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"Без нас би градови стали, и нама 5% веће плате" 
Извор: Бета  

 
Београд -- Асоцијација слободних и независних синдиката (АСНС) затражила је да и 
запосленима у јавним комуналним предузећима плата од идуће године буде повећана пет 
одсто.  
"Радници у комуналним предузећима су, поново, подцењени и грубо дискриминисани у односу 
на остале запослене у јавном сектору. Сви у јавном сектору добијају повећање плата осим 
комуналаца", наводи се у саопштењу АСНС. 
"Иако раде најтеже послове без којих би стали градови, привреда, образовање, здравство и то 
најчешће без основних услова за рад, 68.000 комуналаца прима зараду за 20 одсто мању од 
просека Србије", додају они.  
Грански синдикат саобраћаја и комуналних делатности АСНС је најавио да ће, ако Влада 
Србије не одлучи да и радницима комуналих предузећа повећа зараде, бити принуђен да се 
свим синдикалним средствима избори за права тих радника, "укључујући и синдикалне 
протесте и штрајкове".  
Републички одбор Самосталног синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности 
раније је најавио да ће 9. новембра пред Владом Србије одржати јавну седницу са захтевом да 
буду повећане плате у јавним комуналним предузећима.  
Тај синдикат је саопштио да ће 29. новембра организовати протест испред Владе Србије ако не 
буде постигнут договор о повишици зарада комуналаца. 
 

 

 

 
 

Двадесет младих запослено у Ивањици  
 
Сарадња приватног сектора и организација цивилног друштва довеле до одрживог 
запошљавања младих на локалном нивоу 
Заједничким залагањем приватне компаније "Матис" из Ивањице и Удружења "Покрет за 
европски развој образовања - ПЕРО" направљен је још један значајан корак у остварењу једног 
од кључних циљева Националне стратегије за младе, који се односи на смањење стопе 
незапослености младих у Србији.  
Двадесеторо младих људи из Ивањице и околине успешно је прошло кроз веома захтеван 
процес селекције, који је подразумевао обуку и тестирање четири пута више кандидата 
изабраних путем јавног позива и заинтересованих да стекну праксу и квалификују се за 
дефицитарна занимања у дрвно-прерађивачкој индустрији. Млади су запослени кроз пројекат 
"Како до посла 2" који Удружење ПЕРО спроводи у партнерству с фабриком намештаја "Матис" 
из Ивањице, а под покровитељством Министарства омладине и спорта.  



3 

 

"Матис" и "ПЕРО" удружили су снаге и представили пример како успешна сарадња приватног 
сектора и цивилног друштва може да резултира одрживим решавањем једног од кључних 
друштвених проблема, што је добра пракса примењива и у другим локалним срединама.  
Подршка оваквим иницијативама дугогодишња је активност Министарства омладине и спорта 
која има за циљ да подстакне и стимулише све облике запошљавања, самозапошљавања и 
предузетништва младих.  
 
 

 

 

