каснимо ту октобарску плату и ми ћемо до краја 

већ ове недеље изаћи из блокаде, али не зато што је неко штрајковао сат времена, може да 

штрајкује сто један сат, већ зато што је посао одрађен", наводи Жељко Џакула директор ЈКП 

Пут. 

Према речима председника синдиката, проблем је то што, између осталог, кредит није 

реализован на време. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/strajk-upozorenja-u-jkp-put_660273.html
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"Сам ниво пословања за ову годину и буџет је мали, ниво искоришћености возног парка је 

мали и онда не можемо да очекујемо резултат. Да је којим случајем кредит реализован на 

почетку грађевинске сезоне мислим да би сада имали сасвим другу причу", наводи Милић. 

Директор ЈКП Пута каже да је предузеће добављачима још увек дужно 600 милиона, али је 

започето решавање и тог проблема. 

"Требало се стрпити још који дан, управо реализујемо кредит који је пре свега намењен 

добављачима, али исто тако реализујемо и зарађене паре из града", тврди Џакула. 

Према најавама синдиката, уколико не буде договора са управом предузећа, штрајк ће бити 

генерални. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=11&dd=18&nav_id=1064470 

Рудари увређени: Где смо ми у пакету зарада? 

Рудари Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља "Ресавица" затражили су од 
премијера Александра Вучића да се и њима врати део умањених зарада. 

ИЗВОР: БЕТА  

Рудари траже повраћај који су добили пензионери и запослени у здравству, просвети, полицији и 

војсци. 

У писму Вучићу, које је у име рудара потписао председник Главног одбора Синдиката радника 
"Ресавице" Горан Николић, наводи се да је рударе шокирала чињеница да се не налазе у 
пакету радника којима ће се делимично вратити умањени износ зарада иако рудари раде 
најопаснији и најтежи посао у земљи". 
  
Он је казао да рудари подземне експлоатације Србије први пут примају најмање плате у својој 
историји.  
 
"Моји рудари на 400 метара дубине копају црно злато, у огромној прашини, у сагнутом 
клечећем положају, без нормалног ваздуха, у присуству јамских гасова, на високој 
температури, без дневне светлости", написао је Николић.  
 
Николић је навео да је други проблем рудара престанак испоруке угља према 
термоелектранама Електропривреде Србије (ЕПС). 
  
"ЕПС је све мање заинтересован за наш угаљ и у депоима га има углавном у свим 
рудницима. Вредност тог угља који се, ето, и самозапалио, јесте преко 500 милиона 
динара",казао је Николић. 
  
Један од рудника, Ибарски рудници из Баљевца на Ибру, са највећом производњом у 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=11&dd=18&nav_id=1064470
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"Ресавици" прети штрајком зато што је рудник, после 91 године непрекидног рада, зауставио 
производњу јер су сви депои угља пуни. Вредност тог угља је 300 милиона динара. У депоима 
је већ изгорео угаљ у вредности више од 100 милиона динара. 
  
Слично је и у највећем руднику "Ресавице", Рембасу као и у другим рудницима.  
 
Николић је напоменуо да увозни угаљ није јефтинији од домаћег, као и да су раније захтевали 
да се врате у ЕПС и тада, како кажу, до овог не би дошло. 
  
"Уколико и ово писмо остане без вашег одговора знаћемо да ЕПС има Владину подршку у 
свему што се дешава са пласманом угља из подземне експлоатације угља", казао је 
Николић.  
 
Он је навео да рудари имају и друге проблеме као што су неповезан радни стаж, дуговања за 
сменски рад, јубиларне награде, боловања, отпремнине, превоз на посао. 
  
Горан Николић је додао више неће тражити састанак са премијером јер је то безуспешно 
много пута покушавао, већ да се нада да ће премијер наложити хитно решавање свих 
проблема.  
 
"Ресавица" у свом саставу има девет рудника и око 4.000 запослених. 
 

 

 


