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"Алфа плам" отвара 100 радних места у Сурдулици 
Извор: Бета 
 
Због повећања тражње компанија "Алфа плам" из Врања шири производне капацитете, па ће и 
у Сурдулици производити котлове за грејна тела и запослити 100 нових радника, саопштило је 
Министарство привреде Србије. 
Вредност реконструкције 3.000 квадратних метара и изградње додатних 2.000 метара 
квадратних погона "Алфа плама" у Сурдулици у којима ће бити инсталирана савремена опрема 
попут ласера за сечење, фарбаре и 50 кабина за варење је милион евра, саопштило је 
Министарство привреде. 
Државни секретар у Министарству привреде Драган Стевановић навео је да држава и 
административно и финансијски подржава улагања и подсетио да је прошле године донет 
Закон о улагањима, а ове године и уредба, којима је и домаћим предузећима омогућено да 
остваре право на подстицаје за улагања. 
Стевановић је приликом обиласка погона "Алфа плама" у Сурдулици нагласио да се у 2016. 
години Влада Србије окреће здравом делу српске привреде и посебно мотивише компаније да 
улажу у неразвијене општине. 
У саопштењу се наводи да је предузеће "Алфа плам" по обиму производње, пласману и 
квалитету, водећи произвођач грејних тела у Србији и Југоисточној Европи, а сврстава се и у 
ред пет највећих у Европи. 
Укупна годишња производња износи преко 171.000 јединица, а производи поседују 
одговарајуће домаће и иностране атесте, чиме у целини испуњава строге захтеве за пласман на 
тржиште ЕУ. 
Истиче се и да "Алфа плам" своје производе пласира на домаћем тржишту, око 35 одсто, као и 
на тржиштима Европе око 65 одсто, а основна извозна тржишта су бивше југословенске 
републике, Немачка, Италија, Аустрија, Румунија, Пољска и Чиле. 
Компанија тренутно запошљава око 780 запослених. 
 
"Мекинси" представља Вучићу план за РТБ Бор 
Извор: Танјуг 
 
Тим стручњака консултантске куће „Мекинси" представља данас премијеру Александру Вучићу 
студију за РТБ Бор, једно од 17 стратешких предузећа чија судбина мора да се реши до 31. маја, 
сазнаје Танјуг.  
РТБ Бор је премијер Вучић означио као "проблем број један" на листи од 17 фирми у 
реструктуирању. 
„Мекинси" му данас представља свеобухватну студију, која подразумева снимак стања и 
предлог мера. 
Према незваничним сазнањима Танјуга, студија би требало да укаже на суштину проблема РТБ 
Бор, да "ситуира" пословање компаније у односу на кретања на светском тржишту бакра, и да 
предложи мере које би посрнулог гиганта евентуално подигле на ноге. 
Смањење запослених већ је спомињано као једна од палијативних мера, али је јасно да су 
размере проблема РТБ Бор такве да решење мора бити свеобухватно, али и прихватљиво ММФ-
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у, будући да је 17 предузећа у реструктуирању део споразума из предострожности са том 
финансијском институцијом. 
 
 

 
 
БИП, ипак, иде у стечај  
Аутор: Љ. Б.  
 
