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Почиње први круг рационализације 
Пише: В. А. 
 
Листе технолошких вишкова и слободних радних места у просвети требало би да буду 
објављене данас и јавно доступне на порталу Министарства просвете после 13 сати, а први 
талас преузимања очекује се од сутра, сазнајемо у Гранском синдикату просветних радника 
Србије "Независност".  
Ружица Тодић Брдарић из овог синдиката каже да је рок за објављивање података померен 
због потребе да се неке ствари провере, а директорима школа јуче су прослеђена и додатна 
упутства како би ваљано унели податке у нови информациони систем Доситеј, који још увек 
није отворен за јавност. 
Запослени који буду технолошки вишак, било да су остали без дела часова или су засновали 
радни односа са непуном нормом, имају рок од два радна дана, од објављивања листа вишкова 
и слободних места, да се писменим путем обрате школама у које желе да буде преузети. Након 
што пристигну све пријаве, директор у року од четири дана да одлучује с којим кандидатом ће 
засновати радни однос преузимањем, предвиђено је стручним упутством о праћењу 
ангажовања запослених у установама образовања, које је потписао министар просвете Младен 
Шарчевић. Подгрупе које ће се овим послом бавити при школским управама моћи ће да 
препоруче директорима школа редослед преузимања са листе, као и споразумно преузимање 
запослених између установа, како би се тај посао обавио што краћем року. Директори су, с 
друге стране, обавезни да те препоруке размотре и да, ако их не прихвате, обавесте подгрупе о 
разлозима због којих су донели такву одлуку. Новина је и што ће се додатно ангажовање преко 
пуне норме запослених на неодређено време третирати као рад на одређено, што такође отвара 
простор за збрињавање технолошких вишкова. 
Синдикати саветују запосленима да приликом пријављивања обавезно траже од секретара 
школа да им издају писани доказ о томе, како се не би догодило да их директори одбију, а 
касније тврде да се нису ни појавили. Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у 
просвети Србије, каже за Данас да је то била честа пракса, а као највећи проблем наводи то што 
директори школа крију слободна радна места и на њима држе људе на одређено време. 
Поништити конкурсе 

Ружица Тодић Брдарић каже да су у јулу расписана 22 конкурса, упркос забрани запошљавања 
на неодређено време и пре него што је објављена листа технолошких вишкова, напомињући да 
би те конкурсе требало обуставити. 
 

 

ПКБ ће сачувати основну делатност 
Пише: Г. Влаовић 
 

* Андрија Младеновић: Пољопривредно земљиште неће моћи да се преведе у 

градско грађевинско * Бранко Павловић: Пренос власништва са Града на 

Републику је незаконит * Љубодраг Савић: Прихватљив је мањински партнер и 

докапитализација, продаја би била лош потез 

Одборничка већина у Скупштини града Београда донела је данас одлуку о преносу власништва 
Пољопривредне корпорације Београд са Града Београда на Републику Србију. Ту одлуку треба 
да потврди и Влада Србије након чега ће ПКБ прећи у њену ингеренцију. 
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Док власт у Београду сматра да је реч о добром потезу, опозиција му се категорички 
супротставља а стручна јавност тврди да би приватизација ПКБ-а била чин уперен против 
интереса грађана и државе. 
- Намена земљишта Пољопривредне корпорације Београд неће бити мењана и та фирма неће 
изгубити своју основну намену - изјавио је јуче заменик градоначелника Београда Андрија 
Младеновић у паузи седнице Скупштине Београда. Повод за преузимање ПКБ је био да се 
заштити градско грађевинско земљиште што је било оправдано и то земљиште је сада 
заштићено, рекао је он и додао да нема бојазни да ће његова намена бити мењана из 
пољопривредног у грађевинско. Он је рекао да сматра да је битно да републичка власт нађе 
стратешког партнера да би се дошло до квалитетног решења за ПКБ уз додатне инвестиције 
само у основну делатност те фирме. 
- Београд као јединица локалне самоуправе није добио надлежности ни законом ни градским 
статутом да се бави пољопривредном делатношћу и стратешки партнер је најбоље решење да 
би ПКБ наставио да ради и да се развија - рекао је Младеновић. Он је додао да ПКБ сада није у 
лошијем стању него кад је преузет, а да су градске власти успеле да фирма функционише 
упркос наслеђеним дуговима. 
Са друге стране, шеф одборничке групе Демократске странке Балша Божовић оценио је да ће 
ПКБ, када пређе у власништво Републике бити приватизован и продат по ниској цени и да ће 
доживети судбину ПИК Бечеја. Он је, пред седницу градске скупштине рекао да је Српска 
напредна странка урадила оно оно што није својевремено успело Млађану Динкићу. Божовић 
је рекао да је Град Београд, када је на његовом челу била ДС, сачувала ПКБ тако да буде 
фабрике јефтине и здраве хране и да цена корпорације из године у годину буде све већа. 
- Данас је ПКБ пред банкротом, плате нису онолике колике су биле, много је мањи обим посла 
него за време ДС - рекао је Божовић. 
Приватизациони саветник Бранко Павловић каже за Данас да одлука о преносу власништва 
над ПКБ-ом са Града на Републику подједнако представља и кршење закона и губитак и штету 
за грађане. 
- Град Београд нема законска овлаштења да без накнаде било ком, е па ни држави, уступи 
имовину којом располаже. Представници Скупштине града нису власници градске имовине, 
самим тим ни ПКБ-а. Власници су грађани Београда. Стога нико у Скупштини града нема 
права да ту имовину отуђи јер није његова - објашњава Павловић. 
Наш саговорник истиче да иза одлуке о пребацивању власништва над ПКБ-ом стоји жеља 
републичке Владе да прода ПКБ. 
- Премијер Вучић жели да приватизација ПКБ-а буде приписана Влади којој је на челу. А таква 
одлука је потпуно погрешна. ПКБ не сада, већ никада не би требало приватизовати. Свака 
одговорна држава никада не би ни помислила да прода пољопривредно земљиште - каже 
Павловић. 
Љубодраг Савић, професор Економског факултета у Београду каже за Данас да одлука о 
преносу власништва над ПКБ-ом са Града на Републику има смисла само у случају да до 
приватизације не дође. 
- Приватизација ПКБ-а би био апсолутно лош потез који никако не треба повући. ПКБ је 
сувише важан ресурс за грађане и државу да би се власништво над њим препустило приватној 
компанији. Чини ми се да је намера Владе да ипак прода ПКБ. Тиме би, краткорочно гледано, 
кроз инкасирање суме добијене од продаје био постигнут одређени ефекат. Међутим гледано 
дугорочно, губитак настао продајом ПКБ-а би био много већи од тренутне добити - наглашава 
Савић. 
Према његовим речима у ПКБ-у се ради на изузетно квалитетан начин како се радило и у 
периоду када је то предузеће било гигант. Води се рачуна о квалитету, исправности и 
сигурности производа. Због тога је храна коју производи ПКБ-а здрава и укусна. "Не верујем да 
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би се тако висок ниво контроле квалитета и исправности производа примењивао и у случају да 
се ПКБ приватизује", тврди Савић. 
Кључ је прерада 

