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„Дворана Дома синдиката” отишла у стечај због 13,8 милиона динара 
Аутор: Бранка Васиљевић 

 

Предузеће у чијем је саставу чувена велика сала на Тргу Николе Пашића ускоро очекује 

такозвани план реорганизације и нада се да „Дворану” неће задесити судбина престоничких 

биоскопа 

Култна сала у срцу Београда где су се деценијама одржавали концерти, позоришне представе и 
премијере, где су прве кораке направиле музичке звезде попут Ђорђа Марјановића и Арсена 
Дедића „Дворана Дома синдиката” отишла је у стечај. О овом пословном „потезу” шушка се од 
почетка године, али је коначан суд пао у мају. Очекује се такозвани план реорганизације, па 
постоји нада да „Дворану” неће задесити судбина престоничких биоскопа и да неће мењати 
намену. 
„Дворана” се налази у згради која излази на Трг Николе Пашића и у већинском је власништву 
Савеза самосталних синдиката Србије. Деценијама је Савез издавао просторије предузећу 
„Дворани Дома синдиката”, а запослени су бринули о томе да у технологији не заостаје за 
нашим и светским најбољим салама. И није. Све дворане опремљене су најквалитетнијим 
звучницима светске марке ЈБЛ, одличним процесорима, три де технологијом… 
Сада се међу 28 радника колико их је остало у предузећу у стечају увукао немир. 
– Плате још примамо. Мале су, али редовне. Плашимо се да ће дворану купити неко ко неће 
желети да она буде оно што је била шест деценија – место за музику, филм и позориште, већ да 
ће на њеном месту отворити продавницу мешовите робе, рецимо, или нешто друго. Страх нас је 
и да будући власник неће желети нас да задржи – каже један од запослених у „Дворани”. 
Процес приватизације почео је још 2007. године јер је „Дворана” била предузеће са већинским 
друштвеним капиталом. Савез самосталних синдиката Србије је 2010. године тражио прекид 
процеса приватизације, објашњавају у Агенцији за лиценцирање стечајних управника. 
– Тражили смо да се тај процес приватизације прекине јер је оснивач „Дворане Дома 
синдиката” Савез самосталних синдиката Србије, односно 1960. године „Дворану” је основао 
Савез синдиката Југославије. Она је у нашем стопостотном власништву била све до деведесетих 
година, када се предузеће одвојило и постало Д.О.О. Захтевали смо да се као друштвено 
предузеће врати у власништво онога ко га је основао, али од тога није било ништа. Сада је то 
предузеће у стечају, али мислим да ће га ускоро неко купити – објашњава Љубиша Орбовић, 
председник Савеза самосталних синдиката Србије. 
И Агенција за приватизацију је у више наврата прекидала овај поступак јер није све било 
урађено у складу са прописима. 
– У новембру 2015. године Агенција за приватизацију добила је нову процену тржишне 
вредности имовине „Дворане” и ту процену доставила Министарству привреде, ради измене 
одлуке о почетној цени. До краја прошле године одлука Министарства привреде није 
достављена Агенцији – кажу у Агенцији за лиценцирање стечајних управника. 
Због тога предузеће није ни могло да буде продато. 
У међувремену Агенција за приватизацију је укинута, а све надлежности прешле су на 
Министарство привреде. 
– Не знамо зашто Агенција за приватизацију није хтела да огласи продају „Дворане”. Тиме смо 
оштећени јер да је наше питање решено у редовном процесу нама би припало 30 одсто 
бесплатних акција. Овако смо остали без тога – тврде запослени. 

http://www.politika.rs/
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Средином јануара је Агенција за вођење спорова у поступку приватизације, као правни 
наследник Агенције за приватизацију, поднела предлог Привредном суду у Београду за 
покретање стечајног поступка над „Двораном Дома синдиката”, а стечајни судија је одбио. У 
том тренутку предузеће није било у блокади, али се Агенција жалила Привредном 
апелационом суду. 
Утврђено је да постоји дуг од око 13,8 милиона динара за 2015. годину и три месеца ове године. 
– Овај дуг могли смо да вратимо повериоцима, али то нико није узео у обзир и проглашен је 
стечај – каже радник „Дворане Дома синдиката”. 
Очекује се подношење плана реорганизације на првом поверилачком рочишту у октобру. 
Највероватније да ће се стечајни поступак одвијати у том правцу, а не у правцу банкротства и 
евентуалне продаје стечајног дужника, истичу у Агенцији за лиценцирање стечајних 
управника. 
Запослени ипак страхују да ће „Дворана” бити продата. 
Од Луиса Армстронга до Еле Фицџералд 

„Дворана Дома синдиката” заузима 6.250 квадратних метара и чине је четири сале: велика 
дворана са 1.600 места, сала два са 305, сала три са 105 места и последња сала са 101 местом, а 
користе велики хол и галерију. 
Велика дворана је свечано отворена 13. јуна 1957. године. У септембру исте године одржана је и 
прва пројекција југословенског филма „Само људи” Бранка Бауера у коме су играли Тамара 
Милетић, Милорад Маргетић, Оливера Марковић и Нела Ержишник. 
Кроз дворану су, осим домаћих музичких звезда, прошла и светска имена попут Луиса 
Армстронга, Рите Павоне, Еле Фицџералд, Б. Б. Кинга, Мајлса Дејвиса... 
Априла 2013. године Влада Србије је комплетну зграду Дома синдиката прогласила 
спомеником културе. 
Цео објекат од Дечанске улице преко Трга Николе Пашића обухвата око 16.000 квадрата. 
 

