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Услови Кинеза: Долазе ако оде Спасковски 
 

АУТОР: М. Л. ЈАНКОВИЋ   

У Синдикату рудара Србије тврде да су кинески партнери поставили два услова за 

преузимање рударско-топионичарског басена 

ДА би Кинези преузели РТБ "Бор" поставили су два услова - да из басена оде досадашњи 

директор Благоје Спасковски и да се отпусти 1.800 радника. Ово за "Новости" тврде из 

Синдиката рудара Србије. 

- Премијер Александар Вучић је задужио нашег амбасадора у Кини да директно преговара око 

преузимања РТБ "Бор" - каже Срђан Марковић, секретар Синдиката рудара Србије. - Добили 

смо информацију да су Кинези тражили да се отпусти Спасковски и да оде око 1.200 радника из 

"Бора" и још око 600 из Мајданпека. РТБ "Бор" укупно има 5.027 радника, од којих у 

Мајданпеку ради око 1.000. Већ су покренути процеси око принудних одмора, а најављени су 

нам и спискови за отпуштање, па верујемо да је са овим процесом већ започето. 

Према Марковићевим речима, у басену ради 600-700 људи у администрацији, који су, по 

мишљењу рудара, највећи проблем у компанији. 

- Радника у производњи је увек недовољно, а у канцеларијама превише - мисли синдикалац. - 

Надам се да ће држава реционализацијом запослених то имати у виду. 

Кинеска компанија, чије име се још не открива, уколико се ипак одлучи да преузме РТБ "Бор", 

вероватно ће применити сличај модел као и код куповине Железаре из Смедерева, мисли 

економиста Љубодраг Савић. 

- Кина има три основна разлога да улаже у сектор бакра - каже Савић. - Први је то што је бакар 

стратешка сировина, па иако је тренутно цена ниска, ова руда је постојана и не може да се 

замени. Други разлог је што је Кина у експанзији, највећи је светски потрошач сировина, а 

трећи што, за разлику од земаља Западне Европе, кинеске компаније имају подршку државе. 

Оне добијају зајмове од државе, који су изузетно повољни, а чак и када то није довољно - 

директну финансијску помоћ. 

"Бор" за Кину може да буде интересантан и додатно јер, за разлику од Железаре, Србија има 

једно од највећих налазишта бакра, па и других руда попут злата. Ипак, финансијска рачуница 

је могућа само за купца који је спреман да улаже - на дуги рок. 

- Рудник је у катастрофалној новчаној ситуацији - додаје Савић. - Неколико пута је доживео 

пропалу приватизацију, а има губитак од 1,2 милиона евра. Сада производи дупло мање него 

раније, а цена бакра на тржишту је дупло виша. Басен као такав можда одговара само 

Кинезима, јер су они једина земља која тренутно може да уложи велики новац, и да онда чека 

да јој се врати. 

У Рударско-топионичарском басену "Бор" за протеклих 110 година рударења добијено је око 

пет милиона тона бакра и 180 тона злата. У време највеће експанзије, ово предузеће је било 

мотор развоја бивше СФРЈ, па су басенским новцем финасиране изградња дела ХЕ "Ђердап 1", 

путева, хотела... 
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Међутим, увођењем санкција, деведесетих година прошлог века, почело је пропадање РТБ 

"Бор". Бакар из Бора купован је, практично, безвредним динарима. Уз то, немогућност набавке 

нове опреме и праћење најновијих рударских трендова, допринели су готово потпуном колапсу 

басена. 

 

НЕУСПЕЛЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

ДРЖАВА је 2003. одлучила да распише тендер за продају "Бора", али су сва три покушаја 

окончана неуспешно. На првом јавном позиву, победила је румунска фирма "Купрум", која није 

у предвиђеном року платила 400 милиона долара, колико је понудила за РТБ. Слична 

ситуација била је и на другом тендеру, када је победила аустријска компанија "Атек". Ни та 

фирма, није у предвиђеном року уплатила новац за куповину имовине РТБ. На трећем тендеру 

није било заинтересованих за куповину "Бора". Након тога, држава је ушла у РТБ. Изграђена је 

нова топионица, вредна око 250 милиона евра, и отписани су дугови "Бора" тешки готово 

милијарду евра. Међутим, ни то није помогло консолидовању стања у РТБ. 

 

ДУГУЈУ ДВЕ МИЛИЈАРДЕ ЗА СТРУЈУ 

ПО процени консултантске куће "Мекинси", коју је Влада Србије ангажовала да уради пресек 

стања у басену, "Бору" треба најмање 50 милиона долара свежег капитала за обртна средства. 

Незванично, помиње се и да РТБ не плаћа струју и да је ЕПС-у дужан око две милијарде 

динара. Иако је држава отписала дугове тешке готово милијарду евра, ни то није помогло 

консолидовању стања у РТБ. Јер, остао је дуг од око 300 милиона евра, од чега највећи део 

"отпада" на нову топионицу, за шта је Србија, уз државне гаранције, узела кредит од канадске 

ЕДЦ банке. Испоставило се, међутим, да нема довољно руде како би се нови металуршки 

агрегат "нахранио" и радио у континуитету, због чега се прибегло увозу иностраног 

концентрата бакра. 

(Љ. Т.) 

 

 
 

Шарчевић: Национална матура уместо пријемног на факултетима 
 

Информатика обавезан предмет од идуће школске године 

Министар просвете Младен Шарчевић најавио је данас увођење пилот пројекта 

националне матуре од 2018. године, која би требала да замени пријемни испит на 

факултетима. 

На тај начин ће се, како каже, средњошколцима омогућити много квалитетнији прелазак из 

средњих школа на студије. 

