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Протест из школа преселити на улице  
Аутор: В. А.  
 
Београд - - Форум београдских гимназија предложиће другим синдикатима образовања и свом 
чланству да у скорије време не организују обуставе наставе, ни делимичне нити потпуне, јер 
такав начин протеста тренутно изазива више штете него користи по наставнике, међуљудске 
односе, синдикате и ђаке. ФБГ сматра да би просветни радници требало да се преоријентишу 
на протесте и јавне часове по свим већим градовима, а уколико други синдикати то не подрже, 
ФБГ ће уз сагласност својих чланова, самостално организовати окупљања испред владе једном 
месечно, закључио је Главни одбор ФБГ на последњој седници.  
Из тог синдиката поручују да ће учествовати у штрајку упозорења, који је заказан за четвртак и 
најављују могућност подношења тужбе против министара Душана Вујовића, Кори Удовички и 
Срђана Вербића, због неиспуњења онога што је потписано у споразуму после прошлогодишњег 
петомесечног штрајка у школама.  
- На седници Главног одбора ФБГ је констатовано да у гимназијама влада опште 
незадовољство и апатија, да су професори огорчени јер су их просветне власти изневериле, не 
испуњавајући своје обавезе из потписаног споразума. Још горе, незадовољство је усмерено и на 
синдикате. Многе колеге сматрају да синдикати ништа нису постигли протеклим штрајком и 
не виде даље решење - образлаже позадину донетих одлука Милица Милановић, председница 
ФБГ.  
 
Држава и град отимају радничку имовину 
Аутор: З. Р. 
 
Крагујевац - - Крагујевачка градска управа годинама уназад користила је и плаћала закуп 
сутерена у згради "Дом самоуправљача" у власништву Савеза самосталних синдиката у 
Крагујевцу који је и инвестирао тај објекат. Међутим, у марту 2014. град Крагујевац је обавестио 
СССК да више неће да плаћа закуп тог простора, јер је то имовина Републике Србије. 
 Синдикалцима је, том приликом, предочена и пресуда у спору који су Република Србија и град 
Крагујевац водили против једне политичке странке, СПС-а, која је такође имала у власништву 
простор у тој згради. Том пресудом Основног суда у Крагујевцу одузета је имовина туженој 
СПС-а, док је у попису просторија које се одузимају суд грешком, навео и простор у сутерену 
зграде, који је у власништву СССК и Радничког универзитета "Црвени барјак". Ову пресуду, пре 
сазнања Синдиката да она и постоји, потврдио је и крагујевачки Апелациони суд. Синдикалци 
тврде "методом преписивања" и додају да је "држава радницима одузела скоро све, 
претварајући их у нужно зло друштва" и да је "на ред дошла и радничка имовина". 
- Одмах по сазнању да је синдикална имовина одузета судским пропустом, обратили смо се 
председницима Основног и Апелационог суда у Крагујевцу, са захтевом да се начињена грешка 
исправи. Од обојице председника смо, међутим, добили одговоре, да нисмо били странка у том 
спору, и да, зато, не можемо да тражимо измену ове пресуде. Сувопарно и охоло, али шта је са 
правдом и здравом логиком - питају у синдикату и председницима суда замерају то што су, 
уместо извињења или налога да се грешка исправи, кривци казне, а "процењујући да не 
можемо да вас угрозимо, јер нисмо владајућа политичка странка, шаљете формалан и 
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понижавајући одговор". У саопштењу се истиче и да су синдикалци од Министарства правде, 
којем су се, у међувремену, обратили добили одговор да "није надлежно да им даје правне 
савете". 
Упркос изостанку правног савета из Министарства правде, СССК ће, поручено је јуче из те 
синдикалне асоцијације, покренути судски поступак против града Крагујевца, који је 
"узурпирао и користи радничку имовину у Дому синдиката". 
- Радници у Србији одавно су закључили да се држава и судови непријатељски односе према 
њима и правду све чешће траже пред међународним судовима. СССК ће ускоро због овога 
организовати протест испред зграде у којој су смештени Основни, Виши и Апелациони суд у 
Крагујевцу, а потом затражити правду пред међународним правосудним институцијама - 
најављују у синдикату. 
 
