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Још једна шанса за попуну рупа у стажу 
Аутор:Јасна Петровић-Стојановић 
 
Од 13.000 запослених којима је држава омогућила да до краја прошле године повежу стаж, ово 
право искористило је тек нешто више од 920 радника, или тек сваки четрнаести.  Због тако 
малог одзива, Асоцијација самосталних и независних синдиката Србије, упутила је званичан 
допис влади и Министарству привреде да продуже рок, како би они који су се двоумили да ли 
да прихвате понуду државе или не, искористили накнадно ову могућност. 
Ранка Савић, председник АСНС, каже, да је званичан позив за продужење рока упућен влади и 
да се још чека одлука. 
– Убеђена сам да ће влада продужити рок. Готово да нам је тако и речено, па само чекамо да то 
званично буде саопштено. Последњих дана све више радника зове из БИП-а, Крушевца и 
Смедерева да повежу стаж, јер први рок нису искористили. Ови из БИП-а су се надали да ће 
пивара преживети и да ће тако регулисати доприносе за пензијско осигурање. Пошто од свега 
није било ништа, како не би остали и без пензије решили су да искористе понуду државе, каже 
Савић. 
 
 
 
 

 
 
 
Ваљевска пивара једина опстаје 
Аутор: Г. Влаовић 
 
* Већину српских пивара држава је продала станим брендовима * Од преостале три 
у државном власништву, за две изгледан стечај 
 
Београд - Информација да је одложено рочиште за на коме је требало да се одлучи да ли ће 
бити отворен стечај у Јагодинској пивари, отворила је питање судбине пивара у Србији које су у 
овом тренутку под патронатом државе. Како ствари сада стоје, на тржишту ће опстати само 
Ваљевска пивара док су шансе Јагодинске пиваре и Београдске индустрије пива за тако нешто 
само теоретске.  
Резултати Ваљевске пиваре у 2015. години показују да је настављен тренд производње и 
продаје "Ваљевског пива", у ситуацији у којој је забележен пад продаје пива на српском 
тржишту за осам одсто. Ваљевска фабрика од 2013. има константан раст продаје а прошле 
године производња је достигла 100 хиљада хектолитара, што је 12 одсто више него 2014, а 
приход је 10 одсто већи и износи 600 милиона динара. Очекивана добит је око 20 милиона 
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динара, што је нешто мање него 2014., али је зато купљена сва амбалажа за ову годину. 
Ваљевска пивара пуни буџет Србије - за акцизе 230 милиона динара, ПДВ 104 милиона, што је 
укупно 334 милиона, а за порезе и доприносе уплаћује 63 милиона. Просечна плата је на нивоу 
републичког просека. У фабрици се спроводи план реорганизације који истиче у марту и након 
тога се очекује да фабрика изађе на тржишту хартија од вредности. Та пивара је изашла на 
"зелену грану" након што је прошле године Пореска управа признала сопствену грешку и 
отписала јој камату од 53 милиона динара. Камата је настала из основног дуга од 11 милиона 
динара 2010. године, након отварања стечаја из којег је Ваљевска пивара успешно изашла.  
Када је реч о Јагодинској пивари, припремно рочиште за отварање стечаја одложено је јер 
радницима није исплаћен социјални програм за који су се пријавили. Отварање стечаја за 
фабрику слада, пива, квасца и безалкохолних пића А. Д. Јагодинска пивара покренула је 
Агенција за приватизацију. Разлог за то је "трајнија неспособност плаћања, што значи да је 
рачун стечајног дужника у дужој временској блокади". Текући рачун Јагодинске пиваре у 
блокади је од 2. јуна 2015. године. Због могућег увођења стечаја, свих 145 радника запослених у 
пивари се пријавило за добровољни одлазак уз социјални програм. 
У БИП-у је стечај већ проглашен, али мали акционари и запослени се грчевито боре да ту 
одлуку оборе на суду. Сумње малих акционара да је у тој пивари проглашен стечај како би се 
атрактивна локација на којој се фабрика налази искористила за дизање модерног пословно-
стамбеног комплекса, посебно су подгрејане након што је бивши директор Агенције за 
приватизацију Љубомир Шубара изјавио да није постојао разлог за стечај у БИП-у и да је то 
предузеће могло да настави са несметаним радом јер се више компанија интересовало за 
његову приватизацију. 
Љубодраг Савић, професор Економског факултета у Београду, истиче за Данас да не верује да 
Влада са своје стране може да учини било шта како би омогућила да БИП и Јагодинска пивара 
не оду у стечај и наставе са радом као Ваљевска пивара.  
- Обе те пиваре су већ биле приватизоване али су на жалост у оба случаја приватизације 
пропале. Е сада, ако приватне компаније нису могле да издрже јаку конкуренцију на тржишту у 
Србији, не видим на који начин би у томе успела држава. Тачно је да пиварска индустрија може 
да буде профитабилан посао, међутим, треба знати и то да је доста страних компанија ушло на 
наше тржиште, купило неке српске пиваре и наметнуло јаку конкуренцију. С обзиром да је од 
2001. године, када је реч о индустрији, једина стратегија државе приватизација, тако је 
поступљено и у случају БИП-а и Јагодинске пиваре. Нажалост, показало се да је уверење да су 
сви приватни власници спремни и способни да опстану на тржишту, било сасвим погрешно и 
данак томе су бројне неуспешне приватизације међу њима и ове у пиварској индустрији. 
Приватни капитал који је ушао у БИП и Јагодинску пивару је из тих фабрика однео све оно што 
је било вредно а остали су само губици, и не верујем да постоји могућност да им држава 
помогне, па је стечај за њих неминовност - објашњава наш саговорник.  
Он додаје да је проблем и у томе што надлежни у Србији нису у стању да извуку фирме у 
проблемима из стечаја.  
- Што се тиче Ваљевске пиваре она заиста добро послује, бренд који производи има своје купце 
на тржишту. Мислим да би након завршетка плана реорганизације држава требало да 
приватизује фабрику. То не значи да би је требало продати приватном капиталу већ може да се 
створи и конзорцијум састављен од запослених који би њоме руководио и пословао на 
тржишту - закључује Савић. 
Стечај не мора да буде банкрот 
- У Србији у већини случајева стечај истовремено значи и гашење предузећа. Уместо извлачења 
здравог дела фирме, када за то има услова, епилог је углавном сасвим другачији и оно након 
намирења поверилаца одлази у ликвидацију. То је погрешно, јер стечај аутоматски не би 
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требало да значи банкрот, већ могућност да се спаси што се спасити може, да се издвоје здрави 
делови и наставе са радом - каже Љубодраг Савић.  
 