Београд - Мали акционари Београдске индустрије пива упутили су жалбу Уставном суду, због 
одлуке да се БИП пошаље у стечај. Апелациони суд, најпре, је у два наврата обарао пресуде 
Привредног суда, тврдећи да је слање БИП-а у стечај повређивање и Устава и закона и права 
акционара, а онда је, како за Данас каже један од малих акционара БИП-а Војислав Ћоровић, 
исти тај Апелациони суд напречац донео одлуку да повреде права није било. 
- Сада је Апелациони суд потврдио да није било никакве повреде права, иако акционарии нису 
ни били обавештени о рочишту. Ангажовали смо адвоката и упутили жалбу Уставном суду. 
Тражимо само оно што нам припада, оно за шта смо од плата одвајали 15 година, а то је три 
милиона евра за нас 480 акционара - каже Ћоровић.  
Уколико држава не испуни дато обећање и они се не договоре око исплате, Ћоровић истиче 
како им онда не преостаје ништа друго него да иду на суд.  
- Не постоји разлог да БИП иде у стечај. Једноставно, то није требало да се догоди. Држава је 
само од продаје зграде зарадила 20 милиона евра, а сада нам кажу да БИП нема никакву 
вредност - напомиње Ћоровић.  
Подсетимо, БИП је био на листи предузећа за реструктурирање, али је држава прошле године 
одлучила да му укине заштиту од поверилаца, међу којима је са највећим потраживањем 
Пореска управа. Истовремено када је речено да ће фабрика отићи у стечај под притиском 
наводне неликвидности, најављено је и да ће производне хале бити издате македонском 
бизнисмену за око 50.000 евра месечно, што су мали акционари оценили као "срамно ниску 
цену". Они су тврдили и да не постоје услови за отварање стечаја, јер фабрика ради, а дуг 
Пореској управи је почела да измирује према уговореном тајмингу.  
 
 

 
 
Грађани Србије сматрају да је покретање приватног бизниса ризично  
Извор:Танјуг  
 
Истраживање Светске банке о предузетништву показало је да грађани Србије сматрају да је 
ризично започети бизнис, рекао је први човек светске банке у Србији Тони Верхеијн и поручио 
да влада треба да настави да људима олакшава започињење посла и да поједностављује 
административне процедуре. 
Он је за РТС истакао да Светска банка пружа дирекртну подршку предузетницима и инвестира 
у приватни сектор. 
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Верхеијн је истакао да грађани Србије страхују од нестабилности на тржишту и поручио да је 
потребно промовисати узоре као што се то ради у САД, где су, како је рекао, предузетници 
стално присутни у медијима и служе као модел. 
Он је нагласио и да би реформе требало да се наставе снажније него у претходних пар месеци и 
навео да је важно и да се након избора оне поново покрену снажно и брзо. 
 
 

 
 
Због плата туже 130 фирми  
Аутор:С. МИШЉЕНОВИЋ  
 
Запослени у РС судски гоне послодавце јер им не уплаћују редовно примања и доприносе. Иако 
је казна до пет година, још нико није осуђен за ове прекршаје 
Радници у Републици Српској поднели су око 130 кривичних пријава против послодаваца због 
тога што им редовно не исплаћују плате и не уплаћују доприносе. 
Ова бројка је, нажалост, много већа јер ових 130 пријава су поднели синдикати и радници који 
су чланови Савеза синдиката РС, а постоје и пријаве радника против послодаваца који нису 
чланови Савеза синдиката РС, тако да је овај број знатно већи, потврђено је “Новостима” у овој 
институцији. 
Оно што је заједничко за све пријаве према послодавцима у Српској је да нема ниједне 
осуђујуће пресуде пред судовима у Српској и примера да је неко од послодаваца отишао у 
затвор јер није исплаћивао плату радницима. 
Према Кривичном закону Републике Српске послодавцу који није пет месеци исплатио плату 
радницима прети казна затвора до пет година! 
Предраг Јоргић, председник синдиката фирме “Трудбеник”, каже да су радници још пре три 
године поднели кривичну пријаву против послодавца јер им је у том тренутку дуговао шест 
плата. Он за “Новости” наводи да ни после три године нема никаквог одговора из Суда у Добоју 
о кривичној пријави 200 радника ове фирме. 
ПРИТИСАК - Имамо информације са терена да радници трпе и притисак од послодаваца 
уколико их туже. Такође послодавци су привилеговани пред правосуђем и њима се гледа кроз 
прсте јер они имају и новац и политичку заштиту иза себе - каже Мишићева. 
- Распитивали смо се за пријаву и одговор је увек исти. Обиман је предмет и радимо на њему. 
Мислим да се само ради о завлачењу радника јер ако за три године нису успели да заврше 
предмет, онда га никада и неће завршити. Наш предмет је дефинитивно склоњен у ладицу и 
купи прашину. Од те 2013. године па до данас агонија нашег предузећа се наставила и сада 
имамо дуг од 23 плате, а нико за то неће да одговара, истиче Јоргић. 
Ранка Мишић, председница Савеза синдиката РС, каже за “Новости” да је срамота да нико у 
Српској, ниједан послодавац, није одговарао за пљачку радника, а има на стотине примера. 
- Укупна дуговања послодаваца према радницима по свим основама које закон предвиђа 
износе више од 1,5 милијарди КМ. Толико новца су послодавци опљачкали од радника. То је 
скоро један буџет Републике Српска, а казни нема - истиче Мишићева. 
Она додаје да је власт у Српској преко овог примера показала да је законито пљачкати раднике 
и не уплаћивати плате, али и доприносе и тако можете пљачкати и буџет Републике Српску. 
С друге стране, послодавци кажу за “Новости” да је читава ситуација око кривичних пријава 
против послодаваца због неисплаћивања плата “мртво слово на папиру”. 
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Драгутин Шкребић, председник Уније удружења послодаваца РС, каже да овде није питање 
закона већ институција и органа РС које прате не уплаћивање плата и доприноса за раднике.  
БРОЈКЕ 
* 1-5 година затвора казна за дужнике 
* 23 плате нису примили радници “Трудбеника” 
* 1,5 милијарди дуговања послодаваца 
ПОСЛОДАВЦИ: ПОРЕЗНИЦИ НЕКА РЕАГУЈУ 
- Пореска управа РС мора одмах да реагује чим види у својим регистрима да неки послодавац 
није уплатио плату и доприносе за радника један месец. Одмах се мора реаговати и то сасећи у 
корену и тржаити да послодавац измири своје обавезе. Све док таква контрола не буде на 
терену, имаћемо, нажалост, послодавце који месецима не уплаћују плате и доприносе - каже 
Шкребић и додаје да само у Српкој имамо ситуација да радници раде, а не добијау плату или да 
ништа не раде, а плаћени су. 
 
