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У погону Јумка у Бујановцу посао за 50 радника 
Пише: В. Р. 
 
Компанија Јумко у складу са стратешким опредељењем усавршавања у производњи за 
наменску индустрију планира да у Бујановцу отвори погон и упосли 50 радника. 
 Из компаније наводе да ће почетком фебруара почети преквалификација радника који имају 
искуства у текстилној производњи како би погон што пре почео да ради као радна јединица за 
специфичне послове у шивењу униформи за јавна предузећа али и војну индустрију. Очекује се 
да би увођењем двосменског рада посао могло да добије још 50 Бујановчана. 
  

 
Фабрике које је "појела" приватизација 
Пише: Мирослава Пудар 
 
Вест да је Центар за образовање и маркетинг у Зрењанину изгубио спор у вези са правом 
власништва над некретнином Дома културе у улици "Петра Драпшина", где се налази 
комплекс Фабрике шећера, као да је поново актуелизовао причу о судбини бројих 
зрењанинских фабрика које су некада успешно пословале.  
Само у поменутој улици налази се комплекс фабричких и пословно-стамбених објеката који су 
биле обележје привредног развоја града. Подизањем Фабрике шећера, још пре Првог светског 
рата, означен је почетак изградње идустријског комплекса који се између два светска рата, а 
нарочито у другој половини 20. века, проширио. Тада је овај комплекс постао Индустријско-
пољопривредни комбинат "Серво Михаљ" са неколико фабрика у ширем окружењу. Већина тих 
фабрика сада не ради, или бар не функционише у поном сјају као некада. У кругу шећеране 
сада успешно ради приватизовано транспортно предузеће Сит, затим, такође приватизован, 
некада највећи друштвени пољопривредни колектив - Пољопривредно добро, који је после 
десет година у власништву Дијамант Аграра и Агрокора, прешао у руке компаније "Матијевић". 
-Та фирма располагала је са око 100.000 хектара друштвених ораница и имала је развијену 
воћарску, ратарску и сточарску производњу. Била је то највећа пољопривредна фирму у 
друштвеном сектору која је упошљавала врсне зрењанинске стручњаке - присећа се Марин 
Стојин, уредник пољопривредне рубрике у листу "Зрењанин". 
У комлексу Фабрике шећера, налазио се и Рачунски центар, који је угашен, а слична судбина 
задесила је и предузеће СМ Турист. Фабрику шећера је 2011. године купила Викториа група, 
али производње шећера, до дана данашњег, није обновљена. Следећа у низу је зграда Дома 
културе, која је пуноважном пресудом припојена комплексу Фабрике шећера и не може се 
укњижити као власништво ове угашене фирме. 
- Предузела сам све што је било у мојој моћи, али нисам успела да докажем власништво над 
зградом Дома културе. Велика заврзлама је настала у тумачењу добара, јер се зграда Дома 
културе у документима представља као Друштвени стандард или Кантина, што она у супштини 
није. У катастру су то два засебна објекта. Дом културе није измишљена категорија јер како 
бисмо, иначе. кад је стечај отворен, могли да напустимо непостојећу зграду. Без обзира на то, 
од Завода за заштиту споменика културе добили смо одгвор да је зграда некадашње Кантине, 
заправо Дом културе, и да представља део некадашњег комплекса фабрике шећера. Центра за 
образовање био је мала фирма у склопу Комбината, који се распао 1990, али је дао велики 
допринос образовању радника и наша борба пред судом вођена ј с намером да потврдимо 
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валидност знања стеченог у тој установи - причај некадашња директорка Центра за образовање 
Гордана Стојановић и додаје да су представници компаније Викториа старс, која је 
приватизовала све што јој је било понуђено у комплексу фабрике, били коректни према 
запосленима у том Центру. 
Од оснивања 1963. године Центар је радио у делу зграде од око 1.500 квадратних меатра у кругу 
Фабрике шећера, која се водила као корисник целе зграде, али никада није направљена правна 
деоба. Запослени у Центру покушали су да се укњиже као власници свог дела зграде, али нису 
успели у тој намери успео. Потом су уследиле године лошег пословања које су довеле до 
стечаја, па до распродаје имовине ради намирења дуговања и на крају до гашења, 2007, те 
друштвене фирме. У Центар за образовање данас се "уселио" ресторан Дебели мачак, а даље у 
низу налазе се зграда напуштене амбуланте, затим приватно предузеће СМ инженејринг, па 
некадашња стамбена зграда намењена радницима фабрике. Реч је, иначе, о објекту који је у 
сецесионистичком стилу, изградио чешки архитекта Виктор Бенеш . То је вредно 
архитектонско наслеђе, баш као што су и сачувани остаци фабрике шећера, подигнуте 
почетком 20. века. 
У наставку комплекса смештен је објекат Пољопривредно-стручне службе, која успешно ради и 
где се поред едукације пољопривредника увек одржавају лицитације за државно земљиште. На 
крају улице је и некадашњи Технолошки институт, сада Био-еколошки центар који је почетком 
2000. приватизовала новосадска фирма ББ Минаква. Реч је о здању подигнутом за смештај 
директора шећеране, коју по првом руководиоцу и данас зову "Елекова вила". Занимљиво је да 
је једино овој згради приватизацијом враћен стари сјај. Нови власник уредио је окружење, саму 
зграду и подигао нови погон поред сачуваног старог објекта. 
Неочекивани епилог 

- Велики дуг који смо имали пре увођења стечаја и гашења фирме, настао је на име уговора о 
закупу, иако зрењанинска шећерана није могла да даје у најам објекат који се не налази у 
пословним књигама. Својевремено је Утро Војводина предала шећерани Кантину, што значи да 
фабрика није имала у поседу ни тај објекат. Више не знам шта да кажем после оваквог исхода 
спора који је трајао 26 година. Знам само да смо у тренутку покретања приватизације били 
сигурни да са овако великом зградом имамо шансу да нас неко купи. На крају смо остали без 
радних места, без објекта и без перспективе - објашњава Гордана Стојановић, некадашња 
директорка Центра за образовање у Зрењанину. 
 
