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Више предузећа и радњи 
Аутор: Александар Микавица 

 

Од почетка 2016. до краја октобра основано 35.936 фирми, што је 2,9 одсто више у односу на 

исти период прошле године. – Истовремено је избрисано 19.760 „привредних субјеката”, 41 

одсто мање него лани 

Према подацима „бројача” Агенције за привредне регистре (АПР), у Србији је почетком 
децембра 2016. пословало око 125.500 привредних друштава и 229.500 предузетника. До краја 
октобра основано је 35.936 предузећа и предузетничких радњи, што је 2,9 одсто више у односу 
на исти период прошле године, али је истовремено из привредног регистра избрисано 19.760 
фирми – и то много више радњи него предузећа. Пажљивији „читачи” табела АПР, међутим, 
примећују да их је за десет месеци 2016. избрисано чак 41 одсто мање него у истом периоду 
2015. 
У АПР-у напомињу да ова пожељна статистика траје већ три године. Већи број основаних у 
односу на угашена предузећа бележи се од 2013, док је код предузетничких радњи овај 
позитиван тренд видљив од 2014. године. Од 2013. годишње се оснује око 8.500 предузећа, а 
угаси се око 2.500. Код предузетничких радњи је обрнуто – годишње се отвори око 30.000, али 
се много и затвара. Било је година, од 2009. наовамо, када је број затворених фирми био већи 
од броја отворених. 
У овој државној агенцији нерадо тумаче разлоге промена у регистру. Претпоставља се да је 
значајно смањење броја затворених прeдузећа и радњи последица и битно другачијег рада 
инспекција. Оне који не раде баш стриктно по закону, инспектори не журе да затвoре, већ од 
њих захтевају да промене своје понашaње, надгледајући њихове поступке. С друге стране, међу 
регистрованима је сада више оних који су до јуче радили „на црно”. Отуда и знатно више 
наплаћених пореза и доприноса у државној каси у овој години, повећања броја „формално”, 
односно легално запослених и смањења броја незапослених. 
Сваки трећи избрисани предузетник из регистра од почетка 2016. брисан је по сили закона, 
кажу у АПР-у. Односно, на основу захтева Народне банке Србије, а разлог је – блокада 
пословног рачуна дуже од две године. 
За Небојшу Атанацковића, председника Уније послодаваца Србије, повећање броја отворених 
радњи не представља изненађење. 
– Трећа је година како нема запошљавања у јавном сектору – каже Атанацковић. – Поред тога, 
много је људи остало без посла. Једни су морали да оду из „државне службе”, а други из фирми 
које су отишле у стечај. 
У овој години „Години предузетништва” држава је издвојила више од 16 милијарди динара за 
подстицање нових приватних послова. Одобравани су повољни кредити, а четвртина од 
поменуте суме нуђена је без обавезе да се врати. 
Атанацковић, међутим, поручује Влади Србије да треба истовремено да поради да нове фирме 
опстану, јер је много оних који су се задужили код банака како би покренули свој посао, а као 
хипотеку су заложили кућу или стан. 
– Било би добро да овај бољитак услова пословања потраје. Јефтинији кредит је олакшица на 
кратак рок. Прави и трајни подстицај за целу привреду било je смањивање пореза на зараде 
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запослених и доприноса, али и непореских захватања градова и општина. Држава је то обећала, 
остаје да видимо да ли ће речено бити и учињено – каже Атанацковић. 
Да је у прошлих годину дана дошло „до извесног побољшања” услова пословања, сматра и 
економиста Милојко Арсић, уредних „Кварталног монитора” Фонда за развој економске науке 
(ФРЕН). 
– Тај бољитак је последица промењене државне политике – каже Арсић. – Остаје да се види да 
ли ће ово побољшање бити трајно и да ли ће се убрзавати. Повећању броја отворених предузећа 
и предузетничких радњи у овој „Години предузетништва” доприносе и државни подстицаји 
парама из буџета. И банке су снизиле камате, тако да су кредити јефтинији. 
Услове пословања побoљшала је ниска инфлација и стабилан курс, као и Закон о раду, којим је 
олакшано запошљавање и отпуштање, али је изостао ефикаснији рад државних институција, 
нарочито судства, указује Арсић. И он сматра да је већа заинтересованост за самозапошљавање 
вероватно последица и забране запошљавања у јавном сектору, која је озакоњена крајем 2013, а 
потрајаће до краја 2017. године, али и заостајања плата у државној служби. 
– Пословни људи су ово побoљшање услова пословања приметили и исказали су га у анкети 
„дуинг бизнис” Светске банке – подсећа Арсић. – Према критеријуму лакоће пословања на 
листи Светске банке, Србија се у 2016. нашла на 59. месту међу 189 рангираних земаља, што је 
скок од чак 32 места. 
Он сматра да Србија мора још много да побољша пословни амбијент, што потврђује и њен 
скромни напредак за четири места на овогодишњој листи конкурентности Светског економског 
форума, на којој је заузела 90. месту међу 138 држава. Арсић указује да је ова листа обухватнија 
од листе Услова пословања Светске банке. Она обухвата и такве критеријуме, као што су 
ефикасност правосуђа и државне администрације, ниво корупције, квалитет инфраструктуре, 
образовања и друго. 
Тргована и ресторани најбројнији 