Већа зарада уз помоћ стручњака  
Аутор: В. Д. 
 
Нови Сад, Црвенка - Прошла година била је тешка за произвођаче и прерађиваче шећерне 
репе. Засејане површине смањене су са 70.000 хектара на 40.000. Цена шећера је у паду, 
апроизвођачи су додатно ускраћени и због тога што добијају вишеструко мање државних 
субвенција од својих колега у Европској унији. 
Постоји, међутим, простор да паори увећају своју зараду повећањем приноса по хектару. Род у 
земљама Европске уније варира од региона до региона и износи од 55 до 65 тона по хектару, 
док је у Србији између 45 и 50 тона.  
Један од апсурда је и то да је наша земља далеко квалитетнија него, рецимо у Шпанији, а 
имамо мање приносе. Домаћи стручњаци сматрају да шећерна репа уз правилну примену 
савремене агротехнике на нашим ораницама може дати принос од преко 70 тона по хектару са 
садржајем шећера изнад 16,5 одсто. Све ово подстакло је компанију Хеленик шугар која је 
власник шећерана у Црвенки и Жабљу, да тешње сарађује са произвођачима и помогне им да 
подигну произведену количину репе по хектару. 
- У складу са традиционално добром сарадњом са нашим добављачима, сутра у Новом Саду 
организујемо састанак произвођача шећерне репе на коме ћемо им представити пројекат 
"Хеленик шугар". Основни циљ је повећање производње по хектару и подизање садржаја 
шећера. Другим речима, хоћемо да помогнемо произвођачима и заједно подигнемо 
конкурентност, како би издржали тржишну утакмицу са развијеним земљама, али и допринели 
да Србија постане лидер у производњи шећера. Пројекат се реализује у сарадњи са 
Пољопривредним факултетом у Новом Саду и Пољопривредном стручном службом из 
Сомбора. На саветовању ће више од 150 произвођача моћи да саслушају виђења стручњака о 
томе како унапредити производњу шећерне репе. Уз то, доделићемо и признања 
најуспешнијим произвођачима шећерне репе у 2015. години, каже др Христос Алексопулос ПР 
менаџер Хеленик шугар Србија. 
Према речима Настадина Јововића, руководиоца агрономске службе Фабрике шећера 
"Црвенка", пројектом је планирана дугорочна сарадња пољопривредних стручњака и 
произвођача шећерне репе, а обухватиће 60 парцела површине 620 хектара. 
Произвођачи погрешно ђубре њиве  
- Хоћемо да помогнемо нашим снабдевачима и гарантујемо им принос и дигестију под условом 
да спроводе савете стручњака. Обавићемо испитивање азота у земљишту, јер произвођачи 
превише ђубре њиве и то је најчешћа грешка у производњи шећерне репе. Стручњаци ће 
давати савете и када је реч о избору сорти, као и начинима заштите од циркоспоре. Све то треба 
да допринесе остварењу крајњег циља, а то је повећање производње шећера по хектару, истиче 
Јововић. 
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У Србији 150.000 младих нити ради нити се школује 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
– У Србији има 150.000 младих старости између 15 и 24 године који нити раде, нити се 
школују: то је поражавајући податак којем друштво мора да се посвети – упозорава председник  
Привредне коморе Србије Марко Чадеж, додајући да је у предузетништву младих велики 
потенцијал да се тај проблем реши. – Потребно је и увести систем дуалног образовања којим се 
развијене економије боре против незапослености младих. Систем дуалног образовања 
потребан је јер у Србији 75 одсто ђака уписује стручне школе, али је питање колико стечено 
знање могу применити у модерном окружењу. Дуално образовање није важно само зато што се 
тај модел показао као успешан у појединим земљама већ и зато што је стопа незапослених у 
категорији младих у тим земаљама нижа и што, увођењем дуалног образовања, бијемо 
најважнију битку у животу – за нашу децу. 
Први човек ПКС-а је нагласио да морамо да мислимо за кога образујемо своју децу, а 
образујемо их, казао је, за будућност, за тржиште рада, не само у Србији него и у ЕУ. 
– Европско тржиште је велико и Србија ту битку не сме да изгуби – рекао је Чадеж, истичући 
да наша земља мора да уведе модел дуалног образовања. 
Он је рекао да ће, уколико сада не кренемо да радимо на томе, бити тешко и да развијамо 
привреду и да растемо. По његовим речима, та потреба је препозната, и од европских партнера 
и од Владе Србије, па се улажу напори да се образовни профили развијају на начин на који 
привреда тражи. 
Председник Привредне коморе Аустрије Кристоф Лајтл обећао је да ће Аустрија и његова 
институција учинити све да Србија по питању дуалног образовања постане најбољи пример у 
Европи. 
Он је рекао да се Европа суочава с великим проблемом незапослености младих, а да земље које 
имају дуално образовање, тај проблем готово немају. 
– Најбољи рецепт за сузбијање незапослености младих јесте комбинација обуке у предузећима 
и школама – поручио је Кристоф Лајтл. 
Дуално образовање у Србији је, по његовим речима, у зачецима и дете које тек треба да расте, а 
у чему ће Аустрија помагати. 
– Младима је неопходно да се пружи перспектива за будућност – нагласио је Лајтл. 
По мишљењу саветника у Министарству приведе Душана Коруноског, млади треба да 
искористе ову Годину предузетништва и да се охрабре да почну сопствени бизнис. 
– Ова генерација младих требало би да покаже више ентузијазма и одлучности него моја 
генерација – рекао је Коруноски. – Данас је друштво сазрело да препозна да предузетништво 
представља преузимање одговорности за иновативност и креативност, нешто што вуче друштво 
напред. 
По последњим подацима, у Србији је 48,1 одсто младих, старости од 15 до 24 године, 
незапослено. 
 Караван омладинског предузетништва 
Да би се млада генерација охрабрила да започне сопствени бизнис, Привредна комора Србије, 
у сарадњи с Министарством привреде, организацијом „Привредни форум младих” и 
Студентском конференцијом Универзитета Србије у Години предузетништва организује 
„Караван омладинског предузетништва”. 
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Он ће у првој фази, од 17. фебруара до 11. априла ове године, обићи регионалне и студентске 
центре Суботицу, Нови Сад, Крагујевац, Нови Пазар, Ниш, а у другој фази, од 15. маја до 19. 
септембра, и друге веће градове.    
 
