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НЕМА ИСПЛАТЕ Радници компаније "Ратко 
Митровић" протестовали у центру Београда 

Ст. Ђурић  

Радници компаније "Ратко Митровић" штрајковали су данас на Тргу Николе Пашића у Београду 

због неисплаћених личних доходака. 

Радници на Тргу Николе Пашића 

На Тргу Николе Пашића окупили су се радници грађевинског предузећа "Ратко Митровић", 

одакле су започели протестну шетњу ка згради Владе Србије поводом неисплаћених личних 

доходака и тражећи смену генералног директора Душана Басаре. 

  

- Ми смо се окупили поводом неисплаћена 22 лична дохотка и тражимо смену директора 

Душана Басаре. Радници месецима раде за нередовне и неадекватне исплате иако је унапред 

припремљеним планом реорганизације (УППР), одређено да се радници исплате онолико 

колико је договорено - рекао је председник синдиката "Ратко Митровић" Дедиње, Милан 

Николић. 

 

 На протесту се нашао и Саша Торлаковић, председник градског синдиката радника 

грађевинарства и ИГМ Србије, који је такође огорчен због овог проблема. 

  

- Данас ови радници не само да указују на свој проблем у предузећу, већ указују на горући 

проблем Србије: корупцију и привредни криминал, као и на очајну приватизацију која је као 

цунами очистила високоградњу и грађевинску оперативу Србије. Ово су нам последњи начини 

да скренемо пажњу на нестанак преко 120 великих грађевинских кућа, које су изградиле 

најтеже грађевинске објекте у Србији и широм света. Тражимо од свих ресорних 

министарстава, посбно од министарства полиције, да испитају рад бахатих и алавих власника, 

како би се бар неколико преосталих грађевинских предузећа спасило - рекао је Торлаковић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/607577/NEMA-ISPLATE-Radnici-kompanije-Ratko-Mitrovic-protestovali-u-centru-Beograda
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/607577/NEMA-ISPLATE-Radnici-kompanije-Ratko-Mitrovic-protestovali-u-centru-Beograda
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  Финансијски директор "Ратко Митровић" Дедиње, Никола Загорац, испричао нам је да 

подржава штајкачке захвтеве, и да је њихов циљ да државни органи помогну у завршетку 

започетих правних аката. 

  

- Стратегијски проблем настао је када је 2013. "Ратко Митровић" потресао један од 

најозбиљнијих штрајкова у историји. Тај штрајк је окончан у договору са директором али није 

испоштован. Након тога, радници су изашли у сусрет директору, и усвојен је УППР, који је 

постао правоснажан 22. децембра 2014. Овим усвајањем, радници су дали нову шансу 

директору и одрекли се 30 одсто зарада које треба исплатити у периоду од пет година са грејс 

периодом, и прихватили су да буду исплаћени минималне заостале зараде у том тренутку. 

Након усвајања УППР-а, директор и даље суверено управља, и буквално исплаћује кога он 

хоће. Оно што је најбитније после усвајања, јесте да директор не исплаћује 22 заостала 

дохотка, док је УППР-ом севи предвидео 80.000 динара а стечајном управнику 970 евра, на 

месечном нивоу, чиме је довео и фирму и раднике у безизлазну ситуацију па су они принуђени 

да своја права остваре на сваки могући начин, укључујући медије, државне органе и све 

остале институције, које могу да спрече самовољу једног човека. Директор свесно избегава 

своју обавезу и смишља изговоре за одлагање исплате радницима, док неки људи у компанији 

имају плате од 100 до 150 хиљада динара, а радници нису примили плате 6 месеци. Душан 

Басара се понаша као да се само он пита и њега нико не контролише, а остварује изузетно 

лоше резултате. Од премијера, Александра Вучића, очекујемо да помогне, како би на чело 

компаније дошао неко ко мже поштено руководити истом - изјавио је Загорац. 

  

Радници представили своје виђење Басаре 

Такође, бивши технички директор, Мирјана Паројчић, образложила је због чега је смењена 

пре око три месеца. 

