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Удовички позвала синдикате да прво прочитају Нацрт закона  
Извор:Танјуг   
 
Потпредседница владе Кори Удовички позвала је синдикалце да прво прочитају Нацрт закона 
о платама, па тек онда да протестују. 
Удовички је казала да не разуме зашто синдикати протестују против појединих решења у том 
нацрту с обзиром на то да им је он достављен тек јуче ујутру, а они потврдили да га нису ни 
видели. 
"Зато остављам јавности на нагађање, да ли је у питању недостатак комуникације или жеља да 
се пошаље нека порука, без обзира што је договор већ постигнут", рекла је Танјугу Удовички 
која је и министарка државне управе и локалне самоуправе. 
Удовички је подсетила да је заказан нови састанак са синдикатима, те да ће се синдикати јавног 
сектора, чланови Социјално-економског савета и ресорни министри у суботу састати и са 
премијером Александром Вучићем, како би разговарали о предложеним решењима. 
На данашњој конференцији за новинаре коју су организовали централа репрезентативних 
синдиката С С С С и грански синдикат Независност најављено је да ће они одустати од 
планираних синдикалних протеста сви њихови захтеви буду испоштовани, а као упозорење за 
сутра су најавили штрајк од 11 до 12 сати. 
Незадовољни су, како кажу, начином на који се доноси тај закон и предложеним решењима и 
тврде да нису уважени сви њихови захтеви. 
Председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Драган Савић рекао је 
новинарима да ће штрајк упозорења сутра одржати синдикати јавног сектора, а да ће им се 
прикључити и други синдикати који нису чланови Независности и Савеза самосталних 
синдиката. 
"Добили смо синоћ текст нацрта закона који је идентичан тексту о коме је СЕС већ расправљао 
и на који је министар финансија рекао НЕ. На све то немамо гаранције да ће захтеви синдиката 
бити усвојени и да ће се заиста поступити како је написано", рекао је Савић. 
Уколико би овакав текст закона био усвојен, запослени у јавном сектору били би 
дискриминисани и додатно би им се погоршао материјални и радно- правни положај, истичу 
представници синдиката. 
Савић је додао да су синдикати упутили писмо премијеру и тражили састанак како би се нашло 
решење прихватљиво свим странама, те да је састанак заказан за суботу у 11.30. 
Објашњавајући шта се наводи у Нацрту закона и због чега су синдикати незадовољни, Савић је 
рекао да су решења која регулишу минули рад и накнаде сада одговарају синдикатима, али 
нису задовољни предлозима који се односе на топли оброк и регрес, као ни предлогом да 
основице за рад у јединиицама локалне самоуправе буду различите. 
Право на топли оброк и регрес синдикати не желе да изгубе, а ако те две ставке буду "уграђене" 
у коефицијенте то ће се, тврде, догодити. 
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Јавни дуг повећан две милијарде евра 
Аутор: Александар Микавица 
 
Премијер Вучић очекује да ће Србија тек од 2017. почети да смањује обавезе према свету  
 