- ПКБ у власништву државе може да опстане само ако би га предводио професионални 
менаџмент и ако би се развила прерађивачка индустрија. Држава не би требало да се меша у 
руковођење корпорацијом то би требало да раде стручњаци које би поставила. Такође, 
одређени степен приватизације би био прихватљив али само кроз ангажовање мањинског 
партнера или докапитализацију али никако кроз већинску продају. Оно без чега ПКБ никако 
не може да напредује, је прерађивачки сектор који сада нема. Потребно је поред примарне 
производње, сточарства и ратарства, развити унутар ПКБ-а и прерађивачку индустрију коју је 
некада имао, што би му омогућило развој и далеко боље пословање - каже Љубодраг Савић. 
 

Више од 40 одсто прихода остварују извозом 
Пише: В. Ристић 
 
До краја ове године на основу потписаних уговора купцима у земљи и иностранству 
испоручићемо близу 3.000 котлова што је за десет процената више у односу на претходну 
годину - потврдио је за Данас Драгољуб Костић, генерални директор А.Д. "Мегал" из Бујановца. 
- Овог лета склопили смо уговор са предузећем "Еко стар" из Охрида о испоруци 700 котлова на 
пелет јачине од 33 до 40 киловата. Вредност овог уговора је око 400.000 евра па су наши 
капацитети у потпуности упошљени до краја године. Уз то, имамо редовну испоруку 
различитих типова котлова купцима на нашем традиционалном тржишту Македоније, али и 
на Косову. Од извоза очекујемо укупан приход од око милион евра у овој години, што је више 
од 40 процената укупног прихода - прецизирао је Костић, наводећи да у наредној години у 
структури укупних прихода "Мегала" извоз треба да чини више од педесет процената. 
Први човек једног од ретких предузећа у привреди Бујановца које добро послује а 
препознатљиво је на карти успешних у металској индустрији Србије, наводи врло коректну 
пословну сарадњу са Компанијом "Алфа плам" из Врања за коју су у овој години урадили око 
3.000 лежишта за котлове. 
- Оваквим пословним резултатима створили смо амбијент за додатне инвестиције у машински 
парк, па планирамо набавку фибер ласера, уређаја за ЦО варење, као и дигаталне пресе, у шта 
треба да уложимо око 400.000 евра - наводи Костић, напомињући да је стално отворен конкурс 
за пријем искусних вариоца, машинских инжењера. 
У "Мегалу" је запошљено 130 радника, 15 њих на одређено време, док десет радника похађа 
курс заваривања који би у наредном периоду требало да прерасте у школу за вариоце. 
Запосленима се редовно исплаћује зарада од просечних 35.000 динара, са трендом раста. В. 
Ристић 
 

Радикализацију протеста данас на отварању сајма пољопривреде 
Пише: З. Р. 
 