Међу новооснованим предузећима од почетка ове године до краја октобра највише је било 
неспецијализованих трговина на велико – 853. Следе фирме за друмски превоз терета – 451, 
затим фирме за консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем – 344, 
ресторани и покретни угоститељски објекти – 291 и предузећа за изградњу стамбених и 
нестамбених зграда – 227. 
Међу новим предузетничким радњама основаним у периоду јануар–октобар 2016. највише је 
било ресторана и покретних угоститељских објекта – 1.948, Услуге припремања и послуживања 
пића – 1.417, фризерски и козметички салони – 1.381, предузетничке радње за рачунарско 
програмирање – 1.333, а на петом месту су радње за консултантске активности у вези с 
пословањем и осталим управљањем – 1073. 
„Блага релаксација” 

Извесно побољшање услова пословања у 2015. примећено је и у завршним рачунима предузећа 
и предузетника за ту годину, али само као „блага релаксација”. 
Према извештају АПР, у 126.262 привредна друштва у прошлој години било је запослено 
992.530 људи – 21.360 више него у претходној. Њихов добитак од 143,8 милијарди динара 
надмашио је губитак од 132,6 милијарди остварен у 2014. Занимљиво је да су мала предузећа 
исказала добитак од 59,4 милијарде динара, готово 2,5 пута већи него у претходној години. 
Побољшане услове пословања осетили су и предузетници, тврде у овој агенцији. Обрађено је 
17.109 извештаја, а тај узорак је показао да је добитак предузетника у 2015. био за трећину већи 
него у 2014. 
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Војни и полицијски синдикалци поново на улицама 
Аутор: Ана Вуковић 

 

Припадници српских безбедносних снага други пут у две недеље изашли су на улице, тражећи 
своја права и указујући на тежак положај запослених. Нови протестни скуп, који су заједнички 
одржали Војни и Полицијски синдикати Србије, одржан је испред зграде Владе у минут до 12. 
Грешком технике, или можда намерно и симболички како би се скренула пажња на тежину 
ситуације, тренутак пре најављене химне на неколико секунди из звучника се зачуо стих 
„Погледај багру, анђеле” што су многи дочекали с осмехом. 
Да разлога за смех код српских безбедњака и нема много, први је упозорио Вељко Мијаиловић, 
председник Полицијског синдиката. Он је надлежне оптужио да су учинили све да до овог 
протеста не дође и напоменуо да по њиховој информацији због тога има основа за покретање 
37 кривичних пријава. 
– Нигде нисам прочитао да је ММФ нека власт у Србији. Кад не знају шта да кажу, они кажу 
ММФ. Онда, господо, немојте више да представљате државу, а ми ћемо упутити допис ММФ-у 
па ћемо с њима решавати та питања – поручио је Мијаиловић, додајући да ово није крај 
њихових активности и да имају ново изненађење за два министарства, који ће, како каже 
„оставити јак утисак каква су нам полиција, војска и држава”. 
Новица Антић из Војног синдиката упозорио је да у Србији већа права имају НАТО војници 
него српски војници и да је с првима потписан споразум а с домаћим безбедњацима ни 
колективни уговор. 
– Претворили су војника у мајстора, не испушта тример из руку по касарни. Цивилна лица, 
официре и подофицире су претворили у војнике и терају их на стражу. Облаче им униформе и 
ангажују у Копненој зони безбедности, а за то не добијају ни динара. Данас је војник 
најугроженија категорија у Србији, а оптужују нас да смо издајници и сарађујемо са страним 
плаћеницима – рекао је Антић, алудирајући на изјаву премијера Александра Вучића који је 
после првог протеста поручио: „протестуј, мајсторе, сваки дан – пара има онолико колико има”. 
У Министарству одбране, према Антићевим речима нема спремности за компромисе и дијалог, 
већ министар Зоран Ђорђевић на састанцима само води монологе. 
– Видите шта Европа ради својим корумпираним политичарима – везује их за бандере и 
убацује у контејнере – рекао је Антић, поручујући представницима власти да се не изненаде ако 
и они тако заврше. 
Војници, каже он, траже поштовање закона односно прописане основице за одређивање плате, 
повлачење свих прописа донетих на штету војске од марта 2015. и лоших реформи војног 
здравства, успостављање синдикалног деловања и коначно потписивање колективног уговора. 
Скуп је поново подржало и Удружење војних пензионера, а председник те организације Јово 
Тамбурић осврнуо се на проблеме ове групе, упозоравајући младе војнике да ће они своје 
пензије тешко успети да остваре. С војницима и политичарима овога пута удружили су се и 
представници просветних радника, па се тако окупљенима обратио и председник Независног 
синдиката просветних радника Војводине који је указао и на неке проблеме у својој бранши. 
Протесту је присуствовало око 2.000 људи, а подршку чуварима државе пружили су и бројни 
грађани међу којима су неки на скуп дошли и с децом. 
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Лончар: Одобрено 513 радних места за медицинске раднике, хоћемо 

нову генерацију лекара  
Извор:Бета 

 