 
Србији треба нова индустријска будућност 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Пред Србијом је, између осталог, и рад на отварању поглавља 20 „Предузетништво и 
индустријска политика”, у којем мора да дефинише правце развоја своје привреде на дуги рок 
и утврди приоритете.  
Искуства земаља које су испуњавале услове да би ушле у европску породицу указују на то да у 
оквиру тог поглавља Србија мора не само да има концепт индустријске политике већ и да у том 
делу учествују и представници науке и образовања да би се кроз спону привреде и науке 
произвели нови производи и утврдио пут до нових тржишта, препознали трендови, 
конкурентске предности, али и технолошке иновације које су преко потребне зарад 
равноправне борбе с државама које су у томе деценију-две испред нас. 
Влада Србије већ припрема нову индустријску политику, која има акценат на модернизацији 
индустријских постројења и управљања, с обзиром на то да је свет већ закорачио на четврту 
индустријску револуцију која захтева паметну дигиталну технологију. Помоћница министра 
привреде Катарина Јовановић Обрадовић објашњава да је важно да Србија покаже спремност и 
могућност да своју конкурентност дугорочно гради на иновацијама, на памети, а не на јефтиној 
радној снази. Другим речима, нова индустријска стратегија треба да отклони све недостатке 
који успоравају и отежавају развој и потребе привреде, а по првим најавама, биће дефинисана 
кроз прехрамбену индустрију, дрвну и индустрију намештаја, индустрију гума и пластике и 
сектор машинства и производњу опреме. 
По објашњењу Министарства привреде, ЕУ нема чврсте препоруке о томе у којем правцу би 
наша држава требало да води своју индустријску политику, већ је важно да она прати 
националне потребе. То пак значи да се прво морају дефинисати националне потребе у српској 
индустрији. Катарина Јовановић Обрадовић, која је и шефица преговарачке групе за поглавље 
20, објашњава да индустријска политика и стратегије за њено спровођење имају циљ да 
повећају конкурентност, убрзају структурне промене, приватизацију и реиндустрализацију, 
допринесу побољшању пословног амбијента, повећању извоза и инвестиција, као и да подстичу 
развој предузетништва и иновација. 
– Од нас се тражи да знамо шта радимо, како да водимо индустријску политику и користимо 
дозвољене инструменте – објаснила је Катарина Јовановић Обрадовић. – Када се усвоји 
аналитичка основа, у виду националог документа о индустријској политици, биће потребно још 
две-три године за оцену како ми то спроводимо и проверу да ли остварујемо резултате. 
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Професор Драган Ђуричин устврдио је да реиндустрализација Србије не може бити обављена 
без укључивања у технолошки ниво Европе и трајаће бар 20 година. По његовој оцени, 
привреда Србије није успела да савлада транзициони шок. 
– При том је обанављање некад конкуретних производа у Србији, сан који се више не може 
сањати, него тежиште треба ставити на енергетику, храну и прехрамбену индустрију, уз 
уважавање четири европска правила: одржива енергетика, интегрисани транспорт, сигурна 
храна и социјални трошкови старења становништва – оценио је професор Ђуричин. 
И други економисти се слажу у томе да обнављања индустрије која је некада била у Србији 
више нема и да је сада тешко поново успоставити индустрију и отворити фабрике које су 
некада постојале. Јер, после 20 година уништавања српске индустрије – а томе је највише 
допринела погрешна приватизација – данас више нема ни квалификованих радника, ни 
инжењера, ни новца за увоз опреме. Од 2.350 приватизованих предузећа чак сваки трећи 
уговор је раскинут, а 537 фирми уопште није нашло купца. Сада су и многи некада моћни 
индустријски гиганти завршили или у стечају или су ликвидирани па је биланс српске 
индустрије у последњој години много гори него пре десетак година када је држава настојала да 
их одржава на „вештачким плућима”. Довољно говори и податак да је некада у индустрији 
имало места 680.000 запослених у друштвеним фирмама, а да сада у приватизованим 
предузећима ради њих 280.000. 
Невидљива рука тржишта ништа не решава 
Велики индустријски системи су пропали, а за нека предузећа ће у најновијем таласу 
приватизације ускоро бити познато да ли ће преживети. Да би се барем део преосталих 
индустријских комплекса „извукао”, економски стручњаци оцењују да је потребна помоћ 
државе јер су претходне две деценије промашене приватизације показале да ништа не може 
бити регулисано спонтано и „невидљивом руком тржишта”. Мора постојати системски план 
Владе Србије, и управо због тога се и припрема документ о новој индустријској политици у 
којем ће држава бити та која ствара амбијент за инвестиције, запошљавање и извоз. 
 
 

Војвођански металци обрну 500 милиона евра 
Аутор:Е. Дн. 
 