Индустрија скочила 8,2 одсто 
 
– Укупна индустријска производња у 2015. забележила је импресивно повећање од 8,2 одсто у 
односу на претходну годину – рекао је економиста Стојан Стаменковић на представљању новог 
броја часописа „Макроекономске анализе и трендови” (МАТ). 
Он је у Привредној комори Србије рекао да је у другом делу године међугодишње повећање 
било још изразитије – у децембру је износило 11 одсто. 
– То није толико промена односа понуде и тражње, колико је условљено поплавама у 2014. јер 
су главни чиониоци пораста укупне индустријске производње у 2015. производња 
електропривреде и пораст производње рударства – прецизирао је Стаменковић. 
У новом часопису МАТ наводи се да су за оцену текуће привредне активности и активности у 
наредном периоду битна кретања у прерађивачкој индустрији. Пораст њене производње у 
прошлој години био је 5,3 одсто. 
Економисти наводе да је тај пораст значајан јер је тиме надокнађен пад у 2014. од 1,4 одсто, али 
да је то свеједно ниже од прогнозе коју су дали пре три месеца, а по којој се очекивало да ће 
раст производње прерађивачке индустрије у целој 2015. износити шест одсто. 
 
 

 
 
 
Пожаревац: Синдикалци траже јасне критеријуме за отказе  
Аутор:Д. НОВКОВИЋ   
 
У Пожаревцу расте отпор према отпуштању у јавном сектору. До краја идуће године треба да 
оде 324 радника. Синдикати не одустају борбе, кажу да нису јасни критеријуми по којима се 
проглашавају вишкови 
СИНДИКАТИ у Градској управи и јавним предузећима и установама у Пожаревцу удружили су 
се у борби против отпуштања вишка запослених у јавном сектору. Они су прошле седмице 
упутили допис градским челницима и директорима, у којем су навели да се противе актуелном 
начину спровођења рационализације броја запослених, тражећи са њима хитан састанак и 
договор. Њихов циљ је да, у сарадњи са локалном самоуправом, преко Сталне конференције 
градова и општина, издејствују промену Закона о начину одређивања максималног броја 
запослених у јавном сектору. 
Један од 14 потписника овог дописа Бобан Мартиновић, председник Синдиката у ЈКП Паркинг 
сервис, каже да им још нико није одговорио. 
- Сачекаћемо још мало, а онда ћемо се састати да видимо шта ћемо даље. У сваком случају, 
нећемо одустати од синдикалне борбе, јер сматрамо да је спорни закон мањкав зато што нису 
јасни критеријуми по којима се људи проглашавају вишком. Локалним самоуправама број 
прекобројних буквално је разрезан према статистичким подацима, уместо да се пажљиво 
одреде критеријуми за сваку делатност посебно - сматра Мартиновић. 
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У пожаревачкој Градској управи и јавним предузећима и установама ради укупно 1.232 људи. 
На седници Градског већа утврђено је да су међу њима 24 прекобројна службеника, али 
званичног списка још нема. Иако је као крајњи рок за утврђивање вишкова одређен 8. фебруар, 
седница Скупштине града, на којој би се таква одлука званично усвојила, још није одржана, 
нити се зна када ће бити заказана. 
- Према актуелном закону, ове и наредне године у Пожаревцу ће за вишак бити проглашено 
300 људи и, са ових 24 за 2015. годину, то ће бити заиста превише у односу на укупан број 
запослених у јавном сектору - упозорава Мартиновић.  
СПИСКОВИ ЗА ПРЕКОБРОЈНЕ 
НА списак прекобројних, чланови Градског већа ставили су укупно 24 запослена. Од тога, њих 
12 ради у пет јавних предузећа, шест их је запослено у пет јавних установа и по троје у Градској 
управи и месним заједницама. 
 
 
Затворити стечај од чак 14 година  
Аутор:С. Б.  
 