 

Информатика обавезан предмет од идуће школске године 

Министар просвете Младен Шарчевић најавио је данас да ће информатика као обавезни 

предмет бити уведена у основне школе од наредне школске године. 
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Шарчевић је појаснио да ће информатика бити уведена уместо изабраног спорта, јер се 

мора водити рачуна о оптерећењу ученика. 

„Морамо разврстати шта оптерећује, а шта растерећује ученике. Изабрани спорт је 

оптерећивао”, сматра министар и додаје да увођењем информатике уместо њега, спорт и 

физичко нису „калирали, већ ће бити на добити”. 

Шарчевић је навео да ће уз постојећа обавезна два часа физичког, ученици имати 

свакодневне физичке активности кроз оријентиринг и разне друге спортове. 

Увођење информатике и програмирања од најранијег узраста веома је важно како би се 

мобилисало више кадрова у ИТ сектору и да више њих уписује такве факултете. 

 

„Сада имамо модел да ученик мора да ради пријемни на једном факултету, па ако га не упише 

тек у наредном року може да аплицира за нешто где је остало места. Можда њега то не занима”, 

појашњава министар. 

Са положеном националном матуром сваки свршени средњошколац моћи ће да пошаље 

апликације на неограничен број факултета. 

„Други бенефит је што ће се на тај начин радити оцена школе, екстерна оцена једне целе 

генерације, јер се ту неће полагати предмет, два. Садашња матура је импровизација потпуна”, 

рекао је Шарчевић новинарима након састанка са основцима, средњошколцима и студентима, 

преноси Танјуг. 

Према његовим речима, национална матура одавно је требала да буде уведена, наредне две 

године ће трајати припреме и финансира се из ИПА фондова. 

Осим националне биће уведена и међународна матура која, каже министар, узор свима у свету, 

постоји од 1970. године и обухвата све континенте. 

Њено полагање је мало теже, али ко је прође има отворена врата да аплицира на 

најпрестижнијим светским универзитетима попут Харварда, Сорбона, као и да добије разне 

стипендије. 

„Све то ће довести да наставник и ученик постају савезници у процесу, јер се труде да дођу до 

знања да то знање буде вредновано кроз неку оцену која ће доћи чак са другог континента”, 

рекао је Шарчевић. 

Шарчевић не види разлог за штрајк просветара 

Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је данас да не види разлоге за штрајк 

просветара јер ће они добити највеће повећање плата од 6,5 одсто. 

Министар је позвао све представнике синдиката у просвети на радни састанак у понедељак, где 

би се разговарало о проблему технолошких вишкова, али и поручио да су им врата тог 

министарства увек отворена. 

Шарчевић је прецизирао да ће просветари добити веће повећање од полиције, војске и 

запослених у здравству. 

„Да ли је просвета требало одмах да дође на 12 одсто, како траже поједини синдикати, не знам, 

не водим ја ту политику. Мислим да то не би било фер”, рекао је Шарчевић новинарима у 

Београду. 
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Он је додао да ће се и тај проценат сустићи наредним повећањима, те да просветари то добро 

знају, али да синдикати, како је рекао, имају потребу да се огласе и на тај начин обавесте 

чланство да постоје. 

„Питање је да ли су сви репрезентативни, да ли сви добијају онај додатак који су себи 

обезбедили, да ли има лажне запослености - ја имам хиљаду других питања за укупну јавност”, 

нагласио је министар. 

 

 

Децембар – ноћна мора у Вујовићевом календару 

 
Већ је постало неписано правило да се буџет целе године држи као под конац, али 

да последњег месеца у години дефицит експлодира 

 

Аутор: Аница Телесковић  

Огледало у коме премијер Александар Вучић види најлепши одраз своје економске политике је 

буџет. Већ неколико месеци каса је у суфициту, па је буџетска слика заиста „боља него икад”. 

Међутим, постоји један разлог зашто је наступајући децембар ноћна мора у буџетском 

календару министра финансија Душана Вујовића. 

Већ је постало неписано правило да Вујовић током целе године буџет држи као под конац и да 

онда у децембру дефицит експлодира. 

Подсећања ради, током прошле године, од јануара до новембра, мањак у државној благајни је 

износио свега 38 милијарди динара, а децембарски минус био је 76 милијарди динара. То, 

наравно не значи да је коначан резултат био лош, јер је укупан мањак био знатно мањи од 

плана, али је практично само током једног месеца у години направљен двоструко већи дефицит 

него за свих претходних 11 месеци. 

Већ је јасно да ће се помрачење буџетских прилика догодити и ове године. Буџет је, за сада, у 

суфициту. Гостујући у емисији „Упитник” на РТС-у премијер Александар Вучић је пре неколико 

дана открио да је републичка каса тренутно у плусу од 34,3 милијарде динара. Председник 

владе раније је истакао да очекује да до краја године републички дефицит буде 18 милијарди. 

И то је, без сваке, сумње спектакуларан резултат, јер је првобитно планирано да мањак на крају 

године буде 121,8 милијарди динара. Када се говори само о централној каси, то је скоро седам 

пута бољи резултат од очекиваног. 

Међутим, то истовремено значи да ће за нешто мање од два месеца у каси бити забележен 

минус од 52 милијарде динара. Највећи део тог износа поново ће бити остварен у децембру. 

Уопште није тајна шта ће кумовати наглом повећању расхода у каси. О томе је у неколико 

наврата говорио и сам премијер. Недавно је те трошкове описао речима: „Разне петрохемије и 

нека чуда од мртваца који нам искачу од пре 10-15 година”. Бивши шеф канцеларије 

Међународног монетарног фонда (ММФ) Дехенг Ким смислио је и посебан термин за 

децембарске издатке. Такве трошкове који кваре слику јавних финансија назвао је костурима 

из ормара. 