У Србији постоји око 40 кластера – пословних удружења грађана. Њихов основни циљ је 
гранско и регионално удруживање малих и средњих предузећа, ради лакшег и успешнијег 
наступа на страним тржиштима. 
Кластери раде на бољем коришћењу европских фондова, које је у Србији испод 15 одсто, кажу у 
Асоцијацији српских кластера АСКА. Кластерско удруживање компанија подстиче и Привредна 
комора јер страни партнери уважавају тржишта на којима могу да сарађују с више фирми. 
„Војводина метал кластер” има 136 чланица са 7.500 запослених и укупним прометом од 500 
милиона евра, од којих 120 милиона евра чини извоз. У последњих пет година организовали су 
200 обука и семинара, на којима је професионалне сертификате добило више од 4.000 људи. 
– Ми смо у више од 20 наших компанија увели пословно-информационе системе, у више од 80 
наших предузећа субвенционисали увођење ИСО стандарда као једног од облика 
конкурентности у домаћој привреди – каже Зоран Пекез из „Војводина метал кластера”. 
Асоцијација српских кластера, основана прошле године, окупља девет кластера који су већ су 
постигли одређене успехе. 
– Од едукације, да би смо повећали број људи који имају компетенције и знања да се баве 
европским пројектима, до механизама којима ће држава помоћи ентитетима, предузећима, 
малим и средњим предузећима, непрофитним организацијама, да тај новац узму – објашњава 
Милан Шолаја из „Војвођанског ИЦТ кластера”. 
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Привредна комора Србије помаже и подстиче кластеризацију јер тако привредници унутар 
гране или региона добију бољу цену за набавку сировина за производњу, и друге погодности. 
– Ми управо промовишемо модел кластеризације у Србији јер је нама лакше да помогнемо 
интернационализацију српских компанија онда када оне могу да постигну и да заједнички 
произведу већу количину производа – рекао је Александар Кемериш из Привредне коморе 
Србије. – То је посебно важно за нека тржишта која могу да апсорбују већу количину робе. 
Покретачи развоја 
Кластери омогућавају и успешан наступ на појединим великим светским тржиштима. 
Извоз у Русију без царине и повољне царинске стопе за извоз у Турску погодују да наши 
кластери постану оно што су у Европској унији – покретачи привредног развоја и ствараоци 
нове вредности. 
 
 
 

Свим пензионерима по 6.000 динара почетком децембра 
Аутор:Љубинка Малешевић 
 
Почетком наредног месеца сви пензионери у Србији, њих више од 1,7 милион, добиће 
једнократну помоћ од 6.000 динара. За исплату те помоћи потребно је издвојити око десет 
милијарди динара, или нешто више од 80 милиона евра. 
Држава је овога пута одлучила да једнократну помоћ добију сви пензионери, а не само они са 
најмањим пензијама, како је то најављивано. Економиста Млађен Ковачевић сматра да не би 
требало постављати питање да ли би сви пензионери пођеднако треало да је добију јер, 
подсећа, онима који имају највише пензије је приликом умањења новембра 2014. највише и 
одузето. 
– Тако би се бар делимично изједначили – објаснио је Ковачевић. – Помоћ и повећање које се 
најављује за наредну годину неће ни делимично покрити повећање цене живота јер они тај 
новац неће потрошити за путовање у бели свет авионом, већ за егистенцијалне потребе као што 
су храна, струја, стан. Пензионери с најнижим примањима су последњи пут добили веће 
чекове, иако им они пре тога нису ни били смањени. 
Министарство финансија још увек прави рачуницу о најављеном повећању пензија од почетка 
наредне године. Рачуница се прави о повећању од 1,5 и од 1,7 одсто. Мада је наизглед разлика 
између процента повећања мала, сума новца коју треба издвојити из буyета када се рачуна цела 
година није занемарљива. Управо због тога се више верује да ће пензије од Нове године бити 
веће 1,5 одсто. Уколико се те прогнозе остваре, то значи да ће пензионер с просечним чеком од 
23.456 динара у новчанику имати 351 динар више, односно да ће просечна пензија износити 
23.807 динара. 
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Власт не види штрајкаче 
Пише: Редакцијски коментар 
 
Шта је то потребно да ураде штрајкачи, на пример они који гладују у Крагујевцу, да би 
скренули пажњу премијера и министра рада на своје проблеме?  
Да ли ико, осим појединих синдиката и медија мари за то што још од 11. октобра инвалиди рада 
у "Застави ИНПРО", један по један одлазе са свог "бојишта" у болницу, јер исцрпљени у 
штрајку глађу нарушавају своје ионако крхко здравље. 
Истовремено хоће ли надлежни, а ко није надлежнији од министра рада, барем 
прокоментарисати штрајк радника у свилајначкој циглани "Ресава", који још од маја нису 
добили плате нити доприносе, док се двојица приватника натежу чије је и како је пропало 
предузеће, а у целу причу је умешан и саветник председника Србије. Да ли ће се ова два случаја, 
као и многи други завршити познатом тактиком исцрпљивања и прећуткивања, или ће 
коначно неко почети да ради свој посао? 
Судећи по ономе што се дешава, очигледно је да "штофа" за други сценарио нема, јер када они 
који су на власти, за овакве или још горе радничке проблеме, кажу да су неистинити или 
небитни, слично премијеру када је ономад на југу Србије изјавио да није видео "те фамозне 
пелене" у Јури, нити има утисак да их тамо киње за мале новце, онда нисмо далеко од процене 
да то ни нижи нивои власти неће учинити. Иако се сада председник Владе хвали да ће урадити 
дупло више путева од Броза. Које ће градити српски лумпенпролетаријат у мало преосталих 
фирми, под палицом иностраних "тендериста" и од сироте Србије субвенционисаних моћника. 
Наравно, моћници, домаћи и страни, немају разлога да брину у земљи у којој се истовремено 
синдикати, част изузецима, више боре за сопствени и статус својих челника него за тамо неку 
радничку солидарност, а народни посланици нит брину нит спомињу своје "сужње", због којих 
би ваљда требало да прозборе коју реч у парламенту. 
Да ли би и председник, барем због својег искуства са стиропором, могао да скрене пажњу 
институцијама да су ту да раде свој посао, а не да скрећу главу од неких тамо убогих инвалида 
рада или циглара? А премијер ако већ воли да прима грађане да му се жале, а он је ту, како је и 
сам рекао, да би ти људи чули и топлу људску реч, може ли да оде на ноге код крагујевачких 
инвалида рада, јер су после 28 дана гладовања и сталних апела психички и здравствено 
посустали? Наравно, у друштву министра рада, који би више да води бригу о Хрватској, њеним 
дужносницима и свакојаким алајбеговим сламама. 
 