 
Војни синдикат тражи повећање плата 
Аутор: Јелена Попадић 

 

Представници запослених у ВС упутили захтев Министарству одбране којим захтевају 

усклађивање примања са Законом о Војсци. – Чак 70 одсто припадника ВС имају плату мању 

од просечне у Србији 

Војни синдикат Србије обратио се Министарству одбране тражећи повећање плата 
професионалним припадницима Војске Србије и усклађивање основице за обрачун зараде са 
важећим законским одредбама. 
„Лош стандард, све веће обавезе и раздвојеност од породица која доноси веће материјалне 
трошкове, знатно доприносе све мањој популарности војничког позива. Одлив војничког кадра 
све је већи и то пре свега због немогућности да са својим примањима прехране породице, па су 
припадници Војске приморани да раде додатне послове”, наводе представници синдиката у 
захтеву који су упутили ресорном министарству. 
Они подсећају да основица за обрачун зарада професионалним војницима износи око 24.000 
динара. Када се узме у обзир да је просечна нето зарада у јуну ове године износила око 46.000 
динара, јасно је да је основица за обрачун зарада професионалних војника готово двоструко 
мања. Законом о Војсци Србије утврђено је да основица за обрачун зарада не би смела да 
износи мање од 75 одсто просечне републичке нето зараде, што значи да би основица за зараде 
запослених у ВС требало да буде око 35.000 динара. 

http://www.politika.rs/scc/autor/905/Jelena-Popadic
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„Обавештени смо више пута од Министарства одбране, Владе Србије и Војске да су буџетом 
планирана и одобрена довољна средства намењена платама професионалних припадника ВС 
тако да нема основа да зараде не буду усклађене са законским лимитом”, наведено је у 
иницијативи представника ВСС. 
Они упозоравају да чак 70 одсто запослених у ВС има плату мању од просечне у Србији. 
Најугроженија категорија су професионални војници чија месечна зарада износи свега 32.000 
динара, док око 80 одсто подофицира зарађује око 40.000 динара. „Политика” је у неколико 
наврата извештавала о овој теми, а представници јединог репрезентативног синдиката 
запослених у Војсци нагласили су да се њихов животни стандард урушава највише у последње 
три године јер су плате смањене у два наврата, а осим тога „скресане” су дневнице за дежурства 
и путовања. Ангажовање у Копненој зони безбедности дневно се плаћа само 1.500 динара, а 
велики број професионалних војника тренутно је на терену јер полиција и војска надзиру 
границе спречавајући илегални улазак миграната. Из синдиката упозоравају да велики број 
ових војника најављује скидање униформе одмах након повратка са терена. 
Током прва два месеца ове године Војску Србије напустило је 152 војника по уговору, подаци су 
Војног синдиката Србије, а сваке године врата касарне заувек затвори око 800 професионалних 
војника, потврђује ресорно министарство. 
Прошле године, кажу у синдикату, само из 63. падобранског батаљона отишло је око 30 
падобранаца, што представља непроцењив губитак с обзиром на то да је у питању кадар у чију 
су обуку уложена знатна средства, а иза њих су године увежбавања и рада. 
Слична је ситуација и у суседној Босни и Херцеговини. Ниске зараде, лоши услови рада, велики 
број прековремених сати, али и лоша храна, проблеми су са којима се боре и припадници 
Оружаних снага БиХ. У протеклих шест месеци Оперативну команду ове земље напустило је 
150 људи, известио је наш дописник из Сарајева пре неколико дана. Плате професионалних 
војника у БиХ износе око 350 евра, а додатни разлог за њихово незадовољство јесте чињеница 
да „уговорци” могу остати без посла када напуне 35 година уколико нису стекли подофицирски 
чин. Иста је ситуација у Србији, а управо због тога је ВСС неколико пута упозоравао 
Министарство одбране наводећи да су војници по уговору најугроженија категорија запослених 
у ВС и да њихов статус мора бити решен у догледно време. Чињеница је да су наши војници 
најмање плаћени у односу на колеге из региона будући да војници у Македонији зарађују око 
400 евра, у Црној Гори око 470, а у Словенији између 660 и 1.100, подаци су Војног синдиката. 
Повећање плата војсци, полицији и просветним радницима поменуо је у експозеу и премијер 
Александар Вучић, а наши саговорници наглашавају да просветни радници указују на ниске 
зараде сваког септембра, пред почетак нове школске године уз незаобилазно најављивање 
штрајка. Припадницима наше Војске забрањено је да штрајкују, тако да се за своја права боре 
искључиво пишући молбе, захтеве и протестне ноте ресорном министарству. 
 

Шарчевић: Долазим из учионице и знам проблеме образовања 
Извор:Танјуг 
 
Министар просвете Младен Шарчевић рекао је данас да не долази из неког кабинета или 
јавног предузећа, већ из учионице, тако да зна проблеме са којима се образовање у Србији 
суочава. 
То што школска година неће почети штрајком, каже, није било ни претходних година разлога 
да тако почне, али су се синдикати и људи који раде у просвети нису осетили подржаним и нису 
доживели као да су део система. 
На састанку са представницима четири репрезентативна синдиката, казао је министар 
просвете, договорено је да се решавају горући проблеми, а то су технолошки вишкови те да се 
отклоне грешке у обрачуну зарада. 
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„Њихови сви захтеви су разумни. Више од 9.000 људи у просвети биће технолошки вишак, 
односно остаће без дела норме. Договорили смо се да се ти људи први расподеле по школама 
где се укаже слободно место”, рекао је Шарчевић на ТВ Пинк. 
Он каже да је кључна реч у свему - поверење, те да је стартовао са тезом да се поврати 
поверење. 
„Нисам министар који долази из кабинета или неког јавног предузећа, већ долазим из 
учионице. Био сам и председник синдиката и технолошки вишак, тако да знам шта то значи”, 
рекао је Шарчевић. 
Он каже да се за сада може говорити о побољшању у образовању, а не о реформама, да је 
стратегија образовања добро урађена, урађени су и акциони планови, те да постоји добра 
платформа за даљи рад. 
Према његовим речима, премијер је образовање ставио као приоритет и подсетио да државе 
које нису реформисале образовни систем нису имале економски и привредни напредак. 
Министар је најавио и већи обухват деце на предшкоском нивоу узраста од три до пет година и 
каже да до сада није било капацитета за то, али да ће бити уложена озбиљна средства Светске 
банке како би се предшколске установе оснажиле. 
Говорећи о дуалном образовању, Шарчевић каже да ће се радити на томе да препознају 
предност таквог образовања да ученик буде у производњи од самог почетка и да се мора 
мењати мрежа школа. 
Радиће се, како каже, да се од наредне године информатика уведе као обавезан предмет у 
школе, да се одблокира конкурс за науку... 
Свестан је да новог министра и његов тим чека пуно посла, али како каже већ је за неколико 
дана придобио многе савезнике да заједно решавају проблеме. 
„Доста знам о образовању јер сам прошао све нивое, а оно што не знам знам ко зна. Моје је да 
дам енергију и задобијем поверење”, рекао је Шарчевић. 
 