Ове године из Вујовићевог буџетског шифоњера поново ће испадати скелети. То ће бити стари 

дуг „Петрохемије” према НИС-у у износу од 105 милиона евра, али и исплата заосталих дугова 

http://www.politika.rs/scc/autor/687/Anica-Teleskovic
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војним пензионерима чији тачан износ још није познат. Чланови Фискалног савета неколико 

пута су упозоравали да додатних расхода може да буде и због великих државних предузећа 

(РТБ Бор). Приликом усвајања буџета за ову годину Никола Алтипармаков, члан Фискалног 

савета, упозоравао је да управо ово може да се догоди и да нова страшила и ове године у 

децембру чекају министра финансија. 

 „Неопходно је јасно навести трошкове државних губиташа које ће сносити порески обвезници. 

Да не би било изненађења. Није ствар у томе да ли се то крије, него да се не догоди да поново 

испадне неки нови скелет из ормана. ”, рекао је Алтипармаков у разговору за „Политику”. 

Када је о компанији „РТБ Бор” реч, Алтипармаков је истакао да није питање да ли ће, већ када 

ће њихове дугове платити порески обвезници. 

„На примеру ’РТБ Бора’ види се да наше замерке нису малициозне опаске, већ потреба да се 

јасно види шта долази на наплату”, истицао је наш саговорник. 

И прошле године у децембру су на наплату стигли стари дугови. Тако је држава лане преузела 

дуг „Србијагаса” према НИС-у у износу од 23,4 милијарде динара, решила да исплати заостале 

субвенције пољопривредницима (9,6 милијарди) и врати дуг војним пензионерима у износу од 

10 милијарди динара. 

Према речима Милојка Арсића, професора Економског факултета, расходи се у децембру 

повећавају из два разлога. Први је сезонски, а други представљају дугови из прошлости. 

– Када је о сезонским разлозима реч, у децембру обично на наплату долази измирење обавеза 

насталих током године. Тада се исплаћују средства за инвестиције од локала до републике – 

објашњава он. 

Други разлог чине дугови из прошлости који првобитно Законом о буџету нису били 

планирани. Према речима професора Арсића можда постоји и политички разлог за то зашто се 

фискална политика води на овај начин. 

– Јер, онда се током године 11 месеци понавља како је буџет у одличној ситуацији. Гласно се 

прича како имамо суфицит, а онда у децембру у тишини прође вест о великом дефициту. 

Можда се те обавезе и намерно остављају за последњи месец у години када је већ извесно да ће 

коначан резултат бити добар – закључује Арсић. 

 

Нико не тражи нове отказе у јавном сектору 
 

У ресорном министарству наводе да су у прва два таласа рационализације већ 

остварене значајне уштеде, па ни ММФ нема замерке, већ само захтева мање 

издатке кроз бољу организацију 

 

Аутор: Јована Рабреновић  

Приликом последње посете Међународног монетарног фонда (ММФ) било је упадљиво да није 

било речи о смањењу броја запослених код државе и да није било даљег инсистирања на ту 

тему уопште. Да ли то значи да је ММФ задовољан оним што је до сада постигнуто у 

рационализацији јавног сектора? 

У Министарству државне управе и локалне самоуправе потврђују да приликом последње посете 

мисије ММФ тежиште у разговорима није било на смањењу броја запослених. Разлог је то што 

http://www.politika.rs/scc/autor/913/Jovana-Rabrenovic
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је влада током 2016. године испунила све оно на шта се обавезала према ММФ у вези са 

рационализацијом броја запослених у текућој години. 

 

– Број запослених на неодређено смањен је за скоро 22.000 у општој држави (директни и 

индиректни буџетски корисници) и локалним јавним предузећима у периоду од децембра 

2014. до септембра 2016. На основу одлуке владе о максималном броју запослених из децембра 

2015. предвиђено је смањење броја запослених од 14.500 што је такозвани први талас 

рационализације, уз договорено додатно смањење броја запослених од 6.500 током друге 

половине 2016. у другом таласу рационализације. Дакле, циљ предвиђен за други талас за 

додатно смањење броја запослених од 6.500 на неодређено већ је достигнут крајем септембра 

ове године. Услед очекиваног природног одлива – пензионисања тај број ће до краја године 

бити и већи од оног који је са ММФ договорен, кажу у ресорном министарству. 

 

Да ли то значи да даљег смањења броја запослених неће бити? 

У Министарству наводе да су у прва два таласа рационализације већ остварене значајне уштеде. 

Расходи за зараде у општој држави у 2016. су за 2,6 одсто мањи него у 2015, односно за 55 

милиона евра када се неутралишу расходи настали кроз повећање плата и исплату отпремнина. 

– Уштеде су верификоване како од стране ММФ тако и од стране Светске банке, те је договор да 

се у 2017., уместо на број запослених, усредсредимо на проналажење додатних уштеда кроз 

функционалну реорганизацију и оптимизацију јавне управе, засновану на препорукама из 

анализа Светске банке. Боља организација и већа ефикасност јавне управе нам је примарни 

циљ и из овог разлога радимо на Акционом плану за оптимизацију јавне управе у наредном 

периоду, свесни да је простор за уштеде могуће остварити  кроз реорганизацију посла у оквиру 

постојећих капацитета, као и кроз пензионисање – кажу у Министарству државне управе и 

локалне самоуправе. 