 

Николић: Катар заинтересован за бање 
Пише: Фонет 
 
Председник Србије Томислав Николић разговарао је данас у Дохи са председником Владе и 
министром унутрашњих послова Катара, шеиком Абдулахом бин Насером бин Калифом Ал 
Танијем. 
Николић је предложио да се, након потписивања споразума, формира Мешовита комисија која 
би дефинисала конкретне области за које постоји интерес и могућности за свеобухватну 
сарадњу, саопштила је Прес служба председника Србије. 
Он је истакао да тренутна економска сарадња између две земље није довољно развијена, а да је 
трговинска размена врло скромна, имајући у виду могућности две привреде. 
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„То је нешто што, као пријатељи, можемо и морамо да променимо, у интересу бољег живота 
свих наших грађана”, рекао је Николић. 
Он је позвао катарске компаније да улажу у српску привреду, истакавши да је Србија земља 
која може много тога да понуди инвеститорима. 
Шеик Абдулах бин Насер бин Калиф Ал Тани се сагласио са Николићем да се из Катара у 
Србију упути привредна делегација, која би на прави начин могла да сагледа све могућности за 
даљу сарадњу. 
Он је изразио уверење да две земље могу успешно да сарађују у бројним областима и да би зато 
било добро да се што пре успостави контакт између заинтересованих катарских компанија, 
српских привредника и Владе Србије. 
Николић је прихватио предлог да Влада Србије припреми проспекте свих предузећа која могу 
да сарађују са катарским компанијама, а посебно проспекте за 36 бања које су у процесу 
приватизације, а за које су катарске фирме заинтересоване. 
Николић је у недељу увече, током састанка са делегацијом најутицајнијих катарских 
привредника које је предводио шеик Фејсал бин Касим Ал-Тани, председник Катарске бизнис 
асоцијације, позвао катарске компаније да улажу у српску привреду, истакавши да је Србија 
земља која може много тога да понуди инвеститорима.  
 

 
 

 
 
 

Извршитељи пописали део имовине Радио-телевизије Крагујевац због 
неисплаћених плата  
Извор:Бета 

 

Извршитељи су данас пописали део имовине приватизоване Радио-телевизије Крагујевац 
(РТК) поводом тужби 22 радника у том медију на име неисплаћених зарада, речено је агенцији 
Бета у синдикату "Независност". 
Према речима повереника синдиката "Независност" Горана Антонијевића, пописана имовина, 
коју чини и неколико аутомобила, може да буде продата у року од 15 до 30 дана,уколико 
власник предузећа Радоица Милосављевић, у међувремену не уплати дуговања за зараде. 
- Уколико дође до продаје и само једне ствари, стечен један од разлога за раскид приватизације 
- рекао је Антонијевић. 
Он је додао да је из инспекције рада стигло решење којим се налаже послодавцу да исплати све 
заостале зараде, односно зараде за јун, јул, август и септембар, у року од 15 дана под претњом 
новчане казне и подношења захтева за прекршајни поступак. 
Антонијевић је навео да се данас "списак невоља" за РТК не завршава, јер се очекује да 
Регулаторно тело за електронске медије (РЕМ) одлучи да ли ће тој медијској кући да ускрати 
сигнал због тога што није у року уплатила накнаду за дозволу за радио и телевизију, у износу 
већем од 1,6 милиона динара. 
Због тешког стања у Радио телевизији Крагујевац, синдикат је данас најавио радикализацију 
једночасовног штрајка упозорења који се одржава последње три недеље. 
- Штрајк упозорења ћемо одржавати од данас у времену од 18.30 до 19.30 часова, што значу да 
неће бити емитована централна информативна емисија 'Хроника'. Наредних дана ћемо мењати 
време за одржавање штрајка упозорења у РТК - рекао је Антонијевић. 
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Радио-телевизија Крагујевац је приватизована у октобру прошле године, када је власник те 
медијске куће постао бизнисмен и политичар из Крушевца Радоица Милосављевић. 
Запослени у РТК су од почетка приватизације штрајковали неколико пута због неисплаћених 
зарада. 
У тој медијској кући ради 67 запослених. 
 