Холанђани граде фабрику у Нишу за 1.500 радника 
Аутор: Тома Тодоровић 

 

Потписан споразум о сарадњи између Министарства привреде, града и холандске компаније 

ИМИ, чија је будућа инвестиција у нашој земљи вредна око 30 милиона евра 

Ниш – Једна од највећих развојних шанси за Ниш и околину наредних година биће без 
икаквих сумњи изградња велике фабрике компаније „Cooperatief IMI Europe“ из Холандије, 
која ће у првој фабрици коју планира да сагради у Србији запослити близу 1.500 радника. Ово 
је речено јуче у нишкој Градској кући после потписивања споразума о сарадњи Министарства 
привреде наше земље, града Ниша и руководства холандске компаније. 
Министар привреде у новој српској влади Горан Кнежевић рекао је реч о компанији познатој у 
свету по својим производима: 
– Овим пројектом започињемо програм Владе Србије на оживљавању свих привредних центара 
у нашој земљи. Холандска компанија која послује у склопу интернационалне групације ИМИ 
представља водећег добављача електронике у свету за медицинску и ауто-индустрију. За нашу 
земљу од највећег значаја је што је ИМИ после отварања великог европског огранка у Софији, 
још 1997, донео одлуку да сагради и отвори нови производни погон на подручју југоисточне 
Европе и да коначна дестинација за то буде град Ниш. 
Генерални директор компаније из Холандије Ерик де Кандидо посебно је истакао да је после 
скоро дужег времена преговора и тражења средине са најпогоднијим условима за изградњу 
фабрике одлучено да то буде Ниш. 

http://www.politika.rs/scc/autor/947/Toma-Todorovic
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– Наша компанија има производне погоне и продајне центре, али и велике развојне и 
истраживачке огранке у Северној Америци, Азији и Европи. У шест земаља у свету имамо 
великих 13 фабрика највећим делом у сектору аутомобилске, али све више пажње посвећујемо 
инвестицијама и производњи електронских добара у медицинској индустрији. Верујемо да 
ћемо фабриком у овом делу Србије и Европе покренути развој локалне заједнице 
упошљавањем нових радника јер су услови за инвестирање веома повољни, рекао је генерални 
директор компаније из Холандије. 
Ниш је својевремено био центар електронске индустрије на Балкану и у овом делу Европе, 
истакао је на свечаности градоначелник Ниша Дарко Булатовић. 
– Доласком ове холандске компаније, чија инвестиција вреди око 30 милиона евра и коју ћемо 
реализовати већ почетком наредне године, стварају се погодности за свеукупан развој нашег 
града и овог дела Србије, али и да се овом инвестицијом значајно обнови производња у области 
електронике. Град Ниш има кадрове, и то оне врхунске, које регрутује Електронски али и сви 
остали факултети у којим се образују стручњаци из свих области попут машинске, економско-
финансијске, правне и осталих струка. 
Пре потписивања споразума о сарадњи са холандском компанијом, министар привреде Горан 
Кнежевић разговарао је са руководством Ниша о стварању повољнијег привредног амбијента и 
новим инвестицијама, које би, речено је, допринеле привредном развоју овог краја наше 
земље. 
 

Недимовић: Ускоро нови подстицаји за аграр 
Извор:Танјуг 

 

Министар пољопривреде Бранислав Недимовић је најавио да ће наредних дана разговарати са 

пољопривредницима и најкасније за две недеље, после анализе буџета, представити конкретне 

мере за подстицај пољопривредне производње. 

Недимовић је рекао за РТС да не смеју да се занемаре велики инвеститори у аграру и да ће то 
министарство формирати посебно одељење које ће се тиме бавити. 
Да ли ће им радна места бити субвенционисана, како каже, питање је за Министарство 
привреде, а Министарство пољопривреде ће ће урадити све да пољопривредници добију што 
већи део из буџета. 
„Нама је идеја да бесповратним средствима у већим проценту идемо према породичним 
газдинствима, нарочито оним где су млади пољопривредни произвођачи и у оним срединама 
које у овом тренутку имамо мањак пољопривредне производње”, навео је Недимовић. 
Он је рекао да је идеја да се према малим и средњим предузећима која се баве прерађивачком 
индустријом изађе са кредитним линијама, са финансијским капацитетима које ће 
испреговарати са међународним финансијским институцијама. 
Такође, наредних дана требало би да буде завршена анализа после које ће се подстицаји 
другачије додељивати. 
„Сагледавамо потпуно буџет, гледамо где смо средства до сада исцрпели, које мере аграрне 
политике су дале резултате, а с друге стране финансијска средства за мере које нису дале 
резултате ћемо алоцирати и створити неке нове мере које ће покренути инвестиције у аграру”, 
додао је Недимовић. 
Највише пара од државе требало би да добију они који имају највећу шансу да производњом 
смање спољнотрговински дефицит. 
У Министарству пољопривреде кажу да увелико преговорају са представницима страних 
тржишта како би решавањем административних проблема повећали извоз –преноси Танјуг. 
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Ниш: Посао добија 1.250 радника  
Аутор:Д. Алихоџић 

 