 
Јавни дуг Србије на крају 2015. достигао је 24,8 милијарди евра или 75,5 одсто бруто домаћег 
производа (БДП), објавило је јуче Министарство финансија. У поређењу са претходном 2014. 
годином, јавни дуг је повећан за око две милијарде евра. На крају 2014. јавни дуг је износио 
22,76 милијарди евра, односно 70,4 одсто БДП-а, док је на крају 2013. године био 20,14 
милијарди евра, са учешћем од 59,6 одсто у БДП-у. Крајем 2000. године јавни дуг је био 14,17 
милијарди евра или 201,2 одсто БДП-а, а најнижи износ јавног дуга био је 2008. године када је 
износио 8,78 милијарди евра или 28,3 одсто БДП. 
Дуг државе ће расти до краја 2016. године, записано је у Стратегији управљања јавним дугом. 
Према јучерашњој изјави премијера Вучића раст дуга биће заустављен 2017, када 
консолидујемо домаће финансије, а са почетком 2018. почео би да опада, да би на крају 2018. 
био око 74,5 одсто вредности свега створеног у тој години. 
Законом о буџетском систему учешће јавног дуга у БДП-у ограничено је на 45 одсто. Та горња 
граница задужености државе прекорачена је крајем 2011, кад је јавни дуг достигао 14,7 
милијарди евра. 
– Србија је високо задужена земља јер је само 22,3 одсто укупног задужења државе, укључујући 
и дуг градова и општина, у динарима – указује Млађен Ковачевић, члан академије економских 
наука. – Поготову што 75 одсто нашег извоза остварују стране компаније, тако да држава тешко 
долази до девиза, а на нове кредите у девизама плаћамо високу камату од четири-пет одсто. На 
другој страни, такође високо задужене Италија и Ирска, чланице ЕУ и „еврозоне” нове кредите 
добијају по камати мањој од два одсто. 
Аутори часописа „Макроекономске анализе и трендови” Економског института указују да 
управљање државном касом и њеним текућим рачуном у наредним годинама неће бити лако. 
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– Платни биланс у наредним годинама постаје врло осетљив – упозорава уредник МАТ-а 
Стојан Стаменковић. – Ако се покрену инвестиције може се очекивати повећање увоза, а 
истовремено се не може са сигурношћу рачунати на очекивани раст извоза у неким носећим 
областима, као што је извоз бакра, челика и аутомобила. При том долазе критичне године за 
отплату у којима доспевају „евробондови”, односно кредити узети у доларима од 2017. до 2021. 
Неизвесно је да ли ће бити раста страних инвестиција јер се са сигурношћу не зна какви ће 
бити услови кредитирања у годинама које долазе. 
– Спољни дугови држава бивше СФРЈ нарасли су на 145 милијарди долара, што је око 133 
милијарде евра – каже Дејан Јовoвић, научни саветник – експерт за међународне финансије. – 
Пре рата 1991. укупни јавни дуг бивше нам заједничке државе кретао се око 15 милијарди 
долара, што је знатно мање од садашњег спољног дуга Србије. Данас је спољни дуг Хрватске, 
Словеније и Србије, посматрано појединачно за сваку државу, већи од тадашњег дуга целе 
СФРЈ. 
То, додуше, не одсликава право стање, напомиње Јововић, јер вредност америчког долара 
данас није иста као пре 25 година. Поједини стручњаци упозоравају да је вредност америчке 
валуте од 1991, па закључно са 2012, готово преполовљена. 
– Укључујући и ту чињеницу, реално је укупан износ спољног дуга свих држава насталих на 
подручју бивше СФРЈ на крају 2013. био око шест пута већи него крајем 1991. С друге стране, 
укупан реални износ БДП у 2013. свих шест држава насталих на подручју бивше СФРЈ био је 
мањи него 1991. – напомиње Јововић. 
Посматрано по републикама, најзадуженија била је Србија. Њен спољни дуг износио је 4,8, 
следи Хрватска – 2,7, Словенија – 1,7, БиХ – 1,5, Македонија – 0,7, Црна Гора – 0,6, док је 
Федерација дуговала 3,1 милијарду долара. 
Према подацима Светске банке, однос спољног дуга и БДП-а у 2013. години износио је за БиХ – 
52,1, за Македонију – 64,4, за Словенију – 84,4, за Србију – 87,4, за Хрватску – 103,4, а за Црну 
Гору 120,4 одсто. 
– Ако се има у виду да се по критеријумима међународних финансијских институција држава 
сматра високо задуженом ако однос њеног спољног дуга и БДП-а премашује 80 одсто, онда су 
Црна Гора, Хрватска, Словенија и Србија високо задужене земље. Да не говоримо о томе да је 
величина БДП-а, изражена у доларима, мање или више надувана, јер се БДП у домаћој валути 
дели са вештачком, нереалном вредношћу америчког долара – напомиње Јововић. 
Убедљиво најзадуженија земља бивше Југославије је Хрватска, чији је спољни дуг те године 
достигао око 49 милијарди евра. Следи Словенија са 45, Србија са 27, Македонија са шест, а на 
зачељу листе су Босна и Херцеговина са четири и Црна Гора са око две милијарде евра. 
Стручњаци се слажу, каже Јововић, да донекле само Словенија и Хрватска, као пуноправне 
чланице Европске уније, могу дозволити себи толики дуг посматрано у односу на БДП. У 
случају проблема у измиривању својих обавеза, оне могу да очекују подршку ЕУ, која је у 
сличним ситуацијама – Грчка, Ирска, Португал, Кипар и Шпанија, већ интервенисала. 
 
