
1 

 

          

20. септембар 2016. 

                                        

  

 

 
 

 

Кад агонија нема срећан крај (стр. 2) 
 
ОВО су услови да просечна плата буде 450 евра (стр. 3) 

Србија у европском врху по незапослености младих (стр. 6) 

ДОГОВОРЕНЕ ОТПРЕМНИНЕ ЗА РАДНИКЕ ЕПС За одлазак 
стимулиација и до два милиона (стр. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 
 
Ко је крив за гашење крагујевачког Центра за стрна жита, најстарије на Балкану научно-
истраживачке установе у области аграра 

 
Кад агонија нема срећан крај 
 

Ако је судити према изјави Љиљане Мијаиловић, председнице Синдиката у крагујевачком 
Центру за стрна жита, тој установи је одзвонило. 

Пише: Зоран Радовановић 
  

Ситуација је постала нарочито алармантна после тужби које су радници Центра поднели 

тражећи исплату заосталих зарада. Нека судска решења, по том основу, већ су почела да се 

реализују. Обистиниле су се, очигледно основане, сумње упућене јавности да се вишегодишња 

агонија најстарије научно-истраживачке установе у области аграра не само у Србији, већ и на 

Балкану, узрокована најпре небригом државе, а затим и неодговорношћу локалне власт, ближи 

неславном крају, оличеном у гашењу Центра. Подсетимо да је већина запослених у тој 

установи, који су изгубили сваку наду да ће до неисплаћених зарада доћи редовним путем, 

тужила град, како би судским путем обезбедили исплату. Судским тужбама најпре су до 

зарађеног новца дошли научни радници те установе. Да би се обезбедила неопходна средства 

за то лане су, такорећи будзашто, распродати комбајни, трактори, сејачице, плугови, дрљаче и 

остала покретна имовина Центра, чији је власник тада још увек била држава. 

Када је, у априлу 2016, град Крагујевац од државе преузео Центар, добивши за узврат локацију 

од педесетак хектара земљишта коју је користила та научно-истраживачка установа, постојала 

је нека нада да ће се ствари покренути с мртве тачке. Помињало се, између осталог, да ће та 

парцела постати део нове крагујевачке индустријске зоне Феникс, у којој би, узгред, према 

предизборној најави премијера Александра Вучића, могло да се запосли и до 20.000 радника 

(!?), упркос чињеници да је реч о некултивисаној ледини, чије инфраструктурно опремање није 

ни започето. Уместо срећног исхода данас нико од надлежних у градској управи не помиње 

више Центар за стрна жита. Но помињали, не помињали, овај Центар постаје својеврсна 

"ноћна мора" челницима градске управе који су се преузимањем те установе, неопрезно рекло 

би се, обавезали да измире и све обавезе према радницима. Крагујевачко Градско веће 

одобрило је, средином августа, око 4,5 милиона динара за исплату субвенција, као и две, од 

укупно 32 неисплаћене, зараде колико се дугује запосленима у Центру за стрна жита. У 

минулих 20-ак дана, међутим, градска управа на име тог дуга, није исплатила "ни цвоњка". 

Зато су готово сви запослени, пре непуних месец дана, пресавили табак и тужили град. Из 

градске управе тим поводом поручују да је оних 4,5 милиона динара потрошено на исплату 

заосталих зарада четворици њихових колега, који су раније тужили град. Већина запослених 

данима је "обијала прагове" надлежних градских руководилаца, настојећи да са њима постигне 

било какав договор око исплате зарада у новонасталим околностима. Али пошто градски 



3 

 

челници нису имали разумевања за њихову муку, били су присиљени да спасавају шта се 

спасти може. И, судећи према досадашњим искуствима у претходним случајевима, може да се 

очекује пресуда у њихову корист. То даље значи да ће град, по свему судећи, морати за те 

намене да издвоји око 70 милиона динара, и још око 30 милиона на име камата, као и за судске 

трошкове који ће накнадно бити обрачунати, што ће представљати тежак удар на ионако 

скромну градску касу. 