 

Како послују предузећа на Косову која је основала Влада Србије 
Пише: Љиљана Буквић 
 
 

* Једно предузеће постоји, али га нема ни на једном јавном списку * Друго 

основано ради откупа робе од "српског и неалбанског" становништва * Само једно 

од четири предузећа има праве приходе 

Четири јавна предузећа које је основала Влада Србије, а која послују на територији Косова су 
према последњем доступном финансијском извештају, пријавила укупно 195 милиона динара 
пословног прихода. 
Од тога готово 184 милиона је дошло на име субвенција, донација и дотација (од државе), док је 
највећи део тога чак 147 милиона динара отишао на зараде запослених. 
На списку јавних предузећа које је Влада основала, а који се налази на сајту Министарства 
привреде, има 33 предузећа, међу њима три (не рачунајући ЕПС и Телеком) која послују на 
територији Косова - Мрежа мост, Национални парк Шар планина и Метохија д.о.о. На том 
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списку нема ЈП Ибар, са седиштем у Зубином Потоку, који је такође основала српска Влада. До 
јуче нисмо успели да сазнамо због чега је то предузеће изостављено са списка. 
Гледајући финансијске извештаје у Агенцији за привредне регистре, три од ова четири 
предузећа, имају пословне приходе готово идентичне субвенцијама и донацијама од државе, 
док су приходи од продаје минимални или готово да их нема. Највећа ставка у расходима су 
трошкови за запослене, тако у ЈП Мрежа Мост и Метохији доо на то троше две трећине 
прихода. Једино где није било могуће проверити трошкове за зараде јесте ЈП Ибар, који и 
једини од поменута четири не "живи" од субвенција. 
Одговоре на питања која смо имали, а која се тичу ових предузећа затражили смо најпре од 
Министарства привреде где су нас упутили на Канцеларију за КиМ, а из Канцеларије на 
директоре фирми појединачно. 
Метохија: Откуп робе од српског и неалбанског становништва 
Прича за себе је предузеће Метохија са седиштем у Београду, које је Влада основала 2013. 
године и које је у 2015. имало седам запослених. 
Оно што боде очи јесте први члан у оснивачком акту ове фирме, у ком пише да се оснива 
"Привредно друштво за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа насталих 
обављањем пољопривредне делатности српског и неалбанског становништва на територији АП 
Косово и Метохија", те да се та иста роба дистрибуира "српском и неалбанском становништву" у 
случају несташице тих производа. 
У финансијском извештају не наводи се набавна цена робе, пријављен је пословни приход од 11 
милиона динара, исто колико је и приход од субвенција, донација и дотација. То значи да 
Метохија у 2015. није приходовала ниједан динар од продаје робе, иако је нето добитак 1,4 
милиона динара. У исто време расходи су највећи за трошкове зарада, тако да испада да је 
седморо запослених те године примило 6,8 милиона динара, готово три милиона више него 
годину раније. Међутим, директор Метохије Дејан Радивојевић за Данас каже другачије, 
односно да "остварују значајне позитивне помаке у пословању", те да олакшавају услове за рад 
пољопривредним произвођачима, тако што су нпр. смањили тржишну цену минералног 
ђубрива које откупљују са повољним рабатом у централној Србији и са малом маржом га после 
дистрибуирају на територији Косова. 
Метохија тренутно, истиче Радивојевић, ради на отварању својих хладњача и сарађује са 
кооперантима који су од "српског и неалбанског становништва" откупили 230.000 килограма 
малина и 123.000 килограма дивљих јабука, али и значајне количине купина, боровница, 
шипурка, печурака, шљива, зове и шумских јагода. 
Осим откупом и дистрибуцијом робе, како каже, они се баве и пласманом основних животних 
намирница по најповољнијим условима, те је становништву на тај начин прослеђено 72.000 
килограма шећера, 48.000 килограма брашна, и по 24.000 килограма уља и прашка за прање 
веша. 
Шар планина: У плусу, упркос минусу 
Национални парк Шар планина регистрован је као јавно предузеће још 1993. у Штрпцу, 
оснивач је Народна скупштина и као и претходно, нема прихода од продаје роба. Наиме, 
пословни приход који је ЈП НП Шар планина остварио у 2014. (нема података за 2015.) износи 
16,9 милиона динара, од чега су 13,8 милиона приходи од субвенција и донација. Ово предузеће 
у ком је тада било 26 запослених забележило је пословни расход од 23,5 милиона динара, 
међутим, ту годину је ипак завршило у плусу од 106.000 динара. Добит на крају године постоји 
само зато што су се десиле промене у рачуноводству, односно промењена је вредност имовине 
коју НП има. 
Мрежа Мост: Две трећине прихода - зараде 
Јавно предузеће Мрежа Мост регистровано је у Србији, а у саставу ове мреже су телевизије 
Мост и Пулс, као и две радио станице, Радио Косовска Митровица и Радио Грачаница. Ово 



5 

 