Вујовић попустио, а синдикалци штрајкују 
Аутор: Аница Телесковић  
 
Запослени у јавном сектору за данас најавили једночасовни штрајк, а од премијера траже 
гаранције да неће укинути минули рад 
Запослени у јавном сектору данас ће од 11 до 12 сати одржати штрајк упозорења. Повод за 
једночасовни прекид рада је Нацрт закона о јавном сектору који се још „крчка” у Министарству 
државнe управе и локалне самоуправе око кога су се протекле недеље сукобили министарка 
државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички и министар финансија Душан Вујовић. 
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На седници владе, одржаној у суботу 30. јануара, постигнут је договор око два главна спорна 
питања – о обрачуну боловања и минулог рада. Како је „Политика” већ писала, министар 
Вујовић, одустао је од свог предлога да се боловање рачуна као 65 одсто основне зараде 
осигураника. Без додатака као што су минули, прековремени и ноћни рад. Министар 
финансија попустио је и када је реч о минулом раду. Првобитно је предлагао да минули рад уђе 
у коефицијент за обрачун зарада. Разлог за ригорознији став министра финансија била су, како 
је сам истакао „тврда буџетска ограничења”. Представници синдиката то су схватили као готову 
ствар и укидање минулог рада. 
– Многи су нас питали зашто штрајкујемо сада када је на влади постигнут договор – почео је 
своје излагање на јучерашњој конференцији за новинаре Зоран Савић, председник синдиката 
здравства и социјалне заштите Србије и додао да су прексиноћ добили нови текст закона који је 
практично идентичан претходном. 
Он је подсетио да је и претходног пута било тако па се онда на ванредној седници Социјално-
економског савета појавио министар финансија Душан Вујовић, рекао „не” и изнео много 
ригорознија решења од оних које је предложила Удовички, а која су првобитно била 
усаглашена са захтевима синдиката. 
– Шта је гаранција да овога пута неће бити тако? Ми смо тим поводом тражили састанак са 
премијером Вучићем. Добили смо одговор и очекујемо да нас премијер прими у суботу. Након 
тога ћемо саопштити да ли одустајемо од наших даљих активности – казао је Савић. 
На питање да ли је за њих прихватљив Нацрт закона о систему плата, који је када је о боловању 
и минималцу реч, у потпуности усклађен са Законом о раду, представници Савеза самосталних 
синдиката остали су недоречени. Како су истакли, желе прво да их на разговор прими премијер 
Вучић па ће тек онда моћи да одговоре на то питање. 
 
Нови почетак „Рудника” 
Аутор: Б. Ломовић 
 
Захваљујући „Трендтексу” из Пријепоља, машине ће до половине фебруара поново шити робу 
за купце Европске уније 
Горњи Милановац – До половине фебруара, у хали угашене Модне конфекције „Рудник”, 
шиваће машине поново ће да забрује. Производиће радну одећу за иностране купце. Око 
триста кројачица и шваља, које су прошле године, услед стечаја, остале без посла, поново ће 
дугорочније добити радна места. Шанса је то и за педесетак радника конфекције „ГМТЕКС” 
која је, такође, прошле године ставила катанац на производну халу. 
Ово је договорено на јучерашњем састанку власника предузећа „Трендтекс” из Пријепоља 
Шућка Хаџијакуповића и председника општине Горњи Милановац Милисава Мирковића. 
– Моја намера да овде започнем озбиљну производњу, која ће дуго трајати и развијати се, 
темељи се на чињеници да је Милановац град са конфекцијском традицијом. Да располаже 
халом и опремом, као и стручном радном снагом. Радићемо на стварању атмосфере поверења 
радника тако да они свој рад у „Трендтексу” схвате као улагање у заједничку будућност – 
истакао је Хаџијакуповић. 
Пријепољско предузеће постоји 14 година са стопроцентним страним капиталом. Целокупну 
производњу извози у Немачку, Шведску, Данску, Француску и Пољску. Таква позиција на 
тржишту ЕУ намеће фирми стално подизање ефикасности и ширење производних капацитета. 
По речима извршног директора Данијела Козличића, то је био разлог да „Трендтекс” потражи 
у Милановцу место за повећавање производње робе која има сигуран пласман у извозу. План 
гостију из Пријепоља је да за куповину и реновирање постојећег објекта МК „Рудник” и 
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енергетских постројења, набавку нове опреме и резервних делова и обуку нових радника без 
раније праксе уложе између милион и 1,2 милиона евра. 
– У данашње време, када је свако радно место драгоцено, покретање производње и радно 
ангажовање три стотине незапослених од огромног је значаја за Горњи Милановац. Посебно је 
значајно што инвеститор, осим ангажовања постојеће радне снаге текстилне струке, планира да 
стручно обучи и већи број младих без искуства. Наша општина пружаће подршку и помоћ у 
реализацији ове инвестиције, а уколико за то буде потребе, извршићемо и одређена 
прилагођавања образовних профила у средњем образовању – обећао је Мирковић. 
Представници пријепољске фирме и локалне самоуправе су, потом, посетили халу конфекције 
„Рудник” где их је дочекало више од стотину незапослених лица текстилне струке, 
потенцијалних радника, чије је присуство обезбедила Национална служба за запошљавање на 
основу евиденција којима располаже. 
 