 

Никада до сада нису били познати подаци колико је заправо људи добило отказ, а колико је 

отишло у пензију. У Министарству кажу да, према Централном регистру обавезног социјалног 

осигурања (ЦРОСО), од краја 2014. нето смањење броја запослених код државе (директни и 

индиректни буџетски корисници и локална јавна предузећа) износи око 22.000 запослених. То 

представља смањење од око 4,4 одсто у односу на укупан број запослених у општој држави и 

локалним јавним предузећима. У оквиру укупног реализованог смањења, 42 одсто запослених 

отишло је кроз пензионисање, док је њих 17 одсто напустило радно место на основу 

споразумног раскида радног односа или отказа уз исплату отпремнине, а све у складу са 

Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. 

 

У Министарству додају да је са ММФ-ом договорено да Одлуку о максималном броју 

запослених за 2017. годину донесу до краја марта наредне године, у коју ће бити укључене 

кључне препоруке функционалних анализа које су у току. 

 

– Центар пажње министарства у предстојећем периоду биће на реорганизацији јавне управе са 

циљем подизања њене ефикасности. Осим уштеда које ће свакако морати да се остваре, 

предстојећа Одлука о максималном броју мора да уважи и потребу за новим запошљавањем у 
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институцијама чији је капацитет значајно смањен, а функционалност ограничена у периоду 

забране запошљавања. Србија је на нивоу од око 6,5 запослених у централној администрацији 

на 100 становника, док је овај параметар код нових чланица ЕУ на висини од осам, а у ЕУ 28 и 

више од тога, око 8,5. Стога, ако говоримо искључиво о општој држави у Србији, она није 

предимензионирана, чак је и мања него што је то случај у земљама ЕУ. Кључни задатак је да 

она буде ефикаснија и прави сервис привреде и грађана. Приоритетни сектори чијом ћемо се 

оптимизацијом интензивно бавити у наредном периоду јесу здравство, просвета, фондови 

социјалног осигурања и локал, наводе у ресорном министарству. 

 

 

 

 

Шарчевић о штрајку просветних радника: Врата за сарадњу са 

синдикатима остају отворена 
 

ИЗВОР:Бета  

Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је данас поводом најава да ће синдикати 

просвете 17. новембра одржати штрајк упозорења да су врата за сарадњу са синдикатима 

просвете и даље отворена. 

- Шта им је обећао мој предходник 2015. године, шта није испуњено? Да ли сте ви пречули 

информацију, да је 6,5 одсто више од свих другх са пет одсто. Да ли је сад одмах требало на 12, а 

остали на два? Мислим да то не би било фер. Да ли ће у сваком наредном повећању доћи до 

сустизања, биће, и то они знају добро - казао је Шарчевић. 

Он је рекао да је када је дошао на функцију позвао све синдикате на сарадњу. 

- Формирали смо заједничке тимове који ће се бавити технолошким вишковима. Ни једном 

нисам добио одговор где има проблема да интервенишем. И одједном неки синдикати 

изјављују да ништа није предузето. Богами се варају. Ми смо пре два дана послали централну 

комисију у Лесковац и целу област смо пречешљали. А тамо где имају сумње морају да дају - 

казао је Шарчевић. 

УСПРС је најавио да ће сви запослени, чланови Уније синдиката просветних радника Србије у 

736 школа ступити у једнодневни штрајк упозорења 17. новембра и да ће часови бити скраћени 

на 30 минута. 

Као разлог наведене су, између осталог, мале плате и неисплаћене јубиларне награде. 

Председница УСПРС Јасна Јанковић рекла је на конференцији за новинаре да просветни 

радници не желе да буду грађани другог реда и да траже повећање плата од 12 одсто или 30 

одсто изнад републичког просека зарада. 

Штрајк упозорења најавио је и Синдикат радника у просвети Србије. 
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Још један синдикат у штрајку упозорења 
 

Чланови Синдиката радника у просвети Србије (СРПС) ступиће у штрајк упозорења 17. 

новембра. Тога дана у око 600 школа, чланица СРПС, наставници неће држати први час у 

преподневној и послеподневној смени. 

 

Пише: В. А. 

СРПС тражи линеарно повећање плата запосленима у образовању и њихово изједначавање са 

зарадама у другим јавним делатностима, као и измене Закона о основама система образовања и 

васпитања, које се већ годину и по, иако су договорене са синдикатима, налазе у фиоци". Међу 

штрајкачким захтевима су исплата новогодишње награде, предвиђена споразумом из 2015, 

који су сва четири репрезентативна синдиката потписала са владом после четворомесечног 

штрајка, и измена посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама 

и домовима ученика у члану 22. Тај синдикат тражи да се призна укупан минули рад и да се 

годишњи проценат за минули рад са 0,4 одсто врати на 0,5, као што је у другим јавним 

делатностима. 

СРПС је најавио и да ће потпуни једнодневни штрајк бити организован у децембру, када 

Скупштина Србије буде гласала о буџету за идућу годину. 

- Побољшање материјалног положаја просветних радника није могуће без повећања буџета за 

просвету, чиме би се створили услови за испуњење споразума - поручују из СРПС-а. 

Подсетимо, за 17. новембар штрајк упозорења најавила је и Унија синдиката просветних 

радника, али ће њихови чланови тога дана држати скраћене часове по 30 минута. Одлуке друга 

два репрезентативна синдиката образовања биће познате у понедељак. 

 

Хоће ли двогодишњица почетка највећег штрајка у историји српског образовања променити 

односе на синдикалној сцени 

Синдикати просветара опет разједињени 
 

Хоће ли 17. новембар поново ујединити сва четири репрезентативна синдиката 

образовања, знаће се најкасније у понедељак, када ће Синдикат образовања Србије (СОС) и 

ГСПРС "Независност" одлучити хоће ли организовати штрајк упозорења. 