 

 
 
 
Утву” укочили „Пјађо”, Ирачани, неизвесност... 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
– Радници панчавачке фабрике „Утва авио-индустрија” добили су ових дана децембарску 
плату, а када ће добити јануарску још увек се не зна – каже за „Дневник” председник 
Синдиката металаца Војводине и први синдикалац те фабрике Слободан Костић. – Муке 250 
запослених настале су због тога што италијанска компанија „Пјађо”, која је у власништву 
„Мубадале”, није платила „Утви” урађени посао вредан 200.000 долара.Он додаје да новац 
дугује и ирачка компанија за одржавање авиона „ласта” и хеликоптера „Ми-17” за испоручене 
делове. 
– Постоји обећање да ће јануарска плата бити исплаћена током месеца, а ако не буде тако, 
радници ће морати обуставити производњу. Ми у овом тренутку не радимо пуним 
капацитетом, тренутно посла има за 150 радника на неколико ситнијих послова, али имамо 
најава да би се за два месеца капацитет могао попунити и да сви имају посла. Међутим, сада 
смо „ни на небу, ни на земљи” и због тога се и плашимо 31. маја, када истиче заштита. Уколико 
се до 31. маја не реши шта ће бити с нама, нас од 1. јуна више неће бити – каже Костић. 
Наш саговорник додаје да се много очекивало од обећања да ће „Утву” преузети „Југоиимпорт 
СДПР”, у чијем стратешком загрљају фабрика послује, у договору с ресорним министарством 
одборане, али је цела прича застала. 
– Не видимо у чему је проблем и шта спречава да се оно што је било најављено оствари. Овако, 
сваког дана очекујемо да ће се појавити интересенти за пописане и на лицитацију стављене 
фабричке машине, што је учинио стечајни управник јер су потраживања само београдског 
предузећа „Јанко Лисјак” 11 милиона динара. 
Судски извршитељи су нам свакодневно гости и то се, колико ми је познато, догађа само нама 
јер по прописима, имовина наменских предузећа не може бити пописивана. Запослени очекују 
нове уговоре и нове послове, али за све нам треба дозвола. Имамо могућност да с израелском 
компанијом која ради за „Боинг 777” склопимо посао за наредних осам година, али пре тога 
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мора да буде завршена и стављена у функцију хала, али је и то сада неизвесно – објашњава 
Костић. 
Први синдикалац „Утве” тврди да су радници забринути и уплашени, не само због тога што им 
касни плата већ и шта ће бити с фабриком и хоће ли држава до 31. маја одлучити који је корак 
најбољи и на који начин ће се сачувати то панчевачко предузеће, али и део наменске 
индустрије Србије. 
– Јасно је да је све у рукама државе и да ми сами ништа не можемо. 
Поготово не можемо ништа улагати јер новац немамо. Нама многи дугују, али и када се то 
наплати, није довољно за улагање. Очекујемо да нас неко узме за стратешког партнера или да 
се изврши докапитализација па да покријемо халу, која ће нам омогућити посао за наредних 
осам година. Тада би посао имали и сви запослени, а могли бисмо запошљавати и нове 
раднике. Надам се да је држави јасно да до 31. маја треба донети конкретне одлуке јер у 
супротном, од јуна можемо ставити катанац – закључује Костић. 
Полетање „сове” 
– У мају или јуну полетеће нови „Утвин” авион „сова” – најављује Костић, додајући да од њега 
на тржишту запослени очекују много и да верују да ће његово „узлетање” значити за њих нове 
послове. 
Иначе, „сова” је најновији адут српске ваздухопловне индустрије, односно побољшана верзија 
авиона „утва 75”. Авион је намењен за спортско летење, обуку пилота, а може носити до 200 
килограма наоружања, и то бомбе, ракете или контејнере с митраљезима. Авион је широког 
цивилног и војног спектра употребе с релативно пристојном ценом. 
  