 
 

 
 
 
У Војводини лане 31.861 радно место више 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Републички завод за статистику објавио је претходне резултате о запослености у Србији током 
2015. години на основу података о регистрованој запослености према новом извору,  
Централном регистру обавезног социјалног осигурања. Тај регистар, који ради од 2014. године, 
заправо даје најбоље податке о укупном броју запослених. У њега се уносе запослени који имају 
формално-правни уговор о запослењу, односно заснован радни однос с послодавцем на 
одређено или неодређено време, они који раде ван радног односа на основу уговора о делу или 
на основу уговора о обављању привремених и повремених послова, они који обављају 
самосталну делатност или су оснивачи привредних друштава или предузетничких радњи, као и 
они који обављају пољопривредну делатност а пријављени су на обавезно социјално осигурање. 
По свим тим показатељима, прошле године је у Србији било 1.995.883 запослених. Код правних 
лица и предузетника, у радном односу и ван њега, као и лица која обављају самосталну 
делатност или су оснивачи привредних друштава или предузетничких радњи било их је 
1.882.825, што је у односу на 2014. годину два процента више. Регистрованих индивидуалних 
пољопривредника било је 113.058.По тим подацима, прошле године у Војводини био је 31.861 
више запослен у односу на 2014. годину. Наиме, у 2014. години посао је имало 443.396 људи, а 
лане 475.257. 
Највеће повећање броја запослених прошле године бележи Јужнобачка област, која их је имала 
186.482, а у 2014. радно место је имало њих 176.174. То пак значи да је сталан или повремен 
посао у Јужнобачкој области добило 10.308 лица. У исто време, најмање повећање 
запослености лане бележи Средњобанатска област јер је ту број порастао за свега 1.656 
новозапослених. Та област прошле године имала је 40.860, а у 2014. посао је имало 39.204 
радника. 
Добру запосленост у прошлој години бележи Сремска област јер је она порасла за 8.506 
новозапослених. Та област је 2014. године имала 61.226 запослених, а лане 69.732, што се 
поклапа с доласком страних инвестиција у многе сремске општине. У Севернобачкој области 
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прошле године остварено је 5.346 више радних места него у 2014. Наиме, 2014. године посао у 
тој области имало је 44.676 људи, а лане 50.022. Севернобанатска област бележи повећање од 
2.331 запосленог јер је 2014. био 31.151 запослени, а лане 33.482. У Западнобачкој области 
прошле године број запослених повећао се за 1.980, односно 2014. било их је 35.246, а лане 
37.226. Јужнобанатска област има повећање броја запослених од 1.734, што је разлика између 
57.453 радна места прошле године у односу на 55.719 у 2014. 
Оповчанима посао сан 
И даље најмање запослених у Војводини има општина Опово, која је у 2014. години 
запошљавала само 539 радника. Прошле године у њој је било запослено 904 људи, што значи 
да је примљено 365 нових радника. У Сремским Карловцима број запослених повећао се с 803, 
колико је било 2014, на 1.334. Више запослених прошле године било је и Тителу јер је њихов 
број с 1.600, колико их је било 2014. порастао на 2.031. И у Бачу је лане дош повећан број 
запослених: с 1.974, колико је било 2014. на 2.143. 
Статистика показује да је број запослених у Панчеву порастао за свега 474, у Новом Бечеју за 
само 45, Беочину за 251, Ковину за 91, Сечњу за шест...  Но, у исто време има и војвођанских 
општина у којима је број запослених лане био мањи него у 2014, као што су Житиште, Нова 
Црња, Врбас. У Житишту је 2014. године посао имало њих 2.847 људи, а прошле 2.761, док је у 
Новој Црњи лане било 1.185 запослених, а 2014. године 1.217.  У Врбасу је 2014. године посао 
имало 9.230 људи, а прошле 9.064. 
 
 
 

 
 