Запослени на крагујевачком Градском сајмишту "Шумадија сајам", на којем данас почиње 
Сајам пољопривреде, одлучили су да наставе пре неколико дана започети генерални штрајк, 
пошто руководство града није могло да им испуни захтев за исплату најмање три од шест 
заосталих зарада. 
У Самосталном синдикату "Шумадије сајма" кажу да запослени планирају да на данашњем 
отварању Сајма пољопривреде радикализују штрајк, уколико им, у међувремену, захтев за 
исплату по три заостале зараде не буде испуњен. На тај потез спремни су, истичу, и због тога 
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што је пословодство фирме јуче ангажовало раднике са стране да поставе штандове и припреме 
отварање и организацију сајма уместо запослених у штрајку, што је противно Закону о раду. 
- Позвали смо Инспекцију рада да утврди одакле су и по ком основу доведени радници који, 
уместо запослених на "Шумадија сајму", треба да организују Сајам пољопривреде, и које 
полиција овде чува. Ми смо руководству града данас понудили компромис, да нам исплате 
половину дуга за зараде, што није прихваћено, после чега смо одлучили да на отварању сајма 
пољопривреде, пред гостима и представницима излагача, радикализујемо наш протест - 
истичу у синдикату. 
Шта ће од свега, на крају, бити, односно да ли ће Шумадијски сајам пољопривреде данас бити 
отворен, 
и како ће та манифестација, уколико уопште и почне, бити организована са радницима 
"Шумадије сајма" у радикализованом штрајку, ма шта то значило, остаје да се види. Оно што је 
већ познато јесте да је градоначелник Крагујевца Радомир Николић прекјуче радницима 
"Шумадија сајма", на састанку у том предузећу, рекао да градска управа не може да им исплати 
ниједну од шест заосталих зарада. 
Након састанка, Николић је представницима запослених ипак понудио исплату по једне и по 
заостале плате током јучерашњег дана, као и потписивање споразума, према којем би 
"Шумадија сајму" до 25. септембра било уплаћено око 30 милиона динара, с тиме што би већи 
део тог новца био искоришћен за деблокаду рачуна фирме, док би од остатка биле исплаћене 
још по три заостале плате. Већина запослених, међутим, није прихватила ову понуду, већ 
захтева да им три заостале плате буду исплаћене одмах, а остале три до краја месеца. 
Градско сајмиште"Шумадија сајам" у Крагујевцу, једино предузеће те врсте јужно од Саве и 
Дунава, основано је средином претходне деценије, и у почетку је успешно пословало 
захваљујући организацији великог броја сајамских манифестација, од којих су најпознатији 
сајмови пољопривреде, аутомобила, оружја, камена, те лова, риболова и ловног туризма и 
други. Прекомерним запошљавањем, довођењем подобних, а нестручних партијских кадрова 
на чело фирме и додавањем неретко и несродних делатности (транспорт, на пример), 
"Шумадија сајам" је у последњих пет - шест година доведен до ивице опстанка. 
 

 

 

 
 

Кад отказ постане пензија 
Аутор: Јована Рабреновић 

 

Уштеде на отпремнинама, али остали већи трошкови за плате. – Најављивано отпуштање и до 

25.000 људи годишње, а за 15 месеци отишло 16.000 

По томе колико је запослених напустило државну службу у последњих нешто више од годину и 
по дана, као и по благим изјавама званичника на ту тему, сасвим је јасно да од громогласног 
отпуштања нема ништа и да се све то свело на одлазак људи у пензију. 
Од децембра 2014. године када је почео програм фискалне консолидације па до маја ове године 
јавни сектор, укључујући и локална јавна предузећа, напустило је 16.000 људи. 
За 15 месеци то значи да је у просеку из државног посла одлазило нешто више од хиљаду људи 
месечно. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/913/Jovana-Rabrenovic
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С обзиром на то да се рачуна да у јавном сектору ради око пола милиона људи јасно је да 
никаквог радикалног смањивања није било и да је уз пензионисање много више било оних који 
су посао напуштали због малих плата. 
Недоумицу да ли је то баш тако поткрепљује и сама држава која саопштава само коначну 
цифру о томе ко више није на платном списку, али не и то ко је добио отказ. 
 

Иде нам добро, само још да стекнемо радне навике 
Аутор: Игор Симић, редитељ 
 

Неспособни би да нас оспособе. Неуки да нас поуче. Неваспитани да нас преваспитају. Мрачни 

да нас просветле 

О промени менталитета говоре они који себе нису успели да промене, на општи нерад се жале 
они који никад нису радили, „иновације” у образовању обећавају они који су изједначили 
заслужену и купљену диплому, а предузетнички дух уводе они који никад нису водили 
предузеће ни пољопривредно газдинство. Тако се ситни људи упињу да друге гледају с висине. 
Неспособни би да нас оспособе. Неуки да нас поуче. Неваспитани да нас преваспитају. Мрачни 
да нас просветле. 
У тзв. демократији аргументација, полемика, обећавање, лагање, критика, хумор, спадају у 
основни арсенал једног политичара. Културе говора разликују се у земљама, па самим тим и 
демократски дискурси. Код нас је јавни говор постао серија монолога. Пошто је сужен 
телевизијски простор за дебату, дијалог Шешељ–Вучић у Скупштини je деловао као моменат 
полемике, иако је то у суштини разговор два пријатеља, сенсеи и ученик, с тим што сад и 
ученик сме да узврати опаску. Шешељ је критиковао што је „Фијат” парадигма националне 
економске политике: субвенционисање радних места и ослобађање од пореза страних 
компанија које лоше третирају своје ниско плаћене раднике. Вучић одговара да је то „једини 
могући приступ”, он зна шта је у уговорима с инвеститорима, али „ћути као заливен” да би те 
фирме дошле. У том разговору помињу се субвенције страним фирмама од 10.000 евра по 
радном месту, али не и оне од 30.000. Премијер каже да мора да клечи да би страни 
инвеститор дошао, иначе ће инвеститор отићи рецимо у Македонију, а овако је место као 
Владичин Хан спасено. 
Како монолог полупрецизних бројки и афектираних исповести одмиче, понављање оцене да 
„нема алтернативе” прераста у истину. Можемо само да замислимо како би права дебата 
изгледала. На пример, поставило би се питање због чега је фокус економске политике рад на 
траци, а да притом ти физички послови дугорочно нису сигурни као што се испоставља са 
„Фијатом”. Можда мисле: нисмо за боље? Уместо да министар Шарчевић „иновира” у 
образовању тако што ће родитељи оцењивати наставнике или генијалном идејом да уведе 
предмет под називом Дизајн, као мешавину техничког и информатике, питамо се који је 
стратешки циљ образовања будућих радника. За земљу која доста високо стоји на Унесковој 
листи по приступу основном, чак и средњем образовању, велики део радника доведен је у 
позицију да ради прековремено џабе, да онда слуша придике премијера о нераду, a да у 
слободно време дочекује олимпијце уз „Милиграмов” оријентални мелос. 
На протеклој конференцији „Нордијски иновативни бизнис у Србији”, уместо што је држао 
монолог о томе да морамо да стекнемо радне навике попут нордијске „озбиљности и 
посвећености”, премијер је могао да поразговара с финским амбасадором о њиховом 
образовном систему који инсистира на егалитарности и високом стандарду наставе уместо 
стварања фах-идиота мелемом дуалног образовања. Такође, Естонија је добар пример, јер је 
створила предуслове да се људи баве стручним, специјализованим и високо плаћеним 
областима. Тако су „Скајп” креирали програмери из Талина, главног града Естоније, у сарадњи 
с колегама из Данске и Шведске. „Скајп” је 2005. купљен за 2,5 милијарди долара, данас је 