Министар здравља Златибор Лончар изјавио је вечерас да је одобрено 513 нових радних места 
за медицинске раднике у циљу стварања "нове генерације лекара са новим начином 
размишљања" 
Министар здравља Златибор Лончар изјавио је вечерас да је одобрено 513 нових радних места 
за медицинске раднике у циљу стварања "нове генерације лекара са новим начином 
размишљања". 
Гостујући на Радио-телевизији Србије, министар је казао да је буџет за здравство у 2017. години 
"у складу са могућностима и довољан за оно што је планирано". 
"Преко две милијарде иде за најсавременију опрему за Клинички центар у Нишу док смо за 
ретке болести предвидели 1,3 милијарде динара. У наредној години планирали смо и прављење 
регистра свих оболелих од дијабета као и унапређење кол центра", рекао је Лончар. 
Он је додао да ће Влада Србије у наредних неколико дана усвојити списак иновативних лекова. 
Говорећи о контролама здравствених установа, министар је казао да су оне сталне и планске, 
али је најавио да ће бити и ванредних контрола. 
"Створили смо предуслове да побољшамо здравство. Ни корупција више није на водећем 
месту", казао је Лончар за РТС. 
 

 

Вулин уручио решења бившим радницима Аха Муре Први мај Пирот  
Извор:Бета  

 

Министар Александар Вулин данас је са представницима Фонда солидарности уручио решења 
трећој групи од 223 бивших радника фабрике Аха Мура Први мај, којима ће бити исплаћено 
девет минималних зарада 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин данас је са 
представницима Фонда солидарности уручио решења трећој групи од 223 бивших радника 
фабрике Аха Мура Први мај, којима ће бити исплаћено девет минималних зарада из Фонда 
солидарности. 
Вулин је најавио да ће бити збринути сви бивши радници ове пиротске фабрике којима је Фонд 
солидарности утврдио право на њихова потраживања. 
"Сви они ће бити исплаћени и за њих је одвојена сума од око 554 милиона динара и Вада Сбије 
је испунила своју законску обавезу. Просечан износ по раднику је 188.000 динара, а за тај износ 
ће бити плаћени доприноси и порези", рекао је Вулин. 
Према речима Вулина, за исплату потраживања бившим радницима у Србији чије су фирме 
отишле у стечај, Влада Србије је ове године била предвидела 518 милиона динара. 
"Тиме смо успели да исплатимо 2657 радника, али захваљујући великим уштедама 
Министарства рада први пут смо обезбедили додатна средтсва за Фонд солидарности и 
одвојили додатних 400 милиона динара. До краја године од тог износа биће исплаћена 
потраживања за још 1655 радника", рекао је Вулин. 
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Он је додао да захваљујући уштедама Влада Србије може да врати и дугове оних који су их 
правили раније. 
"Не само Аха Мура, већ и друга предузећа су жртве пљачкашке приватизације. Ове дугове није 
направила Влада Србије, али ћемо ми исплатити све радницима по закону. Ми то можемо да 
урадимо захваљујући уштедама и фискалној консолидацији", рекао је Вулин. 
Вуин је додао да је највећи интерес Владе Србије да се појави инвестирор за АХА Муру Први 
мај. 
"Наш интерес је да се овде појави неко ко ће уложити у производњу, коме ћемо ако треба 
помоћи и да сви ови људи или највећи број почне да ради", рекао је Вулин. 
Стечајни управник Аха Муре Први мај у Пироту Мирољуб Димитријевић донео је одлуку о 
продаји компаније методом јавног надметања. 
Оглас о продаји биће објављен 16. децембра у дневним листовима Политика и Новости, а јавно 
надметање заказано је за 20. јануара идуће године. Почетна цена остаје иста и износи 283,95 
милиона динара. Депозит који потенцијални купци морају да уплате је 126,2 милиона динара. 
Димитријевић је изјавио данас да су се после одлуке о новој продаји фабрике јавила 
потенцијална два инвеститора из Турске и један из Бугарске који су заинстересовани за 
фабрику, и да ће продаја бити обављена методом јавног надметања. 
"Два турска инвеститора су била овде и обишла су фабрику, а бугарски инвеститор је најавио 
долазак у Пирот. Верујем да ће се овог пута појавити купац. Надам се да ће продаја бити 
успешна. За мање од годину и по дана ово је трећи оглас за продају фабрике. Улажем велики 
труд да се фабрика прода и почне да ради", рекао је Димитријевић. 
Фабрика је запошљавала 1.300 радника, а стечај је уведен 25. јуна прошле године. Радници који 
су добили данас решења о исплати минималних зарада из Фонда солидарности, задовољни су 
што ће добити новац. 
"Без посла смо ја, супруга, син и ћерка. Овај новац нам пуно значи, јер ћемо моћи да вратимо 
неке дугове и платимо рачуне. Надамо се да ће овога пута фабрика бити продата и да ћемо се 
вратити да радимо", рекао је бивши радник Драган Ћинић са стажом од 36 година. 
 

 

Протест Војног и Полицијског синдиката Србије: Пред Владом 

тражили веће плате  
Аутор:А. В. 