 

Пише: В. Андрић 

Ставови Синдиката радника у просвети Србије (СРПС) требало би да буду познати данас. 

Према сазнањима нашег листа, готово је извесно да ће сва четири синдиката учествовати у 

једнодневном протесту, чиме ће симболично обележити двогодишњицу почетка највећег 

штрајка у историји српског образовања и поручити влади да нису задовољни најављеним 

повећањем плата. Ипак, и поред идентичних захтева, јединственог наступа синдиката неће 

бити. 
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Чланови Уније синдиката просветних радника, који су одлуку о протесту већ донели, 17. 

новембра држаће скраћене часове од по 30 минута, док остали синдикати незадовољство желе 

да искажу неодржавањем првог часа у преподневној и послеподневној смени. Ставови две 

стране засад су непомирљиви. Из ГСПРС "Независност" најављују да ће СОС-у и СРПС-у 

предложити да сви заједно јавно позову Унију на сарадњу, чија председница Јасна Јанковић 

одговара да је одлука о штрајку донета и да никаквих промена неће бити. 

- То што Унија ради је расипање снаге и уништавање синдикалног покрета у области 

образовања. Они синдикатима не желе добро, јер да желе, сели бисмо заједно и договорили се. 

Лако је радити јефтин маркетинг и тиме придобити још по неког члана, али је питање шта се 

тиме добија. Ниједан синдикат образовања у Србији, па ни Унија, не може самостално да 

спроведе озбиљну акцију. Оно што су урадили 1. септембра је изгледало као на свадби, а ја 

такву синдикалну акцију не могу да подржим - каже за Данас Томислав Живановић, 

председник ГСПРС "Независност". 

Он наводи да тај синдикат разматра неколико опција, али да је најизгледнији сценарио да у 

једнодневном штрајку упозорења 17. новембра њихови чланови не држе први час у 

преподневној и послеподневној смени. 

 

Валентина Илић, председница Синдиката образовања Србије, каже за Данас да ће одлуку о 

евентуалном штрајку председништво тог синдиката донети у понедељак. Она наводи да Унија 

увек радикално улази у протесте, али да их никад не доведе до краја, те да су се на штрајк 

одлучили пребрзо, занемарујући могућност да низ ствари буде решен мирним путем. 

Јасна Јанковић није желела да одговара на изнете критике, напомињући да је Унија своју 

одлуку донела и да је неће мењати. А на питање зашто нису звали остале синдикате да им се 

прикључе, Јанковићева одговара да је Унија "довољно организована да сама може да спроведе 

штрајк". 

Утисак је да су и сами синдикати свесни да је најављена повишица од шест до седам одсто 

максимум који просветни радници могу да очекују и да влада највероватније неће испунити 

споразум, потписан након великог штрајка током школске 2014/15. године. Шансе да се по 

масовности такав штрајк понови такође су мале, због чега се поставља питање оправданости и 

сврхе једнодневног протеста. 

- Морамо да ставимо до знања јавности да влада није испунила оно што је договорено и да ће се 

и убудуће тако понашати, ко год био на њеном челу. Осам година водим синдикалну 

организацију и досад смо три споразума потписали, али их ниједна влада није испоштовала - 

истиче Томислав Живановић. 

И његова колегиница Валентина Илић сматра да просветни радници морају да поруче 

властима да су незадовољни материјалним положајем и тиме што им се "даје на кашичицу", јер 

ће и са најављеним повећањем зарада, опет бити испод републичког просека. Илићева одбацује 

тврдњу да организовањем протеста који немају никаквог ефеката синдикални руководиоци 

оправдавају своје постојање. Указује да о штрајку одлучују синдикални органи, а не 

председници и да је "на терену велико незадовољство запослених", посебно јер се помиње да ће 

ненаставно особље остати без повишице. 

- Ми нудимо решење, да нам не би приговарали како стално само нешто тражимо. Због тога је 

један од наших захтева да се хитно санкционишу одговорни који не преузимају технолошке 
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вишкове. Сматрамо да се ту може уштедети, а новац искористити да исплату новогодишње 

награде или повећање плата, чиме би се делимично испунио споразум потписан са владом - 

каже Јасна Јанковић, напомињући да је у последње две године преузимањем вишкова 

уштеђено скоро 3,5 милијарди динара. 

 

Студети одустали од протеста 

Студенти Економског факултета у Београду одустали су од протеста, јер су се јуче са управом 

договорили о преосталим захтевима. Како је саопштено након састанка, радна група који ће 

чинити по два представника управе и Студентског парламента, предложиће смањење цене 

пренетог ЕСП бода, о којем ће се потом изјаснити Наставно-научно веће. Наводи се да ће 

систем степенастог вредновања ЕСПБ бити постављен тако да се награди успешност студирања. 

 

Јанковић: Влада заборавила на споразум са просветарима 
 

Јасна Јанковић из Уније синдиката просветних радника изјавила је и да са најављеним 

повећањем, просветари не могу да достигну републички просек и нагласила да су са Владом 

потписали споразум прошле године, али да је он заборављен. 

 

Пише: Фонет 

Ова школска година почела је без штрајка просветних радника. Међутим, за само месец и по 

касније, за 17. новембар, заказан је нови протест. Ово је, како тврде у Унији синдиката 

просветних радника, штрајк упозорења, а захтев је - повећање плате од 12 одсто, уместо седам 

колико је понудила држава, пише Н1. 

Он је рекла да просветари нису почели штрајк на почетку школске године јер је тек дошла нова 

влада којој су дали 100 дана да виде шта ће са просветом урадити. 

