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Удар на грађане или градоначелника 
Аутор: Тома Тодоровић 

 

Уместо најављеног сређивања лошег стања у комуналном систему, започет обрачун са 

градским предузећем „Наисус”, које је међу пет најуспешнијих у Србији. – Топлана донела 

одлуку о поскупљењу грејања мимо става градоначелника и Градског већа 

Ниш – У Нишу је као „гром из ведра неба” најављено поскупљење грејања. Потрес је започео 
одмах пошто је в.д. директора Градске топлане Зоран Стојановић (СНС), само после двадесетак 
дана проведених на тој функцији, изјавио „да су дугови предузећа огромни, посебно за 
енергенте, тако да грађани могу ускоро да очекују поскупљење грејања”. 
Само 24 сата касније градоначелник Дарко Булатовић енергично је демантовао в. д. директора 
и свог страначког колегу: 
– Такве ствари нећемо дозволити нити прихватити, јер оне нису у интересу грађана и града. 
Нема елемената или увозних компонената које су поскупеле и зато нећемо дозволити промену 
цена грејања. 
Посебно је Булатовић рекао да се „проблеми у предузећима не смеју решавати преко леђа 
грађана”. 
– Нама нису неопходни директори који виде могућност разрешења проблема у својим 
фирмама једино кроз поскупљење услуга. Потребни су нам људи који ће омогућити да системи 
функционишу без нових намета грађанима – рекао је нови нишки градоначелник. 
Али, „не лези враже” – као да нико у топлани није чуо, нити хаје на коментар градоначелника 
Булатовића: само неколико сати касније у јавност је процурила информација, која је касније 
потврђена, да је руководство топлане већ одредило нове цене и да је „фиксни део” трошкова 
грејања (који се плаћа током целе године) повећан око 30 одсто – са 28 на 37 динара по 
квадратном метру. То је више чак хиљаду динара по стану. 
Ипак, у Нишу неко и слуша Булатовића. Пошто је рекао да „граду Нишу нису потребни такви 
директори”, оцењено је да се градоначелник Ниша по свему судећи већ „одредио” према 
судбини свог страначког колеге Зорана Стојановића. И то је било довољно да чланови 
Удружења скупштина и савета станара, који су добро „прочитали” шта у овој изјави стоји 
„између редова”, затраже да се в. д. директора Градске топлане одмах смени. 
Није, међутим, „случај” топлане, једини потрес ових дана. Прави земљотрес уздрмао је Ниш 
одлуком Градског већа да се предложи одузимање ингеренција изградње и одржавања 
водоводне и канализационе мреже градском ЈКП „Наисус”. 
Због позитивног пословања и најквалитетније воде која се испоручује грађанима, још више 
због безбедног одржавања изворишта, а највише управо због ангажовања на градњи мреже 
водоснабдевања и реализацији пројеката сређивања водоводне и канализационе мреже, 
„Наисус” је последњих година најстабилније (финансијски и у сваком другом смислу) 
предузеће у Нишу. То је оцена и градских, али државних органа Србије и међународних 
форума. 
По тим оценама, као најбољи у Нишу, „Наисус” је прошле године изборио високо пето место 
међу најбољим градитељским и комуналним фирмама у Србији, по званичној процени и оцени 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 
Од добијања послова изградње у комуналном систему града ЈКП „Наисус” је уз благослов 
(претходног) градског руководства само у нову механизацију уложио скоро милион евра 
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сопствених пара, запослио 57 нових радника за послове из описа проширених делатности, 
урадио много тога у граду попут све три фазе поповачког колектора, прикључке до чаирског 
који тек треба да се гради, започео чамурлијски колектор... И, што се не може занемарити, 
исправљао све лоше урађено, а што је било поверено приватним фирмама. 
Сви у Нишу знају да је управо „Наисус” ускакао „у ватру” више пута последњих година 
спасавајући градски буџет милионским позајмицама, плаћајући тако дугове града према ЕПС-
у, плате запослених у Градској управи, обнову Дечије установе у Дивљани, спасавање ЈКП 
„Горица” од стечаја и гашења.... 
Елем, засметала је успешност ЈКП „Наисус” и ономад је поднет предлог за нову измену одлуке 
о комуналним делатностима и одузимање права на изградњу водосистема и канализације у 
Нишу. У образложењу предлога, који је потписао Миодраг Брешковић, начелник Управе за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај, пише да су се „услови за обављање ове 
делатности изменили и да више није целисходно да то обавља ’Наисус’, јер прети да угрози 
обезбеђење оптималног стања водоводне и канализационе мреже, како и да средства за ове 
намене треба рационалније трошити”. 
А то што „Наисус” више неће (г)радити, чак је јавно наговештено, биће поверено приватним 
извођачима радова. Значи, већ се зна како ће се унапред креирати „ситуација” када је реч о 
реализацији најодговорнијих послова око воде за пиће и свега другог у систему 
водоснабдевања и комуналном систему. Никако није боље да за новац грађана и из градског 
буџета, градску мрежу гради градско предузеће, и да све буде у оквиру „породице”, већ је боље 
да вајду имају и приватне фирме. 
Али, заборавило се на нешто најзначајније – на то ко ће и како контролисати исправност тих и 
таквих (приватних) послова и утврђивати бактериолошко-хемијску и здравствену исправност 
воде тамо где се изведу радови. Ниједна приватна фирма нема ни овлашћења, а још мање 
могућности за лабораторијску контролу, иако је законска обавеза да после сваке хаварије, 
после сваког и најмањег посла на мрежи, водосистем мора да се испере и стерилише, и да 
једине две лабораторије за контролу исправности и здравствени надзор и исправност воде за 
пиће постоје само при Институту за јавно здравље и у „Наисусу”. 
Наметнуло се питање ко све стоји иза овог предлога? 
Отворено се сумња да је све око „Наисуса” покушај још једне „подметачине” новом 
градоначелнику Дарку Булатовићу од његових најближих сарадника баш као што је био и 
„гром из ведра неба” поскупљење грејања. 
 