  - Када су нам дали обрачунате листиће за плату, они су били неадекватно обрачунати и нису 

се придржавали важећих уговора, него су били обрачунати по минималном личном дохотку, 

који је такође ушао у обрачун за пензијско и здравствено, и самим тим би нам основица за тај 

период, од око годину и по дана, била умањена. Званичним дописом указала сам на 

неправилност обрачунатих личних доходака, и док сам била на годишњем одмору, избацили су 

ми ствари и нисам могла да уђем у канцеларију. Након тога су уследиле и даље санкције: 

смена, искључивање телефона, одузимање службеног возила итд. Упркос УППР-у, који је 

усвојен 2014, уместо предвиђених нето доходака, наставили смо да примамо нередовне 

минималце, и то на сваких четири до пет месеци - испричала нам је Паројчић.   Неки од 

радника, који су смештени у Добановцима у објекту под власништвом "Ратко Митровић", 

пожалили су се како већ четири месеца тамо немају струју, и да самим тим немају адекватне 

услове за живот. 
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- Нас су преместили из Блока 45 у Словачку улицу 90, у Добановцима. Тамо нас има 30, и већ 

четири месеца живимо без струје. Не можемо да се истуширамо као људи - казали су 

Томислав Јанковић и Раденко Марковић, радници у пензији. 

  

Радници су кренули ка згради Владе Србије 

Генерални директор "Ратко Митровић" Дедиње, Душан Басара, истакао је да ће радници бити 

подмирени у наредних неколико недеља, најкасније месец дана. 

  

- За 22 дохотка које радници траже, плаћени су порези и допринос, тако да су за испату остале 

само нето плате. У фирми има 86 радника који потражују дохотке. У јуну 2014. године, усвојен 

је УППР који је постао правоснажан 6. јануара ове године, а у том периоду рачун се налазио у 

блокади, тако да радницима није било могуће исплатити дохотке, па је било понуђено да 

пређу у фирму у оквиру система "Ратко Митровић", у којој имају обезбеђен посао до 

правоснажности УППР-а. Број радника који су прешли био је 60, док је остатак, међу којима су 

били људи из управе, чуварске службе и радници, остао у "Ратко Митровић" Дедиње, где су 

чекали на посао и где им је одсуство било плаћено. Самим тим, "Ратко Митровић" Дедиње није 

имало пословне приходе и једини начин да се исплате обезбеде, јесте продаја објеката у 

изградњи, који су власништву предузећа. Пред уговарањем је продаја једног таквог објекта, 

која ће се десити у неколико наредних недеља, најкасније за месец дана, и која ће измирити 

тражене дохотке – изјавио је Басара. 

Он је додао и да је мало нелогично да финансијски директор, иначе његов први сарадник, 

који поред њега има обавезу исплата доходака и наплату потраживања, учествује и један је од 

главних организатора штрајка који не доприноси решавању проблема, већ га, штавише, 

продубљује. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/607636/Vujovicu-plus-Serticu-minus 

ЕВРОПСКА УНИЈА ХВАЛИ НАПРЕДАК СРПСКЕ ЕКОНОМИЈЕ, АЛИ И УПОЗОРАВА НА БРОЈНЕ 

ПРОБЛЕМЕ 

Вујовићу плус, Сертићу минус 

Слађана Вукашиновић  

Србија на путу европских интеграција највећи напредак бележи у области економских 

реформи, али и у тој сфери и даље постоје бројни проблеми. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/607636/Vujovicu-plus-Serticu-minus
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Овако укратко гласи оцена Европске комисије за ову годину, коју је јуче изнео Фрејк Јанмат, 

шеф сектора за европске интеграције Делегације ЕУ у Србији. 

 

Из извештаја ЕК произлази да највише похвала заслужује министар финансија Душан Вујовић 

због смањења буџетског дефицита, док пацке иду на адресу министра привреде Жељка 

Сертића због велике финансијске помоћи државним предузећима. 

 

 - Србија је захваљујући значајним мерама консолидације и бољем убирању пореза драстично 

смањила дефицит. Он је на нивоу испод пет одсто БДП. Поред тога, привредни раст је на 

нивоу од 0,7 одсто БДП, што је такође добро. Смањена је и незапосленост на испод 20 одсто, а 

инфлација је изузетно ниска. То су све добри параметри који указују на то да је Србија 

спремна да у области економије прати стандарде ЕУ - рекао је Јанмат. 