Холандско-вијетнамска фирма "Коператиф ИМИ Европа" отвара фабрику у Нишу. Још увек 
није одређена тачна локација за изградњу фабрике, али се зна да је вредност инвестиције већа 
од 30 милиона евра  
КОМПАНИЈА "Коператиф ИМИ Европа", с вијетнамским капиталом, регистрована у 
Холандији, почеће почетком наредне године да у Нишу гради фабрику на површини од 20.000 
квадратних метара. Још увек није одређена тачна локација за изградњу фабрике, али се зна да 
је вредност инвестиције већа од 30 милиона евра. Планирано је да у периоду од десет година 
упосли 1.250 радника, међу којима ће трећина бити висококвалификовани кадар. 
Меморандум о разумевању јуче су у Нишу потписали министар привреде Горан Кнежевић, 
градоначелник Дарко Булатовић и генерални директор бугарског огранка компаније 
"Коператиф ИМИ Европа" Ерик де Кандида. 
- Држава ће помоћи овом инвеститору и финансијски и административно - рекао је јуче 
министар Кнежевић. - До краја године биће завршена документација за градњу, а већ 2017. 
очекује се полагање камена темељца, али и завршетак изградње фабрике. Желимо да Нишу 
вратимо стару славу индустријског центра. Најтежи период у Србији је за нама, и сада 
очекујемо још више овако добрих вести. 
Инвеститори су похвалили ажурност локалних и државних власти јер су у року од десет месеци 
од првог доласка у Ниш успели да се договоре о свим детаљима. 
- Значајан проценат запослених биће инжењери и високообразовани кадрови - рекао је Де 
Кандида. У нишкој фабрици од 20.000 квадратнух метара производићемо делове за 
аутомобилску индустрију, а управо ће овај погон бити производни центар компаније 
"Коператиф ИМИ Европа" за централну Европу. 
РАЗГРАНАТИ 
"Кооператиф ИМИ Европа" има 13 фабрика у шест земаља у Азији, Европи и Северној 
Америци. Вијетнамска компанија, чије је европско седиште у Холандији, има фабрику и у 
околини Софије. 
 

Вујовић: Реално повећање плата, можда и ребаланс буџета  
Извор:Бета 

 

Министар финансија Србије Душан Вујовић изјавио је вечерас да ће на крају трећег квартала 
бити основа да се "реално и кредибилно" разговара о повећању плата 
Министар финансија Србије Душан Вујовић изјавио је вечерас да ће на крају трећег квартала 
бити основа да се "реално и кредибилно" разговара о повећању плата. 
"Колико, када и у којим секторима, то ћемо препустити цифрама и дијалогу који ће се десити у 
октобру и новембру", рекао је Вујовић за РТС. 
Он је додао да ће крајем године или у буџету за идућу годину бити прецизирано о којим 
променама је реч и колико ће грађани осетити бољитак. 
На питање када ће бити ребаланс буџета, он је рекао да ће се ребаланс вероватно радити како 
би се на најбоји могући начин употребили ресурси и уштеде које су остварене. 
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"Ми не морамо да радимо ребаланс (буџета Србије) с озбиром да имамо изузетно добре 
перформансе, али ћемо можда радити ребаланс да би верификовали тај успех и остварили себи 
могућност да на бољи начин употребимо ресурсе и уштеде које смо тако остварили", рекао је 
министар. 
 

Масован лизинг радника  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА 

 

Број агенција за запошљавање већи за трећину него пре пет година. Изнајмљивање радне снаге 
нерегулисано, служи највише страним фирмама. Фирме радије упошљавају преко агенције 
него преко огласа 
ЗА само пет година број агенција за посредовање при запошљавању је утростручен. Сада се на 
списку лиценцираних, који се може пронаћи на сајту Министарства за рад, налази чак 86 
имена фирми које се баве овим послом. То наводи на закључак и да је број запослених на овај 
начин већи за трећину. 
Током 2011. године, у 62 агенције радило је више од 4.400 радника. Прошле године запослено 
је 16.300 људи, а у првих седам месеци ове године готово 12.600 радника. Већи број агенција, 
по мишљењу надлежних у Министарству рада, показује да су и веће могућности да се дође до 
радне књижице. 
Најважнији разлог за отварање агенција за посредовање у запошљавању јесте и масовно 
изнајмљивање радне снаге, тзв. лизинг, који није законски регулисан. То је повећало обим 
послова за 25-30 одсто. За оваквим запошљавањем посежу фирме које су отворене са страним 
капиталом, зато што не желе да плаћају отпремнине нити раднике на боловању. 
Драгана Сотировић, из Центра за процене "Симекс", каже, за "Новости", да повећање броја 
агенција за посредовање при запошљавању не значи да има више посла, него да све већи број 
људи управо остаје без њега, па ову област виде као прилику за зараду. 
- Наша агенција постоји 15 година и у првој деценији се лепо радило и зарађивало. Сада, 
нажалост, није тако - каже наша саговорница. - Ова област је потпуно неуређена, јер држава 
није проценила колико агенција јој је потребно. Све је слободно и отворено, па ко преживи... 
Она каже да данас, ако имате новца да изнајмите одређени простор и запослите једну особу с 
високом стручном спремом, можете да се бавите овим послом. 
Фирме се пре одлучују за кандидате преко агенције, а не преко огласа, јер мисле да ми имамо 
добре кандидате, или да ће уз њихову помоћ брже доћи до квалитетних радника. Неки траже 
детаљнију процену кандидата, што раде агенције, а трећа варијанта, која је све заступљенија, 
није законом регулисана. 
- То је такозвано запошљавање на лизинг, када фирме траже људе али их запошљавају агенције 
- каже Сотировићева. - Тиме се углавном баве страна представништва, и тада радник сноси све 
трошкове, а фирма никакве. 
Од 2004. године, када је уведена обавеза да и омладинске задруге уплаћују доприносе, њихови 
власници основали су и агенције за посредовање у запошљавању. Прећутно одобравано 
запошљавање старијих од 30 година, више није било могуће. 
Да не би они лично преузимали све те кадровске обавезе око свих запослених, њима је лакше 
да ангажују агенцију, да обезбеде легалност у раду. Они ће то платити незнатно више него да 
раднике запосле код себе, али са доста мање законских обавеза.  
ПОКРИВАЈУ И ИНОСТРАНСТВО 
Агенције су прошле године запослиле и више од 3.300 радника у иностранству. Према 
подацима Министарства рада, 2011. године запослено је 511 особа, у наредне две године нешто 
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мање, док је у 2014. и 2015. њихов број удвостручен, а најчешће су на рад у иностранство 
одлазили инжењери, доктори, медицински и угоститељски радници. 
 