Додала је да штрајк упозорења подразумева скраћење часова на 30 минута у оним школама где 

постоји чланство Уније синдиката просветних радника. Унија синдиката има чланове у 736 

школа, основних, средњих, и преддшколски установа, навела је. 

Јанковиће је подсетила да су представници просвете 24. априла 2015. потписали са Владом 

споразум. Борили смо се пет месеци за платне разреде, који омогућавају принцип праведности, 

навела је и додала: "И годину дана након потписивања, испада да је споразум заборављен". 

Потписано је да се почне са применом Закона о платним разредима, да се изврши испалта 

светосавских и новогодишњих награда, као и побољшање материјалног положаја, за који 

просветари кажу да је и даље лош. 

Споразум су потписали Вербић и Кори Удовички, тадашњи министри, али га је прихватила 

Влада Србије, нагласила је Јанковић. 

У ресорном министарству су без коментара за најављени штрајк. Кажу да ће се бавити 

решавањем технолошких вишкова, којих има 2.673. 

Јанковић је додала да је удомљавање технолошких вишкова дошло до једне границе где се 

више не може и показало се да директори који су бахати не слушају никог. 

Она је поновила да је просечна плата у просвети 39.800, а републички просек преко 45.000 

динара. 



12 

 

"Ми чак и са повећањем од 7 одсто не можемо чак ни тај просек да стигнемо, а камоли да 

пређемо што би било логично јер имамо велики број високообразованих", додала је она. 

Желимо, како је нагласила, да нас пре 17. новембра неко позове да разговарамо, да изнесемо 

конкретне предлоге што се тиче технолошких вишкова. 

Министар се одмах ухватио у коштац с тиме, "Али он није адреса за новац, јер не држи 

новчаник", упозорила је Јанковић.  

 

Месец дана штрајка глађу 

 
Суморна атмосфера, исцрпљени радниции неизвесна будућност, слика је 30. дана штрајка 

глађу групе радника са инвалидитетом у крагујевачкој фабрици “Застава ИНПРО”, рекла је 

ФоНету Љубисава Вранић, која заједно са још 20 колега од 11. октобра не узима храну. 

 

Пише: ФоНет 

Она је истакла да, осим што се обрада радника за инвалсидске пензије приводи крају, њихови 

остали захтеви нису решени. 

Разочарани смо одуговлачењем решавања наших проблема. Практично смо још на почетку и 

осим те обраде за пензију, све остало је на почетку, рекла је Видић. Према њеним наводима, 

“већина радника била је непријатно изненађена када су сазнали колике ће нам бити 

инвалидске пензије”, јер су, како тврди, “били поткрадани и у том сегменту. 

Упоређивањем листинг о уплатама доприноса и обрачуна које поседујемо види се да нам они 

нису уплаћивани сходно нашим зарадама, истакла је Вранић. Група инвалида рада од 11. 

октобра одбија да узима храну тражећи неисплаћене зараде и друге принадлежности. 

Након исцрпљујућег штрајка глађу, који траје већ 30 дана, већина штрајкача жели да оде у 

инвалидску пензију, због чега ових дана прикупљају потребне налазе лекара специјалиста и 

очекују да комисија о томе што пре одлучи. 

 

Синдикат Независност тражи хитну смену челника нишког Водовода 

Незаконито и штетно понашање директора 
 

Одбор повереника синдиката Независност затражио је хитну смену директора ЈКП "Наиссус" 

Дејана Андрејевића због, како је наведено, његових незаконитих и неморалних поступака који 

наносе милионске штете овом предузећу и његовим радницима. 

 

Пише: З. Миладиновић 

Директор нишког Водовода негирао је оптужбе наведене у отвореном писму синдиката, 

доводећи у сумњу и његову веродостојност. 

У писму достављеном медијима Андрејевић се оптужује за наводне нелегалне пословне потезе, 

партијско запошљавање и друге коруптивне активности, као и систематски мобинг 

неистомишљеника. Оптужују га да је Водовод током 2015. инвеститорима тридесетак нових 

стамбених зграда додељивало легалан прикључак, али без водомера. Наводи се и да актуелни 
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директор није сачинио програм изласка предузећа из "банкарског ропства", већ је тај дуг и сам 

увећао, а проблем покушао да реши повећањем цене воде и смањењем плата. 

Андрејевић наводно није ни граду ни Надзорном одбору подносио рачуне о ефектима 

"многобројних службених путовања у иностранство, на које је водио своје истомишљенике". 

Селективно је додељивао спонзорства и донације, па тако "и ортаковом оцу платио пола 

милиона динара да рекламира Водовод", тврди се, без прецизнијих података о оваквом послу. 

На челу Андрејевићеве приватне фирме "Прохром" налази се његов шеф протокола у Водоводу 

и партијски саборац Марко Станковић, тврди се, и подсећа да је Агенција за борбу против 

корупције покренула поступак против Андрејевића, јер је шест месеци руководио и јавним и 

приватним предузећем. 

 

Синдикат тврди и да је директор Водовода наводно запосленима годинама није поштовао 

Уредбу Владе да вредност једног радног сата у предузећу не сме бити нижа од 121 динар. Он је, 

тврди се, великом броју запослених самоиницијативно и без икаквих критеријума или 

образложења смањио коефицијент, а тиме и зараду. Образложења није било ни када је "сменио 

стотинак одговорних и стручних радника". Запошљавао је, међутим, своје пријатеље, а вишу 

стручну спрему признавао само својим присталицама, тврди се у овом саопштењу. 

