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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:575783-Kablovi-posluju-pozitivno-povecanje-

proizvodnje 

"Каблови" послују позитивно, повећање производње 
Тањуг  

Генерални директор "Каблова" Ратко Вучуревић је изјавио да овај бивши гигант, који сада 

запошљава 1.350 радника, "послује позитивно и има посла и позицију да повећа 

производњу" 

Изјава министра привреде Жељко Сертић, на састанку са представницима ММФ, да ће до краја 
маја наредне године статус 17 стратешких предузећа бити решен, у фабрици каблова у 
Јагодини, која је на том списку, кажу да им је то познато и да она послује позитивно, чак и да 
има посла за повећање производње. 

О свему томе нас је 23. септембра упознао Сертић, приликом посте "Кабловима", рецено је 

данас Тањугу у синдикати ове фирме. 

Генерални директор "Каблова" Ратко Вучуревић је изјавио да овај бивши гигант, који сада 

запошљава 1.350 радника, "послује позитивно и има посла и позицију да повећа производњу". 

"За девет месеци производња је повећана за 35 одсто. Имамо позиције на тржисту да повећемо 

производњу још 20 до 30 одсто, али нам треба неки кредит", рекао је Вучуровић. 

Он је истакао да "Каблови" раде у "тешким условима, тешком амбијенту, али обавезе 

измирујемо". 

За последње две године комерцијалним банкама смо вратили 450 милиона динара дугова, "све 

до динара и сада смо без и једног динара кредита код комерцијалних банака", прецизрао је 

Вучуровић. 

"фабрика има историјски дуг од 120 милиона евра, пола држави а пола према комерциланим 

повериоцома међу којима су и бивши радници", рекао је Вучуровић. 

Приликом посете "Кабловима", пре око месец и по дана Сертић је изјавио да "фабрика има 

потенцијал и може да ради, има производ који је препознат и на истоку и на западу". "Видели 

смо каблове за руско тржиште али и за земље са севера Европе. 

То је веома значајно, фабрика има све стандарде и ценовну могућност да буде конкурентна на 

тржишту без обзира на сва оптерећење", рекао је тада Сертић после разгледања производних 

погона. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:575783-Kablovi-posluju-pozitivno-povecanje-proizvodnje
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:575783-Kablovi-posluju-pozitivno-povecanje-proizvodnje
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Ми и даље остајемо као држава, у оваквим ситауацијам, иза наших одлука, бићемо добар 

партнер и покушати да урадимо све што је у нашој моћи да помогнемо, али велики део посла 

мора да одради менаџманет, консуслантска кућа и синдикати, поручио је министар. 

Услов да би фабрика каблова наставила да ради је да сервисира дугове и исплаћује текуће 

обавезе и они то сада раде - исплаћује плате радницима и доприносе, обавезе према држави и 

добављачима и на тај начин показује да има шансу за одрживо пословање, истакао је Сертић. 

"Ми ћемо урадити све, што је у законској могућности да дугови не буду препрека за будућу 

приватизацију, код приватизације ти дугови ће бити анулирани а у случају неког другог 

сценарија, ми ћемо те дугове конвертовати у капитал или неки други начина, али у сваком 

случају неће бити препрека за даље пословање и одржавање производње унутар фабрике", 

рекао је Сертић. 

Председник Скупштине града Драган Марковић - Палма је изјавио да је "интерес локалне 

самоуоправе да фабрика ради, да ради преко хиљаду радника у тој фабрици" и оценио да 

"фабрика има будућност 2016. године у и наредном периоду". 

Уз фабрику каблова још једна велика фирма у Поморавском округу, Јавно предузеће за 

подземну експлоатацију угља "Ресавица" са око 4.000 запослених, је у групи које до средине 

идуће године мора бити приватизовано. Власника тражи и "Јагодинска пивара" једно од 

најстаријих предузећа у Јагодини и овом делу Србије, основана пре 165 година. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/604807/Ibarski-rudnici-Na-depoima-gori-ugalj-vrednosti-500-miliona-dinara 

 

Ибарски рудници: На депоима гори угаљ 
вредности 500 милиона динара 

Г. Јевремовић  

Председник синдиката девет јамских рудника угља у Србији Горан Николић изјавио је за 

"Блиц" да не очекује да држава их ,,пусти низ воду”. 

- Чули смо најаву министра Жељка Сертића, али надамо се да ћемо до краја маја успети да 

пронађемо неко одрживо решење за руднике. Посебно због чињенице да ресорно 

министарство на челу са министром Александром Антићем чини све да пронађе најбоље 

решење за руднике, који газдују са рудним богатством вредним преко 40 милијарди евра -

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/604807/Ibarski-rudnici-Na-depoima-gori-ugalj-vrednosti-500-miliona-dinara
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каже Николић и додаје да у прилог тој чињеници говори и податак да се са реализацијом 

„чешког кредита“ дошло до самог краја и да је држава дала гаранцију за почетак реализације 

модернизације и повећања производње у рудницима. 