 

 

 

Недимовић: Девастиран српски аграр тражи брза решења 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Након што посланици Скупштине Србије крајем недеље изгласају нову  српску владу, 

Бранислава Недимовића, ексградоначелника Сремске Митровице, на пословима министра 

пољопривреде чека много нерешених проблема у пољопривреди, као и оних који тек треба да 

се отворе. Будући министар пољопривреде Недимовић каже за „Дневник” да је, пошто долази 

из средине у којој се 53 одсто становништва, директно или индиректно, бави пољопривредом, 

свестан потенцијала и недостатака у српском аграру. 
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– Ссвестан сам да нема времена за чекање и да се одмах мора ухватити укоштац с проблемима, 
али су ми позната и решења за оно што ме чека – каже Недимовић. – Знам добро који су 
потенцијали, али и недостаци српског аграра, да предстоји усклађивање с европском 
пољопривредном политиком и остваривање европских вредности у тој области да бисмо могли 
користити оно што нам омогућава процес приступања Европској унији. 
За ову годину карактеристично је, истиче Недимовић, да су приноси многих пољопривредних 
култура веома добри, али то не сме, како каже, да уљуљка јер постоји много других проблема, 
пре свега у прерађивачкој индустрији, чиме се мора озбиљно позабавити. 
– Такође, морамо се посветити отварању поглавља која се тичу пољопривреде јер је један од 
основних стубова ЕУ заједничка пољопривредна политика. То нас тера да брзо регулишемо 
наш статус у погледу акредитације да бисмо што пре дошли до новца који нам је на 
располагању за унапређење српске пољопривреде, а тиме и за наше пољопривреднике – каже 
Недимовић. 
Поскупљење живе ваге товљеника довело је до већих цена свињског меса у месарама и 
продавницама, али је то питање само делимично у домену Министарства пољопривреди, док је 
у делу интервенције државе из Робних резерви у надлежности Министарства трговине, указао 
је Недимовић. 
– Министарство пољопривреде би требало да учествује у заштити пољопривредих 
произвођача, а Министарство трговине треба да контролише тржиште производа. Мора се 
апсолутно водити рачуна о томе да је у сточарству тешка ситуација, да су откупне цене свиња 
дуго биле ниске, да је на тржишту смањена понуда и да смо тек сад дошли у ситуацију да на 
простору где има највише свиња, у Срему и Мачви, имамо цене које дају економску 
оправданост за производњу свиња. Неопходно је да се решавају приоритети и одреде 
стратешки циљеви, а потребно је и успоставити константан механизам који одгајивачима 
свиња обезбеђује цене које омогућавају нормално функционисање тржишта и довољно 
свињског меса за прерађиваче јер је то једини начин да се тај сектор пољопривреде одржава и 
развија. Добро је и то што се појављују нови прерађивачки капацитети који потражују свиње из 
домаћег узгоја и то ће бити приоритет у наредном периоду – каже Недимовић. 
„Митрос” чека дозволу за извоз у Русију 
Аустријска компанија „Герлингер”, која је купила сремскомитровачки „Митрос”, тренутно, 
каже Недимовић, коље 800 свиња дневно и то продаје на домаћем тржишту и у бившим 
југословенским републикама. 
– Та компанија ушла је у процес добијања дозволе за извоз на руско тржиште, што је њихов 
приоритет, а до тада производе пласирају на домаће тржиште и на тржишта у региону. Дакле, 
„Митрос” ради пуном паром у складу с потребама тржишта, а радиће и много више када добије 
потребну дозволу – објашњава Бранислав Недимовић. 
 