 

 

 

Шарчевић: Расподелићемо вишак просветара где се укаже место 
Пише: Фонет 
 
Министар просвете Младен Шарчевић рекао је да је на састанку са представницима четири 
репрезентативна синдиката договорено да се прво реше проблеми као што је питање 
технолошких вишкова и обрачун зарада. 
Ако узмемо у обзир да ће више од 9.000 људи у просвети бити технолошки вишак или остати 
без дела норме, договорено је да се ти људи први расподеле по школама у којима се укаже 
слободно место, рекао је Шарчевић на ТВ Пинк. 
Према његовим речима, најважније је да се врати поверење у однос просветара и министраства. 
Нисам министар који долази из кабинета или неког јавног предузећа, већ из учионице, тако да 
знам проблеме са којима се образовање у Србији суочава, рекао је Шарчевић. 
Он је рекао и да је премијер Александар Вучић образовање ставио као приоритет, посебно 
дуално образовање. 
Зато је потребно да се у наредном периоду препознају предности образовања у којем је ученик 
у производњи од самог почетка, рекао је Шарчевић и истакао да земље које нису реформисале 
образовни систем нису имале ни економски и привредни напредак. 
 
 

Запослиће 1.250 радника уз „немалу“ помоћ државе 
Пише: З. М. 
 
Фабрика Цооператиеф ИМИ Еуропе са вијетнамским капиталом, а регистрована у Холандији, 
требало би да буде изграђена у Нишу до краја следеће године. 
У наредних десет година треба да инвестира 30 милиона евра и запосли око 1.250 радника, 
речено је данас приликом потписивања Меморандума о разумевању. 
Меморандум су потписали министар привреде Горан Кнежевић и градоначелник Ниша Дарко 
Булатовић, с једне, и генерални директор бугарског огранка компаније Ерик Де Кандида, с 
друге стране. Он је, како је саопштено, први корак у покретању нишког погона те фабрике, за 
који би камен темељац требало да буде положен 2017. године. 
Према речима министра Кнежевића, Влада Србије ће помоћи ову компанију и финансијски и 
административно. 
- Она ће добити немала средства за покретање пословања у Нишу јер желимо да вратимо овом 
граду стару славу - казао је министар, не наводећи износ тих средстава. До краја године требало 
би да буде завршена документација за градњу. 
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Годишњица највећих радничких протеста у Србији 
Пише: Зоран Радовановић 
 
На данашњи дан сада већ далеке 1996. у Крагујевцу су почели протести радника Заставе 
наменски производи (данас Заставе оружје). 
Протести су трајали до 27. октобра те године, односно Свете Петке, коју крагујевачки оружари 
обележавају као Дан фабрике, пошто су у овдашњој Тополивници на ту славу давне 1853. 
изливени први топови у Србији. Непрекидни тромесечни оружарски протести у лето и јесен 
1996, у којима је, у зависности од ситуације, учествовало и по неколико десетина хиљада не 
само овдашњих трудбеника, но и житеља центра Шумадије, према оцени домаћих и 
иностраних хроничара, били су и остали највеће радничке демонстрације у историји Србије и 
некадашње СФРЈ. 
Уличне демонстрације радника Заставине фабрике оружја, предвођене њиховим ондашњим 
синдикалним лидерима Зораном Недељковићем Медом и Драгутином Станојловићем Бајом, 
не само да су највеће радничке демонстрације у историји Србије, но су и трасирале пут 
потоњим грађанским протестима, узрокованих крајем те 1996. изборном крађом на локалним 
изборима, који су означили почетак краја Милошевићевог режима. 
Две деценије доцније, бивши председник Синдиката заставе наменски производи Зоран 
Недељковић за наш лист каже да је лето 1996. био последњи тренутак за дизање радничке буне, 
зарад спашавања век и по старе крагујевачке фабрике оружја, али и остатка српске војне 
индустрије. Да се оружари тада нису побунили, Заставине фабрике оружја, данас, сматра он, 
највероватније не би било, као што су, у међувремену, нестала многа српска предузећа, услед 
Милошевићеве ратне политике и потоње транзиције српске привреде. 
- Било је у лето 1996, договорено да, поред нас, на улице изађу и радници осталих војних 
фабрика. Ми смо кренули у уторак, 19. августа, сутрадан је требало да се дигне Слобода из 
Чачка, за њом ужички Први партизан, Крушик из Ваљева, "Милан Благојевић" из Лучана... 
Али се то није десило. Радници Заставе, међутим, нису одустали, напротив, протестовали су 
пуна три месеца на улици, притом два пута штрајковали глађу у фабрици, и на крају 
испословали испуњење свих захтева, међу којима су били промена фабричког пословодства и 
исплата заосталих зарада - истиче Недељковић. 
Понавља да су оружарски протести имали и политичку конотацију, те да је и на том плану 
постигнут успех, пошто су се грађани Србије, на примеру крагујевачких оружара, ослободили 
страха од режима и у касну јесен 1996, почели да организују масовне уличне протесте, најпре у 
Нишу, па у Београду и Крагујевцу, а потом и у свим већим градовима, захтевајући да власт 
призна победу опозиционе коалиције, на локалним изборима у више од 40 градова широм 
Србије. 
Наш саговорник подсећа да је оружарске протесте из 1996, поред лидера опозиције, Вука 
Драшковића, Зорана Ђинђића, Ненада Чанка, па и тадашњег српског радикала Томислава 
Николића, подржао и тада већ бивши гувернер Народне банке Југославије Драгослав 
Аврамовић, који је, тим поводом, из Вашингтона, где је био на лечењу, дошао у Крагујевац. 
- Подршка гувернера Аврамовића много нам је значила. Наш протест на којем је он говорио 
био је један од највећих скупова у историји Крагујевца, пошто се на њему било окупило више 
десетина хиљада људи - каже Недељковић. 
- У Србији постоји никад већа потреба за ефикасним синдикатима, зато што живимо у дивљем 
капитализму, у којем су радници не само бедно плаћени него и тотално обесправљени. Не 
видим, на жалост, да се на јавном сцени појављују нове синдикалне организације спремне да се 
ухвате укоштац са бахатом влашћу, похлепним тајкунима и почну да штите елементарна права 
радника - сматра Недељковић. 
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Ова ругла су велика срамота државе, а могла би да доносе ПРОФИТ  
Аутор:Наталија Живановић Поповић 
 