 

Представницима власти поручили да озбиљно схвате њихове захтеве. Вучић: Пара нема  
ПРИПАДНИЦИ Војног синдиката Србије и Полицијског синдиката Србије (ПСС) одржали су у 
недељу испред зграде Владе заједнички протест с кога су представницима власти поручили да 
озбиљно схвате њихове захтеве. 
Представници синдиката Војске поново су затражили да се плате запослених у Војсци ускладе 
са законом, да се створе услови за синдикално деловање и да се повуче предлог закона о војном 
здравству. 
- Војник је најугроженија категорија у Србији. Војни пензионери немају станове, живе у 
шупама и немаштини, док се бирократија бахати - рекао је Новица Антић, председник Војног 
синдиката Србије. 
И припадници полиције су се жалили на лош материјални положај. 
- Пре годину дана нам је обећана једнократна помоћ од 20.000 динара. Сада смо добили 
одговор да нема довољно новца - рекао је председник Полицијског синдиката Вељко 
Мијаиловић, и запитао како државни секретари у МУП-у имају плату од 180.000 динара, “плус 
скупоцено возило и разне друге бенефите”.  
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ВУЧИЋ: ПАРА НЕМА 
НЕКА протестују колико хоће, нека прете, али пара нема више од оног што смо поделили - 
поручио је премијер Вучић поводом протеста војног и полицијског синдиката. Вучић је рекао 
да су ти што сада протестују могли да бирају повећање плате од пет одсто или једнократну 
исплату од 20.000 или 30.000 динара, али су хтели и једно и друго, што, додао је, није могуће. 
 

 

Од јануара на продају 10 бања  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

 

Влада дала рок свим странама да реше имовинско-правне спорове око српских лечилишта. 
Окончање судских процеса до почетка године, чека се одлука о моделу приватизације 
ВЛАДА Србије дала је рок Државном правобранилаштву, Републичком фонду за пензијско и 
инвалидско осигурање и Републичком фонду за здравствено осигурање да најкасније до 9. 
јануара окончају све судске поступке који се воде због власништва над бањама. Тек када се буду 
решили имовинско-правни односи може се започети процес приватизације лечилишта, а тада 
ће бити донета и одлука о моделу продаје. 
Како "Новости" сазнају у Министарству привреде, у питању је 10 српских бања које би одмах 
после Нове године требало да крену у потрагу за новим газдом. Влада је такође задужила и 
Министарство за рад да јој по истеку рока од 60 дана достави извештај о резултатима 
преговора. Према реализацији наведеног закључка, предузеће се активности у вези с наставком 
и окончањем поступка приватизације за 10 специјалних болница. 
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање нема капацитет да сам управља рехабилитационим 
центрима, а да би у Србији наставио да се развија бањски туризам, неопходна је помоћ државе, 
наглашавају у ПИО фонду. 
- У потпуности подржавамо предлог Владе да овом имовином убудуће управља држава, како би 
центри за опоравак били искоришћени у пуном капацитету - кажу у Фонду. - Када кажемо да 
Фонд нема капацитет, не мислимо на кадрове, него на чињеницу да су у нашем власништву 
само зграде, а да извори минералних вода припадају држави, тако да без ње не можемо да 
учинимо ништа да би ти рехабилитациони центри наставили да раде. 
Откад је 2014. поново почела прича о приватизацији у Србији, бање важе за највреднију 
имовину. Интересовање водећих бизнисмена да уђу у тај посао у то време било је велико. 
Агенцији су тада, примера ради, писма о заинтересованости за две специјалне болнице - 
"Чиготу" на Златибору и Завод "Термал Врдник", стигла од "Матијевића", руске компаније Мад 
Сервице Плус, као и немачког ЕЕС Гроуп ГмбХ. 
Као могуће муштерије помињали су се и Филип Цептер, Миодраг Костић, али и кинеска 
компанија Др Донг СА. Како "Новости" сазнају, "МК група" после две године више није 
заинтересована за куповину ниједног лечилишта. 
Матарушка и Богутовачка бања привукле су, између осталих, и словеначког Горажда 
Клеменчића, као и неколико појединаца из Србије који нуде стратешко партнерство, док се чак 
и арапски принц појављивао као потенцијални купац. 
С друге стране, за проф. др Божу Драшковића из Института економских наука, приватизација 
по сваку цену наметнута је као идеологија о економској ефикасности приватног сектора над 
било каквим државним или друштвеним, па и друштвеним инвестиционим фондовима, какав 
је требало да буде Пензиони фонд. 
- Држава је, заправо, креирала институционални оквир у коме су друштвени фондови, или 
било који облици таквог економског ангажовања, унапред осуђени на неуспех - каже проф. др 
Драшковић. 
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Професор наглашава да су термални извори природни ресурси, као и ваздушне бање, и та 
добра треба да остану у власништву државе. 
- Држава би требало да користи право да наплаћује ренту за њихово коришћење независно од 
облика власништва над капацитетима изграђеним у оквиру тих природних амбијената - каже 
проф. др Драшковић.  
 

 
 

 

 
Вујовић: Повећање примања у јавном сектору зависи од привредног 
раста 
Аутор:Д. Мл. 
 