http://www.politika.rs/scc/autor/778/Igor-Simic
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„Мајкрософтов”, али је гро програмера и даље у Талину. Kад се погледа рангирање тих земаља 
по слободи, у самом су врху. Ту стижемо до кључног дела. 
Шешељ у Скупштини пита Вучића о дипломи и имовини Томислава Николића, као и о 
пословању фонда Драгице Николић, али премијер заобилази то боцкање око председника. 
Апсолутно никаквог развоја „пословног амбијента” не може да буде ако нема правног 
амбијента. Ако се већ моли за инвестиције, што не молити и за реформу судова? Нема ни 
одговора за то ко су „комплетни идиоти” у врху власти Београда и како тамо могу да остану. 
Нема одговора о становима Синише Малог, нити о његовој дисертацији за коју је немачки 
издавач рекао да је плагијат. Крађе у јавним набавкама и ноћно рушење нису привлачне за 
инвеститора који би да успостави партнерски однос са земљом домаћином. Ако се неко нађе у 
прилици да му врх београдске власти тражи проценат у јавној набавци или ако нечијем куму 
треба да се уплати рекет, коме то да пријави? 
Садашња власт приљежније спроводи економске политике прошлих власти, а проблем 
претходника је што нису били довољно ревносни. Као што Бата Гашић компензује тиме што је 
насликан поред Светог Јована, его-идеал Шешеља замењен је Вебером, али снисходљив однос 
према народу који је Вучић испољио на нордијском форуму претвара јавну функцију у 
психолошку компензацију коју вуче још из претходног живота. Наравно, компензација може 
бити продуктивна, али и крајње деструктивна. 
 

 

 
 

Запосленима у РТ Крагујевац понуђен социјални програм  
Извор:Бета  

 

Власник приватизоване Радио-телевизије Крагујевац Радоица Милосављевић понудио је 
запосленима социјални програм уз исплату отпремнина од 200 евра по години радног стажа 
БЕОГРАД - Власник приватизоване Радио-телевизије Крагујевац Радоица Милосављевић 
понудио је запосленима у тој медијској кући социјални програм уз исплату отпремнина од 200 
евра по години радног стажа, повезивање радног стажа и исплату свих заосталих зарада до 
раскида уговора о раду. 
"Одлука је саопштена директорки РТК телефонским путем, изненађени смо, али је јасно да 
власник тиме калкулише", рекао је председник Уједињених гранских синдиката "Независност" 
у РТК Горан Антонијевић. 
Према његовим речима, власник РТК сада процењује да ли да чека да се уговор о 
приватизацији те медијске куће раскине или да евентуално уплати плату и по, направи 
социјални програм и покуша да омогући рад уз мањи мањи број људи. 
"Синдикат неће утицати на одлуку запослених којима је остављен рок за изјашњавање до сутра 
у 12.00 часова", рекао је Антонијевић и додао да ће власник РТК морати са синдикатом да 
потпише споразум о социјалном програму јер је то услов да "прође" у Министарству привреде. 
Он је рекао да је отворено питање да ли РТК може да опстане и настави да ради са мањим 
бројем људи. 
У Радио телевизији Крагујевац која је приватизована октобра 2015. године има 67 запослених 
којима власник дугује четири и по зараде, почев од исплате за април као и доприносе. 
Због неисплаћених зарада запослени су штрајковали у марту ове године, а рачун предузећа је 
тренутно у блокади за око осам милиона динара. 
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УГС "Независност" у РТК је ове седмице пренела запосленима да се у року до седам до 10 дана 
очекује састанак комисије Министарства привреде која треба да одлучи да ли ће због 
неиспуњавања обавеза из купопродајног уговора повући банкарске гаранције власника, што је 
почетни корак ка раскиду приватизације. 
 

 

ИСТИЧЕ РОК ЗА ОДЛУКУ О НАЈНИЖОЈ ЦЕНИ РАДА: Минималац 128 

динара?  
Аутор:Ј. Ж. С. 

 

Преговори око минималне цене рада за 2017. годину су завршени. Радна група се више неће 
састајати 
ПРЕГОВОРИ око минималне цене рада за 2017. годину су завршени. Радна група се више неће 
састајати, а износ који ће бити предложен Влади на усвајање биће саопштен на седници 
Социјално-економског савета. Како је раније најављено, састанак би требало да се одржи до 
краја недеље, пошто законски рок за доношење одлуке истиче 15. септембра. 
Незванично се спекулише да би најнижи гарантовани износ могао да "скочи" за седам динара 
по сату, или 1.218 динара месечно. Досадашња цена рада била је 121 динар. Синдикати су током 
преговора тражили 143 динара по часу, а послодавци 125. 
 