Свађе око приватизације српских бања између државе и ПИО фонда и даље букте, а за то време 
читави комплекси лечилишта широм Србије пропадају. 
Са идејом о приватизацији бања, Министарство привреде изашло је још 2008. године, али се 
даље од приче није отишло. 
То потврђује и изјава министра привреде Горана Кнежевића којом је најавио разговоре о 
приватизацији бања са Министарством здравља око тога шта су приоритети, шта може да 
остане у државним рукама, а шта би могло да се приватизује. 
Када се то узме у обзир, тешко је изводљива најава његовог претходника Жељка Сертића који је 
почетком ове године изјавио да ће у "првој половини године бање бити пуштене у процес 
приватизације, како би цео посао око тога био готов до краја године". 
Који су највећи проблеми  
Највећи проблем око продаје домаћих лечилишта су нерешени имовинско-правни односи. 
Осим тога, постоје и проблеми са ПИО фондом, који тврди да су бање у њиховом власништву. 
Тим поводом огласило се и Удружење синдиката пензионера Србије које захтева да се ПИО 
фонду да право да управља својом имовином, за коју кажу да, заједно са бањама, вреди пет 
милијарди евра. 
Они сматрају да би било погрешно распродати бање. 
Премијер за приватизацију бања  
Такав став не дели премијер Србије Александар Вучић, који је и у свом експозеу најавио 
приватизацију бања као један од приоритета владе, како би се од њих брзо направила 
профитабилна предузећа. 
Говорећи о судским споровима које је ПИО фонд покренуо против државе, Вучић је истакао да 
је такво понашање недопустиво. 
ПИО Фонд, нагласио је премијер, добија велики део новца из државног буџета како би 
исплатио пензије, што је назвао поклоном државе, а сада, какао каже, тужи државу настојећи 
да докаже да има власнички удео у бањама. 
- То је недопустиво – истакао је премијер. 
Вучић је рекао да је циљ да се, када је реч о бањама, улази у јавно-приватна партнерства, а 
"тамо где је то разумно", како је рекао, држава ће изаћи из власништва и даће приватном 
власнику. 
А шта је са саудијским принцем  
Уочи прошлогодишње посете принца Саудијске Арабије Султана бин Салман бин Абдулазиза 
Србији, медији су преносили да ће му Влада Србије понидити да купи Матарушку, Богутовачку 
и Рибарску бању. 
На листи су се нашли и хотели "Звезда" и "Фонтана" у Врњачкој Бањи, затим специјална 
болница "Чигота" на Златибору и болница за рехабилитацију у Новој Вароши, као и туристичка 
фирма "Ромулијана" у Гамзиградској бањи. 
Међутим, министар трговине, туризма и телекомуникација Србије Расим Љајић (који је и тада 
обављао ту функцију) изјавио је да се не може очекивати да ће "неко похрлити да купи наше 
бање, хотеле или нешто друго". 
И српски бизнисмени бацили око  

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/knezevic-najavio-razgovore-o-privatizaciji-srpskih-banja/wylzhmk
http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/ne-daju-banje-a-one-propadaju-imovina-fonda-pio-vredi-pet-milijardi-evra-penzioneri/t7vzt15
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Изгледа да у "бизнису са бањама" лежи добра зарада, јер су још 2014. године, када је покренут 
нови талас приватизације, жељу да их купе изразили и српски бизнисемни Миодраг Костић, 
Петар Матијевић, Филип Цептер, али и компаније из Русије, Немачке, Кине, Кипра. 
Међутим, нико није успео да купи ниједну бању јер је 2015. године њихова приватизација 
обустављена, пре свега због судских спорова око власништва које држава води са Фондом ПИО. 
Све указује на то да неко ипак требало да "похрли" да их купи, јер је очигледно то једини начин 
да од њих сви имају користи – држава за буџет, а грађани за квалитетано лечење и опоравак. 
 

 

 

„Агрожив” пред трећим стечајем 
Аутор:Љ. М. 
 
Привредни суд у Зрењанину донео је решење о покретању претходног стечајног поступка над 
компаијом за произвоњу меса „Агрожив” из Житишта. Претходни стечајни поступак покреће се 
ради утврђивања разлога за покретање стечајног поступка. Привредни суд одредио је и мере 
обезбеђења, као што су забрана располагања имовином стечајног дужника и забрана 
спровођења извршења према стечајном дужнику. 
Тако је „Агрожив” пред трећим стечајом, а по подацима Народне банке Србије, та фабрика 
блокирана је више од 800 дана због дуга од 3,9 милиона динара. Рочиште ради разматрања 
разлога увођења стечаја заказано је за 9. септембар, а уколико суд донесе одлуку о покретању 
стечајног поступка, биће то трећи стечај над „Агроживом” од његовог оснивања. 
Иначе, крајем маја 369 радника „Агрожива” добило је отпремнине, и то 200 евра у динарској 
противвредности за сваку годину стажа. Повезан им је и радни стаж од 2014. године. И поред 
тога што су добили отпремнине, радници су веровали да ће се појавити инвеститор који ће 
оживети производњу у „Агроживу”, некада највећем послодавцу у том делу средњег Баната. 
Иначе, „Србијагас” је у неуспелу обнову производње у Житишту уложио више од 30 милиона 
евра. 
Очекивало се да Влада Србије, након што је држава преузала акције од „Србијагаса”, помогне у 
проналажењу стратешког партнера да би се наставила производња у живинарској кланици у 
Житишту. 
 