 
 

 
 
 
Просветари најављују штрајк упозорења за четвртак, 25. фебруар  
Извор:Бета 
 
Просветни радници одржаће у четвртак, 25. фебруара, штрајк упозорења, а тога дана неће бити 
одржан први час у преподневној и поподневној смени 
БЕОГРАД - Просветни радници одржаће у четвртак, 25. фебруара, штрајк упозорења, а тога 
дана неће бити одржан први час у преподневној и поподневној смени, изјавио је данас 
председник Синдиката запослених у просвети (СРПС) Слободан Брајковић. 
Он је агенцији Бета рекао да ће у штрајку учествовати чланови сва четири репрезентативна 
синдиката образовања. 
Брајковић је казао да тај синдикат захтева поштовање свих тачака споразума који су 
репрезентативни синдикати потписали с владом након прошлогодишњег штрајка у школама. 
Он је подсетио да је тим споразумом било предвиђено да од 1. јануара ове године буду уведени 
јединствени платни разреди у целом јавном сектору. 
Брајковић је рекао да је јасно да од тога нема ништа, као ни да неће бити повећања плата у 
образовању. 
"Тражимо да се врши корекција коефицијената", казао је Брајковић. 
На састанку четири репрезентативна синдиката (УСПРС, СРПС, СОС и ГСПРС "Независност") 
одржаном 4. фебруара донета је одлука о штрајку, а као захтеви се наводе повећање 
коефицијената у априлу и октобру у износу од четири одсто плата за наведене месеце, као и 
исплата награде утврђене Споразумом и Посебним колективним уговором у изосу од 5.000 
динара. 
Брајковић је казао да је предлог тог синдиката да ако захтеви не буду испуњени, буду оржавани 
протести по градовима Србије, а на крају и у Београду. 
"Позваћемо и остала три синдиката да нам се придруже", казао је Брајковић. 
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Сертић: Србија лидер у структурним реформама 
Извор: РТС 
 
Министар привреде Жељко Сертић каже да се од 2015. континуирано прати рад јавних 
предузећа и да ће у марту бити рачунице за прошлу годину. Каже да јавна предузећа 
функционишу и да је битно да се системски уреде. Истиче да директор предузећа може да буде 
члан партије, али да не може да буде активан у органима партије. 
Жељко Сертић рекао је гостујући у Дневнику РТС-а да није могуће једним законом прекинути 
праксу да више до 700 јавних предузећа из године у годину праве губитке од по неколико 
десетина милијарди динара годишње.  
"Ипак, цео пакет мера који спроводимо више од годину дана донео је озбиљне помаке. Уочили 
смо неправилности у примени претходног закона и донели смо одлуку да се социјална 
политика не води више преко леђа јавних предузећа", каже Сертић.  
Додаје да су у 2013. години губици јавних предузећа били 55 милијарди динара, а да су у 2014. 
смањени на 42 милијарде. 
"У 2014. смо имали више од 650 милиона евра, преко два одсто БДП-а у дуговима које су јавна 
предузећа направила до тог момента. План Министарства финансија и Владе Србије је да до 
2018. тај дуг буде смањен на 0,5 где би јавна предузећа добијала само за инвестиционе 
стратешке пројекте средства и гаранције из буџета. У претходној години ниједно јавно 
предузеће није добило пмооћ за текући ликвидност и пословање", истиче министар. 
Каже да се од 2015. континуирано прати рад јавних предузећа. 
"У марту ћемо имати рачуницу за прошлу годину", додаје министар Сертић.    
Истиче да је важно да се сви послови ураде што пре, а не да се чека формирање нове владе. 
Објашњава које новине ће донети Закон о јавним предузећима којим ће бити уређен рад 37 
републичких предузећа и 691. на локалном нивоу. 
"У три правца смо гађали. На злоупотребе приликом формирања јавних предузећа посебно на 
локалу, пооштрили смо услове за избор директора и надзорних одбора, чији чланови ће 
морати да буду лиценцирани. То су кључни аспекти који ће омогућити строжу контролу јавних 
предузећа", напомиње министар.  
Истиче да директор може да буде члан партије, али да не може да буде активан у органима 
партије. 
"Држава је јавним предузећима дала одређени посао и важно је да професионализујемо јавна 
предузећа", каже Сертић.  
Додаје да ће у овој години бити нових избора директора.  
У Скупштини се расправља и о изменама Закона о пореском поступку према којима ће фирме 
које за порез дугују до два милиона динара моћи дуг да плате одложено на пет година и да им 
се отпишу камате, а онима са већим дугом би се отписало 50 одсто камата.  
Сертић каже да је овај програм намењен превасходно малим предузећима. 
"Овим држава не губи новац него наплаћује и у случају да плаћају редовно обавезе, држава ће 
им сваке године отписати 50 одсто камате. Наплаћиваћемо и камату али не као пре", 
објашњава Сертић. 
Истиче да је "Електропривреда Србије" у прошлој години направила додатне 24 милијарде 
динара. 
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"Железнице су такође много урадиле. Јавна предузећа функционишу и битно је да их 
системски уредимо. Са оним што смо затекли ово данас је ванредно велики напор. Ово су и 
енормни резултати. Србија је лидер у структурним реформама које је споревела", истиче 
Сертић.  
Каже да ММФ тражи да реформе буду још брже и боље. 
"Остало је 10 предузећа која су заштићена до краја маја, а за само два имамо оперативни 
проблем и то су 'Ресавица' и 'РТБ Бор'". 
Објашњава да је највећи део предузећа морао да оде у стечај. 
"За 10 предузећа објављујемо позив, између осталих за ФАП и Галенику", додаје министар.  
Закључује да продаја "Галенике" највише зависи од тржишта.  
  