За лажне минималце лизинг је спас 
Аутор:Д. Вујошевић 
 
Процене говоре да у Србији око 100.000 људи прима минималне плате, а са сумом која једва 
прелази 20.000 динара месечно тешко се преживљава и купује и најосновније. Међутим, када 
се одмакне од званичне слике, покаже се да доста оних који зарађују минималац ради у сивој 
зони, односно минималну зараду добијају званично и тако улазе у статистику, а послодавци им 
на руке исплаћују више, некада и знатно веће суме. Тако они, практично, зарађују више, али се 
то званично не види. 
Ипак, многи ће последицу таквог начина исплате зарада осетити кад буду пензионери јер ће им 
то примање бити одређено на основу званичних уплата. И не само то: тешкоће због тога имају 
већ сада, посебно приликом одлуке да узму кредит. Наиме, за подизање позајмице код банака 
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неопходна је провера преко Кредитног бироа Удружења банка Србије на основу које се оцењује 
способност клијента за задуживање, и по правилу, они који зарађују минималац добијаују 
негативан одговор. То је и разумљиво јер новац који радник добија на руке није званичан и 
банке то нити могу нити хоће да узму у обзир. 
Када ти лажни сиромаси хоће да подигну потрошачки или готовински кредит, могу рачунати 
на помоћ најближе родбине и пријатеља којима ће касније отплаћивати рате. Међутим, за 
узимање стамбених кредита, где се обавезе преузимају на рок од 20 до 30 година, тешко је 
склопити конструкцију, чак и уз пријатељску помоћ. Сви знају да послодавци неће преко ноћи 
пријавити право стање ствари и уплаћивати више новца у фондове па би спас за могао бити 
лизинг. 
– Уговор о лизингу могао би тој категорији људи знатно помоћи да преко позајмице дођу до 
стана – каже др Александар Васиљевић с Факултета за правне и пословне студије „Др Лазар 
Вркатић” у Новом Саду. – Они су далеко флексибилнији и лизинг-кућа остаје власник 
некретнине до исплате последње рате и преноса власништва. У случају да странка не измирује 
обавезе, проблем је лакше решив него код стамбеног хипотекарног кредита јер несавесном 
клијенту одмах следи селидба. Међутим, финансијске обавезе за лизинг-кућу су приличне. 
С тим закључком слаже се и председник Асоцијације домаћих лизинг-кућа и директор 
компаније „Сожелиз” Борис Стевић. 
– Цензус који треба да се обезбеди за лизинг-кућу која жели да се бави некретнинама је пет 
милиона евра, а то је много – каже Стевић. – Да је то пола милиона, што сматрам да би било 
сасвим довољно, било би више интересовања. Осим тога, лизинг-куће немају слободна средства 
која би могла бити уложена у некретнине, односно да их купе и чекају да прође неколико 
деценија да корисници стекну право да их откупе по симболичној цени. Посао би се могао 
направити ако би се донео пропис који би снизио цензус за улазак лизинг-кућа у посао с 
некретнинанама. Други услов је да комапније које продају станове или грађевинске куће које 
их зидају, уђу у посао заједно с нама и уколико би се то остварило, посао би могао кренути. 
Лизинг-компаније су заинтересоване за ширење посла, али се прво морају створити услови 
који су за нас исплативи. 
На потезу је, наравно, држава, а хоће ли нова влада сматрати да то питање треба регулисати, 
тек ће се видети. Иначе, куповина на лизинг уобичајена је у развијеном свету где Србија жели 
да се нађе. Тамо се и ТВ пријемници и техничка роба купује на лизинг без проблема – клијенти 
бирају банку или лизинг-кућу, а оне процењују с ким ће склопити уговор. 
За стан од 50.000 евра рата 180 евра 
Приликом куповине стана на кредит у вредности 50.000 евра, с роком отплате од три деценије, 
учешћем од 20 одсто и каматом по стопи од 3,5 процената годишње, рата је 180 евра, услови су 
који важе у Србији. У њих би требало да се уколопе и лизинг-куће или чак да понуде нешто 
повољније. 
 

 

 

ПОКУШАВАЈУ ДА ВРАТЕ ДУГОВЕ "Железнице" распродају све хотеле  
Аутор:С. Вукашиновић 

 

На добош ће највероватније отићи хотели железничара у Врњачкој и Врањској бањи, али и 
хотел "Београд" у Београду, који је био предмет потраживања старих власника у процесу 
реституције, међутим, држава је ту трансакцију зауставла 2013. године. 
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Овакав потез је наметнуо ММФ, који тражи да железничари своје старе дугове, који се 
процењују на близу 300 милиона евра, морају да намире из сопствене касе. Пошто је она 
празна, принуђени су да распродају имовину која није у директној функцији обављања 
саобраћаја. Извор „Блица” из Владе тврди да је реч о хотелима који су на атрактивним 
локацијама. 
- Ти хотели су након деобног биланса припали „Инфраструктури Србије”, предузећу у оквиру 
„Железница”, које нема новца за њихово одржавање и реновирање, јер неки од њих, попут 
Хотела „Београд”, захтевају обимне радове. Зато је начелно договорено да се и ови објекти 
продају. Поред њих, продаће се и друга имовина, попут ресторана, станова, земљишта, возова, 
локомотива, све оно за шта је недавно утврђено да није евидентирано, а процењено је да вреди 
око 100 милиона евра - објашњава наш саговорник. 
Како каже, пошто је то недовољно да се намире дугови, и хотели ће највероватније морати на 
добош. Они су на атрактивним локацијама, а објекти у Врњачкој и Врањској бањи су поред 
самих изворишта лековитих вода, па се очекује да ће бити купаца. 
Извор „Блица” додаје да би коначну одлуку о свему требало да донесе Влада. 
- Ова идеја није нова, међутим, до сада није постојала политичка воља за овакву одлуку. 
Међутим, пошто је прихваћена одлука ММФ да старе дугове не може да враћа држава, већ 
„Железнице”, нађен је један од начина да се они подмире. Поред тога, у тренутку када мора да 
се затвори близу 800 километара пруга које нису рентабилне, илузорно је да се задржавају 
хотели и ресторани - каже наш извор. 
Из „Инфраструктуре Србије”, која сада газдује хотелима „Железница”, индиректно нам је 
потврђено да је продаја имовине један од начина да се подмире стари дугови. 
- „Инфраструктура” нема новац за улагање у објекте који нису у функцији саобраћаја, 
укључујући и угоститељске и хотелске комплексе. Коначну одлуку о судбини и хотела и друге 
имовине донеће нова влада - каже за „Блиц” директор „Инфраструктуре” Душан Гарибовић. 
 