 
На црно раде и у вртићима 
 
У надзорима које је Инспекторат за рад 18. марта спровео у играоницама, објектима у којима се 
организују прославе рођендана и вртићима у Београду, откривено је да је од 97 затечених 
радника њих пет радило на црно, односно није имало уговоре о раду и није било пријављено на 
обавезно социјално осигурање. 
Надзорима је обухваћено 38 послодаваца, а те ванредне контроле инспекција је спроводила и у 
првој и у другој смени, саопштило је Министар-ство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања. На основу утврђених чињеница, инспектори су донели донели три решења с налозима 
за отклањање недостатака у области безбедности и здравља на раду и четири налога на 
записник у области радних односа. 
Већина извршених надзора је још увек у току и биће окончани када инспекторима буде 
достављена потребна документација, и пошто изјаву да одговорно лице код послодавца које 
није било присутно током надзора. 
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Радници Агрожива могу да се пријаве за социјални програм 
Извор: Н1  
 
После скоро две године потпуне неизвесности, 375 радника индустрије меса Агрожив из 
Житишта, могу да се пријаве за социјални програм.  
По години стажа добиће по 200 евра, а поред 375 запослених који су скоро две године на 
улици, стаж ће моћи да повежу и радници Агрожива који су у међувремену напустили 
компанију и то за период док су били ангажовани. 
Од 2010. године, Агрожив, иначе једна од најпознатијих средњобанатксих компанија, био је у 
стопроцентном власништву ЈП Србијагаса, који је неизмирене дугове конвертовао у 
власништво. Покушај да се кроз новоосновану фирму у власништву Србијагаса оживи 
производња Агрожива, није успела и од Нове године погони су празни јер су повериоци однели 
машине и опрему. 
 