 
 
 

 
 
 
Спас чекају „Петар Драпшин”, „Вршачки виногради” 
Аутор:Љ. М. 
 
На крају прошлог месеца, по подацима Агенције за лиценцирање стечајних управника, на 
територији Србије било је 2.058 активних стечајних поступака. У исто време, од почетка година 
отворено је 17 нових стечајних поступака.  
Из Војводине је прошлог месеца отворен стечајни поступак над „Семеном Тамиш“ АД Панчево, 
„Златибор инвестградњом” ДОО Нови Сад и  „Апатинским тржним центром” ДОО Сомбор, док 
су остала предузећа из Београда и остатка Србије. 
Међу фирмама над којима је у другој половини прошле године покренут стечајни поступак су и 
„Кулатранс” АД Кула, „Слога” и „Солид ХК“ Суботица, Ветеринарска станица Бачка Топола – 
Стара Моравица, „Дневник промет” ДОО, „Геоплан”, „Пан графика” ДОО, „Фото-колор 36” 
ДОО, сви из Новог Сада. Ту су и „Хигло” АД Суботица, Фабрика намештаја „Шипад” Србобран, 
„Житохем” Зрењанин, „Пољоопскрба” ДП, „Нопал плус“ ДОО и „Гарант” Нови Сад, „Компас” 
ДП Панчево, „Сирмијум семе” ДОО Сремска Митровица, Радио Сомбор АД Сомбор, „Вршачки 
виногради” АД, Вршац. 
На списку су и „Петар Драпшин” АД Нови Сад, „Индустрија стакла Панчево” ДП, „Долово” АД, 
„Војводина” АД, Панчевачка индустрија обуће АД, сви из Панчева, и друга предузећа.Министар 
привреде Жељко Сертић изјавио је да је јуче десет стратешких предузећа којима 31. маја истиче 
заштита од поверилаца „у фокусу” Владе, и нагласио да у њиховом случају продужетака рокова 
неће бити. 
Он је, у разговору с представницима мисије ММФ-а о активностима Министарства на окончању 
процеса приватизације, као највећи проблем у тој групи предузећа издвојио РТБ „Бор” и ЈП 
ПЕУ „Ресавица”, али и нагласио да је Влада Србије одлучна да пронађе оптимална решења.– 
Проблем тих предузећа није само економски већ и социјални и политички – рекао је Сертић, 
наводи се у саопштењу Министарства привреде. – Желимо да нађемо оптимална решења и зато 
се раде темељне анализе и сагледавају сви аспекти и могућа решења. Видећемо која ће се 
могућности показати као најбоље за државу, предузећа и раднике, али је сигурно да држава 
више неће финансијски помагати та предузећа. 
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Он је указао на то да се, у сарадњи са Светском банком, интензивно ради на унапређењу 
система и институција за спровођење стечаја да би ови процеси били ефикаснији и у служби 
оздрављења привреде. 
  