ОПРОШТАЈНИ ГАФ МИНИСТРА СРЂАНА ВЕРБИЋА Просветарима 
смањили плате због грешке  
Аутор:Марко Р. Петровић 
 
Запосленима у просвети прва половина јулске плате, коју су добили крајем прошле недеље, 
смањена је у неким случајевима и до 3.000 динара. 
У месецу када је Александар Вучић најављујући програм нове Владе рекао да просвета и 
образовање заузимају важно место, радницима у просвети стигле су тање коверте и то без 
икаквог образложења. 
Како незванично сазнајемо, ради се о грешци у обрачуну коју је начинило Министарство 
просвете, на челу са одлазећим министром Срђаном Вербићем. 
Министарство је плату рачунало по коефицијенту као када су просветари били у штрајку, иако 
прошле године у њему није учествовала већина запослених у просвети. 
- Смањили су ми половину плате за 1.500 динара, а не знам због чега. Плата је смањена и 
осталим колегама, без обзира на то да ли су наставно и ненаставно особље. Већ су нам једном 
смањивали плате када и свима у јавном сектору, а ово смањење испод жита, без објашњења и у 
време летњег распуста, брука је за просвету - каже Вера А., професорка у једној београдској 
школи. 
Слично је искуство и правнице Бојане М. из једне војвођанске школе, којој је прва половина 
плате за јул умањена чак за 3.000 динара. 
- Колеге нагађају да ли су плате смањене због тога што у просек нису ушле накнаде за разредна 
старешинства, часови преко норме или настава у природи. Ја радим као правница и немам 
ниједну од тих накнада, па не знам откуд толико смањење. То смањење веома погађа наше 
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кућне буџете, а поготово што има много колега код којих обоје из куће раде у просвети - каже 
Бојана М. 
Просечна плата у образовању у Србији за мај ове године износила је 39.885 динара, што значи 
да је ово "погрешно" смањење ишло скоро до 10 одсто. 
Радмила Додић, председница Форума основних школа, каже да се њима јавило неколико 
десетина просветара жалећи се на ово умањење. 
- Нико не зна о чему је реч. Не би смело да има везе са тиме што је школски распуст. Могу само 
да претпоставим да они који доносе одлуке и најављују боље дане опет штеде на просвети - 
каже Радмила Додић за "Блиц". 
У Министарству просвете, међутим, кажу незванично, да је у питању грешка у обрачуну која ће 
бити исправљена. 
- Дошло је до грешке, јер је при обрачуну коришћен коефицијент као када су просветари били у 
штрајку. Грешка ће бити исправљена - кажу у Министарству просвете. 
Повећање уз следећу плату  
"Блиц" је питао Министарство просвете да ли ће запосленима у школама следећа плата бити 
увећана за износ који им је сада закинут. Из Министарства су нам незванично одговорили: 
"Тако би требало да буде". 
 

 

 

Штрајк правосуђа чека нову министарку 
Пише: В. Ј. 
 
* Милошевић: Нова министарка упозната са проблемима у правосуђу  
Изненађујућа рокада на челу Министарства правде није збунила Синдикат правосуђа Србије 
који остаје фокусиран на захтеве које су изнели претходном министру. 
Из синдиката поручују да ће исти захтеви бити прослеђени новој министарки правде Нели 
Кубуровић, а уколико став министарства остане непромењен, правосудни службеници ће 
ступити у раније најављен штрајк.  
- Нела Кубуровић није ново лице у правосуђу. Као помоћница претходног министра она је 
упозната са свим проблемима са којима се суочавамо. Ипак, новој министарки ћемо честитати 
на новој позицији и послаћемо јој допис у којем ћемо изнети своје ставове и затражити 
састанак. Уколико став министарства остане непромењен, ступићемо у штрајк - каже за Данас 
Слађанка Милошевић, председница Синдиката правосуђа Србије. Она је додала да запослени у 
правосуђу жељно ишчекују да чују део експозеа премијера Вучића који ће се тицати њихове 
професије.  
Повећање зарада за правосудне службенике у захтевима синдиката је апострофирано као 
приоритет. Према њиховом ставу, плате би морале да прате повећан обим рада који је наметнут 
правосудној администрацији. Додатно, од министарства се захтева да поштује споразум који су 
још 2013. године потписали са представницима синдиката. Потписани споразум уређује начин 
на који се обрачунава зарада запосленима у правосуђу. Коначан захтев синдикалаца је упућен 
премијеру Вучићу од којег се захтева да испоштује обећање дато у децембру прошле године и 
исплати запосленима једнократну новчану помоћ у висини од 20.000 динара.  
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Радници масовно одлазе из Фабрике каблова 
Пише: Д. Миловановић 
 