Заједнички непријатељ је незапосленост 
Аутор:Е. Дн. 
 
– Косовски председник Хашим Тачи подржава дијалог привредних комора Србије и Косова да 
би се на тој територији више искористили потенцијали привредне сарадње – изјавио је 
 председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж у Приштини, након састанка 
представника двеју комора с Тачијем. 
Већ две године, навео је Чадеж, с председником Привредне коморе Косова Сафетом 
Грџалијуом настоје да остваре конкретнију сарадњу две пословне заједнице. 
– Знамо која су наша ограничења, која решења можемо понудити, а која не можемо. Зато је 
битно да имамо сталну комуникацију. Данас смо имали састанак и с Тачијем, који је подржао 
наш дијалог и чули смо охрабрујуће речи – казао је Чадеж. 
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По њему, он и Грџалију свакодневно покушавају да реше пословне проблеме људи који 
међусобно тргују и желе да остваре заједничке пројекте на Косову. 
– У Приштину смо дошли с компанијом из Лесковца која жели да ради заједничке пројекте с 
овдашњим партнерима. И на добром су путу да то ураде. То радимо из дана у дан, а не само на 
форумима или поводом неког догађаја. Свакодневно се трудимо да сарадњу наших привреда 
унапредимо – рекао је Чадеж, додајући да је важно да се нагласи где су проблеми, а где је 
сарадња добра. – То важи и за проблеме царинске природе, усаглашавање ветеринарских 
сертификата. 
Он је додао да је на састанку било речи и о неким проблемима које су председници обеју 
комора почели да решавају, али, како је приметио, не могу их решити сами јер се решавају на 
другом нивоу, уз сву комплексност и политичког и техничког дијалога двеју влада. 
Чадеж је истакао да све владе, и у Приштини, и у Београду, и у Загребу, и у Сарајеву, имају 
заједничког непријатеља – незапосленост, економску неразвијеност у поређењу са западним 
земљама. 
– Чини ми се да много тога можемо брже урадити – закључио је он. 
Председник Привредне коморе Косова Сафет Грџалију изјавио је да се сарадња између 
привредних комора Србије и Косова управо реализује у оквиру разговора на релацији Београд–
Приштина те да му је драго што су Косово посетили представници ПКС-а са Чадежом на челу. 
– То је наш пријатељ, с којим имамо веома добре односе – казао је Грџалију. 
Говорећи о рашњем састанку, он је рекао да су били позитивно изненађени подршком коју су 
добили од Тачија, што је, приметио је, веома значајно. Он се сложио с тим ко су највећи 
непријатељи – незапосленост и слаб економски развој – истичући да у циљу заједничког 
решавања тих проблема мора да се јача дијалог и да се миисли регионално. 
Баријере прескочити 
Председник Привредне коморе Косова Сафет Грџалију је истакао да се морају превазићи 
постојеће баријере и побољшати проток људи и робе и да су зато представници комора 
тражили „економску зону у Ибарској клисури у којој ће постојати посебан третман и да та 
економска зона буде атрактивна за стране улагаче, било из Србије, с Косова или из Европе и 
света”. 
– Желимо да створимо услове за почетак прозводње и да сви који ту живе нађу посао. Кроз овај 
дијалог мислим да смо на добром путу да решимо проблем незапослености – додао је Грџалију. 
 

 
Превелики намет на најмање плате 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Министар привреде Горан Кнежевић оцењује да рано за смањење пореза и доприноса на 
зараде, али најављује да ће Влада Србије у наредном периоду размотрити и то питање, као и 
питање прогресивног опорезивања плата. 
– Сви се ми залажемо за већу производњу и мање порезе и доприносе – рекао је Кнежевић. – 
Питање је само да ли је могуће да 1,7 милион пензионера добија пензије, да ли је могуће да 
милион људи у јавним службама и администрацији прима плате и да ли је могуће да наше 
школство и здравство функционише ако смањимо порезе и доприносе. 
Ваља подсетити на то да је прошле недеље Мрежа за пословну подршку упутила писмо 
министру привреде у којем предлаже да се смање порези и доприноси на зараде и уведе 
прогресивно опорезивање плата да би се повећали производња и запошљавање. Слични 
захтеви чули су се и претходних година, али је неспорна чињеница да су порези и доприноси у 
Србији најмањи у окружењу. То је у својој анализи о пореском оптерећењу рада у Србији 
потврдио и НАЛЕД, упоређујући порезе и доприносе на зараде у нашој и земљама Европске 
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уније. Међутим, и НАЛЕД сматра да треба увести прогресивно опорезивање плата, иако и сам 
признаје да то није ни лако ни једноставно и да се то не може учинити преко ноћи. Поготово се 
не може преко ноћи надоместити приход у буџетску касу који се сада слива од пореза и 
доприноса на зараде, али сматра да се на томе мора радити. Другим речима, у НАЛЕД-у су 
свесни тога би држава смањењем пореског оптерећења рада направила „рупу” у буџету и да би 
дефицит, као и јавни дуг, био још већи, али истичу да је због тога потребно наћи начина да се 
та мера неутралише, односно да нема негативан ефекат. То би значило да се ти смањени 
порези и доприноси компензују додатним приходима од неког другог вида опорезивања, а као 
могуће решење, НАЛЕД предлаже додатно опорезивање потрошње, имовине, добити... 
НАЛЕД посебно истиче да су у Србији намети на најнижу зараду међу највишима у Европи и да 
се то питање мора решавати што пре. На то је указала и Унија послодаваца Србије, која је кроз 
рачуницу показала да за њу минималац није 21.000 динара, колико је за раднике, већ да се на 
тај износ плаћа још око 8.000 динара на име пореза и доприноса. Односно, они за минималац, 
који прима око 400.000 радника, морају да плате много више од износа на који је он утврђен. 
Указују и на то да постоји најмање 50.000 радника који су пријављени на минималну зараду 
само да би се на њу плаћали мањи порези и доприноси, да они од газде заправо добијају већу 
плату и то тако што им се ресто иплаћује на руке јер је тако добро и њима и газдама. У таквој 
ситуацији најгоре пролази држава, а прича би била сасвим другачија уколико би се смањио 
порез и допринос на најнижу зараду, али и сви други намети на плате. Додатну добит, по оцени 
послодаваца, држава би имала прогресивним опорезивањем и укупним смањењем намета на 
зараде јер би се тако велики део сиве економије преселио у легалне токове па би то повећавало 
приходе у буџету. Већим приходима у буџету допринела би и намера послодаваца да запосле 
више радника, а њих 93 одсто је спремно да то учини, само када би намети на зараде били 
мањи. 
У тренутку када се преговара о минималној цени рада – а она би морала бити утврђена до 15. 
септембра – захтеви послодаваца да се смање порези и доприноси на најнижу зараду заузимају 
посебно место у целој причи. Тим пре што они ових дана поручују да могу пристати и на 
минималац увећан више од стопе инфлације, али само под условом да им држава помогне. Ту 
помоћ они очекују уколико заиста цена рада буде 130 динара по радном сату, што би значило 
повећање од седам одсто у односу на садашњу, а они се залажу за мање повећање. 
Мамац за инвеститоре? 
НАЛЕД, Мрежа за пословну политику и Унија послодаваца Србије сложни су у оцени да би 
смањење трошкова радне снаге повећало конкурентност Србије у односу на друге земље када је 
у питању привлачење страних инвестиција, а српско тржиште, генерално, постало би 
привлачније за стране инвеститоре. Осим тога, дошло би до смањења сиве економије, чије би 
увођење у легалне токове повећало пореске приходе. 
 