Милијарде мртвог капитала стоје, а јавни дуг расте 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Још прошле године је Државна ревизорска институција упозорила на то да Србија нема тачне 
податке о броју и вредности непокретне имовине у свом власништву. У евиденцију Републичке 
дирекције за имовину, саопштио је РДИ, унето је укупно 551.946 јединица, али је утврђено и да 
су неке непокретности евидентиране више пута. Укупна површина пописаних непокретности је 
око седам милијарди квадратних метара, а књиговодствена вредност те имовине је 683 
милијарде динара. Та вредност је нереална, устврдила је државна ревизорка Светлана Тома 
Анокић, тврдећи да је за свега 20 одсто тих непокретности уписана ревалоризована имовина. 
– Ти подаци доводе у ситуацију да се питате како неко може управљати и располагати неком 
имовином, поготово како да оствари приходе, ако не зна шта има – истакла је Светлана Тома 
Анокић.Ипак, Србија ће за годину, тачније до фебруара 2017, морати да зна шта има и коликом 
државном имовином располаже. По књиговодственој вредности, оцењује в. д. директора 
Републичке дирекције за имовину Јован Воркапић, државна имовина вреди око седам 
милијарди евра. Додаје да је убеђен у то да по тржишној вредности вреди и више од 14 
милијарди евра. 
Уколико су Воркапићеве процене тачне – а нема спора да је његова оцена да се државна 
имовина годинама развлачи као Алајбегова слама тачна – као логично поставља се питање 
зашто Србија у време великих финансијских проблема није барем део тог мртвог капитала 
претворила у буyетске приходе и наплатила све оно што се наплатити може или пак продала 
оно што јој више не треба и што зјапи празно или код неког непознатог корисника. 
Јер, чак и да државна имовина вреди 14 милијарди евра – а многи тврде и много више – а 
јавни дуг Србије у овом тренутку је 25 милијарди, јасно је да би се само рационалним 
искоришћавањем државне имовине он могао смањити за више од половине, што би омогућило 
и економији Србије да лакше дише, а грађанима да имају више наде у бољу будућност. 
Економиста Саша Ђоговић објашњава за „Дневник” да је то проблем који ову државу, али и све 
из региона, мучи већ неколико деценија, додајући да је за његово нерешавање крива 
политичка елита.– Имамо мртав капитал који се мора ставити у тржишну функцију да би 
грађани целе Србије имали користи од државне имовине – каже Ђоговић. – То што она тако 
стоји, потпуно ван тржишних токова већ дужи период, говори само о неодговорности 
политичких елита које нису направиле попис те имовине нити знају како се она данас користи. 
С друге стране, нису знале ни да је комерцијализују да би доносила профит, а не стајала као 
мртав капитал од којег грађани ове државе немају никакву корист. 
Новац који би се могао добити продајом државне имовине, оцењује наш саговорник, требао би 
нам за много штошта, почев од побољшања услова образовања и здравства до враћања јавног 
дуга.– Имамо много проблема, а образовање и здравство су најзначајнији стубови на којима се 
темељи развој целог друштва. Такође, тај капитал би се могао ставити на располагање 
инвеститорима јер, ако они купе непокретности, нешто ће направити па ће запошљавати људе, 
плаћати порезе, пунити буџет. 
Како су се паре могле директно сливати у буyетску касу, тако би се и индиректно могло имати 
користи од решавања питања државне имовине. Другим речима, кроз решавање тог питања 
могли бисмо решити подизање нивоа конкуретности целе српске економије и јачање буyета на 
одрживим ногама, а не на неким задужењима и кредитима – закључује Ђоговић. 
Приходи лане десет милиона евра 
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Прошле године приходи Дирекције за имовину износили су 1,2 милијарду динара, односно 
нешто више од десет милиона евра, од чега је око 6,5 милиона добијено од закупа. 
– У претходне две године увећали смо наплату око 20 одсто. Све смо уплатили у буyет јер ми не 
задржавамо ништа осим трошка за плате, за које издвајамо око пола милиона евра годишње – 
објаснио је Воркапић. 
 