Од априла, кад је град преузео Центар за стрна жита, до данас, у тој установи никаквих помака 

набоље нема ни на другим плановима. Напротив, статус и будућа делатност те установе још 

увек нису дефинисани, нити се ико бави судбином запослених, који већ годину и по дана 

немају ни право на лечење. Пословно-финансијака агонија Центра за стрна жита у Крагујевцу 

(основан је 1898. године), која траје већ десетак година, последица је пре свега небриге државе 

према установама тог типа, посебно оним изван Београда. Запослени у Центру годинама 

уназад су протестима, од којих је најпознатији онај из октобра 2009, кад су јавно, на ломачи, 

спалили докторске и остале диплома, покушавали да надлежнима и јавности укаже на све 

незавиднију ситуацију у тој установи. Али, испоставило се, да је све било узалуд. Држава је, 

2013. године, са Центром потписала споразум о финансирању одрживог пословања и развоја те 

установе, од којег је, без икаквог образложења, одустала почетком прошле године. У пролеће је 

власништво над Центром, по свему судећи по принципу "Бриго моја...", препустила градској 

управи која је не баш жељени "поклон" прихватила због оних 50-ак хектара земљишта. Било 

како било, назире се крај, додуше не срећан, деценијске агоније ове научно-истраживачке 

установе. 

Фантомски Центар за рурални развој 

- Сада је, чини ми се, свима јасно да је градска управа Крагујевца преузела Центар за стрна 

жита искључиво због земљишта које је та установа користила и да их више не занимају ни 

Центар, ни запослени у њему. У прилог томе и чињеница да је градска управа, нешто пре 

преузимања Центра за стрна жита, основала готово истоветну установу, односно Центар за 

рурални развој, за који се не зна ни да ли, и како, функционише, иако су тамо запослени неки 

људи. Спекулише се, такође, да је део буџета намењеног Центру за стрна жита, преусмерен на 

ту нову установу - тврди у изјави за Данас председник Савеза самосталних синдиката Србије у 

Крагујевцу Југослав Ристић. 

 

 

ОВО су услови да просечна плата буде 450 евра 

Аутор: М. Р. Петровић  

Премијер Александар Вучић најавио је да ће просечна плата до краја наредне године бити 450, 

а до краја 2018. 500 евра. 
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"Сви нам бројеви расту. Не могу плате да се увећају ако економија не напредује. Повећали смо 

минималну зараду за 7,43 одсто, то значи да ће плате реално порасти за осам одсто. 

Професорима, здравству, полицији, војсци повећаћемо плату и то значајно", указао је премијер 

у интервјуу Радио-телевизији Србије и додао: "Ми растемо и напредујемо. Следеће године ће 

просечна плата пре краја године бити 450 евра". 

"Блиц" је питао српске економисте шта треба да се догоди да би се ове бројке оствариле. Добра 

вест је да ће плате и пензије и наредне године и 2018. моћи да буду повећане, а мање добра вест 

је да је за толико повећање просечне плате потребно испуњење неколико предуслова. 

Раст је услов за плату, а услови за раст су... 

Да би просечна плата годишње расла за 60 до 70 евра, с обзиром да тренутно износи око 375 

евра, потребан је већи привредни раст од оног који Србија сада има, а који је за ову годину 

прогнозиран на нивоу од око 2,5 до 2,8 одсто, кажу наши саговорници. А да би тренд 

привредног раста био настављен, слажу се економисти, неопходно је да буде испуњено 

неколико услова: 

 повећање јавних и приватних инвестиција 

 реформа јавних предузећа 

 смањење јавне потрошње. 

Већих ивестиција, опет, не може да буде уколико се не створе повољнији услови за пословање. 