 
РТБ Бор: Отпремнине би 700 радника?  
Аутор:Љ. ТРИФУНОВИЋ  
 
Свих 5.000 запослених РТБ "Бор" анкетирано да ли жели да уз накнаду напусти посао. Мање од 
две године до стицања права на пензију има чак 600 људи 
У Рударско-топионичарском басену (РТБ) "Бор" објављена је анкета за добровољно напуштање 
радног места у тој компанији. По непотврђеним информацијама, у највећем српском 
произвођачу бакра и злата, од 5.000 радника, колико их тренутно има, вишак је најмање - 700 
запослених! 
Информације нашег листа, међутим, говоре да у РТБ ради близу 600 радника који имају мање 
од две године до стицања права не пензију. А процене су да би Басен могао да ради, без 
прављења губитака, уколико би се број запослених свео на 4.300. 
На овај корак менаџмент РТБ је, практично, био принуђен. Јер, цена бакра на светском 
тржишту метала се, с некадашњих готово 10.000 долара по тони, "стрмоглавила" за 55 одсто и 
сада износи око 4.500 долара по тони. 
Наша сазнања казују и да је, управо због драматичног пада цене црвеног метала, привремено 
обустављена производња у појединим прерађивачким погонима из састава РТБ, како се не би 
правили додатни губици. 
Радници РТБ имају три могућности. По првој, они могу узети 200 евра по години стажа, с тим 
да укупан износ отпремнине не може да пређе осам хиљада евра у динарској противвредности. 
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Друга варијанта подразумева исплаћивање отпремнине по Закону о раду, с тим да ни у том 
случају износ не сме бити већи од осам хиљада евра. Трећа солуција је исплата шест просечних 
бруто зарада у Србији, обрачуната према последњим званичним подацима. 
Иначе, пред Трговинским судом у Зајечару у току је и разматрање Унапред припремљеног 
плана реорганизације (УППР) за РТБ "Бор", којим би ова компанија требала да се реши дугова 
од готово 900 милиона евра. 
Тај документ, сазнајемо, предвиђа да повериоци борске компаније, међу којима највећи део 
"отпада" на предузећа и установе које су у државном власништву, пристану на отпис 90 одсто 
потраживања. 
 
 
Фонд ПИО: Повећање пензија за 1,25 одсто  
Извор:Новости  
 
Закључком Владе Србије утврђено је да се пензије и новчане накнаде које Фонд ПИО исплаћује 
у 2016. години увећавају за 1,25 одсто, почев од исплате децембарске пензије 
Закључком Владе Србије утврђено је да се пензије и новчане накнаде које Фонд ПИО исплаћује 
у 2016. години увећавају за 1,25 одсто, почев од исплате децембарске пензије, тако да ће се 
пензије и новчане накнаде од децембра 2015. године па надаље исплаћивати у увећаном 
износу, наводи се у саопштењу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. 
Овако увећане пензије почеће да се исплаћују са јануарском пензијом, дакле у фебруару, и тада 
ће бити исплаћена и разлика за децембар 2015. године. 
Према плану Министарства финасија, Фонда ПИО ће увећане јануарске пензије и разлику за 
децембар исплатит по следећој динамици: 
- пензионери самосталне делатности – 3. фебруара 
- пољопривредни пензионери – 5. фебруара 
- војни пензионери – 5. фебруара 
- пензионери из категорије запослених – 10. Фебруара. 
 
Данас штрајкују чиновници  
Аутор:Ј. Ж. С.  
 
Запослени у државној управи незадовољни. Штрајкују у среду од 11 до 12 сати 
НИСМО добили гаранције да ће наши захтеви бити укључени у предлог закона о платама у 
јавном сектору и због тога ћемо ступити у једносатни штрајк упозорења. У среду од 11 до 12 сати 
биће обустављен рад у органима јавне управе и о томе су обавештени надлежни државни 
органи. Представници синдиката ће се у суботу, 6. фебруара, састати са премијером Србије 
Александром Вучићем и надају се да ће се тада пронаћи решење које ће бити прихватљиво за 
обе стране. 
Како наводи Зоран Савић, председник Синдиката запослених у здравству. синдикатима је 
достављен нови нацрт, који је скоро идентичан оном о коме је расправљао Социјално-
економски савет и који министар финансија Душан Вујовић раније није прихватио. 
- Немамо већих примедаба, али ко нама гарантује да ће се поступити по ономе што је написано 
- рекао је Савић.  
Потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички 
позвала је синдикалце да прво прочитају Нацрт закона о платама, па тек онда да протестују.  
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Сертић: Охрабрујемо људе да се упусте у предузетништво 
Извор:ФоНет 
 
Влада Србије покренула је иницијативу да се 2016. прогласи Годином предузетништва, изјавио 
је министар привреде Жељко Сертић на другој седници Савета за мала и средња предузећа, 
предузетништво и конкуретност, саопштено је из његовог кабинета.  
"Наш главни задатак у Години предузетништва је да синхронизованом акцијом усмеримо 
средства и капацитете ка малим и средњим предузећим и предузетницима као здравом делу 
привреде и да променом прописа унапређујемо пословно окружење како би се овај сектор 
развијао", рекао је он.  
Сертић, који је и председник Савета, објаснио је да је Година предузетништва широка 
иницијатива у коју су укључена не само министарства, државне институције и органи, већ и 
коморе, удружења привредника и невладин сектор - сви који разумеју колико је то важно за 
развој земље.  
"Желимо да мењамо свест, подстакнемо и охрабримо људе да се упусте у предузетништво, а 
конкретним примерима ћемо показати да у Србији постоје људи који су се осамосталили, 
развили послове и данас су успешни предузетници", истакао је он.  
Савет за мала и средња предузећа, предузетништво и конкуретност чине министри ресора 
најважнијих за тај сектор, представници других државних институција и пословне заједнице.  
 