 

 
 
Економисти: Стање у привреди лошије него пре 10 година 
Извор: Н1  
 
Стање у привреди Србије сада је лошије него пре 10 година, а економија земље и даље највише 
зависи од политике, сложили су се учесници скупа "Српска економија и привреда од 2006. до 
2016." који је организован у Београду поводом 10 година излажења часописа Бизнис Магазин и 
Економетар. 
Економиста Љубомир Маџар је казао да једино пословни љузди могу повући Србију напред и 
извући је из недођије у којој се сада налази. 
"Никада нећемо имати пивредни раст све док се гласови на изборима добијају прозивком 
пословних људи и најавама хајки на њих", казао је Маџар. 
Председник компаније "Металац" из Горњег Милановца Драгољуб Вукадиновић је упозорио да 
је катастрофално стање у образовању, јер се не школују кадрови за привреду, већ за евиденцију 
завода за запошјавање. 
Економиста Иван Николић је казао да је предузетнички сектор у Србији слабашан јер га стално 
потискује политика. 
Он је као пример наво да је највећи удео ненаплативих кредита у домаћим привредним 
банкама и да износи 32,9 одсто. 
Члан Фискалног савета Никола Алтипармаков је указао да су пред Србијом две изазовне 
године у којима ће морати да се спроводи фискална консолидација и реформе јавне управе и 
јавних предузећа. 
Бизнис Магазин и Економетар, како је истакла главна уредница и оснивач Радојка Николић, 
постали су незаобилазно штиво за пословне људе, али и за оне које занимају економске теме и 
предузетништво. 
"Влада Србије је 2016. годину прогласила за годину предузетништва, а ми смо већ реализовали 
деценију предузетништва, јер смо пре десет година стартовали са часописима који и данас 
представљају савремене водиче кроз свет бизниса, економије и предузетништва", рекла је она. 
Признање Планета Бизнис за успешно управљање компанијом додељено је извршном 
директору компаније Нелт Милошу Јелићу, за успешно предузетништво извршној директорки 
модне куће Луна из Пожаревца Биљани Јовановић и за најуспешнији програм корпоративне 
друштвене одговорности Комерцијалној банци. 
Нелт групу чини 12 компанија у којима је запослено око 3.800 људи и то у седам земаља на два 
континента, а годишњи промет је у 2015. премашио 700 милиона евра. Конфекција Луна, која 
има више од 180 радника, извози 50 одсто производње у земље региона и на тржиште ЕУ. 
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Комерцијална банка је у 2015. години за пројекте корпоративне друштвене одговорности 
издвојила 36,7 милиона динара или око 300.000 евра. 
 
Социјално-економски савет у марту о повећању минималца 
Извор:Бета 
 
Социјално-економски савет (СЕС) данас није размотрио иницијативу синдиката да се 
минимална цена рада у Србији повећа на 140 динара по радном часу, изјавио је председник 
Уније послодаваца Србије (УПС) Небојша Атанацковић. 
Он је на конференцији за новинаре након седнице СЕС-а казао да је договорено да се та 
иницијатива синдиката разматра на првој седници савета која ће бити одржана следећег 
месеца. 
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати "Независност" упутили 
су прошле седмице СЕС-у иницијативу за повећање висине минималне цене рада са 121 динар 
на 140 динара по радном часу. 
Тиме би минимална зарада била 24.360 динара и њено учешће у просечној потрошачкој корпи 
из новембра 2015. како су тада казали у синдикату би износило око 35 одсто, али би и тако 
повећана минимална зарада чинила мање од 70 одсто минималне потрошачке корпе, која је у 
новембру 2015. била 34.885,19 динара. 
Атанацковић је казао да се на данашњој редовној седници СЕС-а разговарало о десет тачака 
дневног реда, међу којима су и извештаји експерата који раде на пројекту унапређења 
социјалног дијалога, о анализи Закона о раду и прописа о социјалном партнерству и 
колективном преговарању, као и о уоченом спречавању синдикалних организовања у неким 
фирмама. 
Министар рада и запошљавања Александар Вулин казао да је задовољан како се Закон о раду 
показао у пракси, нагласивши да се у том закону најбоље показало то што је промењена 
пословна клима, ојачано колективно преговарање и ојачани капацитети за борбу против сиве 
економије. 
Вулин је додао да очекује да ће одмах након избора у скупштинску процедуру ући закони који 
ће регулисати област штрајка , рада агенција за мирно решавање спорова, рада преко агенција 
за привремено запошљавање , као и ваучера за сзонски рад. 
"То су веома важни закони који треба да помогну да се уреди стање на тржишту рада и заштите 
радници, али и да се послодавцу јасно омогући да ради и привређује", казао је Вулин. 
 