Чекајући бољи живот - политичари обећавају, плате мирују 
Извор: Н1  
 
Када ће нам бити боље? Један бивши министар у Влади Србије чак је и објавио књигу са тим 
насловом. Грађани, ипак, на бољитак и даље чекају. Плате у Србији нису на завидном нивоу. 
Просек је око 350 евра, али много је оних који раде за минималац или тек коју хиљаду динара 
више. 
Живећемо боље, када - не зна се прецизан датум. Чекајући бољи живот, грађанима обећања 
давали су сви, док су се рокови из године у годину само померали. 
У 2016. актуелна економска ситуација не обећава. Не обећавају ни плате у приватном сектору, 
јер се привреда бори да преживи, док много приватника има озбиљне тешкоће у пословању. 
"Тешко је у ситуацији где је привредни раст готово симболичан – 0,7 одсто, очекивати 
повећање плата. То није могуће. Да би приватник повећао плату запосленима, он мора да 
повећа своје приходе и мора да му пословање драматично иде напред, да би он повећао плате", 
објашњава уредница магазина Нова економија Биљана Степановић. 
Док једва опстају, привредницима ни на крај памети није повећање плата радницима - тврди 
први човек Асоцијације малих и средњих предузећа и додаје "кад држави буде боље, биће и 
нашим радницима". 
"Ми имамо око 410 фискалних и парафискалних намета, значл свако министарство, агенција, 
јавна предузећа, државни органи, установе, уводе разне фискалне и парафискалне намете које 
ми морамо да плаћамо. Плаћајући то - ми немамо простора да подижемо плате нашим 
запосленима. Значи, проблем је у држави, не у нама", каже Зоран Вујовић из Асоцијације 
малих и средњих предузећа и предузетника. 
За њих је, међутим, важно и колико ће грађани куповати, односно трошити. Прогнозе 
предвиђају пораст потошачке тражње од тек 2-3 одсто. 
"У интересу би било привреде иначе, да плате буду значајно веће, али оне су са друге стране 
лимитиране нашим производним могућностима. Ми нажалост имамо у тој мери развијену 
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привреду, која може да даје такве плате какве даје", наводи председник Уније потрошача 
Србије Небојша Атанацковић. 
Из угла синдиката - повећање плата је реално очекивање. Али, на путу од очекивања до 
остварења, постоји један проблем и он, сматрају синдикалци, не лежи искључиво у домаћој 
економији. 
"Тешка је нека политичка, друштвена и економска ситуација, не само у Србији, него и у Европи 
и у свету, она се већ годинама, образлаже као једини начин да се ускраћује повећање зарада. 
Ми у синдикату сматрамо да је неко са стране, изван ове земље, одлучио да ниво минималне 
цене рада у Србији дуго буде један евро", рекао је Душко Вуковић из Савеза самосталних 
синдиката Србије. 
Битка са државом или временом. Када ће у Србији бити боље - једначина са више непознатих, 
без конкретног рока да се до решења и дође. 
 

 
 

КИ: Протест пољопривредника 
Извор:РТВ 
 
Пољопривредници из Банатског Великог Села надомак Кикинде данас су одржали протест 
како би скренули пажњу на, како кажу, противзаконите ствари које се обављалу приликом 
лицитације за издавање државног земљишта у закуп. 
Проблем је настао због 110 хектара државног земљишта у катастарској општини Банатско 
Велико Село. Наиме, поједининим пољопривредницима из тог села се не свиђа на који начин 
њихове колеге изнајме државну земљу, сумњају у правилност рада, и потом одлуче да 
протестом апелују на надлежне да обрате пажњу на све оне који би да учествују у лицитацији.  
"Ми протестујемо нон – стоп, ми хоћемо само своје. Само да буде поштено. Ми смо 99 одсто у 
праву. Само то хоћемо, само да буде правилно. Нама ништа не треба што није по закону", каже 
Горан Карановић. 
Пољопривредници су затражили и да реагују надлежни у локалној самоуправи. 
"'Ако је то за неко кривично гоњење, то је општина требало да уради, да кривично гони некога 
ко је направио такав пропуст јер они су покушали општину да обмане. Мислим да је то сасвим 
логичан ред дешавања, да општина реагује, а ми смо им те неправилности предочили", вели 
Горан Карановић. 
Како би спречили евентуално коришћење спорног земљишта, паори су тракторима направили 
барикаду. Инцидената током протеста није било, а скуп је обезбеђивала полиција. 
Паоре би, према сазнањима РТВ-а, требало да приме представници Комисије за издавање 
државног земљишта како би се ситуација смирила, прича добила епилог и обе стране биле 
задовољне. 
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