А они би подразумевали: 

 смањење парафискалних намета, чиме би се подстакао развој малих и средњих 

предузећа 

 увођење електронске управе која повећава продуктивност, смањује трошкове пословања 

и ниво корупције 

 постепено смањивање, а потом и укидање субвенција за стране инвеститоре. 

Повећање просечне плате за 130 евра у року од две године је, за економисту Мирослава 

Прокопијевића, захтевало би стварање окружења у коме се пословање исплати, што би 

подстакло и инвестиције. 

- Да би се национални доходак удвостручио, на реалним основама, уз стопу раста од један одсто 

и без инфлације, потребно је 70 година. Уз стопу раста од пет одсто потребно је 14 година - 

објашњава Прокопијевић. 

Економиста Саша Ђоговић са Института за тржишна истраживања каже да ће извесно доћи до 

раста плата, али питање је на ком нивоу. 
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- Прво, порашће минималац, доћи ће до повећања зарада у јавном сектору, јер су 

консолидоване јавне финансије, а и приватни сектор би могао да повећа плате, наравно у 

складу са својим могућностима - додаје Ђоговић, који сматра да ни уз раст од четири до пет 

одсто није сасвим реално очекивати скок плата од 70 евра годишње. 

Јавне инвестиције и ослобађање од парафискалних намета 

И он потенцира веће инвестиције као главни предуслов повећања просечних зарада. 

- Потребан је већи ниво јавних инвестиција, пре свега у енергетску и саобраћајну 

инфраструктуру, неопходно је развијати јавно-приватно партнерство. Истовремено, приватни 

сектор потребно је ослободити разних парафискалних намета, накнада, такси... како би они 

имали више средстава да улажу у нове инвестиције. Јавна предузећа је неопходно реформисати 

како паре које зараде не би трошили на плате, већ на даља улагања - додаје Ђоговић. 

Он истиче и да треба постепено смањивати, а потом и укинути субвенције страним 

инвеститорима. Оне су, како каже, биле корисне као амортизер у првом периоду када је дошло 

до неопходних хируршких резова у српској привреди. 

- Ако остане тај систем, странци који овде отварају фабрике и даље неће имати интерес да 

повећавају плате радницима. Поставиће се и питање њиховог останка у Србији, јер се може 

показати да су многи од њих дошли само зато да би узели паре од субвенција - каже Ђоговић. 

Он додаје да не треба бежати ни од узимања кредита који би били коришћени за инвестиције 

јер “ретко ко данас улаже свој новац”. 

- Те кредите би било могуће сервисирати. Али узимати кредите да би се исплаћивале плате или 

пензије, то је недопустиво - додаје Ђоговић. Такво задуживање брзо би, како каже, Србију 

поново довело до руба дужничке кризе. 

Економиста Милан Ковачевић истиче да плате не могу расти брже од инвестиција. 

- Потребно је прво повећати инвестиције, а за то су потребна улагања. Ако повећате плате, 

нећете имати новац за инвестициона улагања. Потребно је подстаћи привредни раст да би 

порасле и плате. Привредни раст који премијер предвиђа од три одсто годишње, није довољан 

за повећање плата које најављује - додаје Ковачевић. 
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Србија у европском врху по незапослености младих 

Извор: Танјуг  

Према евиденцији Националне службе за запошљавање око 200.000 младих је незапослено, 

изјавио је данас менаџер владиног тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва 

Иван Секуловић. 

То је 36 одсто и тај проценат сврстава Србију у сам европски врх незапослености младих, 

истакао је Секуловић и најавио да ће влада правити јасне планове како да незапосленост 

достигне европски ниво од 15 одсто. 

"У последње две године имамо позитивне трендове, али они нису одрживи јер млади планирају 

посао у свету", рекао је Секуловић за РТС. 

Како је подвукао, мора се олакшати прелаз младих из света образовања у свет рада. 

"Покушаћемо да направимо партнерство измедју образовних институција и приватника", навео 

је Секуловић. 