Акционари и бивши радници Београдске конфенкције "Беко" пуних 14 година чекају крај 
стечаја и новац који им припада 
АКЦИОНАРИ и бивши радници Београдске конфенкције "Беко" пуних 14 година чекају крај 
стечаја и новац који им припада. Повериоци су намирени још 2009. године, на рачунима је 
остало 23 милиона евра и још непродатих објеката. Деоничари ће данас започети штрајк у 
парку код Музеја железнице са захтевом да се процес оконча, да им се исплати припадајући део 
новца и заустави распродаја имовине. 
Сувласник "Бека" је држава преко Акционарског фонда у коме је 40 одсто, а у рукама 
мањинских акционара, њих 4.500, је 60 одсто фирме. Деоничари окупљени у Удружењу УВА 
тврде да је стечај уведен, иако је документација и процена капитала показивала да је имовина 
била 90 пута већа од дуга. У међувремену, непродати погони и објекти су буквално - 
опустошени. На штрајк су се одлучили када су видели да је Агенција за лиценцирање стечајних 
управника огласила продају још два објекта у самом центру Београда - Кнез Михаиловој улици. 
И то за половину процењене вредности. 
- Сви повериоци су већ намирени, нема разлога за даљу продају - каже Златко Кунштек, 
председник удржења УВА. - Води се још неколико спорова, али и за те повериоце је одвојен 
новац. Пошто "Беко" не може да обнови производњу, акционари би покренули ликвидацију 
фирме. У том процесу би се продали објекти и акционарима поделио новац.  
 
 
Двадесет одсто радника на грађевинама ради на црно  
Извор:Бета 
 
Инспекција рада открила је на градилиштима на периферији Београда и Новог Сада укупно 
106 радника који су радили без уговора о раду и обавезног социјалног осигурања 
БЕОГРАД - Инспекција рада открила је на градилиштима на периферији Београда и Новог 
Сада укупно 106 радника који су радили без уговора о раду и обавезног социјалног осигурања, 
што је представљало око 20 одсто ангажоване радне снаге, саопштено је данас. 
Како се наводи, у контролама је затечено укупно 544 радника, од чега је 106 радило "на црно". 
Инспектори су у контролама открили и једну нерегистровану стаклорезачку радњу у Котежу, у 
београдској општини Палилула.Због прекршаја у области радних односа инспектори су 
поднели 15 захтева за покретање прекршајног поступка, и три захтева због прекршаја у области 

7 

 



безбедности и здравља на раду. 
Инспекција је донела 47 решења којима је послодавцима наложено да са непријављеним 
радницима заснују радни однос и 15 решења са налозима да отклане утврђене недостатаке у 
области безбедности и здравља на раду.  
 
 
 

 
 
Петнаест мера за подстицање пољопривреде 
Извор: Танјуг 
 
Mинистарка пољопривреде Снежана Богосављевић Бошковић каже да је смањење субвенција 
за биљну производњу само једна од 15 мера којима министарство жели да подстакне 
пољопривреду. Саветник за агропривреду проф. Миладин Шеварлић истиче да су српски 
домаћини у погледу субвенција доведени на ниво такозваног уздржног оброка. 
Смањење субвенција за биљну производњу само је једна од мера чији је циљ да се подрже 
инвестиције, подстакну пољопривредници да остварују веће приносе и спрече злоупотребе, 
рекла је министарка пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић 
Бошковић. 
Министарка је поручила да ће влада и ресорно министарство настојати да увек изнађу начине и 
помогну пољоприведницима, што су, како је нагласила, и до сада чинили. 
"Смањење субвенција за биљну производњу је само једна од 15 мера којима желимо да 
подстичемо пољопривреду и овде се не ради само о средствима, већ о опредељењу Владе и 
министарства да у овој години више него у претходним подржи инвестирање у ову област", 
рекла је Снежана Богосављевић Бошковић у емисији "Да, можда, не" на РТС-у. 
Рекла је да су за сточаре остали исти подстицаји, а да су смањене субвенције само за биљну 
производњу, тако да су са 12.000 динара по хектару, пале на 4.000 динара. 
Министарка је навела да министарство жели да се повећа обим производње и приносе, тако 
што ће се уложити у механизацију, али и кроз враћање уложених средстава у износу од 40 до 45 
одсто. 
"Примера ради, ако се неко одлучи да подигне воћњак у вредности од 20.000 евра, држава 
враћа 11.000 евра, ако се за наводњавање уложи 5.000 евра, држава враћа 3000 евра...", рекла 
је Снежана Богосављевић Бошковић. 
Истакла је да је важна механизација и да се спроведу све агротехничке мере, будући да морамо 
да тежимо просечним приносима који се постижу у Европи. 
"Ако уложимо у производњу, имаће корист пољопривредници и целокупна пољопривреда и 
економија, а ми ћемо се правилно и рационално односити према средствима која издвајамо", 
рекла је министарка. 
Како је рекл,а мора се одговорно приступати планирању и смањење не значи да се током 
године неће мењати износ субвенција. 
"Субвенције јесу сада три пута мање, али ми хоћемо да подржимо инвестиције и да 
пољопривредници постигну веће приносе, и новац ће бити усмерен за инвестиције. Важан је 
одговоран однос према расположивим средствима", рекла је министарка, истичући да 
претходна субвенционисања нису дала жељене резултате и да су зато приноси нижи него што 
их постижу пољопривредници у Европи. 
Истакла је да већина пољоприведника одлично разуме ове мере и даје им подршку. 
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Шеварлић: Најнижи ниво аграрног буџета 
Саветник за агропривреду Економског института у Београду проф. Миладин Шеварлић рекао 
је да се не слаже са тиме и навео да се "без горива не може обавити ниједан процес 
пољопривредне производње". 
Проблем је, како је оценио, дугорочан и навео да је ова Влада само наставила политику 
досадашњих. 
"До сада је сваки аграрни буџет био мањи пет одсто од укупног буџета и то је наставила и ова 
влада, и довела га ове године до најнижег нивоа", истакао је он. 
Само по том основу, ове године закинуто је 15,5 милијарди динара, каже Шеварлић. 
"Са оваквом политиком ми српске домаћине у погледу субвенција доводимо на ниво 
такозваног уздржног оброка", рекао је професор Шеварлић у истој емисији. 
Пољопривредник и координатор Аграрног форума из Панчева Зоран Сефкеринац рекао је да је 
пољопривредницима најбитније да је буџет предвидив. 
"Ми смо се 2011. године борили за то да се усвоји закон који ће предвиђати да субвенције буду 
предвидљиве", рекао је Сефкеринац и додао да је сваки добар пољопривредник до сада 
користио субвенције на прави начин. 
Од тог износа, како је објаснио, 25 одсто одлазило је за минерално ђубриво, 25 одсто за гориво, 
а 50 одсто давања су коришћена за улагање у производњу. 
Смањење субвенција, како каже, свакако ће утицати, јер су пољопривредници већ испланирали 
да тих 12.000 динара усмере у производњу. 
"Проблем представља и то што имамо најскупље гориво и сигурно је да ће се смањење 
субвенција осетити нарочито у том погледу што ће агротехника бити смањена, као и примена 
минералног ђубрива", навео је Сефкеринац. 
 