Врање: Отказ радници због штрајка?  
Аутори:И. М. - Ј. Ж. С. 

 

Прековремени рад продубио сукоб радника и руководства фабрике “Геокс” у Врању. 

Инспекцији рада тврди да се у предузећу све одвија у складу са законом 

НЕПОТВРЂЕНА информација о отказу једној од радница, оштра реакција Удружених 
синдиката Србије “Слога” и ванредни инспекцијски надзор, епилог су обуставе рада запослених 
у италијанској фабрици обуће “Геокс” у Врању. Прва смена радника ове фабрике у понедељак је 
ступила у штрајк након што их је пословодство обавестило о обавезном свакодневном 
прековременом раду од једног сата који им, како тврде радници, неће бити плаћен. 
Производња је већ поподне нормализована. Радници нису синдикално организовани, па се 
окупљање запослених догодило спонтано, а одлука о прековременом раду је била само повод. 
Отпуштена радница је наводно током преговора са пословодством замолила представнике 
италијанске компаније да се “обустави тортура, шиканирање и малтретирање радника”, што су 
аплаузима подржавале њене колеге које су прекинуле производњу. То јој је озбиљно замерено, 
а решење о отказу добила је дан након штрајка. 
Синдикат “Слога” је указао на то да је све чешћа пракса приватног сектора да се од радника 
тражи да раде прековремено и неплаћено што се правда обимом посла и роковима. 
Радници у “Геоксу”, наводно, сада раде уобичајено. Да ли је то резултат договора са 
пословодством или последица страха од даљих отпуштања нисмо сазнали, а са надлежнима у 
менаџменту фабрике нисмо успели да ступимо у контакт. 
ПОДРШКА ДРЖАВЕ Фабрика “Геокс” је отворена почетком ове године. Током лета радници 

су се жалили да трпе психичку тортуру, вређање и да им се брани да одлазе у тоалет, али је 

инспекција тада утврдила да се производња одвија у складу са прописима.  

Како “Новости” сазнају у Инспекторату за рад, надзором је утврђено да је послодавац 6. 
септембра донео ново обавештење о прековременом раду, којом је стављена ван снаге 
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претходна одлука и утврђена је само радна субота у трајању од осам сати и то у периоду од 
седам до 15 сати. 
- Инспектор рада је утврдио да је наведено да запослени имају право на увећану зараду за 
прековремени рад од 26 одсто од основице, а што је у складу са Законом о раду - кажу у 
Инспекторату. 
По њиховом извештају у септембру није било отказа уговора о раду од стране послодавца, осим 
што је било престанка радног односа на одређено време и то истеком рока на који је заснован. 
- Што се тиче случаја Г.К., утврђено је да је решењем отказан уговор о раду на одређено време, 
али је радни однос престао 31. августа - кажу у Инспекторату. 
 

 

 

 

 
Подвући црту под ЕПС-ове плате и исплате 
Аутор:Е. Дн. 
 
Да је пословање домаћих јавних предузећа пуно малих и мало већих тајни, није никако новост, 
као ни чињеница да су зараде у њима понекад права мистерија. Управо то поврђује и тренутни 
спор и игра бројкама између Фискалног савета и „Електропривреде Србије”. 
Фискални савет је у извештају посебно анализирао кретање расхода за зараде запослених у 
фискално најважнијим јавним предузећима и закључио да поједина предузећа нису потпуно 
доследно спроводила законску одредбу о смањењу зарада од десет одсто у 2015. години. 
„Највеће и економски најопасније одступање направљено је у ЕПС-у, док код осталих предузећа 
начелно можемо рећи да су исплаћене зараде приближно биле у складу са законским 
одредбама – иако је и у њима било тенденција да се део законског умањења зарада надокнади”, 
наведено је у извештају Фискалног савета. 
Није дуго требало да стигне и одговор из ЕПС-а. 
’Електропривреда Србије’ је смањила зараде запослених десет одсто у 2015. години”, саопштио 
је ЕПС, истичући да поштује мере штедње и да Фискални савет износи паушалне оцене. Како је 
наведено, ЕПС у супротном не би ни могао да исплати плате, због месечне контроле 
Министарства финансија. ЕПС поштује мере штедње Владе Србије и све ради у складу с 
Генералним програмом пословања који је Влада одобрила. 
„Спекулације о луксузним јавним набавкама су нетачне и злонамерне, без икаквих основа”, 
наводи се у саопштењу, као и то да Фискални савет износи паушалне оцене о зарадама у ЕПС-у 
јер очигледно не располаже тачним подацима, иако је ЕПС у усменој комуникацији с 
Фискалним саветом понудио сва разјашњења. ЕПС је у 2015. био у обавези да исплати укупно 
3,3 милијарде динара на основу Посебног колективног уговора, који су потписали синдикат и 
Министарство рударства и енергетике. Додатну 1,4 милијарду динара су трошкови пријема у 
ТЕ-КО „Костолац” дела радника ангажованих ван радног односа и преузимања у РБ „Колубара” 
запослених из предузећа „Колубара Услуге”, неопходних за стабилно одвијање производње, 
што је одобрила Влада Србије. То су стварни трошкови на основу којих Фискални савет 
погрешно закључује да ЕПС није поштовао законске одредбе о смањењу зарада. 
На питање да ли се то Фискални савет прерачунао када је реч о платама у ЕПС-у, члан 
Фискалног савета Владимир Вучковић је рекао да су они као Савет само анализирали податке 
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који су јавно доступни, као и њихове извештаје о пословању.– Нисмо из неких наших 
измишљених бројки долазили до закључака и у последњем извештају, који сви могу погледати 
на нашем сајту, једноставно смо документовали о чему се заправо ради – рекао је Вучковић. – 
Тако да сигурно не стоји оцена да смо то одрадили паушално, без чвршћих бројки. 
Он објашњава да маса зарада може да се види и из биланса успеха предузећа где, каже, јасно 
стоји да су нето плате три године на нивоу од око 42 милијарде динара, а да се када је реч о 
бруто платама, примећује велики скок у 2015. години од око пет милијарди динара.– Могуће је 
да се део објашњења крије у том саопштењу ЕПС-а у којем се наводи да је потписан неки 
колективни уговор између синдиката и Министарства. Дакле, могуће је – и ми смо то написали 
у нашем тексту – да јесте смањена нека основна зарада, али се поставља питање шта је с 
различитим додацима које радник треба до добије – наводи Вучковић, и додаје да маса зарада 
показује да је оно што је требало да добију као зараду компензовано неким другим исплатама 
које су радници добили. 
У Фискалном савету саопштавају и то да њихову оцену да нето примања запослених у 2015. 
нису умањена десет одсто непосредно потврђује и сам ЕПС у званичном извештају о пословању 
за 2015. годину, где је наведено да је просечна нето зарада у предузећу у 2015. износила 79.979 
динара, а у 2014. години била је 79.657 динара.  
Профит у првом полугодишту 
Профит ЕПС-а у првој половини 2016. године био је 13,1 милијарди динара, што је десет 
милијарди више него у истом периоду лане. Уштеде у пословању износиле су 13,8 милијарди 
динара, наплата је на нивоу од 95,27 одсто, а губици електричне енергије били су 13,87 одсто, 
што је мање од планираних 14,35 одсто. Управо због добрих резултата ЕПС-а поскупљење 
електричне енергије у Србији биће упола мање него што је ММФ захтевао, наведено је у 
саопштењу ЕПС-а. 
 

