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Костић: Не смемо дозволити да Србија буде Атлантида 
Пише: Фонет 
 

У Србији од 2002. до 2014. број становника смањио се између 367.000 и 422.000 

Спадамо међу старе нације, јер је просечна старост грађана око 43 године, а ако одмах кренемо 
са неопходним мерама први ефетки ће се видети тек у интервалу од деценију и више, речено је 
данас на конференцији "Ка бољој демографској будућности Србије".  
Сматрам да негативна демографија у Србији постаје њен највећи проблем, из којег простичу 
сви други, нагласио је председник САНУ Владимир Костић, напомињући да је овај скуп у у 
Српској академији наука и уметности организован за великом забринутошћу, али и надом да 
ће бити покретачки. 
Према његовим речима, и раније је било иницијатива да се заустави негативни демографски 
тренд, које су "нестајале као у песку", али се не сме одустати од овог "мукотрпог и одоговорног 
посла". 
Не смемо дозволити да прича о Србији буде прича о Атлантиди, рекао је Костић поводом неких 
оцена да ће се српски народ тешко опоравити од биолошких удара које је доживео кроз 
историји. 
Износећи застрашујуће бројке, он је рекао да се у Србији од 2002. до 2014. број становника 
смањио између 367.000 и 422.000, пре чему је миграциона компонента томе допринела између 
15 и 26 одсто. 
Србија сваге године на 1.000 становика губи пет становника, упозорио је Костић, нагласивши 
да је негативни демографски тренд цивилизацији проблем, познат и као криза евроског 
начина живота. 
Ђаво је дошао по своје на различитим меридијанима и куца на врата, а домаћина је затекао 
наспремног, у пиџами, рекао је Костић. 
Према његовим речима, баук негативног демографског тренда кружи Европом. 
Министар без порфеља задужен за демографију и популациону политику Славица Ђукић 
Дејановић је рекла да је Србија по старости становника шеста у Европи. 
Према њеним речима, држава је 2008. године сачинила стратегију како би се тај тренд 
зауставио, али је изостала њена примена, тако да ће се сада приступити ревизији. 
Ђукић Дејановић је прецизирала да су планарни пилот пројекти у четири општине у 
различитим крајевима Србије, како би свака средина изнедрила своје механизме и 
стимулативне мере за подстицање рађања. 
Мере ће, како је рекла, бити разлитиче и имаће и локални карактер. 
Ђукић Дејановић је указала да је економски фактор један од елементарних стимуланса, али је 
додала да сличну демографију имају и земље са много бољим стандардом. 
Не можемо ово гледати само кроз призму еконоског стања породице, рекла је Дејановић.  
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

Нова приватизација Радио-телевизије Крагујевац 
Пише: З. Р.  
 
Министарство привреде управо је објавило јавни позив за прикупљање писама о 
заинтересованости у поступку поновне приватизације Радио-телевизије Крагујевац. 
Заинтересовани инвеститор, како је наведено у позиву, требало би до достави предлог 
индикативне цене и инвестиционог програма, те оквирног плана пословања и броја запослених 
које је спреман да запосли на неодређено време. Рок за достављање писама о 
заинтересованости је 27. март. 
Подсетимо да је претходна приватизација РТК поништена 25. јануара, пошто дотадашњи 
власник те медијске куће, крушевачки бизнисмен Радоица Милосављевић, није испуњавао 
уговорне обавезе према држави и фирми коју је купио у октобру 2015, као ни према 
запосленима којима је остао дужан по осам зарада.  
 
 

Протест бивших радника Желвоза 
Пише:  Д. Ђ. 
 