* За одлазак из фирме определило се око 1.000 радника, више него што 

се очекивало када је прављен УППР * Из државне касе за два круга 

социјалног програма издвојено око 720 милиона динара * Одлука о 

усвајању УППР очекује се у септембру 

- Око 850 радника јагодинске Фабрике каблова који су се определили за одлазак из фирме, 
почетком ове недеље почели су да потписују решења а на рачуне оних који су то учинили међу 
првима, већ је почео да "леже" новац предвиђен једним од три понуђена модела, а до краја 
августа очекује се да исплата буде завршена.  
Ово је други круг отпуштања у том предузећу, а први је, уз знатно мањи одзив од око 125 
запослена, завршен током априла. 
У Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, потврђују да је том 
предузећу, до скоро у реструктурирању, до сада у два наврата обезбеђиван новац за социјални 
програм, и то у априлу, када је за те намене одобрено око 93 милиона динара, а затим 20. јула, 
по достављеном новом захтеву, и додатних 613 милиона који се сада исплаћују. Том другом 
износу би требало додати и накнадно обезбеђена 12,3 милиона динара, намењена за још 12 
запослених који су проглашени вишком у зависној фирми, Институту ФКС. 
Уписивање за социјални програм није текло глатко и без стреса. Практично, око 1.000 од 
укупно 1.200 радника се определило за ту опцију, иако је према неким ранијим проценама 
било предвиђено да у фабрици на радним местима остане бар 600 људи. Након завршеног 
уписивања за социјални програм, уследило је масовно изјашњавање запослених, укључујући и 
најодговорније руководиоце, за изузеће генералног директора Ратка Вучуровића. 
Иницијативни одбор који сачињавају директори и руководиоци свих фабрика унутар "Каблова" 
потписали су документ којим траже да генерални директор моментално поднесе оставку. У 
документу се наводи да "радници у њега више немају поверења, замера му се врло лоша 
сарадња са најближим сарадницима, омаловажавање свих запослених, самовољно одлучивање 
о најважнијим питањима пословања као и неблаговремено предузимање активности у складу 
са законским обавезама и роковима и директно кочење процеса власничке трансформације за 
све време обављања функције, а такође и остварење свих законских услова за његов одлазак у 
пензију". После објављивања иницијативе, директори који су ставили свој потпис смењени су 
по кратком поступку. 
Иначе, јагодинска фабрика, некада једна од најмоћнијих у тој грани, годинама се налазила у 
реструктурирању, а почетком маја Привредном суду у Крагујевцу предат је унапред 
припремљен план реорганизације (УППР). Предузеће би тиме требало да избегне последице 
које су за фирме у том статусу наступиле 31. маја, када је држава по сили закона морала да 
престане да их штити од поверилаца. То би довело до блокаде готово свих 17 преосталих 
предузећа у реструктурирању, укључујући и каблове са фискалним и дуговањима према 
банкама од око 110 милиона евра. Очекује се да на рочишту у септембру, уколико дође до 
сагласности поверилаца, суду усвоји предлог УППР-а, што би за наредних пет година 
омогућило да фабрика настави рад. 
Међу повериоцима се са неколико неисплаћених зарада налазе и радници, а њима су 
представници локалних власти саветовали да прихвате УППР, што је постало нарочито 
актуелно након што је Министарство привреде обзнанило да нема заинтересованих купаца, па 
би, ако не оде у реорганизацију, фабрика ушла у стечај. Део плана је био да дуг према 
радницима, због разлике у заосталим зарадама, буде конвертован у капитал и то би чинило 
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више од 20 одсто власништва фабрике, док би држава остала већински акционар са 65 одсто 
удела. Дуг од четири зараде треба да буде измирен од јануара 2017. године, док се држава 
обавезала да ће им повезати радни стаж који је у заостатку четири године. 
Једна од такође значајних обавеза тог предузећа, које је некада упошљавало око 10.000 
радника, је и разлика у зарадама запослених који су у ранијим "круговима" одлазили из 
фабрике, али и садашњих. Само по судским пресудама за око 6.000 радника, обавеза фабрике 
премашује 30 милиона евра. 
Радницима који су остали је у оквиру УППР-а понуђено, односно наметнуто, да после 31. маја 
не примају зараду, месец или два, због обавеза које морају редовно да се измирују, а до краја 
године би могли да рачунају тек на минималац. Такав концепт, за огромну већину радника 
неприхватљив, није одговарао ни руководству, а ни синдикатима, који би остали без 
сопствених бенефиција. Под сумњом у позитиван исход УППР-а и под константним претњама 
и најавама стечаја, радници су се масовно одазвали социјалном програму не желећи да се у 
фабрику више икад врате. 
Запосленима у јагодинској фабрици каблова понуђено је да изаберу један од три модела 
социјалног програма. Према првом, могли су да рачунају на отпремнину од 200 евра за сваку 
навршену годину рада с тим да укупан износ не може бити већи од 8.000 евра. Други модел је 
отпремнина према одредбама Закона о раду, која не може бити већа од укупно 8.000 евра, а 
предвиђа да висина средстава за сваку навршену годину рада у радном односу код последњег 
послодавца не може бити већа од 500 евра. Трећа могућност је отпремнина у износу од шест 
просечних зарада по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном 
статистичком податку, а предвиђена је за оне који имају више од 15 навршених година рада у 
радном односу. Отпремнина се исплаћује у динарској противвредности, према средњем курсу 
на дан достављања списка технолошких вишкова. 
 