Послодавци послали влади иницијативу за растерећење бизниса 
Извор:Танјуг 
 
Унија послодаваца Србије (УПС) доставила је Влади иницијативу за финансијско растерећење 
привреде и поправљање услова пословања.  
УПС сматра да је изузетно важно поправити услове пословања у нашој земљи како би 
предузећа могла да опстану и буду конкурентна на тржишту и након завршетка године 
предузетништва. 
Та организација подсећа да је у Србији ова година проглашена Годином предузетништва коју 
прати низ конкурса за повољне кредите који треба да омогуће произвођачима да под 
повољнијим условима набаве новије машине и пласирају своје производе на тржиште ЕУ. 
Пословни амбијент у Србији карактерише правна несигурност, велики број парафискалних 
намета, високи трошкови, али и велики број незапослених. 
Послодавци, како пише у саопштењу УПС-а, инсистирају на укидању свих парафискалних 
намета за које се не добија никаква услуга и на поштовању Закона о комуналним услугама. 
"Наиме, само две општине у Србији поштују овај закон и наплаћују комуналне услуге по истој 
цени привреди и домаћинствима, док остале привреди наплаћују ове услуге и три пута више 
него домаћинствима", наведено је. 
У Иницијативи за финансијско растерећење привреде УПС се заложио за повећање 
неопорезивог износа зарада као и прогресиван начин опорезивања зарада уз смањење пореске 
стопе и доприноса на најниже зараде. 
"Смањење оптерећења ниских зарада у радно интензивним гранама као што су текстилна и 
метална индустрија директно би утицало на повећање конкурентности, повећање зарада 
запослених, ново запошљавање и повећање извоза", наведено је.  
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Послодавци предлажу: Укините парафискалне намете, и смањите 
комуналије за привреду  
Извор:Бета  

 

Унија послодаваца Србије саопштила је данас да је Влади Србије доставила иницијативу за 
финансијско растерећење привреде, како би могла да буде конкурентна. 
"Сматрамо да је изузетно важно поправити услове пословања како би предузећа могла да 
опстану и да буду конкурентна на тржишту и након завршетка Године предузетништва", 
наводи се у саопштењу тог удружења. 
Подсећа се да је у Србији проглашена Година предузетништва коју прати низ конкурса за 
повољне кредите који би требали да омогуће производјачима да под повољнијим условима 
набаве новије машине и пласирају своје производе на тржиште ЕУ. 
Оцењено је да пословни амбијент у Србији карактерише правна несигурност, велики број 
парафискалних намета, високи трошкови, али и велики број незапослених. 
Унија послодаваца Србије инсистира на укидању свих парафискалних намета за које се не 
добија никаква услуга и на поштовању Закона о комуналним услугама. 
Удружење подсећа да само две општине у Србији поштују тај закон и наплаћују комуналне 
услуге по истој цени привреди и домаћинствима, док остале привреди наплаћују те услуге и три 
пута више него домаћинствима. 
Предложено је повећање неопорезивог износа зарада као и прогресиван начин опорезивања 
зарада уз смањење стопе пореза и доприноса на најниже зараде. 
"Смањење оптерећења ниских зарада у радно интензивним гранама као што су текстилна и 
метална индустрија директно би утицало на повећање конкурентности, повећање зарада 
запослених, ново запошљавање и повећање извоза", оценила је Унија послодаваца. 
 