Запослени у ФАП-у најавили генерални штрајк 
Извор:Бета  

 
Запослени у Фабрици аутомобила Прибој (ФАП) најавили су да ће у уторак, 23. фебруара, 
почети генерални штрајк уз поштовање минимума процеса рада, јер су преговори са Владом 
Србије прошле седмице били неуспешни. 
Председнику Штрајкачког одбора Мирослав Мршевић казао је агенцији Бета да најављени 
штрајк нема никакву другу сврху, осим покушаја омогућавања функционисања ФАП-а и 
одржавања егзистенције запослених. 
Он је казао да је разлог штрајка кашњење у исплати зарада као и предлог Владе Србије да се 
радни стаж повеже у минималном износу само оним радницима који су напустили предузеће. 
Према речима Мршевића, радницима су од октобра прошле године исплаћене само две плате 
иако им је било обећано да ће им зараде од тада бити исплаћиване у континуитету, а до тада им 
је већ каснила исплата девет зарада. 
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"Разлог покретања генералног штрајка, поред обећане исплате заосталих зарада и повезивања 
радног стажа, је и потпуна неизвесности даље судбине ФАП-а, односно, шта ће бити са 
фабриком и радницима након 31.маја ове године, кад престаје заштита од наплате повериоца", 
казао је он. 
Мршевић је навео да је у ФАП у запослено 650 радника, а са зависним предузећима их има око 
900. 
 
 
Закон о ЈП: Деполитизација или само козметичке измене? 
Аутор: Јелена Петровић  
 
Шта заиста доноси нови Закон о јавним предузећима? Влада обећава деполитизацију и 
професионализацију, док опозиција сматра да је то само предизборни маневар како би се 
прикрило масовно партијско запошљавање. Стручњаци имају свој угао - кажу да се Влада 
бавила козметичким изменама. 
Без јавне расправе, по хитном поступку и на седници заказаној у суботу поподне - Закон о 
јавним предузећима стигао је на разматрање заједно са још 13 тачака дневног реда. 
По новом, као и по старом закону, директори јавних предузећа неће моћи да задрже партијске 
функције, али ће им оне бити замрзнуте. 
"Ми смо направили неко решење које је у складу са постојећим, дакле са питањем мировања, 
јер не можемо и није фер нити коректно да људе који се баве политиком искључмо из 
могућности", каже Жељко Сертић, министар привреде. 
Влада обећава деполитизацију и професионализацију јавних предузећа, док опозиција тврди 
да је закон предизборни маневар. 
"То је класичан предизборни закон, предизборни маневар и само покушај да се камуфлира 
чињеница да је у претходном периоду у четири године колико је СНС на власти, у јавна 
предузећа примљено преко 50.000 страначких кадрова", каже Јанко Веселиновић из Покрета 
за преокрет. 
А шта ће бити са истакнутим функционерима који су директори јавних предузећа, попут 
директора Србијагаса Душана Бајатовића или директора Пошта Србије Милана Кркобабића? 
"Ми ту не видимо апсолутно никакав проблем. И Душан Бајатовић и било који други директор 
понашаће се, наравно, у складу са законом", каже Ђорђе Милићевић (СПС). 
Н1: Да ли то значи оставку? 
Милићевић: "А да ли то значи да ће остати директор јавног предузећа?" 
"Ја сам убеђен, он је одговоран човек, он ће поступити у складу са законом", рекао је на то 
Момо Чолаковић из ПУПС-а. 
Предлог смањења периода за обављање фунцкије в.д. директора, упутила је организација 
Транпарентност Србија. Ипак, он није усвојен. 
"Ми сад имамо у прелазним и завршним одредбама могућност да чак годину дана траје тај в.д. 
статус, уз могућност да се продужи само неким другим човеком, што не мења ништа на 
суштини ствари, а у пракси имамо ситуацију да то в.д. стање траје у неким случајевима и по 
неколико година", прича Немања Ненадић. 
"Ја мислим да су њихови предлози добри у многим члановима, ми једноставно нисмо у 
могућности да их спроведемо. Због тога су ово најрационалнија решења која је дало 
Министарство привреде", наводи Александра Томић, председница Одбора за привреду у 
Скупштини Србије. 
Стручњаци упозоравају да разлога за оптимизам нема уколико не буде политичке воље да се 
закон спроводи, као што је случај са актуелним законом о јавним предузећима из 2012. године. 
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Одлука о повећању минималне зараде у марту 
Извор: Бета  
 