 

"Директор Андрејевић је први у историји који је писаном наредбом забранио одлазак 

члановима синдиката на главни протест у Београду, организован поводом доношења Закона о 

раду, уз претњу санкцијама. Било је забрањено узети зарађени дан или дан од годишњег 

одмора, па чак и дан боловања. С друге стране, током управљања предузећем, више пута је 

одобравао плаћени дан свим запосленима који су одлазили широм Србије на скупове подршке 

странци којој припада (СНС, п. а.), што је директно кршење Закона о раду, наводи се у 

отвореном писму овог синдиката. 

 

Андрејевић: То није став синдиката 

Дејан Андрејевић рекао је да допис који је упућен медијима "нема деловодни број, нити печат, 

па је неприхватљив". "У овом случају ради се о личном ставу једног човека, који је и творац 

текста, чија садржина, поред тога што обилује неистинама и обманама, не представља став 

запослених и чланова синдиката, већ појединца који је употребио логотип једног од синдиката 

у ЈКП ''Наиссус', рекао је Андрејевић за Јужне вести, не наводећи о ком "човеку" је реч. 

 

 

 

"Просвета одмах на 12%? Не би било фер" 
 

Београд -- Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је да не види разлоге за штрајк 

просветара, јер ће они добити највеће повећање плата од 6,5 одсто. 
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ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Министар је позвао све представнике синдиката у просвети на радни састанак у понедељак, где 

би се разговарало о проблему технолошких вишкова, али и поручио да су им врата тог 

министарства увек отворена. 

Шарчевић је прецизирао да ће просветари добити веће повећање од полиције, војске и 

запослених у здравству.  

 

"Да ли је просвета требало одмах да дође на 12 одсто, како траже поједини синдикати? Не знам, 

не водим ја ту политику. Мислим да то не би биило фер", рекао је Шарчевић новинарима у 

Београду.  

 

Он је додао да ће се и тај проценат сустићи наредним повећањима, те да просветари то добро 

знају, али да синдикати, како је рекао, имају потребу да се огласе и на тај начин обавесте 

чланство да постоје.  

 

"Питање је да ли су сви репрезентативни, да ли сви добијају онај додатак који су себи 

обезбедили, да ли има лажне запослености - ја имам хиљаду других питања за укупну јавност", 

нагласио је министар.  

 

Подсетио је да је по доласку на министарску позицију све синдикате позвао на сарадњу, те да су 

формирани заједнички тимови који се баве технолошким вишковима.  

 

Не може, казао је, да неко тек тако изађе и каже да ништа није предузето.  

 

"Ми смо пре два дана послали централну комисију у Лесковац и целу област смо пречешљали. 

Тамо где постоје сумње обавезни су да министарству доставе податке", рекао је Шарчевић. 

 

 

СДС подржава захтеве просветара 

ИЗВОР:ТАНЈУГ 
Социјалдемократска странка саопштила је да подржава захтев синдиката да плате у просвети 

буду повећане за више од 10 одсто. 

"СДС у потпуности подржава захтев синдиката за повећањем плата просветним радницима за 

више од 10 одсто, јер ово повећање, које громогласно најављује Вучићева влада уз подршку 

режимских медија, не досеже њихов ниво из 2015. године, када су плате просветарима 

смањене", наводи се у саопштењу. 

СДС је навео и да тражи да влада у преговорима са међународним финансијским 

организацијама обезбеди повећање издвајања за образовање до нивоа од седам одсто бруто 

друштвеног производа и повећање плата до 10 одсто изнад просека у јавном сектору за исти 

ниво квалификација. 
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"Само на тај начин ће Србија моћи да задржи квалитетне наставнике и да придобије за 

наставничку професију најталентованије младе који ће својом енергијом и знањем 

трансформисати образовни систем, школу и учење", наводи се у саопштењу. 

 

 
 

"Просветари добијају повећање плата, нема разлога за штрајк" 
 

Извор: Танјуг 

Просветни радници ће добити повећање плате од 6,5 одсто, тако да не видим 

разлоге за штрајк, изјавио је данас министар просвете Младен Шарчевић. 

 

Министар је позвао све представнике синдиката у просвети на радни састанак у понедељак, где 

би се разговарало о проблему технолошких вишкова, али и поручио да су им врата тог 

министарства увек отворена. 

Шарчевић је прецизирао да ће просветари добити веће повећање од полиције, војске и 

запослених у здравству. 

"Да ли је просвета требало одмах да дође на 12 одсто, како траже поједини синдикати, не знам, 

не водим ја ту политику. Мислим да то не би биило фер", рекао је Шарчевић новинарима у 

Београду. 

Он је додао да ће се и тај проценат сустићи наредним повећањима, те да просветари то добро 

знају, али да синдикати, како је рекао, имају потребу да се огласе и на тај начин обавесте 

чланство да постоје. 

"Питање је да ли су сви репрезентативни, да ли сви добијају онај додатак који су себи 

обезбедили, да ли има лажне запослености - ја имам хиљаду других питања за укупну јавност", 

нагласио је министар. 

Подсетио је да је по доласку на министарску позицију све синдикате позвао на сарадњу, те да су 

формирани заједнички тимови који се баве технолошким вишковима. Не може, казао је, да 

неко тек тако изађе и каже да ништа није предузето. 

"Ми смо пре два дана послали централну комисију у Лесковац и целу област смо пречешљали. 

Тамо где постоје сумње обавезни су да министарству доставе податке", рекао је Шарчевић. 
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Шарчевић: Врата за сарадњу са синдикатима и даље отворена 
 

Аутор текста: Бета 

Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је, поводом најава да ће синдикати 

просвете 17. новембра одржати штрајк упозорења, да су врата за сарадњу са 

синдикатима просвете и даље отворена. 