 

 
 
Јавни сектор упозорава: Прекид рада на сат времена 
Извор: Бета  
 
Запослени у јавном сектору организоваће данас од 11.00 до 12.00 сати штрајк упозорења и 
затражити да захтеви синдиката који се односе на права радника буду укључени у предлог 
закона о платама у јавном сектору. 
Штрајк ће бити одржан у свим синдикатима јавног сектора и подразумева прекид рада на сат 
времена, окупљање запослених у установама и читање синдикалног прогласа. 
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Синдикати су оценили и да нова верзија предложених прописа о платама у јавном 
сектору који им је достављена делимично задовољава захтеве синдиката. 
Навели су да су задовољни решењем за минули рад и накнаде за зараде, али не и начином 
обрачуна за накнаде за топли оброк и регрес и чланом којим се предвиђа различита основица 
за рад у јединицама локалне самоуправе. 
Представници синдиката ће се у суботу, 6. фебруара, састати са премијером Србије 
Александром Вучићем, након чега ће донети одлуку о даљим активностима. 
 
 

 
 
Плате деле селективно само себи блискима 
Аутор: Г. Влаовић  
 
* Синдикат тврди да неким радницима фирма дугује и до 60 зарада, док други 
имају релативно редовна примања * Директор се позива на дискреционо право да 
одреди коме ће исплатити плату а коме не * Група људи који су отишли уз 
социјални програм, поново ради у фирми 
 