Спасковски: Штедимо скоро милион долара месечно 
Пише: Ј.Б.К. 
 
Било је тешко водити предузеће, али смо 2015. окончали са позитивом од 63 милиона долара 
из текућег пословања, без амортизације и онога што је "носио" УППР. Са тиме смо наставили 
да радимо у првом полугођу ове године.  
- Већ тада сам наговештавао да ће се погоршана ликвидност одразити на производњу јер није 
било редовних инпута резервних делова и снабдевања репроматеријалом. Али, драстично 
снажним програмом мера штедње успели смо да прво полугође успешно приведемо крају. Без 
обзира на све околности које су се одвијале у амбијенту у коме смо радили и односе какви су 
били према нама, успели смо да првих шест месеци завршимо са 6,5 милиона долара позитиве 
без амортизације. Било је много проблема, притисака, али рударство је специфична грана и у 
њега се мора и изненада и из изненадних разлога улагати чак и за исту производњу - нагласио 
је генерални директор Рударско-топионичарског басена Бор на редовној годишњој 
конференцији за новинаре која се традиционално одржава поводом Дана рудара. 
Према речима Спасковског, у првом полугођу уштеде су достизале скоро милион долара 
месечно, а штедња остаје и даље као приоритетан задатак, а много простора за смањење 
потрошње и електричне енергије и осталих репроматеријала налази се у техничким решењима. 
- Остало нам је преиспитивање и регуларно сагледавање трошкова радне снаге. Почећемо од 
онога што може да понуди социјални програм који финансира држава. После тога морамо 
сагледати шта је то што технолошки вишак може донети и који су ефекти плаћених одсуства. 
Мада смо то све већ радили, морамо још једном преиспитати и иновирати. Као што смо и досад 
имали изузетну подршку Владе, надам се да ћемо је имати и за наставак и исправку системских 
решења - каже Спасковски. 



10 

 

Када је у питању УППР РТБ-а, још увек се чека потврда Апелационог суда уколико буде било 
жалби поверилаца, објаснио је Спасковски. Међутим, велики проценат сагласних поверилаца, 
чак око 80 одсто, гарантује да чак и ако дође до неке корекције, она не може "оборити" 
изјашњење за УППР испод 51 одсто, колико је и довољно за примену тог модела, наводи први 
човек РТБ Бор. 
 

 

 

 

МАКРОЕКОНОМСКА СТАБИЛНОСТ КЉУЧНИ ЗАДАТАК ВЛАДЕ У 

ПРВИХ 100 ДАНА 
Извор:Новости 

  

Мандатар за састав нове владе Србије Александар Вучић данас је изјавио да ће кључни задатак 
његовог кабинета у наредних 100 дана бити одржавање макроекономске стабилности која је 
предуслов за све дуге реформе и најавио ребаланс овогодишњег буџета јер је стање у државној 
каси знатно боље од планираног. 
"Снажна стабилизација јавних финансија и заустављање раста јавног дуга до 2017. године, 
захваљући досадашњим импресивним резулатима у фискалној консолидацији, биће задатак 
нове владе", рекао је Вучић у Скупштини Србије представљајући програм нове владе. 
Он је истакао да је фискални дефицит прошле године преполовљен са 6,6 на 3,4 одсто, а да је 
сада 0,1 одсто БДП-а. 
Подсетио је да је привредни раст у 2015. години био 0,8 одсто и да је у првом кварталу ове 
године 3,5 одсто. 
Привредном расту допринос су дали сви сектори, појачана тражња и прилив инвестиција, а 
поправљање пословног амбијента и развој инфраструктуре подстакли су развој 
грађевинарства. 
Вучић је казао да ће бити предложен ребаланс буџета за 2016. годину јер је сада дефицити 
будежата опште државе испод два одсто, уместо планираних око четири одсто БДП-а. 
Нагласио је да је циљ да удео јавног дуга 2023. године буде 60 одсто БДП-а 
Он је најавио и да ће одмах након формирања владе бити одржан састанак са Социјално-
економским саветом где ће се залагати за повећање минималне цене рада. 
"Кад са 21.500 динара минималац повећате на 22.000 или 23.000, то је за њега итекако 
значајно", рекао је Вучић и додао да ће и пензионери ускоро имати већа примања. 
"Потребно структурно смањење дефицита у 2016. години износи 0,7 одсто БДП-а. Остварењем 
бољих фискалних резултата од планираних, ми ћемо остварити и веће структурно 
прилагођавање у висини од један одсто БДП-а", рекао је Вучић. 
Навео је да су кључне мере на којима се заснива наставак спровођења фискалне консолидације 
и даље на расходној страни буџета: рационализација броја запослених, штедња у свим 
категоријама текућих расхода ради стварања фискалног простора за јавне инвестиције, које су 
преко потребне као подршка привредном расту. 
"Осим расходних мера, спровођење свеобухватне реформе пореске администрације и других 
мера из Програма реформе управљања јавним финансијама треба да унапреде наплату 
буџетских прихода и да осигурају ефикаснију употребу буџетских средстава, бољу контролу 
сврсисходности њиховог трошења", рекао је Вучић. 
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Да би се ово остварило, како је нагласио, неопходно је завршити и потврдити резултате 
рационализације у јавном сектору. 
"Усвојићемо нови Закон о финансирању локалне самоуправе с циљем унапређења система 
финансирања надлежности локалне самоуправе и отклањања постојећих неравнотежа између 
централног и локалног нивоа власти", казао је Вучић. 
 