 

Такође, синдикат има сазнања да су, за ЈП ПЕУ Ресавица, предвиђене субвенције и за наредну 

годину, што говори да је држави Србији од стратешког интереса да предузеће најзад стане на 

ноге. 

 -Назире се предлог решења и за решавање проблема тужби за сменски рад. Међутим, рудари 

су огорчени што се, и поред уговорних обавеза, не одвози угаљ у термоелектране ЕПС-а. На 

депоима тренутно гори угаљ вредности од око 500 милиона динара због чега су Ибарски 

рудници обуставили производњу први пут после 91 године постојања - истиче Николић. 

Ибарски рудници су донели одлуку да у четвртак најаве штрајк, те позову и сотале руднике на 

солидарност, и захтевају одговорност за причињену штету. 

 -Интезивни су разговори на изради програма реорганизације ЈП ПЕУ Ресавици на којима, први 

пут, и репрезентативни синдикати активно учествују. Предвиђено је да се рудници поделе у 

три зависна предузећа. Матично у коме би остали рудници од стратешког интереса за 

државу,руднике који улазе у процес постепеног затварања уз финансирање из приступних 

фондова ЕУ и оне који су предвиђени за стратешко партнерство - објашњава Николић. 

Коначна поделе рудника на три зависна предузећа биће предложена после детаљније анализе 

и примедби које буду дали синдикати и пословодства свих девет рудника, док ће ресорно 

министартво ипак донети коначну одлуку. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/najcesci-posao-na-odredjeno-vreme 

Најчешћи посао на одређено време 
 

Да је у Србији тешко наћи посао, а још теже га задржати одавно је добор познато, али 
изгледа да се, бар на основу анкете о радној снази за други квартал 2015. године 
Републичког 

завода за статистику нешто мења на боље. Наравно, проблема има много, пре свега зато што 
је велики број младих незапослених особа, без посла је и много оних који су у најбољем 
животном добу када је радна способност у питању, а и даље је на евиденцији Националне 
службе за запошљавање много неквалификованих и нискокфалификованих особа. Уз то, више 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/najcesci-posao-na-odredjeno-vreme
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од половине укупног броја незапослених на евдинецији НСЗ на посао чека дуже од годину 
дана, а треба рећи и да се најчешће запошљава на одређено време. 

Велики број незапослених младих људи проблем је с којим се суочава цела Европа, па је тако 
и у Србији. Наиме, на основу анкете о радној снази за други квартал 2015. године Републичког 
завода за статистику показује се да је међу онима који су регистровани као незапослени, 
младих до 30 година више од четвртине, односно 25,3 одсто. На другом полу, с нешто вишим 
процентом - 27,3 одсто је старијих од 50 година, док је готово половина, односно 47,4 одсто 
незапослених старо од 30 до 49 година. 

Ипак, ова анкета је показала и да се нешто мења на боље јер подаци говоре да је прошлог 
месеца на евиденцији НСЗ било мање незапослених него у спетембру. Наиме у октобру је у 
Србији било регистровано 721.482 незапослених на евиденцији НСЗ, што је, у односу на месец 
раније мање за 14.476, односно за два одсто. 

Међу незапосленима је највише оних са средњим нивом образовања - 54,4 одсто, највише је  
незапсолених без квалификација и нискоквалификованих, јер их је 225.995, или 31,3 одсто, 
односно око трећина укупног броја незапоселних на евиденцији НСЗ,  док је оних с вишим и 
високим образовањем 14,3 одсто. Подаци показују и да према трајању незапослености, дуже 
од 12 месеци, што се сматра дугорочном незапосленошћу, посао тражи 485.380 лица или 67,3 
одсто. 

У односу на октобар претходне године број незапослених је  смањен за 2,7 одсто. Охрабрује 
што је за 6,9 одсто смањено учешће младих на евиденцији и сада их је 182.701, док се број 
незапослених без квалификација и нискоквалификованих смањио за 3,7 одсто. 

Позитивна слика је и када се посматра број дугорочно незапослених, који траже посао дуже од 
једне године, јер их је мање за 4,9 одсто. При томе је оних који траже запослење до шест 
месеци сада на евиденцији више за три одсто, али је за 14,6 одсто смањен број незапсолених 
који траже посао од једне до две године. 