предузеће за разлику од претходних бележи приходе од продаје услуга, у вредности од два 
милиона динара, али је и овде случај да од 161 милиона динара пословног прихода, огромну 
већину готово 159 милиона динара чине приходи од субвенција. У овом ЈП ради 147 људи, а 
трошкови за зараде премашују 121 милион динара. 
ЈП Мрежа Мост има пет чланова Надзорног одбора а на питање колика су њихова примања 
директорка овог предузећа Слађана Иванчевић је за Данас рекла да председник НО има нето 
накнаду од 49.165 динара, док чланови НО примају по 32.776 динара. 
Иванчевић је у одговору Данасу, између осталог рекла и да су они крајем 2015. имали добит од 
8,4 милиона динара, те да су они од Владе тражили да у том износу повећа капитал предузећа. 
- Влада је 7. децембра прошле године донела Решење о давању предметне сагласности, што је 
објављено у Службеном гласнику, а наведени новчани капитал биће искоришћен за набавку 
нове опреме како би се омогућило увођење дигиталног емитовања програма - истиче 
Иванчевић, додајући да је разлог што се купује нова опрема застарелост старе. 
Ибар: Плате примају од ЈП Електрокосмет 
Најмање података има о ЈП Ибар које је Влада основала 2002. а које се не налази на списку 
Министарства привреде. То је предузеће за водоснабдевање, производњу и дистрибуцију 
електричне енергије у Зубином Потоку. Пословни приход ове фирме је шест милиона динара, а 
толико су и приходи од продаје услуга у 2015. Годину дана раније приход је био 17 милиона, 
али из других прихода, не од продаје. Од 5,3 милиона расхода највише је отишло на трошкове 
производних услуга, гориво и нематеријалне трошкове, све преко милион динара. Пријављен 
је нето добитак од 553.000 динара. Међутим, нема ставке колико је потрошено на зараде 
запослених, нити колико ово предузеће има запослених. 
Директор ЈП Ибар Срђан Вуловић за Данас каже да не зна због чега нису на списку јавних 
предузећа, а да трошкова за запослене нема у извештају на АПР зато што њима зараде, као и 
путне трошкове, плаћа ЈП Електрокосмет из Приштине, са седиштем у Косовској Митровици. 
Ово предузеће је основао ЕПС, а прошлу годину завршило је у минусу од 558 милиона динара. 
 

 

 
 
Нове фабрике и више рада за мир и стабилност у Србији 
Аутор: Ержебет Марјанов 
 
  
Председник Владе Србије Александар Вучић и амбасадор Немачке у Србији Аксел Дитман 
отворили су у Инђији нови погон компаније „ИГБ аутомотив” д. о. о. за производњу грејача за 
седишта и волане, коју је 2007. године основала немачка компанија „I.G. Bauerhin” GmbH. 
Отварању новог погона немачке компаније, која сада укупно запошљава 2.200 радника, 
присуствовао је и председник Покрајинске владе Игор Мировић као и више посланика 
Народне скупштине.  
Премијер Вучић је том приликом раднике позвао да раде још више, а немачке инвеститоре да 
улажу још више у Србију. Јер, како је нагласио, нигде неће моћи да нађу боље услове за 
пословање него у Србији, обучену радну снагу и гаранцију пуне безбедности и сигурности 
инвестиција. У Србији ће, како је рекао, добити бар пет одсто бољу понуду него у другим 
државама. 
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– Оно што смо обећали у априлу, данас испуњавамо – казао је премијер. – Шесто запослених 
данас јасно прави разлику између лажног и стварног јер су победили незапосленост и имају 
сигуран посао и будућност.Навео је да зна да се не живи лако, да радницима није лако, али да 
само радом може да се напредује јер ништа неће пасти с неба. 
– Срећан сам што сам овде, ово је 59. фабрика или овако велики погон који отварам у Србији – 
рекао је Вучић. 
Нова инвестиција у Инђији вредна је 4,5 милиона евра. Реализација пројекта започета је 
априла прошле године и зваршена је само за осам месеци. Нови производни погон на 7.800 
квадратних матара запошљава 600 нових радника, иако је уговором било предвиђено отварање 
510 нових радних места. За ту сврху је Влада Србије издвојила 1.400.000 евра. Како је Вучић 
навео, плаћена је прва транша од 560.000 евра и не касни се у исплаћивању. 
– То је важно за привлачење инвеститора – да људи могу увек да рачунају на пуну сигурност 
при склапању уговора – нагласио је премијер. 
Он је изразио уверење да ће нова фабрика до краја године запослити и 1.500 радника, долазе 
стручњаци, пре свега инжењери, и да ће бити повећане плате и бонуси. 
Председник Покрајинске владе Игор Мировић у свом обраћању рекао је да је отварање новог 
производног погона у Инђији с много запослених резултат заједничке активности Републичке 
и Покрајинске владе. 
– Данас у различитим крајевима наше земље имамо тако квалитетне, сјајне компаније с много 
нових запослених. То је најбољи показатељ да политика Владе Србије, коју Покрајинска влада 
снажно подржава, даје велике резултате – казао је Мировић. – То је политика која је донела 
стабилност, мир, подстицаје за домаће и стране улагаче.    
Мировић је најавио да ће за нешто више од месец у Новом Саду бити основана посебна 
агенција за финансијске подстицаје за улагања у Војводини. Он је казао да ће нова агенција 
давати финансијске подстицаје у складу са Законом о улагањима и да Војводина на тај начин 
жели да се такмичи у привлачењу инвестиција с осталим деловима Србије. 
– Припремамо нове индустријске зоне у Тителу, Шиду и Сомбору. Тренутно више од 20 
инвеститора чека на коначну одлуку да инвестира у Војводини – рекао је председник 
Покрајинске владе. 
Председник општине Инђија Владимир Гак је истакао да ће, уз помоћ Републичке и 
Покрајинске владе, успети да испуне дато обећање да ће до 2020. године Инђија постати 
највеће градилиште у Срему и да су у томе на добром путу. 
Сувласник групације „I.G. Bauerhin” GmbH Карстен Хилмер је рекао да је за ту компанију 
протекла година била веома успешна с обзиром на то да су имали нове инвестиције у машине и 
опрему које до сада нису виђене. 
– Овде у Инђији ћемо наставити да се ширимо – истакао је Хилмер. 
 