Синдикати траже да минимална зарада буде 24.360 динара  
Социјално-економск савет (СЕС) није размотрио иницијативу синдиката да се минимална цена 
рада у Србији повећа на 140 динара по радном часу, изјавио је председник Уније послодаваца 
Србије (УПС) Небојша Атанацковић. 
Он је на конференцији за новинаре након седнице СЕС-а казао да је договорено да се та 
иницијатива синдиката разматра на првој седници савета која ће бити одржана следећег 
месеца. 
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати "Независност" упутили 
су прошле седмице СЕС-у иницијативу за повећање висине минималне цене рада са 121 динар 
на 140 динара по радном часу. 
Тиме би минимална зарада била 24.360 динара и њено учешће у просечној потрошачкој корпи 
из новембра 2015. како су тада казали у синдикату би износило око 35 одсто, али би и тако 
повећана минимална зарада чинила мање од 70 одсто минималне потрошачке корпе, која је у 
новембру 2015. била 34.885,19 динара. 
Атанацковић је казао да се на данашњој редовној седници СЕС-а разговарало о десет тачака 
дневног реда, међу којима су и извештаји експерата који раде на пројекту унапређења 
социјалног дијалога, о анализи Закона о раду и прописа о социјалном партнерству и 
колективном преговарању, као и о уоченом спречавању синдикалних организовања у неким 
фирмама. 
Министар рада и запошљавања Александар Вулин казао да је задовољан како се Закон о раду 
показао у пракси, нагласивши да се у том закону најбоље показало то што је промењена 
пословна клима, ојачано колективно преговарање и ојачани капацитети за борбу против сиве 
економије. 
Вулин је додао да очекује да ће одмах након избора у скупштинску процедуру ући закони који 
ће регулисати област штрајка , рада агенција за мирно решавање спорова, рада преко агенција 
за привремено запошљавање , као и ваучера за сезонски рад. 
"То су веома важни закони који треба да помогну да се уреди стање на тржишту рада и заштите 
радници, али и да се послодавцу јасно омогући да ради и привређује", казао је Вулин. 
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ФАП: Три од четири синдиката нису у штрајку 
Извор:Танјуг  
 
Три од четири синдиката прибојског ФАП-а не подржавају штрајк који је јутрос започео 
Синдикат "Слога", рекао је данас председник Самосталног синдиката ФАП Милорад Драгаш. 
"У ФАП-у има четири репрезентативна синдиката и само један је у штрајку", рекао је он Тањугу. 
"Ја као председник Самосталног синдиката сматрам да Влада чини максималне напоре да 
помогне ФАП-у, који у овом тренутку зависи директно од помоћи државе", рекао је Драгаш. 
Он је навео да је лично у неколико наврата био у Влади на разговорима, где је добио уверавања 
да "Влада неће пустити ФАП низ воду и да интензивно тражи најбоље могуће решење".  
"Није ми јасно због чега неки штрајкују. Ако не верују у ту причу, могли су да узму социјални 
програм који се нудио до пре месец дана и напусте фабрику", рекао је Драгаш. 
ФАП има четири репрезентативна синдиката, Самостални, који је најбројнији, Независни 
синдикат, АСНС и Слога. 
 