 

 Фрејк Јанмат 

Он је, међутим, поред похвала изнео и недостатке српске економије који се морају отклонити. 

Највећи од њих везују се за недовољну брзину у реформама државних предузећа, као и 

субвенције које се за њих издвајају из буџета. 

 

 - Србија би требало да преиспита ефикасност државне помоћи и осигура да се помоћ пружа у 

складу са прописима. Државна помоћ је и даље присутна у Србији, а у 2014. години је и 

повећана на 2,7 одсто БДП, што је и даље високо с обзиром на то да је у ЕУ 0,8 одсто БДП. 

Позитивно је што „Железара Смедерево“ од 1. фебруара није добила државну помоћ, али ми 

преиспитујемо и да ли је „Ер Србија“ добила новац од државе у складу са критеријумима ЕК - 

рекао је Јанмат. 

 

 Европска комисија посебно замера Србији увођење заштитних мера за увоз млека и 

свињетине из ЕУ, што, како кажу, представља кршење Споразума о стабилизацији и 

придруживању, и тражи да се та мера до краја године укине. 

 

 Осим тога, од наше земље се тражи и да донесе закон о ГМО. Јанмат је објаснио да Србија 

тим законом може и да забрани узгој ГМО култура. 

 

 - Што пре Србија усклади закон о ГМО са ЕУ, тим боље, јер то задржава Србију на путу ка 

чланству у Светској трговинској организацији - рекао је Јанмат. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/607668/Prekinuto-rociste-na-kom-se-odlucuje-o-Paracinskoj-staklari 

Прекинуто рочиште на ком се одлучује о 
Параћинској стаклари 

Тањуг  

У Привредном суду у Крагујевцу прекинуто је рочиште на коме се одлучује о одласку у стечај 

Српске фабрике стакла из Параћина, а наставак је заказан за 21. децембар, речено је данас 

новинарима у том суду. 

Отварање стечаја над Српском фабриком стакла је предложио 26. октобра ове године, 

поверилац "Неопласт индустрy" из Београда због ненамиреног потраживања по уговору о 

извођењу инвестиционих радова на објекту за водоснабдевање фабрике, у вредности од 112 

милиона динара. 

Предлагач је навео још да је разлог за стечај и блокада рачуна дужника. 

Председник Привредног суда, Бранислав Јововић је рекао да је фабрика стакла успела да 

измири ово потраживање, а остало је да се постигне договор у вези са каматом. 

 Рачун фабрике стакла у Парћину је у блокади за око 425,5 милиона динара у трајању од 423 

дана. 

  - Лично мислим да ће да додје до договора и да ће бити оклоњени разлози који би фабрику 

водили у евентуални стечај -  рекао је Јововић. 

 Он је оценио да би такво решење било значајно за наставак рада Српске фабрике стакла из 

Параћина у којој је запослено 850 радника и чија је производња важна за привреду Србије. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/607650/Isplata-pomoci-prosveti-od-7000-dinara-do-kraja-novembra 

Исплата помоћи просвети од 7.000 динара до 
краја новембра 

Тањуг  

Влада Републике Србије усвојила је данас закључак исплати једнократне помоћи у износу од 

7.000 динара запосленима у основним и средњим школама, предшколским установама, 

установама ученичког и студентског стандарда и високошколским установама. 

 Исплата ће се извршити у складу са Законом до краја новембра, наведено је у саопштењу. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/607668/Prekinuto-rociste-na-kom-se-odlucuje-o-Paracinskoj-staklari
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/607650/Isplata-pomoci-prosveti-od-7000-dinara-do-kraja-novembra
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Влада је на данашњој седници усвојила и Предлог закона о спорту а којим се повећава 

одговорност свих који раде са децом и сви облици злостављања, злоупотреба и насиља 

елеминишу се и најоштрије санкционишу. 

 

Како се наводи уводе се здравствени прегледи за децу од шест до 14 година који ће бити 

бесплатни када се обављају у здравственој установи или заводу за спорт и медицину спорта. 

 

Предлогом закона одредјују се начини склапања уговора са спортистима, нарочито са децом и 

доносе се строги критеријуми контроле трансфера у спорту. 