 

РЕАКЦИЈЕ НА ЕКСПОЗЕ МАНДАТАРА: Опозиција неће гласати за 
Владу  
Извор:Бета  
 
Посланици Демократске странке Србије (ДСС) неће гласати за будућу владу, јер експозе који је 
раније данас представио мандатар Александар Вучић много више говори о претходне четири 
године него о будућем раду 
По завршетку данашње седнице Скупштине Србије на којој је мандатар Александар Вучић 
изнео експозе о програму будуће Владе огласиле су се и политичке странке.  
Вучић је на крају излагања захвалио свим људима који су били у претходној влади, наводећи да 
ће ући у историју, јер су успели да преокрену путању Србије и јер су омогућили да грађани живе 
у земљи са јасним просперитетом и напретком.Он је истакао да новој влади у наредне четири 
године неће бити лако, и да је чека борба за бољу и пристојнију Србију, без обзира на препреке 
на које ће наилазити за време мандата. 
Председница Скупштине Србије Маја Гојковић након тога одредила је паузу до сутра до 10 
часова, када ће почети расправа. 
ДСС НЕЋЕ ГЛАСАТИ ЗА ВЛАДУ 
Посланици Демократске странке Србије (ДСС) неће гласати за будућу владу, јер експозе који је 
раније данас представио мандатар Александар Вучић много више говори о претходне четири 
године него о будућем раду, изјавио је у посланик те странке Милан Лапчевић. 
Он је рекао новинарима у парламенту да је током шесточасовног излагања експозеа "било свега 
и свачега", додавши да то укључује и многе непотребне ситнице, али мало чега конкретног. 
"Немамо намеру да подржимо овакав експозе", рекао је Лапчевић додавши да су посланици 
ДСС све време били у сали и слушали шта је премијер говорио. 
Он је критиковао Вучића због дужине експозеа оценивши да је тиме хтео да покаже да може 
сруши Гинисов рекорд и да уђе у историју. 
ЛДП НЕЋЕ ГЛАСАТИ ЗА НОВУ ВЛАДУ 
Лидер Либерално демократске партије (ЛДП) Чедомир Јовановић изјавио је вечерас да 
посланици те странке неће подржати избор Владе Србије и да неће гласати за оно што је 
мандатар Александар Вучић раније данас изложио. 
Он је, новинарима у Скупштини Србије рекао да мотиви за ту одлуку нису лични, додавши да 
ЛДП будућу владу види као наставак континуитета са претходним владама из 2012. и 2014 
године. 
"То је влада без јасне политике како да се многобројни проблеми отклоне", рекао је Јовановић 
додавши да је на првом месту превазилажење подела у друштву. 
Јовановић је најавио и да он лично као и посланици ЛДП не могу да буду опозиција Србији, 
али да ће бити опозиција свему лошем што је претходно прочтао мандатар. 
Посланици ЛДП-а нису, за разлику од колега из Демократске странке, Социјал демократске 
странке и Покрета "Доста је било" напустили седницу скупштине док је Вучић читао експозе, а 
Јовановић је оценио да такво понашање опозиционих посланика није сврсисходно. 
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"Остали смо у Скупштини Србије не зато што мислимо да опозиција нема шта паметније да 
ради, већ зато да би се залагали за нашу политику", рекао је он. 
Лидер ЛДП-а је додао и да мисли да излазак из скупштинске сале није начин за деловање, 
додавши да та странка то неће радити. 
"Нема изласка из Скупштине Србије и остајемо да се залажемо за циљеве, за које смо се борили 
у кампањи", закључио је Јовановић. 
ОБРАДОВИЋ: ЕВРОФАНАТИЗАМ 
Од мандатара смо чули да власт наставља са еврофанатичном политиком по сваку цену и не 
нуди одговоре на проблеме, рекао је вечерас шеф посланичке групе покрета Двери Бошко 
Обрадовић новинарима у Скупштини Србије након заседања. 
Он је нагласио да нова Владе неће имати министарства за породицу, дијаспору, нити експозе 
нуди решење за презадужене у швајцарским францима као ни за проблем Косова и Метохије, 
Према његовим речима, прави је куризитет да ће та посланичка група имати сутра у расправи 
онолико минута, по броју, колико је сати држао мандатар свој експозе, али и у тих неколико 
минута грађани ће, како је рекао Обрадовић, моћи да чују глас опозиције. 
 