У овим оквирима додатно повећање плата и пензија није могуће, а да ли ће бити још повећања 
примања у јавном сектору зависи од привредног раста, рекао је министар финансија Душан 
Вујовић, указујући да је усвојени буџет пројектован на процени да ће раст бруто домаћег 
производа бити три одсто, а уколико се оствари већи привредни раст биће простора за нова 
повећања плата и пензија. 
- Међународни монетарни фонд обично иде на конзервативну страну и каже да треба да се 
сачека до краја програма да би се плате и пензије враћале на ниво пре програма, а због добрих 
резултата успели смо да се изборимо за добро повећање - рекао је Вујовић.  
По његовим речима, најављено повећање плата и пензија увећава буџетски дефицит за 0,4 
одсто и више од тог повећања није било могуће у тренутним оквирима. 
 - Ако се оквир прошири, ако стопа раста буде већа, ако буде било отварање нових радних места 
и повољнијих услова у прикупљању пореза и доприноса на плате сигурно ће бити простора да 
се разговара о томе - рекао је Вујовић.  
Говорећи о ризицима за буџет наредне године рекао да су то, пре свега, ризици о решавању 
предузећа у реструктурирању, као и средстава у јавним предузећима. Предпоставка буџета је да 
то мора да се реши наредне године. У буџету смо предвидели неке расходе који се на то односе, 
али предстоји нам да прво остваримо то што смо планирали, али и да спречимо отварање 
нових рупа у јавним предузећима -  нагласио је Вујовић. 
По његовим речима, у усвојени буџет ушли су и расходи председничких избора са два круга, а 
да ће се наћи простор ако буде допунских трошкова. 
- Наш буџет има доста флексибилности. Приходи, који буду остварени од сиве економије, 
створиће простор за допунске и инвестиционе трошкове, као и повећање примања свих у 
јавном сектору. 
Прелазак на проређени режим 
Ускоро се  очекује потврда ММФ-а шесте ревизије стенд бај аранжмана из предострожности.  
- Очекујемо да ћемо после шесте ревизије, због до сада постигнутих резултата, прећи на 
такозвани проређени режим, да ће контроле бити једном у шест месеци, уместо квартално, што 
је знак признања за остварене резултате- рекао је Душан Вујовић. 
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За нова радна места 2,8 милијарди динара 
 
Како унапредити пословни амбијент и допринети повећању броја предузетника, који ће 
опстати на тржишту разговарало се на Међународној конференцији о породичном 
предузетништву Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине. На овом скупу указано је да је 
предузетницима потребан бољи пословни амбијент, смањење бирокоратије, унапређење 
инфраструктуре, лакши приступ финансијама, као и реформа образовања. Истакнуто је и да би 
државе требало да осмисле нове мере које би помогле младим људима на почетку пословања, 
међу којима су и смањење казнене политике за почетнике и смањење пореза и доприноса. 
По речима директора Националне службе за запољавање Зорана Мартиновића предузетници 
очекују смањење сиве економије, растерећење пореских намета, али и квалитетну радну снагу. 
Због тога је, указао је Мартиновић, потребно ојачати везе између образовања и привреде, као и 
концепт дуалног образовања. 
- Наредне године за програме запошљавања предвиђено је 2,8 милијарди динара, од којих 250 
милиона динара за особе са инвалидитетом - рекао је Мартиновић. -Очекујемо и да се велики 
број локалних самоуправа укључи у суфинансирање и да се тако обезбеди 700 милиона динара, 
што нам омогућава да само у финансијске програме укључимо преко 25.000 људи -  рекао је 
Мартиновић. 
Он је истакао да је неопходно и да се унапреди сарадња са послодавцима како би се одржала 
постојећа радна места и створила нова, тиме што ће се обезбедити подстицај и из других 
извора. 
- Сигурно је да ће их бити из Министрства привреде, Развојне агенције Србије, да ће Фонд за 
развој имати повољне кредитне аранжмане, а то заиста може бити нешто што ће омогућити 
прогресиван економски развој - рекао је Мартиновић. 
 

 

 
 