 

Уводи се и јединствени визуелни идентитет наше репрезентације, а Предлог закона о спорту 

предлаже да се приватизација у спорту уреди посебним законом. 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:577501-Naucnicima-ni-plate-kao-drugima 

Научницима ни плате као другима! 
И. МИЋЕВИЋ  

У Београду за понедељак заказан протест синдиката науке, са захтевом за смену 

министра. Криве га за бројне проблеме, па и за то што се рад плаћа као "специјализоване 

услуге" 
СИНДИКАТ науке, на протесту заказаном за понедељак у 11 часова на београдском Тргу 
Николе Пашића, затражиће смену министра просвете, науке и технолошког развоја др Срђана 
Вербића и државне секретарке проф. др Вере Дондур. Незадовољни су, кажу, положајем 
науке и недовољним ангажманом оних који о њој треба да брину. 

Када је уведен солидарни порез и када су плате смањиване за десет одсто, тада је научна 

заједница, која броји 3.600 истраживача и још толико других запослених у институтима, била 

погођена, а сада им, тврде, није враћено чак ни симболичних два одсто, као запосленима на 

универзитетима. 

- Само плате научника, од целог јавног сектора, у буџету нису наведене као плате, већ као 

"специјализоване услуге". Наше зараде су годинама у истом кошу са трошковима 

репрезентације и путовања - огорчена је др Ђурђица Јововић, сарадница Института за 

медицинска истраживања и председница Синдиката науке. - Тражимо да будемо везани за 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:577501-Naucnicima-ni-plate-kao-drugima
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институцију и тако примамо део плате, а други део да зависи од пројеката у којима 

учествујемо. Јер, како сада ствари стоје, ако неком колеги не буде одобрен пројекат, он 

остаје потпуно без посла и примања. 

Наша саговорница напомиње да су она и њене колеге генерално незадовољни статусом који 

наука има у друштву, али и у оквиру надлежног министарства. Кажу, истраживачи нису имали 

прилику да виде коначну верзију Закона о научноистраживачкој делатности, који је прослеђен 

Влади Србије на усвајање. Нису задовољни ни тиме што ће јавна расправа за тек објављену 

стратегију научног развоја у наредних пет година трајати свега две недеље. 

НЕИЗВЕСНО ЗА МЛАДЕ 

- До краја године требало би да буде расписан конкурс за нови пројектни циклус, али нам је 

речено да буџет у 2016. неће бити већи од овогодишњег. То значи или да нећемо моћи да 

укључимо младе научнике у пројекте, или да ће нам свима плате бити додатно смањене - 

претпоставља др Јововић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:577499-U-javnim-sluzbama-radnici-drugog-reda 

У јавним службама радници другог реда? 
Б. Р. - Ј. Ж. С.  

Синдикати сматрају да је предложени Закон о платним разредима дискриминаторски и 

неуставан. Мање ће се плаћати накнаде за одмор, боловање, минули рад и ноћна сатница 
 

НЕ може један лекар у Дому здравља у Бабушници да буде изједначен са доктором у 
Клиничком центру Србије у Београду. Исти посао не ради "теткица" у основној школи или у 
Ургентном центру, као што нису исто оптерећени возач министра и начелника у општини. Овај 
пропис је једна утопија, који ствара две групе радника, запослене у државној управи и остале, 
каже о Нацрту закона о платним разредима Ранка Савић, председница Асоцијације слободних 
и независних синдиката. 

Радничка удружења запослених у друштвеним делатностима очекују позив Министарства за 

локалну самоуправу за први састанак новоформиране радне групе на којој би требало да се 

расправља о, како кажу, за њих спорним одредбама нацрта закона о платама запослених у 

јавном сектору. 

- Тај нацрт закона је дискриминаторски зато што се запосленима у друштвеним делатностима 

даје много мања права него Законом о раду - каже др Зоран Савић, председник Синдиката 

запослених у здравству и социјалној заштити. - Према том нацрту, запосленима у здравству, и 

уопште у друштвеним делатностима, не би се плаћао прековремени рад, него би добијали 

слободне дане. Накнаде за одмор и боловање би се обрачунавале на основну плате, а не 

према просеку претходних 12 плата као што је по Закону о раду. Ни минули рад се не би 

вредновао са 0,4 одсто по години, него би био максимално до четири одсто. Не би се 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:577499-U-javnim-sluzbama-radnici-drugog-reda


9 

 

увећавала ни ноћна "сатница" за утврђених 26 одсто, већ би се ноћни сати уграђивали у 

коефицијент за обрачун плата са максимално два одсто. 