 

 

 

 

 



16 

 

 

Производња фиата 500Л наставља се у понедељак у две смене 
Извор:ФоНет 
  
После тронедељног годишњег одмора, у понедељак 22. августа, биће настављена производња у 
компанији Фиат Крајслер аутомобили (ФЦА) у Крагујевцу.  
Производња модела фиат 500Л биће настављена у две смене јер је крагујевачка аутомобилска 
компанија, због слабијег  
пласмана на иностраном тржишту, укинула трећу смену и уз отпремнину отпустила између 700 
и 750 радника. 
У понедељак ће бити настављена производња и у кооперантским фабрикама у Индустријској 
зони Грошница Мањети марели, Џонсон контрол, Сиђит, ПМЦ и ХТЛ које матичну фбарику 
снабдевају ауто деловима. 
И ове фабрике стартоваће са мањим бројем радника, јер је и у њима за технолошки вишак 
проглашено између 300 и 400 запослених. 
 

Пропаст или светла будућност пред панчевачком Утвом? 
Извор: Н1  
 
Пре осам година Утва је правила авионе за Ирак, а сада је на ивици пропасти јер држава више 
од годину дана не решава њен статус. Тако ситуацију у овој фабрици у Панчеву описују 
представници синдиката. Руководство Утве наводи да фабрика има посла и да нема разлога за 
бригу. 
Од како је 2008. године обновљена производња, Утва је правила авионе за извоз и домаће 
потребе. Најава да ће СДПР као стални пословни сарадник ове компаније постати стратешки 
партнер међутим до сада није реализована, због чега им, како тврде у синдикату, пропадају 
послови. синдикат најављује генерални штрајк за понедељак. 
„Ово је прва година у којој ми немамо уговоре да испунимо радне обавезе. Није то страх због 
само једне плате што касни што јунску нисмо добили него што не видимо ни следећег месеца 
перспективу не видимо ни до краја године шта ће да се дешава. то ми је нејасно, премијер је 
рекао да ће помоћи држава да југеспорт преузме утвоу и телеоптик и после те изјаве ништа се 
није дешава“, каже Слободан Костић из Самосталног синдиката Утве. 
У руководству фабрике признају да плата касни 19 дана, али демантују наводе синдиката да 
немају договорене послове. 
Директор Утве Томислав Бјелогрлић наводи да је 2016. потписано више већих и мањих уговора 
у вредности од пола милиона долара, да се још ради на испуњавању уговора о новом авиону и 
да све то значи да има уговора, али треба да се и ради на њиховом испуњавању. 
Бјелогрлић наводи и да се интензивно ради на евентуалном стратешком партнерсту са СДПР-
ом, због чега је држава директно или индиректно Утви отписала дуг од око 600 милиона 
динара. 
Кроз капије Утве почетком девдесетих када је имала највише засполених сваког дана 
пролазило је око 1.100 радника. Сада је у овој фабрици запослено 240 радника. 
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Вујовић: Почетком октобра можемо причати о повећању плата 
Извор:Бета  
 
Министар финансија Србије Душан Вујовић изјавио је у петак увече да ће на крају трећег 
квартала бити основа да се "реално и кредибилно" разговара о повећању плата. 
"Колико, када и у којим секторима, то ћемо препустити цифрама и дијалогу који ће се десити у 
октобру и новембру", рекао је Вујовић за РТС. 
Он је додао да ће крајем године или у буџету за идућу годину бити прецизирано о којим 
променама је реч и колико ће грађани осетити бољитак. 
На питање када ће бити ребаланс буџета, он је рекао да ће се ребаланс вероватно радити како 
би се на најбоји могући начин употребили ресурси и уштеде које су остварене. 
"Ми не морамо да радимо ребаланс (буџета Србије) с озбиром да имамо изузетно добре 
перформансе, али ћемо можда радити ребаланс да би верификовали тај успех и остварили себи 
могућност да на бољи начин употребимо ресурсе и уштеде које смо тако остварили", рекао је 
министар. 
 

 