Одржан нови протест синдиката војске и полиције 
Пише: ФоНет 
 
Припадници Војног синдиката Србије и Полицијског синдиката Србије (ПСС) одржали су 
данас испред зграде Владе протест. 
Они су су представницима власти поручили да озбиљно схвате њихове захтеве за повећање 
плата, и указали на многе неправилности које се дешавају. 
Председник ПСС Вељко Мијаиловић поручио је Влади да ће их "стићи правда и истина", зато 
што немају времена за своју војску и полицију и да "треба да се дозову памети". "Припремамо 
вам нова акције. Не будете ли се дозвали памети да разговарате са љдима који су деценијама 
бранили државу и народ, не будете ли слушали глас народа, знате како после иде", упозорио је 
он. Мијаиловић је најавио нове активности два синдиката, међу којима ће бити "ново 
изненађење" за Владу и министарства унутрашњих послова и одбране, који ће "оставити јак 
утисак каква су нам полиција, војска и држава". "Они причају како нема новца. Имају један 
слоган који нам шаљу - морамо да штедите", истакао је Михајловић и запитао какио то 
државни секретари у МУП имају плату од 180.000 динара, "плус скупоцено возило и разне 
друге бенефите". 
Према његовим речима, у МУП се не поштује професионализам, него се само тражи лојалност, 
па су тако шофери напредовали до начелника одељења, а неки од лидера синдиката за кратко 
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време од чина водника до потпуковника. Мијалиловић је упозорио0 и на претње које су 
запослени у МУП добијали уколико оду на данашњи протест, и поручио да такви облици 
репресије и застрашивања неће успети. "Од чега се плашите, шта то призива толики страх", 
запитао је он, подсећајући да су представници власти рекли да је на прошлом протестном скупу 
било укупно 220 људи. "Ево, ја сад кажем, има нас 230. Што онда нисте пустили људе да дођу, 
зашто сте преко ваших политичких коментара стално претили људима", запитао је 
Мијаиловић. 
Председник Војног синдиката Србије Новица Антић затражио је од представника Владе да се 
"дозову памети" и да разговарају са синдикатима, а министра одбране Зорана Ђорђевића је 
оптужио да на састанцима има само монолог, а није отворен за дијалог. "Видите шта Европа 
ради својим корпумпраним политичарима - везује их за бандере и убацује у контејнере", 
нагласио је Антић и поручио представницкма власти да се не изненаде ако једног дана заврше 
у контејнеру. Он је оценио да су се војници претворили у мајсторе, јер "цео дан не испуштају 
тример (за шишање траве) у касарнама", а цивилна лица и мајстори се шаљу у Копнену зону 
безбедности, без динара накнаде за то. Говорећи о захтевима за повећање плата, Антић је 
објаснио да то није тражено да би се одузело од грађана, "него од оних који исисавају новац из 
буџета" и стављају га на рачуне приватних фирми. 
На протесту су говорили и представник Удружених синдиката пензионисаних војних лица 
Србије Јован Тарабић и представник независног синдиката просветних радника Војводине 
Душан Кокот. Протест, који је обезбеђивао велики број полицајаца у цивилу, и мање њих у 
униформи, протекао је без инцидената, а учесници су се после у миру разишли. 
Министарство одбране и Министарство унутрашњих послова: Протест није начин 
за решавање проблема 
Данашњи протест Полицијског и Војног синдиката Србије није начин за решавање проблема и 
изазова са којима се као друштво и држава суочавамо, поготово  када је држава нашла начин да 
повећа зараде у полицији и војсци за пет одсто, да их модернизује и опреми. Решења за све 
проблеме и даље ће се тражити у разговорима и узајамном разумевању усклађеном са 
реалношћу, што подржава и већина припадника војске и полиције. Важно је да се приликом 
сваког протеста у потпуности поштују Устав и закони Републике Србије. То што смо данас  
могли да видимо из наступа појединих синдинаклних вођа, на жалост, није био случај. 
Министарство одбране и Министарство унутрашњих послова наставиће да креирају атмосферу 
конструктивних дијалога са свим синдикатима и трудити се да побољшају животни стандард и 
услове рада сваког припадника безбедносних снага. 
 
 

Синдикат тражи поништење приватизације 
Пише: З. Радовановић  
 

Иако према тврдњама запослених нови власник РТК није испунио обавезу да 

уложи 150.000 евра и касни са исплатом шест плата, приватизациони уговор још 

није раскинут 

Синдикат УГС „Независност“ и запослени у Радио-телевизији Крагујевац затражили су од 
државног врха на челу са премијером Александром Вучићем да се одмах укључи у решавање 
проблема „катастрофално приватизоване РТК“.  
Побуњени радници РТК који су у штрајку већ месец дана и који су средином минуле седмице 
због лицитацијске распродаје и накнадног пописа имовине те медијске куће, у чему је 
куповином ТВ опреме учествовала и крагујевачка градска управа, у потпуности обуставили 
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емитовање телевизијског програма тврде да су били принуђени да се посредством Синдиката 
“Независност” обрате државном врху. 
На овај корак су се одлучили, како појашњавају у синдикату, пошто није било одговора на сва 
досадашња упозорења о вишемесечној финансијско-пословној агонији РТК, као и о чињеници 
да су пробијени рокови за испуњење обавеза из купопродајног уговора о приватизацији те 
медијске куће коју је средином октобра прошле године купио крушевачки бизнисмен Радоица 
Милосављевић.  
Према речима синдикалаца, Министарство привреде упорно одбија да раскине купопродајни 
уговор са Милосављевићем, иако овај није испунио обавезу да инвестира 150.000 евра у 
набавку нове опреме, као ни обавезе према запосленима којима већ дугује по шест зарада и по 
чијим тужбама за исплату заосталих плата су донета судска решења на основу којих приватни 
извршитељи последњих дана пописују и плене имовину РТК.  
Уместо поништења приватизације РТК, Министарство привреде је Милосављевићу крајем 
прошлог месеца дало додатни рок од 30 дана за достављање ревизорског извештаја, чиме је 
агонија РТК продужена до почетка наредне године. До тада ће, ако је судити по развоју 
ситуације, највероватније бити распродата сва имовина те фирме, укључујући и опрему за 
производњу радио и телевизијског програма.  
Запослени у РТК демантовали су Радоицу Милосављевића, који је у изјави за портал 
„Истиномер“ за финансијско-пословну агонију РТК и прекид ТВ програма оптужио и запослене 
који, према његовим речима, нису успевали да зараде плате. Синдикалне вође радника РТК 
тврде да су запослени свакодневно и одговорно извршавали своје радне задатке, а да су за 
пословање фирме одговорни директори РТК које је постављао Милосављевић.  
Поводом актуелне ситуације у Радио-телевизији Крагујевац огласило се и Удружење новинара 
Србије (УНС), које је од Министарства привреде затражило да у најкраћем року раскине 
приватизацију Радио-телевизије Крагујевац (РТК) и капитал тог медија пренесе на запослене 
без накнаде.  
Синдикат најављује тужбе 

Председник огранка УГС “Независност” у РТК Горан Антонијевић рекао је јуче нашем листу да 
ће та синдикална организација почетком седмице надлежном суду да поднесе тужбу против 
власника Радоице Милосављевића због неистина изнетих у последњој изјави “Истиномеру”, 
као и против надлежних државних органа, због сумње да је у поступку приватизације РТК 
“било незаконитости”. Запослени у РТК наредних дана ће, према његовим речима, 
радикализовати свој једномесечни штрајк. 
 