Јавна расправа о нацрту овог закона завршена је 10. новембра. По том предлогу за сваки сат 

прековременог рада запослени има право на сат и по слободно, а скупљени слободни сати 

морају да се искористе у наредна три месеца. Нацртом закона предвиђено је да се онима који 

због природе посла не буде омогућено да искористе слободне сате, они исплаћују и то са 

увећањем од 26 одсто у односу на основни сат рада. 

За разлику од синдикалаца, професор др Душан Милисављевић, специјалиста ОРЛ у КЦ Ниш и 

члан Скупштинског одбора за здравље и породицу, у овом предлогу не види ништа спорно. 

- Не знам ниједног хирурга који ће протестовати зато што је због операције остао сат и по 

дуже на послу - каже проф. Милисављевић. - Постоји начин да се то компензује, и у 

развијеним земљама лекари за прековремени рад добијају слободне дане. Лично се оштро 

противим појавама које смо у здравству имали претходних година да се неке услуге 

проглашавају за ванстандардне и да се пружају по ценовнику. 

АСНС једини је до сада покренуо иницијативу за преиспитивање овог акта. 

- Њиме се негирају одредбе Закона о раду јер је ово у ствари лекс специјалис, који изгледа 

постаје пракса у нашој земљи - каже Ранка Савић. - Њиме се анулира важење осталих закона, 

што није у духу демократских влада. Самим тим што прави разлику између радника, дели их 

на раднике првог и другог реда, он је и неуставан. 

УДАР НА СИНДИКАТЕ 

Основна примедба Ранке Савић је што Нацрт закона гаси колективно преговарање и уговоре, 

јер "када је нешто већ уређено лекс специјалисом нема се о чему преговарати". 

- На тај начин се поништава рад синдиката, јер он више нема шта да тражи у државној управи, 

када је већ све прописано - каже Савићева. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:577617-Reforme-nas-tek-ocekuju 

Реформе нас тек очекују 
Д. И. К.   

Поруке са 14. међународна конференција београдске берзе. Хитно решити проблем седам 

стратешких предузећа 
 

СРБИЈА је на правом путу, али су за већи раст потребне дубље реформе - поручио једанас шеф 
Канцеларије Светске банке у Србији Тони Верхеијен, додајући да је буџет за следећу годину 
прилика да Влада пошаље сигнал да је направљен корак у правом смеру. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:577617-Reforme-nas-tek-ocekuju
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Он је на 14. Међународној конференцији Београдске берзе о користи тржишта капитала за 

јачање капацитета домаће привреде, рекао да Влада не сме да одустане од плана да до краја 

године реши питање седам стратешких предузећа, а до маја следеће године осталих десет и 

да ће од тог посла у великој мери зависити даља судбина фискалне консолидације. 

- Сви позитивни ефекти које је влада до сада постигла би могли бити поништени уколико се не 

нађу решења за ова стратешка државна предузећа - истакао је Верхеијен. - Највећи ризик 

постоји у енергетском сектору. Ако влада не реши проблем РТБ Бора, Ресавице... изостаће 

ефекти фискалне консолидације. 

Ако у предвиђеном року буде решен проблем 17 стратешких предузећа, влада ће, како истиче, 

са већим самопоуздањем кренути ка крупнијим реформама, али ће и мало релаксираније 

приступити платама и пензијама. 

Члан Фискалног савета Владимир Вучковић каже да ће следећа година бити кључна да се види 

суштинско опредељење владе за реформе, али оцењује и да смањивање буџетског дефицита 

неће ићи лако. Он је истакао да ове године држава није издвајала додатни новац за државна 

предузећа, али је упозорио на ризик да се таква ситуација наредне године не понови. Према 

Вучковићевим речима, највећи изазов за Владу Србије у наредном периоду биће приватизација 

и решавање јавних предузећа. 