 

Фале мајстори да праве ципеле за „Гучи” и „Праду” 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Уколико буде све ишло по плану, већ на јесен ће у Сремској Митровици бити отворен нови 
погон за производњу обуће. Реч је о фабрици „East West”, а менаџер те италијанске компаније 
најавио је да ће у новом погону посао добити 600 радника. Представници компаније, чији су 
клијенти „Гучи”, „Прада” и друге светски познате обућарске индустрије, већ су направили 
договор са сремскомитровачком филијалом Националне службе за запошљавање да би почело 
тестирање, али и обука незапослених за послове шивења, кројења и сечења делова за обућу. 
Протеклих дана већ је кренуо први круг обуке радника за обућарске послове, а могу се 
прикључити и они с радним искуством или без њега, али је велико питање колико ће 
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незапослених у Сремској Митровици и околним сремским градовима бити заинтересовано за 
обуку с обзиром на то да су плате у тој индустрији мале. 
Јер, индустрија обуће у Србији већ годинама нема некадашњи сјај и није ни близу времена када 
је била један од главних извозника у Европу. Данас је организована у оквиру 300 предузећа у 
којима тренутно ради приближно 10.000 радника, махом женске радне снаге. У Србији се данас 
прави обућа за познате светске куће, али се то већином ради у фирмама које су у страном 
власништву. 
Само у 2015. години Србија је извезла обуће за 300 милиона долара, али је у исто време увезла 
ципела за 400 милиона долара. У обућарским радионицама у Србији шије се обућа 
најчувенијих светских произвођача, али и даље велики проблем представља недостатак сирове 
коже, али и квалификоване радне снаге. 
По објашњењу секретара Удружења Привредне коморе Србије за текстил, кожу и обућу 
Милорада Васиљевића, највећи проблем обућарске индустрије у Србији је недостатак сирове 
коже јер су две кожаре које постоје, у Зрењанину и Руми, у страном власништву па раде за 19 
најпознатијих светских произвођача, али зато увозе сировину из Италије и Турске. 
Ваља подсетити на то да је у Србији некада било чак 27 фабрика за прераду и штављење коже и 
да су на крају остале само поменуте две, које немају довољно сировине и за српско тржиште, с 
обзиром на то да су окренуте извозу у Италију и Турску. Уз то, и сточни фонд Србије је све 
сиромашнији па је из године у годину све теже доћи до квалитетне сирове коже. 
Осим мањка сировина, обућаре муче и нелојална конкуренција, сива економија, високе 
дажбине и недостатак квалификоване младе радне снаге. Посебан проблем је и то што велики 
део наше обућарске инудстрије заправо ради само делове обуће за познате светске брендове 
преко дорадних послова. Стручњаци упозоравају на то да можда „звечи” када се каже да се код 
нас шију „Прада” или „Валентино” ципеле, али да то није рецепт за оживљавање те индустрије 
јер се не може очекивати развој само на дорадним пословима, с обзиром на то да то доноси 
малу зараду произвођачима јер је ниво додате вредности низак, а на међународном тржишту 
влада јака конкуренција. 
Подаци ПКС-а показују да индустрија коже и обуће Србије бележи највећи пласман својих 
производа на италијанско тржиште – више од 50 одсто свог извоза – али и да уједно највише 
увози с италијанског тржишта – 40 одсто. 
Италијани спремни да улажу 
Очигледно је да су италијанске обућарске компаније спремне да улажу на српско тржиште јер 
процењују да је овде радна снага јефтинија и да су улагања у производњу квалитетне обуће 
мања. Власник италијанске компаније „East West”, која ће после Сомбора, Вршца и 
Владимираца отворити погон и у Сремској Митровици, је Енрико Роси. Његова компанија је у 
Србији заступљена преко предузећа „Прогети” д. о. о. и велики је српски извозник горњих лица 
и готове обуће. Међутим, проблем и даље представља квалификована радна снага и сасвим је 
извесно да ће и незапослени на крају схватити да посла има уколико се преквалификују за 
обућаре и прихвате да раде за познате стране компаније. 
  

 
Полако сазревају услови за штрајк 
Аутор:Д. Д. 
 
Председници Синдиката образовања Србије, Синдиката радника у просвети Србије и Гранског 
синдиката просветних радника Србије “Независност” тражили су да се запосленима у 
образовању са трећим и четвртим степеном стручне спреме одмах повећају плате, односно да се 
повећа коефицијент за 8,2 одсто. Они су тражили и да од трећег квартала ове године почну да 
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се усклађују коефицијенти за сва занимања у образовању, као и да се свим запосленима у овој 
делатности исплате новогодишње награде. 
Председница Синдиката образовања Србије Валентина Илић рекла је да Влада Србије и 
Министарство просвете нису испунили ниједан њихов захтев. Она је истакла да је зарада у 
образовању испод просека у јавном сектору и навела да просечна плата у Србији износи 45.767 
динара, док је просек у образовању, с повећањем од шест одсто, 42.320 динара. 
Илић је навела да је повећањем минималне цене рада по сату са 121 на 130 динара “дошло до 
дисбаланса”, тако да у образовању запослени са трећим и четвртим степеном стручне спреме, 
као што су курири и административни радници, имају плату испод “минималца”. Према њеним 
речима, запослени у образовању нису добили новогодишње награде које им припадају, а нису 
потписани ни посебни колективни уговори за високо образовање, док је посебан колективни 
уговор за предшколско образовање потписан, а затим повучен “наводно због техничких 
разлога”. 
Председник Синдиката радника у просвети Србије Слободан Брајковић рекао је да је 
образовање најугроженија делатност која се финансира из буyета и додао да траже да плате у 
овој области буду на нивоу просека Републике Србије. 
Председник Гранског синдиката просветних радника Србије “Независност” Томислав 
Живановић рекао је да су послали више од 20 дописа надлежнима у Министарству просвете и 
Влади Србије, али нису добили никакав одговор и додао да “полако сазревају услови за 
штрајк”. 
  