 
 

 
 
 
ЗБОГ КРШЕЊА ЗАКОНА О РАДУ И КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА: 
Радници ФАП сутра у штрајку 
Извор:Курир 
 
Одбор Јединственог синдиката "ФАП СЛОГА" донео је одлуку да се сутра 12. фебруара 2016. 
године са почетком у 08.30 часова у погонима ФАП у Прибоју одржи штрајк упозорења због 
кршења Закона о раду и Колективног уговора. 
"Пошто држава сама не поштује усвојени Закон о раду, а наше тужбе и дописи не допиру до 
ушију надлежних министарстава, и како је уочено да се радници боје притиска руководства ако 
неорганизовано траже своја права по закону, донели смо једногласну одлуку се одржи штрајк 
упозорења са следећим захтевима: 
- Исплата заосталих зарада на основу члана 110 Закона о раду; исплата доприноса за 
здравствено и ПИО осигурање или договор са државом о преузимању којима се гарантују та 
права; заустављање незаконитог отуђивања имовине ФАП корпорације АД без одговарајуће 
одлуке Скупштине акционара и довођење ранијих договорених одлука у складу са законом, 
саопштили су радници. 
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Додатни захтеви ће се накнадно доставављати одлукама радника на штрајковима упозорења и 
унети у евентуални генерални штрајк, наводи се у саопштењу. 
  
 

 
 
 
 
Представници Ресавице прете штрајком 
Извор:Танјуг 
 
Руководство и синдикат рудника Ресавица разговарају данас пре подне с министром рударства 
и енргетике Александром Антићем у Београду 
Ппредседник синдиката Небојша Миленковић најављује штрајк упозорења за поподне. 
"Штрајк упозорења почеће друга смена, јер је у току формирање Штрајкачких одбора по 
рудницима и договор са пословодством о минумалном процесу рада", рекао је Миленковић, 
који је и председник Штрајкачког одбора.  
Одлука о ступању у штрајак упозорења у свих девет рудника синдикат је јуче донео због тога 
што, кажу, нису испуњењи штрајкачки захтеви и закључци са састанка министра рударства и 
енергетике од 22. јануара.  
Рудари траже да почне испорука угља термоелектранама Електропривреде Србије, да се реши 
статус предузећа после 31. маја и најава реорганизације предузећа, исплата надокнада за 
сменски рад рударима, уплата доприноса за пензиони стаж за 2011. и седам месеци 2012. 
године, пријем јамских радника који раде дуже од годину дана у радни однос на неодређено 
време и израду социјалног програма на основу члана 74. Колективног уговора предузећа. 
 
 
 
 

 
 
Грађевинарима осигуран регрес и топли оброк 
Извор: Танјуг  
 
Београд -- Представници синдиката грађевинарства и послодаваца потписали су Посебни 
колективни уговор за грађевинарство и индустрију грађевинског материјала.  
Уговор су потписали председник Синдиката радника грађевинарства Саша Торлаковић, 
председник Гранског синдиката грађевинарства и ИГМ-а "Независност" Саша Димитријевић и 
председник Удружења послодаваца у грани грађевинарства и ИГМ Веселин Ражнатовић.  
Димитријевић је новинарима рекао да су тиме практично финализирани преговори који трају 
неколико месеци и да је то било веома важно будући да је ситуација у овој области доста 
сложена имајући у виду да су зараде мање од републичког просека, а честе су повреде на раду и 
пословање у сивој зони.  
“Овим колективним уговором желимо да поправимо оквире који би допринели побољшању 
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статуса запослених у финансијском смислу и омогућимо заштиту и сигуран рад”, рекао је 
Димитријевић. Такође ће допринети томе да се боље уреди однос запослених и послодаваца, 
нагласио је.  
Посебним колективним уговором дефинисано је да што се тиче накнаде за топли оброк она 
буде 20 одсто од минималне зараде, а регрес је дефинисан у висини минималца.  
То је како је казао, побољшање у односу на претходни грански уговор.  
Такође су уговором дефинисани и коефицијенти за одређене послове.  
Осврћући се на то да у области ове индустрије ради између 60.000 и 70.000 запослених, може 
се очекивати пораст броја у грани обзиром на пројекте које влада планира, истакао је 
Димитријевић.  
Председник Синдиката радника градјевинарства Саша Торлаковић рекао је да ће се коначно 
овим гранским уговором уредити односи између света рада и капитала имајући у виду да је 
замајац српске привреде увек било грађевинарство.  
Он је казао да синдикат очекује да ће се за нека предузећа омогућити посебан режим јер се баве 
веома значајним пројектима.  
Председник Удружења послодаваца у грани градјевинарства и ИГМ Веселин Ражнатовић казао 
да је важно што су уређени сви детаљи око минималца, а осигурани и регрес и топли оброк.  
Он је казао да се нада ће се ова област вратити на “стазе на којима је некад била”.  
Како је навео Ражнатовић, неким предузецима се отвара и могућност извоза на тржиште 
Африке, што је веома важно. 
 