Секуловић је оодсетио и да се већ неколико година спроводе активне мере политике 

запошљавања, али да оне не дају ефекте, те да су буџетска улагања недовољна. 

"У условима када је макроекономска стабилност остварена, имамо простор да улажемо у нове 

моделе - студентске праксе, студентске послове, партнерства са бизнис-заједницом. Ово се тице 

и ресора просвете, привреде, финансија", истакао је Секуловић. 

Он је истакао да влада покушава да направимо четитири међуресорна тима који ће се бавити 

темама које повезују различите ресоре - повезивањем Србије са Европом и светом, стварањем 

економских прилика за све, људским правима и безбедношћу и пружањем бољих услуга 

градјанима. 

 

ДОГОВОРЕНЕ ОТПРЕМНИНЕ ЗА РАДНИКЕ ЕПС За одлазак 
стимулиација и до два милиона 

Ауторка: Слађана Вукашиновић  

Електропривреда Србије исплатиће баснословне отпремнине радницима који се пријаве за 

добровољни одлазак из фирме. 
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ЕПС ће се исплатом од пет до 27 просечних бруто плата остварених у првих шест месеци ове 

године људима који до децембра испуне неки од услова за пензију, а пријаве се добровољно, 

решити вишка. 

Пријављивање је већ почело и трајаће до краја септембра, а овакву одлуку је донео Надзорни 

одбор, у договору са синдикатима и руководством. Процењено је да је то најбезболнији начин 

да се удовољи захтеву ММФ, који тражи да се платни списак за 2017. годину умањи за 1.000 

људи. Тако ће радници ЕПС имати посебан статус у решавању вишка запослених, јер ће онима 

који испуњавају неки услова за одлазак у пензију (стаж или године), поред отпремнине која им 

по закону припада, дати и додатни новац, и то од 400.000 до чак два милиона динара. Тако 

рачуница показује јер је просечна бруто плата за првих шест месеци у ЕПС била око 80.000 

динара. 

Да би остварили то право, морају да буду у једној од 14 предвиђених категорија. Интересовање 

је велико, па су процене да ће фирму напустити близу 2.000 запослених. 

 Синдикати су тражили још веће отпремнине, чак 1.000 евра по години радног стажа 

Извор "Блица" из ЕПС тврди да је ово нека врста компромиса са синдикатима који су тражили 

да се исплати чак 1.000 евра по години стажа, што Влада није могла да прихвати. 

- Нађен је компромис, јер је претила опасност да дође до бунта синдиката. Процењено је да има 

велики број људи који испуњавају један од услова за пензионисање, али којима закон 

омогућава да раде док не испуне и године стажа и старости, па се они стимулишу да напусте 
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компанију. Новац који ће добити није мали, примера ради, мушкарац који има 45 година 

стажа, али му фали само месец дана да би напунио и 65 година живота, да би се пензионисао, 

добиће 400.000 динара. Поред тог новца, добиће и отпремнину која му по закону и 

колективном уговору припада. Највише новца, око два милиона, добиће они који оду са 55 

година живота у превремену старосну пензију, а радили су на пословима са бенефицираним 

радним стажом - објашњава наш саговорник. 

С друге стране, радници "Железница", где је пријављивање такође у току, отпремнине ће 

добити у висини трећине бруто плате, плус 50 одсто. То је од 140 до 190 евра по години. Слично 

је и у руднику Ресавица, где је за рударе предвиђен износ од 200 евра по години стажа. У 

синдикатима ЕПС-а нису желели да коментаришу ову одлуку. 

Захтев ММФ и Светске банке 

Професор Бранко Ковачевић, председник Надзорног одбора ЕПС-а, каже за "Блиц" да је ово 

прелазно решење: 

- Висина стимулација је резултат преговора синдиката са генералним директором и 

надлежним министарствима. Циљ је да се мотивишу људи пред пензијом да оду из компаније. 

Ми морамо да испунимо захтев ММФ и Светске банке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