 

 

 
 

Вучић у ИГБ: Ово је 59. фабрика или погон коју отварам у Србији  
Извор:Танјуг 
 
Мир и стабилност су најважнији, поручио је и данас премијер Александар Вучић обраћајући се 
радницима у фабрици ИГБ аутоматик, које је позвао да због тога још више раде, а немачке 
инвеститоре да још више улажу у Србију. 
Вучић је приликом отварања новог погона компаније ИГБ аутоматик у Инђији рекао да је и на 
Светском економском форуму у Давосу видео да се многе ствари мењају, неке на боље, неке на 
лошије, да нико не зна шта ће се дешавати у 2017. години, да је регион осетљив, мир зато 
најважнији. 
"Уколико само за тренутак скренете поглед са управљача, воз може да исклизне са шина", 
упозорио је премијер и подвукао да је стабилност нешто на чему сви треба да раде. 
Он је немачким инвеститорима поручио да нигде неће моћи да надју услове за пословање као у 
Србији, обучену радну снагу и гаранцију пуне безбедности и сигурности инвестиција. 
Како је додао, у Србији ће добити бар за пет одсто бољу понуду него у другим земљама. 
"Срећан сам што сам овде, ово је 59. фабрика или овако велики погон који отварам у Србији", 
рекао је Вучић и поручио да је влада ту да помогне радницима и грађанима. 
Нови погон немачке фабрике завршен за осам месеци, у међувремену је запослено 600 
радника, иако је уговором договорено 510 радника, те нагласио да је Влада за то издвојила 
1.400.000 евра. 
Плаћена је прва транша од 560.000 евра и не касни се у исплаћивању, додао је Вучић. 
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"То је важно за привлачење инвеститора, да људи увек могу да рачунају на пуну сигурност при 
скапању уговора", навео је Вучић и додао да је Србија поносна што је важан инвеситор за чијим 
производом је све већа потражња. 
Вучић је рекао да је уверен да ће та фабрика до краја године запослити и 1.500 радника, 
измедју осталог и инжењере, те да ће повећати плате и бонусе. 
Премијер је рекао да живимо у региону у којем је лако говорити, а много теже учинити нешто, 
где су речи јефтине, а рад скуп, где се лако критикује, а одговрност је тешко пронаћи. 
"Оно што смо обећали у априлу, данас испуњавамо", рекао је Вучић и додао да 600 запослених 
радника данас јасно прави разлику измедју лажног и стварног јер су победили незапосленост и 
имају сигуран посао и будућност. 
Навео је да зна да се не живи лако, да радницима није лако, али да само радом може да се 
напредује, јер ништа неће пасти с неба. 
Дитман: Немачке компаније имају поверење у Србију  
Немачке компаније имају поверење у Србију као инвестициону дестинацију и планирају и даље 
да улажу у нашу земљу, изјавио је данас амбасадор Немачке Аксел Дитман. 
Дитман је поручио да ће Немачка наставити да подржава Србију на путу ка Европској унији. Он 
је додао да је импресиониран брзином градње тог погона, с обзиром да је пре само осам месеци 
постављен камен темељац. 
"Ово је, уствари, проширење погона и снажан знак да немачке компаније одрживо инвестирају 
у Србију", рекао је Дитман. 
Немачки амбасадор је подсетио да је та компанија, која се бави производњом грејача за 
аутомобилска седишта, послује у Србији од 2007. године, да је до сада уложила 16 милиона 
евра и да има више од 2.000 запослених. 
Дитман је рекао да је економска размена измедју Србије и Немачке све интензивнија, да 
велики број немачких компанија послује у Србији, а да ће њихов број бити повећан у наредном 
периоду. 
Он је похвалио Србију на спровођењу реформи, истичући да треба да настави интензиван 
развој тржишне економије, да настави реформе у смислу владавине права и поглавља 23, како 
би се обезбедио стабилан оквир за инвеститоре. 
Такође, додао је и да треба радити на модернизацији образовања, у смислу увођења дуалног 
образовања. 
 

 
СИНДИКАТ ТРАЖИ СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ РАДНИКА Институције 
нуде нове милионе за програме запошљавања  
Извор:Срна 
 