НИС ДОБИТНИК 

Компанија НИС добила је награду за најбоље односе са инвеститорима за 2015. годину коју 

додељује Београдска берза. Међу 11 компанија из Србије и региона које су учествовале у 

избору, НИС је добио највишу укупну оцену према бројним критеријумима. У име компаније 

НИС, награду је примила Јелена Миљуш, руководилац Службе за односе са инвеститорима. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/odluka_o_strajku_u_quotibarskim_rudnicimaquot_danas_.4.html?news_id=3

11447 

Састанак министра рударства и енергетике Александра Антића и представника 

Синдиката радника ЈП ПЕУ "Ресавица" 

Одлука о штрајку у "Ибарским рудницима" данас 
АУТОР: Г. В. 

Београд - Да ли ћемо одустати од наших предвиђених штрајкачких активности 

након разговора које смо јуче имали са Александром Антићем, министром рударства и 

енергетике, или не одлучићемо данас на састанку Штрајкачког одбора "Ибарских рудника". 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/odluka_o_strajku_u_quotibarskim_rudnicimaquot_danas_.4.html?news_id=311447
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/odluka_o_strajku_u_quotibarskim_rudnicimaquot_danas_.4.html?news_id=311447


11 

 

На том састанку присутне ћемо обавестити о закључцима донетим на састанку са министром 
Антићем - каже за Данас Горан Николић, председник Синдиката радника јавног предузећа за 
подземну експлоатација угља "Ресавица", у оквиру кога делује и Синдикат "Ибарских рудника". 

Николић објашњава да је са министром Антићем договорено да од децембра 
поново почне са трајним снабдевањем угљем из "Ибарских рудника" Термоелектране "Никола 
Тесла" у Обреновцу која ће преузети 150 хиљада тона угља. 

- Такође је договорено да "Ибарски рудници" поново почну са снабдевањем 
Термоелектране "Морава" из Свилајнца која ће у наредној години преузети 40 хиљада тона а 
2017. 80 хиљада тона угља. Сутра ће бити формирана и комисија која треба да реши сва 
спорна питања између јавног предузећа ПЕУ "Ресавица" и канадске компаније Балкан голд - 
истиче Николић. 

Наш саговорник подсећа 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, поклоњен 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. 

"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 потписан 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. 
 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_dve_godine_nezaposlenost_ce_pasti_ispod_15_odsto_.4.html?news_id=3

11446 

Премијер Србије Александар Вучић отворио трећи погон у фабрици "Леони" код Ниша 

За две године незапосленост ће пасти испод 15 
одсто 

АУТОР: З. М. 

Ниш - Председник Владе Александар Вучић изјавио је јуче да је циљ да у наредне 
две године незапосленост у Србији падне испод 15 одсто и најавио повећан обим инвестиција 
на југоистоку земље, где је незапосленост велика. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_dve_godine_nezaposlenost_ce_pasti_ispod_15_odsto_.4.html?news_id=311446
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_dve_godine_nezaposlenost_ce_pasti_ispod_15_odsto_.4.html?news_id=311446
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Он је у Дољевцу код Ниша означио почетак рада трећег погона немачке фабрике "Леони", која 

је пробну производњу започела у априлу прошле године. 

Вучић је казао да је држава фабрици "Леони" дала подстицај од 10,5 милиона 
евра, односно седам хиљада евра по новоотвореном радном месту. Општина Дољевац 
обезбедила је земљиште без накнаде. Фабрика, која има површину од 25.000 квадратних 
метара, тренутно запошљава 1500 радника, а планира да их запосли још најмање 200. 

"Леони" у Србији, иначе, има три фабрике, од којих су две у Прокупљу и једна у 
Дољевцу. Ова компанија је у Србију уложила нешто више од 36 милиона евра и тренутно има 
укупно 4.950 радника. Држава Србија је, пак, за запошљавање радника у овој компанији 
издвојила субвенције у укупном износу од 19,25 милиона евра. Фабрика у Дољевцу производи 
аутомобилске каблове за возила "јагуар" и "ландровер", а погони у Прокупљу кабловске сетове 
за БМW, као и за белу технику. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kad-drzava-sreze-minus-bice-novih-povisica 

Кад држава среже минус биће нових повишица 
 

Није мало оних који сматрају да ће следећа година у ствари бити кључна за реформе и 
извлачење Србије из озбиљне економске кризе. Шеф Канцеларије Светске банке у Србији 

Тони Верхеијен изјавио је да је Србија на правом путу, али да су за већи раст потребне дубље 
реформе те да је буџет за следећу годину прилика да Влада пошаље сигнал да је направљен 
корак у правом смеру. 