 

 
 

ПКБ враћен у државне руке, радници се надају бољим данима 
Извор: Н1  
 
После пет година колико је био градско предузеће, ПКБ је поново у рукама државе, пошто град 
није успео да му нађе купца. И док опозиција тврди да се на овај начин велика градска имовина 
поклања, у граду кажу да ће држава наћи такав модел приватизације да сачува ПКБ. 
Задовољни су и запослени у ПКБ-у, пошто градом као власником нису били. 
Дан као и сваки други на једној од фарми ПКБ-а, јер то што се опет одлучује о судбини највећег 
пољопривредног произвођача, у ПКБ-у је већ виђено. 
Држава је ПКБ практично добила на поклон. Две године касније, поклања ПКБ граду, да би пет 
година касније, град одлучио да поклон врати држави и да јој да акције ПКБ-а без икакве 
накнаде. 
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 Овом се поклону у зубе и те како гледало, јер овој је градској власти ПКБ испоставља се био на 
терету, и то финансијском, нарочито пошто је пропао покушај његове приватизације. Зато се 
град на седници скупштине последњом тачком дневног реда опростио од власништва над ПКБ-
ом. 
Заменик градонаелника Андреја Младеновић каже да град не може даље да управља ПКБ-ом 
на начин како би то допринело развоју и самог ПКБ-а, и било корисно за град Београд. “Ја 
нисам видео случај да главни градови у свету управљају пољопривредним комбинатима”, 
наводи он. 
Нити је то, кажу у граду, у складу са законом и Статутом. Верује да ће држава наћи прави модел 
приватизације кроз стратешко партнерство и да ће ПКБ задржати своју основну делатност. 
У то не верује опозиција. Одборник ДС-а Балша Божовић тврди да СНС данас наставља оно што 
је неуспешно започео Млађан Динкић. 
“Концепт Млађана Динкића у то време је био да се ПКБ прода будзашто. Дакле, све се ради 
због пољопривредног земљишта и као што је ПИК Бечеј доживео судбину страхујемо да ће исту 
судбину доживети и ПКБ”, каже Божовић. 
Нема таквог страха међу запосленима. Председник Синдиката ПКБ-а Милисав Ђорђевић каже 
да је ово за њих добра вест, јер у садашњој градској власти нису имали доброг социјалног 
партнера. Зато им је драго што је њихов модел приватизације пропао. 
“Град Београд би запослене исплатио у једном моменту и будући власник апсолутно не би имао 
никакву обавезу према запосленима у ПКБ-у. Једини који би од овога имао корист је град коме 
би остало грађевинско земљиште које би они продавали по много већим ценама него што је та 
земља процењена”, оцењује он. 
Радници верују да ће држава реалније проценити имовину ПКБ-а и наћи бољи модел 
приватизације. И да ће за разлику од претходних, како кажу, имагинарних купаца ПКБ-а, 
њихови нови стратешки партнери за почетак постојати. 
 

Радница Геоx-а: Добила сам отказ након протеста 
Извор: Н1  

 

Радници фабрике обуће Геоx из Врања су машине зауставили у понедељак када је истекло 
осмочасовно радно време, јер кажу да без законске основе стално раде и по више од девет сати 
дневно, шест дана у недељи. Из компаније и даље нема одговора, а након ванредног 
инспекцијског надзора, смањен је број прековренених радних сати. 
Од око 1.000 радника, колико их је из протеста зауставило машине, о томе чиме су 
незадовољни директорки је говорила једна радница. 
“Ја сам била једина која сам гласно рекла да ли је ово демократија или је можда робовласничко 
друштво а да ми то не знамо. Ми смо јефтина радна снага, докле више прековременог рада”, 
каже радница Габријела Крстић. 
Захтев је био да уз продужено радно време добију више од получасовне паузе. Уместо паузе, 
добила је отказ. 
“Ја сам била свесна тога и хтела сам да идем до краја. Желела сам да заштитим и себе и оне 
људе доле који су изузетно вредни и поштени. Самим тим што раде за минималац да се 
прекине та тортура од девет сати дневно. То је стварно претерано”, каже Крстић. 
На отказ није чекала, али на уговор о раду јесте. Без икаквог уговора, радила је, каже осам 
месеци. 
Сада може да говори јавно, јер је отказ већ добила, а због страха од отказа њене колеге не желе 
да говоре ако постоји могућност да их руководици из фабрике препознају. 
“Осећам се јадно, бедно, понижено, зато што не могу да кажем шта мислим а да не будем 
кажњена, малтретирана, да не буду претње да ћу да добијем отказ. Ја ноћима не спавам, у 
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ишчекивању сам шта ће сутра да буде на послу. Идем ненаспавана, уморна, оптерећена. Под 
сталним сам грчем и притиском”, каже нам друга радница ове фабрике из Врања. 
У инспекцији за Н1 кажу да не могу да кажу ништа. Упућују на надлежно министарство, одакле 
стиже саопштење да је инспекцијски надзор обављен, да су обавештени о протесту због 
вишедневног прековременог рада, да је та одлука промењена, а радници имају право на 
накнаду. За случај Габријеле Крстић у саопштењу пише да је њен уговор о раду истекао 31.8. а 
да је и после тога радила мораће да доказује на суду. 
Протест радника није снимљен. Последњи и једини снимци и слике из Геоx-а остају када је 
фабрику посетио премијер. 
Прича из Геоxа је без друге стране јер на питања Н1 нико није одговорио. 
 

 

 

 
 

Кнежевић: Помоћ привреде за наставак економских реформи 
Извор: Бета 
 
Министар привреде Горан Кнежевић рекао је да ће Влада Србије наставити борбу за промене у 
земљи и економске реформе и да у том послу очекује помоћ привреде. 
Отварајући традиционални летњи пријем српског пословног клуба "Привредник" Горан 
Кнежевић је рекао да је у претходном периоду доста тога урађено на макроекономском плану 
"али да може и мора још да се ради". 
"Желимо најбоље пословно окружење, нова радна места, ефикасну привреду и ту очекујемо 
помоћ привреде јер они знају шта је проблем и како да се решава", објаснио је Кнежевић. 
Нагласио је да су министарство привреде и Влада Србије увек отворени за дијалог са 
привредницима како би се од Србије створило боље место за живот људи. 
 