Раде даноноћно, али без плате  
Аутор:Сл. П.  
 
Штрајк у зрењанинској ливници "Радијатор", где 400 радника нема ни уплаћен стаж. Седиште 
фирме је у Београду. Усвојен план реорганизације 
Због кашњења у исплати плата и неадекватних услова за рад, запослени у зрењанинској 
ливници "Радијатор" ступили су у штрајк. 
- Још нам није исплаћена мајска зарада, али више од тога забрињава то што смо од почетка 
године без здравственог осигурања. Такође, радни стаж није уплаћен две године и осам месеци 
- каже Обрад Гогић из Самосталног синдиката ливнице, где, према тврђењу синдикалаца, око 
400 запослених ради у нехуманим и нехигијенским условима, на машинама које нису 
испитане. 
Штрајкачи који су у минулом периоду организовали неколико протеста и обустава рада сада 
имају проблем и са ким ће да преговарају. Менаџмент, наиме, не реагује на њихове захтеве, уз 
позивање на статус предузећа, чије је седиште из града на Бегеју измештено у Београд. 
Почетком 2016. тамошњи Привредни суд отворио је и одмах обуставио стечајни поступак над 
ливницом, прихватајући унапред припремљени план реорганизације (УППР). 
- У секретаријату Привредног суда упутили су нас на привременог стечајног управника, али он 
нема одговоре на захтеве штрајкачког одбора. У Министарству рада упућују на надлежне 
државне институције. Када би оне радиле свој посао, не бисмо ни били у штрајку - истиче 
Гогић. 
Иначе, ливци су посебно огорчени на Пореску управу због толерисања неплаћања пореза и 
доприноса. 
Усвајањем УППР суд је већинском власнику "Радијатора", конзорцијуму из хрватског града 
Бјеловара, дао шансу да опстане на тржишту. Укупне обавезе ливнице су 2,8 милијарди динара, 
док целокупна имовина вреди 1,3 милијарде, па би банкротом фабрике сигурно многи остали 
кратких рукава. Велике финансијске тешкоће у 2015. (уз искључење електричне енергије) 
донекле су превазиђене овог пролећа. Тада је обновљена месечна производња од 1.100 тона и 
извоз камина и шахтова у земље ЕУ. 
- И то нас највише боли. Радимо у три смене без престанка, а плате нема - истичу у 
штрајкачком одбору ливнице, где указују на то да је "Радијатор" без пијаће воде, а радници 
немају основне услове за одржавање хигијене.  
ЗДРАВЕ НОГЕ 
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ОД некада моћног зрењанинског металског комплекса, остао је само "Радијатор", где разне 
одливке, котлове и радијаторе непрекидно производе од 1932. После приватизације 2007. 
ливница никако да стане на здраве ноге. 
 

 

 
 
ДАН ГРАЂЕВИНАРА: Ниске плате и повреде главне муке неимара 
 
У прошлој години 15 грађевинара погинуло на радном месту, али се многе недсреће не 
пријављују 
Око 100.000 грађевинара у Србији незадовољно је због малих плата и тешких услова рада, и 
очекује да држава ефикасније доноси мере за покретање грађевинске производње, оцењено је 
на Седници синдиката радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Србије. 
Седница је одржана поводом 8. августа, Дана грађевинара, а председник тог синдиката Саша 
Торлаковић указао је да су плате грађевинских радника испод просека и да су у првој половини 
године износиле 40.118 динара, а минимална цена рада била је 121 динар по часу. 
- Осим ниских зарада и мање посла, неимари раде и у тешким условима, па се око 50 одсто 
тешких и смртних повреда на раду дешава управо у грађевинарству - рекао је он и додао да је у 
прошлој години 15 грађевинара погинуло на радном месту, али се многе недсреће не 
пријављују. 
 
 

 
 

Залихе крви на минимуму  
Извор:РТК 

 

У згради Града данас је организована ванредна акција добровољног давања крви у којој 
је учествовао велики број запослених.  

Акцију је организовао Самостални синдикат запослених у Градској управи Крагујевац. 
Синдикат запослених у Градској управи Крагујевац два пута годишње организује акције 

добровољног давања крви. 
Како су залихе ове драгоцене течности у летњим месецима сведене на минимум, 

запослени у овој установи одазвали су се позиву Црвеног крста и Службе за трансфузију КЦ 
Крагујевац и прилључили се и овој ванредној акцији. 
Дефицит јединица крви свих крвних група могуће је потпуно искључити оваквим акцијама, па 
у Црвеном крсту исказују захвалност даваоцима који су по ко зна који пут показали колико су 
хумани. 

Последњу акцију у овој години, Синдикат Градске управе Крагујевац организоваће у 
октобру.  
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