Ресавица испоручује угаљ ЕПС-у следеће недеље 
Извор: Бета  
 
Договорено је да следећег четвртка Влада Србије усвоји програм пословања ЕПС-а и да у петак 
крене испорука угља из Ресавице у ЕПС.  
На састанку руководства Електропривреде Србије, Предузећа за подземну експлоатацију угља 
Ресавица, синдиката и министра рударства и енергетике Александра Антића договорено је да 
испорука угља из Ресавице ка ЕПС-у крене следећег петка, што је био један од првих захтева 
штрајкача у Ресавици. 
"Ми смо задовољни састанком. Договорено је да се следећег четвртка Влада Србије усвоји 
програм пословања ЕПС-а и да у петак крене испорука угља из Ресавице у ЕПС", изјавио је за 
агенцију Бета председник синдиката Ресавице Небојша Миленковић.  
Синдикат ЈП ПЕУ Ресавица прво је најавио штрајк за 25. јануар, а затим одустао након обећања 
да ће се почетком фебруара кренути са испоруком угља ЕПС-у. Тада је договорена испорука 
250.000 тона угља током 2016. године ЕПС-у. До испоруке још није дошло због чега су рудари 
поново најавили штрајк и протесте.  
Након данашњег састанка одлучено је да се даље сваког дана организује једночасовни штрајк 
упозорења на почетку сваке смене, а даље штрајкачке активности ће зависити од исхода 
састанака који су најављени за следећу седмицу.  
"Заказани су састанци у следећу среду и четвртак са министрима рударства, привреде и 
финансија око наших осталих захтева. Добили смо уверавања од министра Антића да ће 
Ресавица и после 31.маја наставити да ради, да ће се наћи решење за исплату дуговања 
радницима за сменски рад и потраживања поверилаца", објаснио је Миленковић.  
Синдикалци ће размотрити и могућност да одложе протест који је заказан за следећи петак у 
Сењском руднику зато што ће се разговори интензивирати ових дана. 
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"Антић обећао - нема стечаја за Ресавицу" 
Извор: Танјуг 
 
Београд -- Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља (ЈП ПЕУ) Ресавица неће отићи у 
стечај и наставиће нормалан рад и после 31. маја.  
То је, како тврде из синдиката Ресавице, обећао министар рударства и енергетике Александар 
Антић данас у разговору са синдикалцима и руководством рудника у Београду. 
"Преносећи став Владе Србије, Антић нам је рекао да нема говора о стечају ЈП ПЕУ Ресавице 
и да ће предузеће наставити са нормалним радом и после 31. маја", рекао је за Тањуг 
саветник у Синдикату радника ЈП ПЕУ Горан Николић, после састанка.  
Према његовим речима, у разговору је закључено да до 31. маја, уз помоћ Министарства, мора 
да се реши проблем наслеђених дугова према држави, радницима и повериоцима, како би се 
омогућило нормално функционисање предузећа и избегла блокада рачуна.  
Николић је додао да је на састанку речено да Електропривреда Србије "сутра усваја план 
пословања, кога ће хитно усвојити и Влада после празника, и да ће почетак испоруке угља 
термоелектранама кренуту најкасније идуће седмице".  
"У среду, 17. фебруара, заказан је састанак у Агенцији за приватизацију поводом 
реорганизације предузећа, а дан касније састанак са министрима Антићем, министром 
привреде Жељком Сертићем, финансија Душаном Вујовићем и министом за рад и социјална 
питања Александром Вулином, у вези са осталим захтевима штрајкача", рекао је 
саговорник Тањуга.  
Предложено је да се протест рудара свих девет рудника у Сењском руднику, заказан за 19. 
фебруар, одложи и да се сачека исход раговора са министрима, међутим, "до тада ће се сваки 
дан одржавати штрајкови упозорења у трајању од по један сат", наводи Николић.  
Председник Синдиката радника ЈП ПЕУ, Небојша Миленковић, каже за Тањугу да је састанак 
са Антићем био "веома успешан" и да је лично задовољан".  
Рудари у другој смени рудника Ресавица почели су данас штрајк упозорења, сходно одлуци 
организовању штрајкова упозорења у свих девет рудника ЈП ПЕУ, донетој јуче на седници 
Главног одбора Синдиката тог предузећа "због неиспуњења штрајкачких захтева и закључака 
са састанка с министрима рударства и енергетике од 22. јануара".  
Рудари траже да почне испорука угља из ЈП ПЕУ термоелектранама Електропривреде Србије, 
да се регулише статус предузећа после 31.маја и најави реорганизација, да се исплате накнаде 
за сменски рад, уплате доприноси за пензиони стаж за 2011. и седам месеци 2012, да се у стални 
радни однос приме јамских радници који раде дуже од годину дана и да се направи социјални 
програм на основу члана 74. Колективног уговора за ЈП ПЕУ. 
 