Председник Економско-социјалног савета Републике Српске Миленко Савановић изјавио је 
данас у Бањалуци да је за реализацију Акционог плана запошљавања у овој години предвиђено 
издвајање више од 16 милиона КМ да би било запослено 1.250 лица. 
- Акциони план запошљавања Републике Српске је добар, а Влада је свих претходних година 
учествовала у његовом финансирању, осим ове где ће средства обезбедити Завод за 
запошљавање Републике Српске - рекао је Савановић. 
Према његовим речима, Влада Српске посебну пажњу је посветила запошљавању борачких и 
социјално угрожених категорија друштва и повећању плата у реалном сектору, смањењем 
фискалних и парафискалних намета. 
Он је навео да је на седници Економско-социјалног савета разматран и извештај о реализацији 
Акционог плана запољшавања у прошлој години у коме се наводи да су планом запошљавања 
биле обухваћене све категорије становништва за шта је утрошено 14 милиона КМ. 
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Председник Уније удружења послодаваца Републике Српске Драгутин Шкребић каже да 
послодавци нису у потпуности задовољни начином стимулације новог запошљавања. 
- Знамо да је Влада Републике Српске у тешкој финансијској ситуацији и зато предлажемо 
другачији начин стимулације запошљавања. То би значило умањење пореза и доприноса за 
новозапослене раднике, а не давање новца унапред послодавцима за запошљавање - рекао је 
Шкребић и напоменуо да би део средстава за порезе и доприносе требало да буде ретроактивно 
враћен послодавцима. 
Председник Савеза синдиката РС Ранка Мишић рекла је да синдикат не подржава предложени 
Акциони план за запошљавање Републике Српске и да Пореска управа мора да саопшти 
колико је заиста пријављених новозапослених радника. 
- Ново запошљавање подржавамо, али све мора бити уређено на бољи и квалитетнији начин и 
морају бити обезбеђени основи услови за живот радника. Далеко би ефикасније било да Влада 
Српске изнађе средства за запошљавање рањивих категорија, а да буде измењен Закон о 
посредовању при запољшавању на начин да буде повећана накнада радницима који издвајају 
новац у Завод за запошљавање - додала је Мишићева. 
Економско-социјални савет Српске разматрао је и информацију о активностима на 
реализацији пројекта "Економско-социјална платформа". 
 

 

 
 

Технолошка револуција гаси половину постојећих послова 
Аутор текста:Тања Веселиновић  
 
Технолошки напредак који доноси друга ера машина, или четврта индустријска револуција. 
према неким проценама угасиће скоро половину постојећих послова. Губитак радних места 
није једина последица. Први ефекат нове технолошке ере, према стручним проценама, јесте и 
све слабије плаћена радна снага. 
Да ли је образовање кључно у припремама за економију будућности, питање је о којем се 
расправљало на Светском форуму у Давосу. 
Некада могуће само у научно-фантастичном филму, музички фестивал у Хонг Конгу отворио је 
бенд робота. 
Различита су гледишта о томе како ће технолошке промене утицати на постојеће послове, и 
какве ће новине на том пољу, донети све дужи животни век, миграције и климатске промене. 
Први талас четврте индустријске револуције искључио је из економских токова десетине 
хиљада људи широм света. 
Више економских вести можете погледати у емисији ИнфоБиз која се емитује уторком и 
четвртком од 18.10. 
 "Запањујући су статистички подаци да је у САД просечна зарада више од 50 одсто запослених, 
мања сада него пре 15 година. Скоро 80 одсто америчких домаћинстава у истом периоду, према 
подацима консултантске куће Мекинзи, није увећало приходе. Онда вам је јасно зашто су 
незадовољни и огорчени. Они више не верују да систем ради за њих", каже Ерик Брињолфсон, 
професор дигиталне економије на МИТ универзитету. 
Са тржишта рада полако нестају бројни послови и занимања. Први су на удару 
нискоквалификовани радници, али ће талас аутоматизације погодити и високообразоване. 

http://rs.n1info.com/topicv81/Tanja-Veselinovic/1
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Истраживања су показала да ће се и за обављање послова који нису сувишни, чак 30 одсто 
потребних знања потпуно променити у наредних пет година. 
"Ја руководим једним универзитетом. Наш задатак је да осмислимо какво ће нам образовање 
бити потребно да припремимо студенте за тржиште рада будућности, чије карактеристике 
тешко можемо и да наслутимо. Дакле, ми не можемо студенте припремити за посао 
будућности, али треба да их припремимо да се уклопе у тај свет будућности", став је Сузан 
Фортије, директорке МекГил универзитета у Канади. 
Какав образовни систем може припремити појединца за опстанак на тржишту брзих промена? 
Стручњаци су сагласни - онај који подстиће и развија креативност, што углавном до сада није 
био случај. 
Друго је повезивање са људима, вештина тимског рада, а трећа важна ствар је охрабрити децу 
да се усавршавају у ономе што заиста воле. Научити их да је суштина у томе да пронађу нешто у 
чему уживају, да то истражују и да у томе буду најбољи. 
Само образовање доступно свима, које ће појединцу усадити свест о неопходности сталног 
учења и прилагођавања променама, кажу стручњаци, може бити део одговора на изазове 
четврте индустријске револуције. 
 
 

Просветари: Комуникација с властима не иде баш најбоље 
Извор: Н1  
 
 
Просвета школску славу, Светог Саву, ове године дочекује девастирана - тврде синдикати 
просветара. Зато ће један од четири репрезентативна синдиката сутра одржати протестну 
конференцију.  
На сличан начин ових дана чланство окупљају и преостала три синдиката с циљем да постигну 
договор о реакцији на лош положај просветних радника. Не искључују да би то могао бити 
штрајк. 
И са повећањем, плате су нам испод републичког просека - једногласни су просветари. Али, тај 
глас - тврде - нема ко да чује. 
“Ја овде имам 20 дописа које смо послали што ресорном министарству, што председнику 
Владе... До дана данашњег ниједан наш захтев није испуњен од стране ресорног министарства 
и од стране владе Србије”, каже Валентина Илић из Синдиката образовања Србије. 
А међу захтевима су исплате новогодишњих награда, као и колективни уговори за 
предшколско и високо образовање. Репрезентативне синдикате највише, ипак, боли то што су 
из писања бројних закона о образовању скроз изопштени. 
“С обзиром да та наша комуникација са властима не иде баш најбоље и некако немамо са друге 
стране слуха да нас приме, да евентуално решимо проблеме, ти проблеми се нажалост сваке 
године, а готово и свакога дана нагомилавају”, рекла је Јасна Јанковић из Уније синдиката 
просветних радника Србије. 
Министар је на путу, па одговара писано. Нема говора, тврди, да не маримо за став синдиката. 
Још у предфази израде закона, пише први човек просвете, тражили смо преко школа сугестије. 
Додаје, пре јавне расправе, актуелних седам аката који су још у припреми, прво ће у руке 
синдиката - на мишљење. 
“Комуникација са Министарством, како тврде синдикати, не може се квалификовати као лоша 
и не видим несарадњу. Што се тиче исплате награда, према Споразуму који су потписали 
претходни министри просвете и државне управе тада нису сагледане све могућности. За ту 
исплату је надлежно Министарство финансија, а према нашим сазнањима то је сада немогуће 
због разних забрана”, рекао је министар просвете Младен Шарчевић. 
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Овакав одговор доказ је, тврде синдикати, да са министарством комуницирају преко медија - 
монолозима, уместо дијалогом. Између осталог из због непоштовања споразума из 2015, 
потписаног са претходним министром Вербићем, Унија синдиката просветних радника Србије 
сутра организује светосавску протестну конференцију у Дому синдиката, док су слични 
састанци у току и у преостала три репрезантативна синдиката. Разматрају шта предузети, не 
исључују штрајк, тврде - једино тај потез уразумиће владу. 
“Довољно ће бити да образовни систем заустави свој рад само на један дан и ја сматрам да ће 
доћи до колапса”, рекла је Валентина Илић из Синдиката образовања Србије. 
 