 

 
 

Протест војних и полицијских синдиката: Дошли смо да тражимо да 
једемо, Вучић: Нема пара!  
Аутор:Душан Ивковић  
 
Химном "Боже правде" почео је протест војних и полицијских синдиката испред зграде Владе 
Србије у Немањиној улици. 
Како јавља репортер "Блица" са лица места, на протесту је присутно око 2.000 људи, тако да је 
саобраћај у овој улици блокиран. 
За сада, скуп протиче мирно, а окупљенима се обраћају представници оба синдиката. 
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Председник синдиката полиције Вељко Мијаиловић се први обратио присутнима, скренувши 
пажњу на проблеме у полицији и обећана новчана средства која нису испоштована. 
- Ви наставите да претите, наставите са покушајима да нас спутате, ми ћемо наставити да се 
боримо - казао је он. 
Како је навео, државни новац се бахато троши, а средства која су обећана за полицију још увек 
нису издвојена. 
- Честитам вам на изузетној храбрости да истрајемо у борби за своја права - казао је он, 
истакавши да ће се протестанти понашати достојанствено и мирно. 
Међутим, како каже, ако се протести наставе, држава ће морати да тражи јаче обезбеђење и 
помоћ из околних држава. 
Како је казао председник војног синдиката Новица Антић, официри и подофицири су 
претворени у војнике. 
- Војник је наугроженија категорија у Србији, а оптужују нас за много ствари - каже он, 
истакавши да овај синдикат нема канцеларију у неком од државних објеката, док је НАТО има. 
Како наводи, иако је премијер Александар Вучић рекао да нема ћуп, "ми знамо да новца има". 
- Ми нисмо тражили новац који припада грађанима Србије, већ онај који из државног буџета 
исисавају људи којима се то може. Доказе за то смо доставили надлежном министартву - прича 
Антић. 
Он је навео да војни синдикат препоручује министарству да се "дозове памети" и да се започну 
разговори са синдикатима. 
- Изненађења се спремају, јер смо сложни и урадићемо све што је у складу са законом. Војни 
пензионери немају станове, живе у шупама и немаштини док се бирократија бахати - навео је 
он. 
На протесту је речено да припадници полиције и војске нису дошли да би "подржали плаве, 
жуте или зелене јер су сви исти", али је речено и да је ово политички скуп јер су политичари 
упропастили војску и хушкали полицајце "на њихове хулигане". 
Током трајања протеста, број окупљених се повећавао. 
- Ми смо овде дошли како би тражили да једемо - речи су којима је скуп управо завршен. 
Вучић: Нема пара за испуњавање захтева војног и полицијског синдиката 
Премијер Србије Александар Вучић поручио је данас да представници полицијског и војног 
синдиката могу да протестују колико хоће, али да пара за њихове захтеве нема. 
- Могу да протестују колико хоће, прете контејнерима, бацањем у реку, али пара нема више од 
оног што је подељено - казао је Вучић је након обиласка градилишта Београда на води. 
Вучић је рекао да су сви који сада протестују испред зграде Владе могли да бирају да ли желе 
повећање плате од пет одсто, или једнократну исплату од 20.000 или 30.000 динара, али да би 
хтели и једно и друго, што је оценио као немогуће. 
- Добили су пет одсто повећање плата, ако ви имате да им исплатите, ако Американци имају, 
супер - рекао је Вучић обраћајући се новинарки телевизије Н1. 
Премијер је подсетио да су представници синдиката у среду разговарали с ресорним 
министром полиције и нису постигли договор. 
Вучић је упитао због чега се ови протести баш сада дешавају и констатовао да "вероватно има 
неки политички разлог". 
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МУП и Министарство одбране: Протест није начин за решавање 
проблема  
Извор:Танјуг 
  
Протест Полицијског синдиката Србије и Војног синдиката Србије није начин за решавање 
проблема и изазова са којима се као друштво и држава суочавамо, поручили су данас у 
заједничком саопштењу МУП и Министарство одбране, истичући да ће се решења тражити у 
разговорима и узајамном разумевању. 
У саопштењу се наводи да протест није начин за решавање проблема поготово када је држава 
нашла начин да повећа зараде у полицији и војсци за пет одсто, да их модернизује и опреми. 
Из МУП-а и Министарства одбране истичу да ће се решења за све проблеме и даље тражити у 
разговорима и узајамном разумевању ускладјеном са реалношћу, што подржава и већина 
припадника војске и полиције. 
- Важно је да се приликом сваког протеста у потпуности поштују Устав и закони Србије. То 
данас што смо могли да видимо из наступа појединих синдикалних водја, нажалост није био 
случај - поручено је у саопштењу. 
Из МУП-а и Министарства одбране наводе и да ће наставити да креирају атмосферу 
конструктивних дијалога са свим синдикатима и трудити се да побољшају животни стандард и 
услове рада сваког припадника безбедносних снага. 
 

 
 

 

 
Новости: 4 нова рудника, милијарде у буџет 
Извор: Вечерње новости 

 
Београд -- Рудник у Босилеграду и налазиште код Бора - прве су инвестиције у рударство које 
би могле да заживе у Србији после готово пола века.  