Током октобра ово године са евиденције НСЗ регистровано је укупно 33.405 случајева 
запошљавања. Учешће младих до 30 година је 37,5 одсто, односно 12.512 , а старијих од 50 
година 14,6 одсто, или 4.885. Највеће учешће у запошљавању са евиденције НСЗ забележено 
је код оних који су на евиденцији краће од шест месеци  - 41,6 одсто. Следе они који су на 
евиденцији дуже од две године - 24,9 одсто, док је учешће оних који су на евиденцији били од 
шест месеци до године дана 18 одсто, а до две године 15,5 одсто. Најтраженији су били 
средњошколски кадрови - 57,4 одсто, односно 19.181, затим следе неквалификовани и 
нискоквалификовани - 16 одсто, док је са евиденеције НСЗ до посла дошло 26,6 одсто 
незапоселних са вишим и високим образовањем. Доминантно је запошљавање на одређено 
време - 54,6 одсто, посао на неодређено време заступљен је у 18,9 одсто, а рад ван радног 
односа у 26,5 одсто случајева запошљавања. 

Д. Мл. 
  

Више запошљавања са евиденције НСЗ 
Према подацима преузетим из базе пријава на обавезно социјално осигурање, у периоду од 
јануара до октобра ове године број случајева запошљавања са евиденције НСЗ износио је 
208.146. То је повећање у односу на исти период претходне године и то за 6,1 одсто, јер је 
тада забележено 196.201 случајева запошљавања са евиденције НСЗ. 
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/vise-od-1000-novinara-ostalo-bez-posla 

Више од 1.000 новинара остало без посла 

 
Рок за приватизацију медија који су били у власништву државе и локалних самоуправа 
истекао је 31. октобра. Новог власника добило је 35 од 50 медија за које је Агенција за 
приватизацију 

Вишак запослених код приватника неће моћи да рачуна на државну отпремину 

расписала јавне позиве, а за 23 медија није ни оглашен поступак приватизације па су се они 
једноставно угасили. 

У Србији је током приватизације ових медија без посла остало 1.050 новинара и медијских 
радника, што је готово половина запослених у овој области обухваћених тим процесом. Према 
речима Нина Брајовића, генералног секретара Удружења новинара Србије, у медијима 
обухваћеним приватизацијом било је запослено између 2.200 и 2.300 радника. 

Већина запослених у медијима који су остали без посла добили су државне отпремине од 200 
евра по години стажа, део њих остварио је право на бесплатне акције, док неки нису добили 
ништа осим упута на биро рада. 

Реално је очекивати да ће и нове газде направити рационализацију и отпустити вишак 
радника. С тим што тај вишак запослених неће моћи да рачуна на државну отпремину, јер нови 
власник нема обавезу да им исплаћује за оно што су некада радили. Према Закону о раду, 
нови газда исплаћује отпремине само за време које новинари и медијски радници раде код 
њега. 

Агенција за приватизацију је 16. октобра склопила 19 уговора о продаји капитала медија. Тако 
је Радио-телевизију Инђија купила је Данијела Шуша, ЈП „Аполо” Нови Сад „Србија данас” из 
Београда, а ИПЦ Кула Радован Ковач. Милош Динић купио је ИПЦ Владичин Хан, Ауто-центар 
Зоки Панчево купио је НИД „Панчевац” Панчево. Недељне новине из Бачке Паланке купио је 
Милојко Павловић, док је Коста Крчадинац пазарио ЈИП “БЦ Инфор” Бела Црква. Денис 
Маврић је власник ЈП „Нови Пазар”, „Маџи Медиа” Београд купила је ЈП „Студио Б” Београд. 
Фирма „Коперникус Цабле Нетњорк” купила је Радио Шид и Радио Рашку, а „МР ЦО” 
д.о.о.Београд РТВ Стара Пазова. 

Радојица Милосављевић власник је чак седам медија. Купио је ЈРПД Радио-телевизија 
Панчево, ЈП Центар за информисање Нови Кнежевац, ЈП Радио-телевизија Крагујевац, ЈП 
Радио-телевизије Брус, ЈИП Радио телевизија Цариброд, ЈП Телевизија Пожега и Телевизија 
Пирот доо. 

Почетком овог месеца Агенција за приватизацију потписала је још  пет уговора о продаји 
медија. Тако је Мирјана Костић из Обреновца постала власница ЈП РТВ Пруга, Лајковац, „Ин 
техник Шабац” доо из Шапца купио је Јавно предузеће Нови пут, Јагодина, док је Привредно 
друштво “Агроплод” доо Гложан купило Информативни центар Бачки Петровац. Александар 
Живановић купио је ЈП Радио-телевизија Шабац, а власник „Гласа Подриња” АД из Шапца 
постао је „Коперникус Цабле Нетњорк” доо Ниш.Љ. Малешевић 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/vise-od-1000-novinara-ostalo-bez-posla