 
 
РАДНИЦИ НИСУ СЛОЖНИ Почео штрајк у ФАП-у  
Извор: Танјуг   
 
Три од четири синдиката прибојског ФАП-а не подржавају штрајк који је јутрос започео 
Синдикат "Слога", рекао је данас председник Самосталног синдиката ФАП Милорад Драгаш. 
У ФАП-у има четири репрезентативна синдиката и само један је у штрајку, рекао је он Тањугу. 
"Ја као председник Самосталног синдиката сматрам да Влада чини максималне напоре да 
помогне ФАП-у, који у овом тренутку зависи директно од помоћи државе", рекао је Драгаш. 
Он је навео да је лично у неколико наврата био у Влади на разговорима, где је добио уверавања 
да "Влада неће пустити ФАП низ воду и да интензивно тражи најбоље могуће решење". 
"Није ми јасно због чега неки штрајкују. Ако не верују у ту причу, могли су да узму социјални 
програм који се нудио до пре месец дана и напусте фабрику", рекао је Драгаш. 
ФАП има четири репрезентативна синдиката, Самостални, који је најбројнији, Независни 
синдикат, АСНС и Слога. 
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Синдикат: Велики инвеститори мобингују раднике 
Извор:ФоНет, Танјуг 
 
У појединим фирмама у Србији уочено је спречавање радника да се синдикално организују као 
и хиљаде случајева мобинга, а најдрастичнији пример је компанија Јура, упозорили су данас 
представници синдиката у Социјално-економском савету, док је министар рада Александар 
Вулин на то рекао да је проблем у томе што је то тешко доказиво. 
На хиљаде је случајева мобинга над радницима, крше се њихова права, а људе који се 
синдикално организују избацују из фирми, добијају отказе пре него што региструју синдикат, 
рекао је председник Савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић на конференцији за 
новинаре, после седнице Социјално-економског савета и навео пример корејске фабрике 
каблова за аутомобилску индустрију у Рачи код Крагујевца. 
Врши се страшан притисак на запослене, који немају право на боловање, онај ко оде на 
боловање, аутоматски добија отказ, јер њима не треба болестан радник, рекао је он и упозорио 
да људи често на радном месту падају у несвест. 
Реч је о фирми у коју је ова држава уложила десетине милиона евра за отварање нових радних 
места, нагласио је Орбовић, напомињући да је слично и у Бенетону. 
Вулин је рекао да је Министарство рада разговарало са руководством Јуре и слало инспекције, 
али да је за то потребна "заједничка активност". 
Јако је тешко доказати да је неко добио отказ из овог или оног разлога, уколико то не пријави. 
Имамо веома честе случајеве да људи раде прековремено, да им се не плати и једини доказ је 
изјава радника, али који га не даје, у страху да ће остати без посла, навео је он. 
"Ту улазимо у позицију врзиног кола где увек фали још један доказ, реч, која неће да стигне јер 
се радник плаши да је да, зато што је тржиште рада такво, да је понуда далеко већа од 
потражње", закључио је министар рада. 
Вулин је најавио да ће одмах после избора у скупштинску процедуру ући закони о штрајку, 
ваучерима за сезонски рад, о привременом запошљавању и Агенцији за митрно решавање 
радних спорова. 
СЕС: О минималцу вероватно на идућој седници 
На данашњој седници Социјално-економског савета (СЕС) није било речи о захтеву синдиката 
за повећање минималца, а та тема највероватније ће бити на дневном реду СЕС-а на првој 
наредној седници у марту, саопштио је данас председник Уније послодаваца Србије Небојша 
Атанацковић. 
Он је новинарима на конференцији у Влади Србије након седнице СЕС-а рекао да је та 
иницијатива синдиката стигла у СЕС и да ће бити разматрана на првој следећој седници 
колегијума тог тела. 
"Онда ће вероватно минималац бити тема прве наредне седнице која ће бити одржана у току 
идућег месеца", рекао је Атанацковић. 
Наиме, Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати Независност 
упутили су прошле недеље СЕС-у иницијативу за повећање висине минималне цене рада са 121 
динар на 140 динара по радном часу, захваљујући чему би и минимална зарада била повећана 
и износила 24.360 динара. 
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