 

Након тога, у процесу истражних радњи је и јама јадарита код Лознице и рудник литијумских 
минерала код Баљевца.  
Ово су прва четири рудника која би могла бити отворена у Србији у наредних пет до седам 
година, а у државну касу би требало да убаце пет милијарди долара инвестиција. Улагачи су 
махом странци, а копаће се злато, јадарит, литијум..., пишу Вечерње новости.  
Док се нове јаме увелико припремају за ископавање, стари рудници у власништву државе су у 
сталним процесима реструктурирања, проблематичних власничких структура, па се неки чак и 
- изнајмљују на месец дана.  

Лозница је крајем новембра добила инфо-центар где заинтересовани могу да се распитају о 
улагању у јадарит, јединствени минерал који је 2004. године пронађен у овој области. 
Минерал који у свом саставу има литијум и бор, који имају широку примену у индустрији, пре 
12 година пронашли су геолози приватне фирме "Рио Тинто", ћерке компаније "Рио Тинто 
групе". У току су истражне радње, од којих ће Србија до краја 2017. директно добити 20 
милиона долара. "Рио Тинто" планира да градњу рудника почне 2019. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:639364-Srbija-dobija-4-nova-rudnika
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Британска компанија "Минеко лимитед" најавила је отварање новог рудника олова и цинка у 
Србији, код Босилеграда. Ова фирма на подручју ове општине у Пчињском округу с 
партнерима спроводи истраживања олова и цинка од 2010. Првобитна истраживања су 
показала да постоји довољна количина руде за отварање рудника "Босил - метал".  
„Елаборат је оверен на 1.700.000 тона доказане руде, а показало се да је ово подручје богато 
олово-цинканом рудом уз присуство бакра. Отварање рудника, уколико све буде ишло по 
плану, планирано је за 2018.”, саопштили су из "Минека".  
Што се налазишта злата код Бора тиче, на Чукару пеки је откривено 65 милиона тона руде са 
средњим садржајем бакра од 2,6 одсто по тони и садржајем злата од 1,5 грама. Процењено је да 
се из те руде може добити 1,7 милиона тона бакра и 98 тона злата. Последњи рок за отварање 
овог рудника помиње се 2022. година.  
Када су државне јаме у питању, ситуација је другачија јер већина рудника финансијски стоји 
лоше.  
“На реструктурирању рудника за подземну експлоатацију угља није урађено много”, каже 
Милорад Пановић, председник Гранског синдиката хемије, неметала, енергетике и рударства 
"Независност".  
“Што се рудника обојених метала тиче, највећи рудник злата "Леце" је у недефинисаном 
статусу, јер га је приватизовао Мирослав Богићевић. Компанија из Дубаија добила је закуп, а 
држава им га продужава - на месец дана. Само прошле године су ископали злата у вредности од 
50 милиона евра из овог рудника”, каже он.  
 
Једном од настаријих рудника у земљи прете - катанци. Два рудника, "Вршка чука" и 
"Боговина", први су од укупно четири рудника у саставу ЈП "Ресавица" који ће бити затворени, 
и то највероватније у фебруару наредне године. На том списку су и "Јасеновац" и "Ибарски 
рудници".  
За трошкове затварања рудника, и буџетом за 2017.предвиђено је 5,07 милијарди за субвенције 
у "Ресавицу", уместо досадашњих 4,47, колико су рудници претходних година добијали.  
“Средства у износу од 600 милиона динара намењена су за реализацију прве фазе затварања 
рудника, откопавање резерви и повлачење опреме из јаме, у складу са Планом реорганизације 
и финансијске консолидације "Ресавице" - стоји у буџету за 2017.  
Ипак, још није јасно како ће се тачно решити судбина 1.200 радника, који ће бити вишак.  
“Рудници не могу да се затворе преко ноћи. Рок је 1. март да се крене у процес затварања, али 
ми смо тражили да он траје, у зависности од погона, и до три године. Питање је да ли ће нам то 
дозволити. За то време, радници из производње ће вероватно прећи у друге јаме, а предвиђено 
је да из "Ресавице" оде око 1.000 људи који раде у администрацији. До 31. марта 2017. треба да 
се донесе социјални програм за ове људе”, каже Горан Николић из синдиката радника 
"Ресавице". 
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СНИМАК КОЈИ СЕ НЕ ПРИКАЗУЈЕ: Ово је порука Војног синдиката 

Вучићевој влади!  
Извор:Ослобођење 
 
Војни Синдикат више неће да ћути и прихвата разне компромисе, рекао је председник војног 
синдиката Новица Антић. 
Како је рекао Антић на протесту испред зграде Владе Србије, мале плате и тешко стање у војсци 
приморало их је на протест. 
Он је одговорио и на спекулације да је Војни синдикат добио велики новац од страних служби. 
"Оптужују нас да смо издајници, кажу сарађујемо са страним фактором... Данас у Србији већа 
права има НАТО војник него српски војник!", додао је Новица Антић. 
Срби се никога не боје и оно што се тражи није ништа наспрам оног што троше државни 
функционери. 
"Премијер каже да нема ћуп, ми знамо да новца има и нисмо тражили да се узме од грађана 
Србије", реко је Новица. 
Погледајте целу поруку председника Војног синдиката Влади Србије: 
 

 