 

Сага о решавању судбине РТБ Бор 
Извор: Н1  

 

Судбина једног од највећих предузећа у Србији Рударско-топионичарског басена "Бор" једна је 
од оних политичких и економских тема које су доминирале Србијом у периоду после 5. октобра 
2000. 
Све владе од оне Зорана Ђинђића до данашње, друге владе Александра Вучића, тражиле су 
решење за највећег послодавца у источној Србији - неке покушавајући да га продају, а неке 
тражећи стратешке партнере. 
Кроз РТБ су у протеклх 15 година продефиловали представници компанија из свих крајева 
света. Зашто ниједна није била довољно добра за нас - од оних "сумњивијих" попут аустријског 
А-тека до оних међународно признатих као Рио Тинто или Фрипорт и зашто премијер Вучић 
сада мисли да једино Кинези могу да донесу решење читајте у следећем тајмлајну. 
 
 

Просветни синдикати: Плате испод просека, спремамо штрајк 
Извор:Бета 

 

Три репрезентативна синдиката у просвети оценила су да су плате у просвети и са повећањем 
од шест осто испод репубичког просека и најавила да ће пажљиво припремати штрајк. 
Како су навели председници Синдиката образовања Србије, Синдиката радника у просвети 
Србије и гранског синдиката "Независност", Валентина Илић, Слободан Брајковић и Томислав 
Живановић просечна плата у просвети је 42.320, што је за 8,2 одсто ниже од републичког 
просека који износи 45.767 динара.  
Синдикати су навели и да је повећањем минималне цене рада плата запослених у просвети који 
имају трећи и четврти степен школске спреме (домари, благајници, рачуноводство) сада испод 
минималца за 4 динара јер износи 22.504. динара. 
Представници синдиката затражили су данас хитно повећање коефицијента за запослене са 
трећим и четвртим степеном за 8,2 одсто и повећане свих коефицијената у четвртом кварталу 
ове године. Просветари су затражили и исплату новогодишњих награда и хитно закључивање 
колективних уговора са запосленима у високом образовању и предшколским установама.  
Живановић је рекао да "полако сазревају услови за штрајк" и да са повећањем од шест одсто 
није достигнут ни номинални износ плата пре смањења од 10 одсто 2014. године, а да су плате 
и даље пет до шест одсто ниже од реалне вредности плата од пре три године.  
Илић је казала да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није испунило ниједан 
захтев репрезентативних синдиката и најавила да ће с органима синдиката донети "круцијалне 
одлуке".  
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"После зимског распуста иду и матуре, биће довољно да образовни систем стане на један дан и 
да дође до тоталног колапса", рекла је Илић и додала да ће штрајк припремати и о томе 
обавестити родитеље.  
Брајковић је рекао да држава не схвата озбиљно синдикате и да није одржан ниједан састанак 
који су тражили. 
 

 

 
 

РТК чека и формалну потврду раскида приватизације  
Извор:Бета 

 

Запослени у Радио телевизији Крагујевац (РТК) очекују да најкасније сутра Министарство 
привреде, и формално потврди одлуку о поништењу приватизације због непоштовања 
купопродајног уговора 
Запослени у Радио телевизији Крагујевац (РТК) очекују да најкасније сутра Министарство 

привреде, и формално потврди одлуку о поништењу приватизације због непоштовања 

купопродајног уговора.  

Агенција Бета сазнаје у Синдикату "Независност" у РТК да је таква одлука донета у петак, али 
се чека и њена "папиролошка потврда" 
Ту телевизију је купио бизнисмен из Крушевца Радоица Милосављевић октобра 2015. године 
У РТК је речено агенцији Бета да је за сутра заказана још једна аукција за продају највећег дела  
аудио и видео опреме и друге технике за емитовањем и производњу радио и тв програма. 
Та опрема је пописана по извршним поресудама радника за неисплаћене зараде а продаја 
треба да буде одржана код извршитеља Данице Чоловић. 
Укупна процењена вредност покретних ствари које се продају је два милиона и 770 хиљада 
динара. 
У децембру 2016. је одржана прва лицитација за продају опреме РТК по тужбама једног броја 
запослених за неисплаћене зараде, а највреднију техничку опрему је тада купио град 
Крагујевац. 
РТК, због продаје или пописа комплетне опреме због неисплаћених зарада радника, од почетка 
децембра прошле године не емитује програм по уобичајеној шеми. 
У том медију запослено је 64 људи, пошто је троје, укључујући и бившу програмску директорку 
напустило фирму због запослења у јавним предузећима. 
Запосленима нису исплаћене зараде од јуна 2016, као и доприноси и трошкови превоза. 
Социјални програм уз исплату 200 евра по години стажа за који се јесенас изјаснило две 
трећине радника, власник није реализовао. 
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Посао за 600 људи  
Аутор:С. КОСТИЋ 