Он је на конференцији Београдске берзе „Упграде ин Белграде” рекао да Влада не сме 
одустати од плана да до краја године реши питање седам стратешких предузећа, а до маја 
следеће године осталих десет, и да ће од тог посла у великој мери зависити даља судбина 
фискалне консолидације. Сви позитивни ефекти које је Влада до сада постигла би, како је 
рекао, могли бити поништени уколико се не нађу решења за та стратешка државна предузећа. 

– Највећи ризик постоји у енергетском сектору – указао је он. – Ако Влада не реши проблем 
РТБ-а „Бор”, „Ресавице”.... изостаће ефекти фискалне консолидације. 

– Повећање пензија и дела плата запосленима у јавном сектору од 1. јануара 2016. је знак да је 
Србија на добром путу – рекао је министар финансија Душан Вујовић. 

Како је истакао, могуће поновно повећање примања ће 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 тих циљева – 
рекао је Вујовић. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kad-drzava-sreze-minus-bice-novih-povisica
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Он је додао 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 с грађанима Србија, наравно, ако ММФ 
да сагласност таквој нашој иницијативи – рекао је Вујовић. 

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

Вујовић је указао на то да повећање примања не би требало да доведе у питање циљ и договор 
с ММФ-ом да се издаци за плате с уделом од око девет одсто БДП-а смање на седам одсто, а 
пензије с око 13 на 11 одсто. 

– Што буде успешнији раст БДП-а и рационализације, и ако буде раста по 1,75 одсто следеће 
године, а 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, полицију и Војску. 

На питање 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. 

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

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. 

Д. У. 
  

Вучковић: Биће тешко дефицит задржати 
Члан Фискалног савета Владимир Вучковић каже да ће следећа година бити кључна да се види 
суштинско опредељење Владе за реформе, али оцењује и да смањивање буџетског дефицита 
неће ићи лако. 

– Ако имамо у виду промене које се могу наслутити, а то су веће јавне инвестиције и смањење 
непореских прихода, биће прави изазов да се тај дефицит задржи на четири одсто БДП-а рекао 
је он. 

Вучковић је такође навео да ове године држава није издвајала додатни новац за државна 
предузећа, али исто тако упозорио на ризик да се таква ситуација наредне године не понови. 
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/2110993/Ga%C5%A1i%C4%87%3A+Razgovorom+re%C5%A1iti+otvor

ena+pitanja+sa+sindikatima.html 

Гашић: Разговором решити отворена питања са 
синдикатима 
 

ИЗВОР:ТАЊУГ 

Непосредна комуникација и редовни састанци надлежних у Министарству одбране и Војсци 
Србије с представницима свих регистрованих војних синдиката једини су пут за решавање 
свих отворених питања, закључено је на састанку министра одбране Братислава Гашића и 
представника осам синдиката у Министарству одбране и Војсци Србије. 

Информације које су Братислав Гашић и његови најближи сарадници предочили на састанку, 

уверили су представнике синдиката да многи подаци пренети у медијима не одговарају 

стварном стању, односно, напорима Министарства одбране (МО) које предузима да би се 

унапредили услови за живот и рад припадника Војске Србије (ВС). 

Представницима синдиката, наводи се, појашњене су појединости и нејасноће у вези са 

набавком војничких униформи, те је заједнички констатовано да је наведени поступак у 

складу са прописима, наводи се у саопштењу. 

Такође, разговарано је о задужењу војничких чизама, које је било тема недавног саопштења 

Војног синдиката Србије и отклоњене су све недоумице у вези са тим питањем. 

Гашић је на састанку упознао представнике синдиката са постигнутим резултатима и 

активностима које Министарство одбране и Војска Србије предузимају ради унапређења услова 

живота и рада припадника МО и ВС. 

Како је саопштено, министар је представнике синдиката упутио на редовне састанке са 

најодговорнијим представницима Генералштаба и навео да уважава све синдикате у МО и ВС. 

Гашић је потврдио да ће се врло радо периодично сусретати с њима. 
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