 
 
Економисти: Наставак фискалне консолидације у 2016. 
Аутор:Бета  
 
Сарадници Економског института у Београду су оценили да постоје ризици да у Србији у 2016. 
години не буде остварен планирани привредни раст, али да је велика извесност да ће бити 
настављена фискална консолидација. 
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"Тешко је очекивати да ће, као крајем 2014. и почетком 2015. године, раст извоза бити главни 
фактор раста производње", рекао је Стојан Стаменковић на представљању новог броја часописа 
Макроекономске анализе и трендови (МАТ) који издаје Економски институт у сарадњи са 
Привредном комором Србије. 
Бојим се да ће у предизборном периоду инвеститори да се уздрже од улагања у Србији, мада 
нису неизвесни резултати избора. 
Стојан Стаменковић 
Стаменковић је казао да је забрињавајуће што је раст прехрамбене индустрије у 2015. години 
био мањи од очекиваног, тако да ће од конкурентности тог сектора у великој мери зависити 
привредни раст ове године. 
На економска кретања, како је истакао, значајно ће утицати и производња Железаре Смедерево 
и РТБ Бора, који су суочени са проблемима јер је на светском тржишту пала цена челика и 
обојених метала. 
"Скептичан сам у погледу преговора са кинеском компанијом о преузимању Железаре јер је у 
целом свету пад тражње челика, а и Кина се суочава са отпуштањем радника из те 
производње", казао је Стаменковић. 
Он је додао да ће раст бруто домаћег производа (БДП) зависити и од раста инвестиција. 
Ковачевић: Влада може бити спокојна уочи посете ММФ-а 
Уредник МАТ-а и директор Републичког завода за статистику Миладин Ковачевић је рекао да 
очекује да Србија у 2016. години настави да остварује добре фискалне резултате. 
Према његовој оцени, Влада Србије може бити спокојна јер верује да мисија Међународног 
монетарног фонда, која долази у Београд 18. фебруара поводом нове ревизе текућег 
аранжмана, неће имати замерки на спровођење свега што је договорено. 
"Нема ризика да реогранизација и систематизација радних места у јавном сектору неће бити 
урађена онако како је договорено са ММФ-ом. То је обиман и сложен посао који до сада није 
рађен и није проблем што ће за неколико дана бити пробијени рокови за достављање планова", 
оценио је Ковачевић. 
 
О пословању Железаре се ништа не зна, а профита нема 
Аутор:Војислав Стевановић 
 
Економиста Стојан Стаменковић скептичан је у вези са продајом смедеревске Железаре 
кинеској компанији ХБИС, пре свега због лошег стања на тржишту челика у свету. 
Он је рекао да су производња и губици Железаре, али и РТБ-а Бор међу кључним узроцима 
успоравања прерађивачке индустрије у Србији. 
Економисти окупљени око часописа Макроекономске анализе и трендови данас су упозорили 
на проблеме у српској индустрији. Индустрија је прошле године порасла 8,2 одсто, али је висок 
раст добрим делом последица ниске полазне основе због поплава из 2014, када је знатно 
подбацила. Оно што брине јесте успорен раст прерађивачке индустрије. Прехрамбена 
индустрија је успорила што указује, како каже Стаменковић, на могућност да одређени 
производи нису више рентабилни за производњу. 
Стаменковић је поновио да се у везу са пословањем Железаре “ништа не зна”. 
“Нити када ће наступити најављена профитабилна производња, нити колико затечених залиха 
'носе' што представља субвенцију републике иако су субвенције укинуте”, рекао је 
Стаменковић. 
Он је додао да је се тржиште челика сужава у целом свету. “Мењају се и технологије. Па чак и у 
самој кини се оптуштају радници и редукује производња, да не говорим о Европи”, рекао је он и 
додао да се проблему железаре придружују и проблеми са РТБ Бором. 
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“Бор досад није имао те проблеме, а сад је ушао у губитке због драстичног пада цена на 
светском тржишту”, рекао је Стаменковић. 
Стаменковић се осврнуо и на производњу крагујевачког Фијата, рекавши да је за повећање 
производње у тој фабрици неопходан нови модел, који ће и ове године изостати. 
 
Рудари у Ресавици одржали штрајк упозорења 
Извор:Бета, ФоНет 
 
Рудари Јавног предузећа Ресавица, који има девет јамских рудника угља у Србији, ступили су у 
штрајк упозорења. Они, између осталог, траже да почне испорука угља термоелектранама, како 
је раније договорено. 
Синдикат девет рудника са подземном експолоатацијом донео је одлуку о штрајку 10. јануара, 
али је она замрзнута после договора о испорукама угља Електорпривреди Србије. Тај договор 
није испоштован, па су рудари одмрзли ранију одлуку и почели са штрајком упозорења. 
Данас је одржан и састанак руководства Електропривреде Србије, Предузећа за подземну 
експлоатацију угља Ресавица, синдиката и министра рударства и енергетике Александра 
Антића, на којем је договорено да испорука угља из Ресавице ка ЕПС-у крене следећег петка. 
"Ми смо задовољни састанком. Договорено је да следећег четвртка Влада Србије усвоји 
програм пословања ЕПС-а и да у петак крене испорука угља из Ресавице у ЕПС", рекао је 
председник синдиката Ресавице Небојша Миленковић. 
Заменик председника Главног одбора синдиката јамских рудника Милош Весић рекао је да је 
штрајк упозорења организован једносатним обуставама на почетку сваке смене и да ће трајати 
до 22. фебруара, а ако се до тада ништа не реши, односно не почне испорука угља, рудари ће 
потпуно обуставити рад. 
"Данас на почетку друге смене започињемо штрајк упозорења тако што ће бити организована 
једносатна обустава рада на почетку сваке смене. У то време, рудари и сви остали запослени, 
неће радити", рекао је Весић. 
Планирано је да пре тоталне обуставе рада, 19. фебруара, у Сењском руднику буде организован 
велики протест са ког ће свим државним органима који одлучују о судбини рудара бити упућен 
апел да одговоре на захтеве синдиката. 
"После тога, ако до тада преговори са Министарством рударства и енергетике не буду решени, 
рудари ће потпуно обуставити производњу", најавио је Весић. 
Захтев рудара је да почне испорука угља термоелектранама, решавање статуса предузећа и 
исплата надокнада за рад по сменама. 
"Поред тога, тражимо и да 300 радника, од чега су више од 90 одсто рудари који раде на 
одређено време, буду примљени у стални радни однос", рекао је Весић. 
 