 
- Незадовољни тиме што им није исплаћен већи број личних доходака али и, како кажу, других 
малверзација у фирми, чланови Асоцијације слободних и независних синдиката у 
грађевинском предузећу Партизански пут поднели су тужбу Првом основном јавном 
тужилаштву у Београду против директора Небојше Павловића, заступника капитала Родољуба 
Тодоровића и техничког директора Мирослава Лакетића. 
- У Партизанском путу је у августу 2011. године раскинута приватизација по којој је власник 
предузећа била Нибенс група Мила Ђурашковића. За директора је постављен Небојша 
Павловић, а за заступника капитала Агенција за приватизацију је именовала Родољуба 
Тодоровића. У исто време, обојица су постављени на исте функције и у предузећу из састава 
Нибенс групе, ПЗП Београд који је купио Партизански пут у поступку приватизације. У време 
доласка тог пословодства, рачун фирме је био у блокади, а запосленима са дуговало девет 
неисплаћених зарада. Као предузеће у реструктурирању били смо заштићени од поверилаца и 
свих других блокада, изузев потраживања радника за плате, а тужби тада није било. Њих 
двојица нису хтели да одблокирају рачун фирме, већ су направили уговор о техничко-
пословној сарадњи са ПЗП Београд и на тај начин директно ушли у сукоб интереса - каже за 
Данас Фехима Ејуповић, повереница АСНС у Партизанском путу.  
Према њеним речима, са првом исплатом личних доходака под новим рукводством наступа 
"ноћна мора" за већину запослених.  
- Запослени су исплаћивани селективно у износу од 5.000 до 30.000 динара, а највећем броју 
запослених нису давали ни динар месецима и годинама. Сада има људи којима дугују и 60 
плата, а мени лично 57 - наглашава Ејуповићева.  
Она каже да су се радници обраћали свима у држави, држали састанке у Агенцији за 
приватизацију, пријављивали руководиоце због малверзација Инспекцији рада, али без успеха.  
- Постоји 30 пријава које је Инспекција рада прекршајном судији поднела против директора 
Партизанског пута, али ниједна није процесуирана до данас. На питање како може на такав 
начин да дели плате директор је увек одговарао да је то његово "дискреционо право". Спискови 
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за исплату су строго чувана тајна али информације су "цуриле", тако да знамо да су увек једни 
те исти људи били привилеговани за уплате веће од 20.000 динара - прича наша саговорница.  
Она додаје да је највећи број запослених у августу и септембру прошле године пристао на 
понуђени социјални програм. Део тих људи је одмах добио уговор о раду и задржан је на својим 
радним местима, често и непотребно, тврди Ејуповић и наглашава да је у највећем броју 
случајева реч о људима који су блиски руководству предузећа.  
- Са друге стране неподобни се налазе на принудним одморима, а међу њима сам и ја - наводи 
повереница АСНС у Партизанском путу.  
Према њеним речима сви послови су уговарани преко ПЗП Београд, после је вршено 
префактурисање, а сва плаћања су ишла преко ПЗП Београд. Машине Партизанског пута су 
прелепљиване налепницама ПЗП Београд, тако да њихов рад није могао да буде праћен, па 
тако ни фактурисан.  
- Књижна умањења у корист ПЗП Београд су често прављена ретроактивно, након неколико 
месеци. Дробилично постројење за камен, вредно 32 милиона динара, Партизански пут је 
купио на лизинг код Банке Интезе, и исплаћено је 26 милиона динара. То постројење је дато 
ПЗП на тај начин што последња уплата од шест милиона динара није извршена преко 
Партизанског пута већ преко ПЗП Београд, па је то предузеће постало власник скупе машине 
без било какве надокнаде према Партизанском путу, уз изговор да би дробилицу банка узела. 
То је "покривено" одлуком Скупштине фирме чији је једини члан Родољуб Тодоровић - тврди 
Ејуповићева. 
Покушали смо да чујемо и другу страну у овом случају, међутим директор Павловић није 
одговорио на наше позиве и смс поруку, док је заступник капитала Тодоровић био недоступан. 
Спискови . 
- Партизански пут је од 2008. године водио спор са Јавним комуналним предузећем из Новог 
Сада. Спор је добијен и пре два месеца 60 милиона динара, плус камата и судски трошкови, 
требало је да легну на рачун фирме. Пословодство је, међутим, направило вансудско 
поравнање и одрекло се свих камата у износу од 32 милиона динара, уз услов да паре не иду на 
жиро рачун фирме, већ да путем асигнације изврше плаћање заосталих зарада по списку који 
им се достави, као и судским извршитељима по уговору о јемству, опет по њиховом списку - 
објашњава Фехима Ејуповић, повереница АСНС у Партизанском путу. 
Директор Павловић: Чињенице ће утврдити и разјаснити суд 
У случају да је тужба поднета, све чињенице ће се утврдити и разјаснити на суду. Надлежне 
институције су ту да раде свој посао. Агенција за приватизацију је својевремено од нас тражила 
извештај о ситуацији у предузећу и заступник капитала Родољуб Тодоровић је сачинио и 
упутио исцрпан одговор у коме се чињеницама аргументује да се у Партизанском путу послује у 
складу са законским регулативама. Предузеће јесте у тешкој ситуацији, очекује се покретање 
стечајног поступка и ми као пословодство покушавамо да учинимо све како би радници што 
боље прошли у том поступку. Иза тужбе стоји свега неколицина радника а надлежни органи су 
ти који ће утврдити да ли је она валидна или не - каже за Данас Небојша Павловић, директор 
Партизанског пута поводом најављене тужбе. 
 