 

Проблеми у примени колективног уговора: Медицинари можда не 
добију увећане плате  
Аутор:В. МИШЉЕНОВИЋ  

 

Нови колективни уговор у здравству радницима са посебним и отежаним условима рада 
прописује увећање плате, али колико њих ће то заиста и добити нико тренутно не зна. 
Тумачење одредби уговора које за те услове дају још пет до 15 одсто на плату, направило је 
конфузију у здравственим установама. Ни управе ни синдикати нису били сигурни како треба 
да се обрачуна увећање, па су затражили тумачење Министарства здравља. 
Допис који су добили из Министарства здравља проблем је, међутим, увећао, а синдикалце 
алармирао. 
- Стигло је обавештење да се то увећање односи на радна места која су у Елаборату о процени 
ризика радног места наведена као места са посебним и отежаним условима рада. То се нигде не 
помиње у колективном уговору и сада се не зна шта треба да се примени. Шта да се ради ако је 
радно место наведено у колективном уговору, а није и у елаборату? Одговорно тврдим да многе 
установе немају те елаборате или немају ваљане – каже председник Самосталног синдиката 
радника у здравству Жељко Шукало. 
Сви очекују да министар здравља ускоро разјасни дилему. Синдикалци у међувремену сумњају 
да се овако жели ограничити колективни уговор и спречити увећање примања дато у августу, 
јер новца за то нема, а ни ММФ не дозвољава веће плате. Неки директори признају да ће 
смањивати коефицијенте да би имали новца за ова нова увећања. 
На овакве оцене синдиката из Министарства још нису директно одговорили, али тврде да они 
установама нису послали тумачење колективног уговора, већ само обавештење. 
- Сва тумачења дају се на основу заједничког става свих чланова Комисије за тумачење и 
праћење примене уговора, док обавештење доставља Министарство – кажу у Министарству. 
Миленко Гранулић, председник Синдиката здравства који је потписао нови колективни уговор 
тврди, ипак, да нико не може да га ограничи. 
- Не знам зашто је министарство то везало за елаборат. Оно није ни надлежно за тумачење 
колективног уговора, а не даје ни плате. Директори треба да се воде само колективним 
уговором и он се мора у потпуности применити и ту нема дилеме – истиче он. 
Враћање примања  
- Колективни уговор не даје никакво увећање примања у здравству, већ само враћање онога 
што је радницима узето у последњих 3-4 године, кроз смањење коефицијената - истиче 
Гранулић. 
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Американци у Прибоју покрећу производњу клима уређаја  
Аутор:В. Лојаница  
 
Компанија „МХТ Продукт“ из САД отвориће у Слободној зони Прибој погон за производњу 
клима и расхладних уређаја. 
Како је презицирано уговором који су данас потписали Шарам Масудни, власник америчке 
компаније, и Милисав Шалипур, директор Слободне зоне, „МХТ Продукт“ ће до краја новембра 
кренути у адаптацију једног од некадашњих ФАП-ових погона у коме ће пословати, а 
производња рахсладних уређаја требало би да почне у првој половини 2017. 
Упоредо са адаптацијом приозводног простора Американци ће на пробни рад примити 10 – 20 
Прибојаца, а током наредне године овде би ухлебљење требало да нађе стотинак житеља 
градића на Лиму. 
После шпанске „Рефисе“, која се бави израдом полиестерских елемената за возове и која би са 
послом требало да крене ускоро, „МХТ Продукт“ постаће други корисник Слободне зоне у 
Прибоју. 
 

 