 

Премијер Вучић отворио нови производни погон компаније "ИГБ Аутомотив" у Инђији. 
Инвестиција вредна 4,5 милиона евра 
ПОСЛЕ осам месеци радова на изградњи, у уторак је свечано отворен нови погон за 
производњу грејача за аутомобилску индустрију, немачке компаније "ИГБ Аутомотив" у 
Североисточној радној зони у Инђији. У инвестицију од 4,5 милиона евра, површине 7.800 
квадрата у којој је запослено око 600 радника, уведени су нови производи, на којима се 
примењује нова савремена технологија. 
Црвену врпцу на погону "ИГБ Аутомотив" која у Инђији послује од 2007. године, пресекли су 
Александар Вучић, премијер Србије и Аксел Дитман, амбасадор Немачке. Премијер је позвао 
немачке инвеститоре да још више улажу у нашу земљу, и поручио им, да нигде неће моћи да 
нађу услове за пословање као у Србији, обучену радну снагу и гаранцију пуне безбедности и 
сигурности инвестиција. 
- Оно што смо обећали у априлу, прошле године, данас испуњавамо. Уговором са Владом је 
договорено 510 радних места, и ми смо за то издвојили 1.400.000 евра, плаћена је прва транша 
од 560.000 евра и не касни се у исплаћивању - истакао је Вучић и додао да је Србија поносна 
што је у њој инвеститор за чијим производом је све већа потражња. 
Вучић је рекао да је уверен да ће фабрика до краја године запослити и 1.500 радника, између 
осталог и инжењере, те да ће повећати плате и бонусе. 
Премијер је рекао да живимо у региону у којем је лако говорити, а много теже учинити нешто, 
где су речи јефтине, а рад скуп, где се лако критикује, а одговорност је тешко пронаћи. 
- За десет година пословања, израсли смо у колектив од 2.200 запослених, укупну инвестицију 
вредну 16 милиона евра и привредни субјекат који представља прави модел успешног 
пословања - истакао је Далибор Берић, генерални менанџер "ИГБ Аутомотив" у Инђији. 
Фабрика која се бави производњом грејача за седишта и волане, сензора за окупираност 
седишта аутомобила, каблова за грејаче седишта и електричних контролних јединица налази 
се на листи компанија с највећим бројем запослених, од којих више од 90 одсто чине жене. 
ДРЖАВОМ НЕ УПРАВЉАЈУ ТАЈКУНИ 
ПРЕМИЈЕРА Вучића, током посете Инђији, дочекао је велики број грађана. Око 2.000 људи, 
громогласним аплаузом поздравило је премијера, испред погона немачке компаније. 
- Пре неколико година, државом су управљали тајкуни и "најгори лопови", а ти исти сада желе 
да се врате на власт - истакао је Вучић окупљеном народу. 
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Три репрезентативна синдиката у просвети најавила штрајк 
Извор:Бета  

 

Три репрезентативна синдиката у просвети оценила су данас да су плате у просвети и са 
повећањем од шест одсто испод репубичког просека и најавила да ће пажљиво припремати 
штрајк. 
Како су навели председници Синдиката образовања Србије, Синдиката радника у просвети 
Србије и гранског синдиката "Независност", Валентина Илић, Слободан Брајковић и Томислав 
Живановић просечна плата у просвети је 42.320, што је за 8,2 одсто ниже од републичког 
просека који износи 45.767 динара. 
Синдикати су навели и да је повећањем минималне цене рада плата запослених у просвети који 
имају трећи и четврти степен школске спреме (домари, благајници, рачуноводство) сада испод 
минималца за 4 динара јер износи 22.504. динара. 
Представници синдиката затражили су данас хитно повећање коефицијента за запослене са 
трећим и четвртим степеном за 8,2 одсто и повећане свих коефицијената у четвртом кварталу 
ове године. 
Просветари су затражили и исплату новогодишњих награда и хитно закључивање колективних 
уговора са запосленима у високом образовању и предшколским установама. 
Живановић је рекао да "полако сазревају услови за штрајк" и да са повећањем од шест одсто 
није достигнут ни номинални износ плата пре смањења од 10 одсто 2014. године, а да су плате 
и даље пет до шест одсто ниже од реалне вредности плата од пре три године. 
 

 

 
 

Данас протест Уније синдиката просветних радника Србије 
Извор: Бета  
 
Београд -- Унија синдиката просветних радника Србије (УСПРС) организује у подне у 
београдском Дому синдиката Светосавски протест.  
На протесту ће представници тог синдиката разговарати како да убудуће изражавају 
незадовољство проблемима у просвети.  
Председница УСПРС Јасна Јанковић рекла је јуче да се проблеми у просвети нагомилавају, да 
се мало њих решава и да представници власти у Србији реагују само на помен штрајка и 
протеста  
"Ма колико ми желели академски и интелектуално да разговарамо с представницима власти, 
некако се они оглушују о то и реагују само на помен штрајка, протеста, јавног окупљања", рекла 
је Јасна Јанковић.  
Истакла је да представници УСПРС нису били позвани да учествују у раду на изменама и 
допунама Закона о основама система образовања и васпитања, односно да ће тек моћи да 
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учествују у јавној расправи током које ће инсистирати да закон буде добар и по мери 
запослених у образовању, али и ђака. 
 

 