 

 
 
Димитрије Боаров: Закон у џаку 
аутор: ВВ извор: Нови магазин 
 
Крајем прошле седмице објављено је да је на седници Социјално економског савета, којој је 
присуствовао и премијер Владе Србије Александар Вучић, уз “формацијски присутне” 
министре финансија, рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, те државне 
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управе и локалне самоуправе - постигнут договор о спорним члановима у Нацрту закона о 
платама у јавном сектору (регреси, топли оброци, итд).  
Судећи по извештају који је приређен на Радио-телевизији Србије, сви актери споразумевања у 
оквиру споменутог Савета, изразили су задовољство постигнутим договором. Карикирано, 
представници репрезентативних синдиката су задовољни што се систем затечених права неће 
мењати, а представници Владе Србије и удружења предузетника су задовољни што је 
прихваћено начело да ће се та права испуњавати у складу са могућностима државног буџета. 
Поједностављено, продужен је живот досадашњем правилу: права не мењамо, али ћемо их 
испуњавати само колико можемо – “до дужине губера”. 
Јавност у Србији у првом тренутку и није озбиљно извештена о овом договору, који је 
потпредседница Владе Кори Удовички, иначе главна ауторка Нацрта закона, пропратила 
речима да је “данас велики дан за дијалог у Србији”? Према телевизијском снимку пред 
новинарима је у Владиној згради било велико друштво учесника овог дијалога, али се сутрадан 
(7. фебруара) у штампи о овом догађају практично појавио само “униформисан и 
унилатералан” извештај Агенције Тањуг (која је по закону угашена још јесенас, али и даље 
ради). На основу тог “јединственог извештаја” може се закључити да је овај Нацрт закона о 
платама напрасно постао “кровни закон”, а да ће се по областима јавног сектора тек доносити 
детаљни конкретни закони о платама, док ће дотада, на пример, локалне самоуправе наставити 
да деле плате онако како су и досада делиле; да ником неће бити смањиване плате, иако су 
уочене велике неправде, па се тежило да се оне умање; да ће овај Нацрт ускоро усвојити Влада, 
али не и Народна скупштина, јер Светска банка, која свој кредит од 75 милиона долара 
условљава доношењем закона о платама, “само гледа шта Влада усваја” (како се изгледа 
изразио министар Вулин), док се на новим систематизацијама и рационализацијама још ради, 
па касне откази у јавном сектору који су обећани ММФ-у, итд. 
Не потцењујући огроман напор који је у истраживање платног (не)система у јавном сектору 
Србије, који запошљава око 500.000 људи, протеклих година уложила министарка Кори 
Удовички, стичем утисак да је наводни дијалог послодаваца и синдиката запослених уродио 
јаловим плодом, који би се могао насловити: “Све остаје по старом” и да га зато са толико 
задовољства прихватају обе стране. Ипак, премијер Вучић је, наизглед, прошао нешто боље – 
јер су синдикати запослених код државе напокон прихватили горе споменуто правило да могу 
бити плаћени само са онолико пара колико се нађе у државној каси – али да се у затеченим 
правима и релативним односима неће мењати ништа битно. Премијер је, узгред буди речено, 
приликом прошлогодишњег смањивања плата и пензија поступио управо супротно – 
променио је релативне односе између већих и мањих пензија и плата, што је са уставног 
гледишта проблематично. Сада се наводно декларативно истиче начело – за исти рад, иста 
плата, то јест једно и филозофски, и економски, и управно, неоствариво начело – јер Марксов 
“апстрактни рад” код полицајца, војника, учитеља или медицинске сестре, још нико није успео 
да измери, па неће ни Удовичка, а ни Вулин. 
Неко ће рећи да је судбина новог закона о платама у јавном сектору запечаћена оног дана када 
је најављено да ће бити расписани превремени парламентарни избори, јер нема те владе на 
свету која је уочи изборног циклуса толико одважна да “рационализује” плаћања сопственом 
државном апарату. Обично је бивало обрнуто, уочи избора су плате онима који “обезбеђују” и 
“организују” изборе по правилу повећаване. 
Има и доста образложених мишљења да је читава акција проналажења уштеда у платама 
јавног сектора у Србији ирелевантна са гледишта финансијске консолидације, јер су те плате 
ниске, а да је број запослених у том сектору, у односу на 100 становника, заправо испод 
европског просека. Министарка Удовички томе супротставља потребу да се бар у тај систем 
плата државних упосленика уведе какав-такав ред. Проблем је што и испод “кровног закона” 
може остати доста нереда и што тај тип закона не решава односе између великих области у 
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јавном сектору, а на тим релацијама је, између осталог, и примећено нарушавање 
“праведности” у плаћању државних упосленика. У ствари, стално се о говори о “правдама и 
неправдама”, а најмање о ефикасности јавног сектора у Србији. 
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