 
Арматура из Александровца једина добила власника  
Аутор: З. Радовановић  
 
* Конзорцијум запослених који је крајем године купио "Арматуру" још увек чека 
званичну потврду о власништву * Највећи број са списка од 500 непродатих 
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фирми завршава у стечају, али отворено је тек неколико поступака, док су сва 
остала предузећа у недефинисаном статусу  
Крагујевац - Од око 500 предузећа предвиђених за приватизацију током 2015, међу којима су 
некадашњи гиганти попут крагујевачке Заставе, прибојског ФАП-а, трстеничке Прве петолетке, 
Каблова из Јагодине, РТБ Бор, Рудника Ресавица, ИМТ, ИМР и других, до сада је власничку 
структуру, према доступним подацима, крајем прошле године променила само "Арматура" из 
Александровца.  
Ту фабрику је купио конзорцијум радника, који још увек чекају званичну потврду о власништву 
над купљеним предузећем.  
Сва остала предузећа са списка од око 500 фирми, која је требало да буду приватизована до 
краја 2015, осим десет (РТБ Бор, Галеника, Ресавица, Каблови...), која ће, одлуком Владе, бити 
заштићена од поверилаца до 31. маја ове године, завршила су у стечају и(ли) банкроту, или су 
још увек у недефинисаном статусу. Стечајни поступак, поред осталих, покренут је у 
београдским предузећима ИМТ, ИМР, деловима Прве петолетке, 14. октобру из Крушевца, 
Фабрици резног алата из Чачка и другим.  
У недефинисаном статусу су, поред осталих, и седам фабрика (Група Застава возила, ФАП из 
Прибоја, Прва искра из Барича, део Прве петолетке...) којима је заштита од поверилаца уместо 
до првобитно најављеног 31. маја, скраћена за пет месеци, те је истекла крајем прошле године. 
Министар привреде Жељко Сертић у предновогодишњим изјавама, за њих је такође најавио 
покретање стечајних поступака, јер нема заинтересованих за њихову приватизацију.  
Током јануара, међутим, ниједна од ових фабрика, колико је јавности познато, није отишла у 
стечај. Напротив, све су и даље "ни на небу, ни на земљи", махом без радника који су већином, 
уз неповољан социјални програм и без исплаћених заосталих зарада, напустили радна места и 
"добровољно" завршили на улици.  
Решења још увек нема ни за оне фабрике које имају посла и потенцијалне купце. Крагујевачка 
застава ИНПРО има посла "преко главе" и жели да је купи највећи произвођач прикључних 
возила у Европи, француски ТРИГАНО. Држава, међутим, не уме, или неће да помогне да 
ИНПРО закупљени погон Заставе оружја, укњижи као своју непокретну имовину, а да 
оружарима обезбеди одговарајућу надокнаду. Тиме би омогућила продају ИМПРА и наставак 
сарадње са Французима, а фабрици оружја новац за инвестиције у нове производне хале.  
На све дужем штапу је, рекло би се, и стварање својеврсног конзорцијума за производњу 
неборбеног војног возила, које би чинили Застава камиони, ФАП и 14. октобар. Сада се, према 
незваничним информацијама, разговара о томе да се само Застава камиони региструју као 
фабрика за производњу тих војних возила. Министарства одбране и привреде су, наводно, 
сагласна са том идејом, али је за њену реализацију неопходна одлука Владе. Њени челници су, 
међутим, ако је судити према јучерашњим Вучићевим изјавама, већ увелико у предизборној 
кампањи и тешко да имају времена да се "бакћу" судбином некадашњих српских гиганата и 
хиљадама њихових радника.  
 
 
 
 
 
 

12 

 



 
 
 
Једночасовни штрајк синдиката запослених у јавном сектору 
Извор:Бета  
 
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати "Независност" најавили 
су да ће данас запослени у јавном сектору од 11 до 12 сати одржати штрајк упозорења, јер нису 
добили гаранције да ће њихови захтеви бити укључени у предлог закона о платама у јавном 
сектору. 
"Штрајк ће бити одржан у свим синдикатима јавног сектора и о томе смо обавестили надлежне 
државне органе", рекао је председник Синдиката запослених у здравству Зоран Савић. 
Како је прецизирано штрајк упозорења подразумева прекид рада на сат времена, окупљање 
запослених у установама и читање синдикалног прогласа. 
Из Владе је саопштено да су министарства финансија и државне управе усагласила предлог да 
се запосленима у јавном сектору као и до сада за време боловања исплаћује накнада у износу 65 
одсто просечне плате у претходних 12 месеци, а имаће право на увећану плату за сваку годину 
рада у јавном сектору у износу 0,4 одсто своје основне плате. 
Са тим предлогом Министарства државне управе и локалне самоуправе није се слагало 
Министарство финансија које је предлагало да се накнада за време боловања и одмора 
обрачунава у односу на основну плату, а не на просечну зараду у коју улазе додаци за 
дежурства, рад викендом, прековремени и ноћни рад, регрес. 
Министарство финансија се залагало и да накнада за минули рад буде део коефицијента за 
обрачун основне плате, а не да то буде увећање плате. Синдикати су били незадовољни таквим 
предлогом јер су сматрали да се на тај начин умањују права запослених, због чега је поново 
усаглашаван нацрт закона о платама у јавном сектору. 
  

 
 
ПОЧЕЛО ЈЕ:Штрајк у јавном сектору  
Извор:ОК радио 
 
Запослени у јавном сектору у Врању, али и у читавој Србији, штрајкују у среду од 11 до 12 сати , 
у знак упозорења, јер нису добили гаранције да ће њихови захтеви бити укључени у предлог 
Закона о платама у јавном сектору. 
Ружица Стошић, председница Већа ССС у Врању, каже да су они приступили штрајку 
сходно прогласу централе свог синдиката. 
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- У среду ће бити једночасовног штрајка у свим јавним службама и установама на 
територији Пчињског округа, без обзира да ли се оне финанасирају из републичког или 
локалног буџета. 
Имали смо састанак са  свим представницима самосталног синдиката у округу, и 
одлучили смо да и ми ступимо у штрајк - каже Стошићева. 
 
Представници синдиката ће се у суботу, 6. фебруара, састати са премијером Србије 
Александром Вучићем, у очекивању да ће се пронаћи решење које ће бити прихватљиво 
за обе стране. 
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