 

"Шта им је обећао мој претходник 2015. године, шта није испуњено? Да ли сте ви пречули 

информацију. Да је 6,5 одсто више од свих другх са пет одсто. Да ли је сад одмах требало на 12, 

а остали на два? Мислим да то не би било фер. Да ли ће у сваком наредном повећању доћи до 

сустизања, биће, и то они знају добро", казао је Шарчевић. 

Он је рекао да је када је дошао на функцију позвао све синдикате на сарадњу. 

"Формирали смо заједничке тимове који ће се бавити технолошким вишковима. Ниједном 

нисам добио одговор где има проблем да интервенишем. И одједном неки синдикати изјављују 

да ништа није предузето. Богами се варају. Ми смо пре два дана послали централну комисију у 

Лесковац и целу област смо пречешљали. А тамо где имају сумње морају да дају", казао је 

Шарчевић. 

Сви запослени, чланови Уније синдиката просветних радника Србије, у 736 школа ступиће у 

једнодневни штрајк упозорења 17. новембра и да ће часови бити скраћени на 30 минута. 

Као разлог наведене су, између осталог, мале плате и неисплаћене јубиларне награде. Траже 

повећање плата од 12 одсто или 30 одсто изнад републичког просека зарада. 

Штрајк упозорења најавио је и Синдикат радника у просвети Србије. 

 

 

  
 

Просветари најавили штрајк 17. новембра, скраћени часови 

 

Чачак - Сви запослени чланови Уније синдикта просветних радника 

Србије(УСПРС) ступи ће у једнодневни штрајк упозорења, 

у четвртак 17. новембра на двогодишњицу „великог штрајка“, рекао је члан руководства УСПРС 

Владимир Аџић. 

Тог дана, у школама чланицама Уније синдиката просветних радника Србије, часови ће бити 

скраћени на 30 минута. 

http://rs.n1info.com/topicv14/Beta/1


17 

 

„Разлози због чега је Унија синдиката просветних радника донела одлуку да ступи у штрајк су 

несипуњавање споразума потписаног са Владом из априла 2015. године, где је било 

гарантовано да ће бити исплаћена Светосавска или Видовданска награда и да ће од 2016. 

кренути платни разреди, који још нису ни формирани“, навео је Аџић. 

Он је истакао да синдикат има предлоге везано за побољшање материјалног положаја 

просветнних радника као и у вези плата које су 13,45 одсто испод републичког просека. 

„Тражимо повећање плата од 12 одсто у децембру и у наредним годинама сукцесивно  да би се 

дошло до односа 1:2:3 (минималац, средња школа и факултет)“, каже Аџић. 

Он је додао да ако тежимо да будемо озбиљна држава, која иде ка ЕУ онда би овај штрајк 

требало да буде велика узбуна за државу, Унија синдиката има 736 школа и близу 30.000 

просветних радника. 

Унија синдиката је 13. априла поднела тужбу Општинском суду у Београду због неиспуњавања 

захтева потписаних после петомесечног штрајка. 

„Споразум су потписала и два министра, који ће морати на суду да објасне због чега ништа није 

испуњено“, наводи Аџић. 

Он додаје да је садашњем министру 7. новембра  поднета одлука о штрајку, али да  још увек 

штрајкачки одбор на челу са председником Уније Јасном Јанковић није позван од стране 

Министарства просвете на преговоре. 

„Други синдикати ће штрајковати на годишњицу Великог штрајка ,само не знам у ком обиму“, 

закључује Аџић. 

Иначе, у заједничком штрајку била су сва четири синдиката, с тим што су два синдиката раније 

потписала споразум,  а у штрајку до краја је била Унија синдиката и просветних радника и 

Синдикат радника у просвети. 

 

 

 

Штрајк упозорења и у крагујевачким школама 

 

Аутор:  Бранко Вукашиновић 

Просветни радници ће 17. новембра одржати штрајк упозорења како би упозорили на тешку 

материјалну ситуацију у којој се налазе. У 736 школа широм наше земље, међу којима су и 

крагујевачке, часови ће следећег четвртка бити скраћени на 30 минута, потврдили су за 

ИнфоКГ из овдашње Уније синдиката просветних радника. 
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Из Уније синдиката просветних радника Србије поручују да су обећања из споразума 

потписаног 2015. године још увек само слово на папиру. 

"Практично држава што год се обавезала није испунила ништа или готово ништа", каже 

Звонимир Јовић из Уније синдиката просветних радника Србије. 

 

Потписано је да се почне са применом Закона о платним разредима, да се изврши исплата 

светосавских и новогодишњих награда, као и побољшање материјалног положаја, за који 

просветари кажу да је и даље лош. 

 

"Такође се држава обавезала да ће исплатити запосленима у току 2015. године једнократну 

помоћ у висини до једне плате, ово су они превели па су нам после штрајка упозорења 

исплатили помоћ у висини од 7.500 динара, срамота за државу шта је обећала, а шта је 

испунила", каже Јовић. 

У ресорном министартву за овакве наводе, као и најављени штрајку су без коментара. Кажу да 

ће се бавити решавањем технолошких вишкова, којих има 2.673. 

 

"Заједничке комисије Министарства просвете, науке и технолошког развоја и синдиката 

раде на терену на решавању питања технолошких вишкова. Уколико се утврди да је било 

злоупотреба Министарство ће предузети све законом расположиве мере", наводе у 

министарству. 

 

Премијер Александар Вучић најавио је повећање плата просветним радницима до краја 

године, али просветари кажу да ће повећањем од 6-7 одсто њихове зараде остати испод 

републичког просека. Најављују и могући наставак штрајка уколико им се захтеви не испуне. 

 

 

 

 

 

 