ПКБ поново у власништву државе 
Извор: РТС, Бета 
 
Скупштина града Београда одлучила је да се Републици Србију пренесу акције у 
Пољопривредној корпорацији Београд које су у власништву града. У ПКБ-у рачунају да ће с 
новим, моћнијим власником коначно успети да нађу приватног власника, а београдска власт 
поручује да ПКБ неће бити продат у бесцење.  
Образлажући предлог, заменица градског секретара за привреду Маја Мајевић је казала да ће 
акције бити пренете уговором, а на основу поступка који је 15. августа покренула Влада Србије. 
"Та одлука је донета због тескоћа у пословању ПКБ и немогућности изналажења купца 
имовине", објаснила је она. 
Одлуку је критиковао представник Демократске странке Зоран Алимпић као лошу и 
несхватљиву "јер се на тај начин град без било какве накнаде одриче своје имовине".  
"Велика градска имовина се поклања, ради се о хиљадама хектара земљишта уз саобраћајницу. 
Ми смо једина локална самоуправа у Србији која се одриче своје имовине и стратешки важног 
предузећа и ми се томе одлучно противимо", рекао је Алимпић. Он је додао да је могло да се 
нађе неко боље решење за ПКБ. 
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Председник Скупштине града Београда Никола Никодијевић изјавио је данас раније да ПКБ 
неће бити продат у бесцење, да неће доћи до претварања пољопривредног земљишта у 
грађевинско и да ће град и Република донети одлуку о будућности тог предузећа.  
"ПКБ увелико превазилази могућности и значај једне локалне самоуправе и зато се преноси на 
Републику", рекао је Никодијевић новинарима у Скупштини града додајући да је та 
корпорација у последњих неколико година, док је била у власништву града, "стала на ноге" и да 
послује тако да може да се издржава. ПКБ је одлуком Владе Србије проглашен за једно од 17 
стратешких предузећа у реструктурирању. 
Директор Пољопривредне корпорације Београд Драгиша Петровић каже да је сада све на 
Министарству привреде, дражви како ће се регулистати део дугова који ПКБ вуче из 
претходних година. 
Кад се стари дугови ставе по страни ПКБ је, каже директор, 2014. пословао с профитом. 
Прошлу годину су завршили у минусу, али и са 200 радника мање којима су исплатили 
социјални програм. За ову годину кажу да је родна, боља и од 2014. па рачунају да ће и зарада 
бити већа.  
Представници Самосталног и Независног синдиката ПКБ из Падинске Скеле казали су тада 
агенцији Бета да подржавају идеју да то предузеће пређе у власништво државе, сматрајући да 
се Град Београд као власник није добро показао. 
Председник Независног синдиката ПКБ Никола Лазић казао је да је претходни модел 
приватизације ПКБ-а био веома лош, нагласивши да ПКБ има потенцијала за позивне 
резултате и да има нефункционалну имовину за решавање проблема дугова. 
Агенција за приватизацију објавила је 31. децембра 2015. јавни позив за продају имовине ПКБ, 
а почетна цена је била 51 одсто процењене вредности сталне имовине око 154 милиона евра, 
али на отварању понуда 2. марта 2016. није било заинтересованих. После тога је продаја 
обустављена и наложена је нова процена вредности капитала.  
Корпорација ПКБ власник је 1.400 хектара грађевинског и 5.200 хектара пољопривредног 
земљишта. У ПКБ-у и зависним предузећима има око 2.000 запослених.  
ПКБ је прошле године продао компанијама "МПЦ" и "Лидл" укупно пет хектара 
пољопривредног земљишта у грађевинској зони (код насеља Греда и Борча) за 700.000 евра по 
хектару. 
 

 
Синдикат Топионице упозорава Директора ТИР-а: Поштујте законе 
или следи ШТРАЈК! 
 
Синдикалци Топионице најавили су штрајк упозорења ако пословодство не 

схвати озбиљно њихове захтеве 

Синдикална организација Топионице у Бору послала је директору ТИР-а Бобану 
Тодоровићу упозорење да крши закон о раду и колективни уговор у више тачака. 
Синдикалци тврде да се не исплаћује радницима накнаду за превоз, да се не поштује анекс 
колективног уговора о исплати регреса, да се не поштују чланови Закона о раду РС везано за 
одмор током рада, дневни одмор, недељни одмор, прековремени рад, распоред радног 
времена, годишњи одмор, плаћено и неплаћено одсуство и заштиту запослених и напомињу да 
се ове одредбе најгрубље крше, посебно непредузимањем мера безбедности и заштите живота и 

http://www.telegraf.rs/teme/bor
http://www.telegraf.rs/vesti/2289128-upozorenje-zavoda-za-javno-zdravlje-neispravna-voda-sa-javnih-cesmi-u-boru
http://www.telegraf.rs/teme/zakon-o-radu
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здравља-загађеност радне средине је по некада неколико пута већа од дозвољене, преноси “Бор 
Онлине”. 
Такође напомињу да се не поштују прописи Закона о ПИО. 
Синдикат од послодавца захтева да ова упозорења схвате озбиљно јер после њих следи штрајк 
упозорења, а након тога штрајк до испуњења захтева.  
 

 