Стотинак бивших радника ФЖВ Желвоз у стечају учествовало је данас у протестном окупљању 
и шетњи до зграде локалне самоуправе. 
Њихови представници су од градоначелнице Смедерева добили обећање да ће им помоћи у 
организацији састанка са министром финасија, у циљу добијања конкретних информација око 
наплате њихових потраживања. 
“Градоначелница је расположена да нам помогне и закаже састанак са Кнежевићем (министар 
финансија) у што хитнијем року. Нисмо се везивали за рокове, осим да ћемо о евентуалном 
разговору са министром и закључцима састанка, наше колеге известити 13. марта”, изјавио је 
за Данас Драган Николић, члан Одбора поверилаца Желвоза из редова запослених. 
Николић је рекао да су у покушају добијања детаљнијих информација у вези са наплатом 
потраживања из радног односа до сада имали више разговора у Министарству привреде где су 
добијали разне коментаре, мишљења и друго и да им је доста разговара са људима који не 
одлучују. 
“У јануару сам добио извештај из Сектора за приватизацију и стечај у Министарству привреде, 
обавештавају да су завршили анализу, што је било њихово задужење као Радне групе за сва 
друштвена предузећа на нивоу Србије, и да су анализу предали Министарству финансија на 
даље поступање.” 
Према његовим речима, бивши радници Желвоза су потом покушали да ступе у контакт са 
Министарством финансија како би сазнали на који начин ће бити исплаћени. Пошто им то није 
успело, одлучили су да са градским руководством покушају да уговоре састанак у 
Министарству. 
Како је казао, у претходним годинама је вођено више од 1500 радних спорова у Основном суду 
у Смедереву и сви су завршени у корист тадашњих запослених а против пословодавца који није 
поштовао судске пресуде. 
Николић је за Данас прецизирао да је утврђено да су потраживања призната у стечају за 1352 
радника, у првом и трећем исплатном реду, а укупан износ признатих потраживања са каматом 
износи 5.247.000 евра. 
“Укупна призната  потраживања поверилаца износе 37.797.000 евра. Процењена вредност 
имовине која се продаје је 9.370.000 евра, а цена о којој се не расправља је 50 одсто и један 
динар, па стечајни управник без сагласности Одбора поверилаца са њим склапа уговор и то је 
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цифра од 4.687.000 евра. Која математика ће од те цифре да наплати 37 милиона?” пита се 
Николић. 
Он подсећа да се прво намирују трошкови стечаја, па разлучни повериоци који су узели објекте 
под хипотеком и намирују се приоритетно и пре исплатних редова. Један од предлога за 
договор са државом је и “пребијање” дугова бивших запослених за струју, комуналије и слично. 
“Мој предлог је да се потраживања радника евидентирају и да се у одређеном периоду то и 
реализује. Ми смо спремни и на такво измирење потраживања, али не кажемо да ће неко то и 
да прихвати”, закључује Николић. 
На скупу је речено да радници, који су у сличној ситуацији попут Желвоза, у Нишу, Краљеву и 
другим градовима Србије, спремају протесте и радници Желвоза ће им се у Београду сигурно 
придружити “јер се у овој земљи ништа није завршило без протеста”. 
Фабрика железничких возила Желвоз у стечају је 19 месеци, а у међувремену су четири продаје 
биле неуспешне. 
 
 

Прекинут штрајк у ужичким Путевима 
Пише: Н. Ковачевић 
 
Радници ужичких „Путева“ јутрос су прекинули штрајк, након што су са пословодством тог 
предузећа постигли договор о испуњењу штрајкачких захтева.  
Бобан Ћалдовић, повереник Самосталног синдиката путара Србије у тој фирми, изјавио је за 
Данас да је договорено да се дневнице, које радницима нису исплаћиване две или три године, 
исплате за десетак дана, али и да се редовно уплаћују доприноси за пензијско и здравствено 
осигурање. Јануарска плата, како је рекао, требало би да буде исплаћена до 5.марта, а у случају 
да буде каснила пословодство се обавезело да обавести запослене о дану исплате. 
Већина од 670 радника тог приватног предузећа, једног од највећих у грађевинској индустрији 
Србије, била је у штрајку од 20.фебруара, захтевајући исплате зарада и путних трошкова за 
децембар и јануар, дневница и поштовање колективног уговора. Захтеве су допунили у среду, 
током блокаде магистрале Ужице-Златибор, када су затражили оставку генералног директора 
Лека Корићанца, али су од тога касније одустали. 
Уочи блокаде саобраћајнице, иако је пословодство тврдило да нема дуговања према 
запосленима, радницима су исплаћене плате за децембар и путни трошкови, а штрајкачи су 
јуче успели да обавежу руководство да испуни и остале захтеве. 
Представници пословодства су нам рекли да чекају уплату од послова који су уговорени 
прошле године на градилиштима код Осечине и Бајине Баште - рекао је за Данас Ћалдовић. 
Договор је постигнут и, уколико буде кашњења у исплати плата, обећано је да ће пословодство 
обавестити запослене када ће бити исплата. Важно је и то што ће редовно бити уплаћивани 
доприноси за пензијско и здравствено осигурање. Ми желимо да радимо и наш интерес је да 
фирма има послова и да се развија - рекао је за Данас Ћалдовић.  
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Србија шеста у Европи по старости становништва 
Аутор: Катарина Ђорђевић 

 

На научној конференцији „Ка бољој демографској будућности Србије”, у организацији САНУ, 

истакнуто је да не треба гајити илузију да се демографски проблем може решити брзо и лако. – 

Чак и када би се одмах почело са спровођењем најбољих мера, ефекат би се осетио тек за десет 

година 

Просечна старост становништва у Србији је скоро 43 године, по чему смо на шестом месту у 
Европи. Између 2002. и 2011. године изгубили смо готово пола милиона становника. Према 
последњем попису становништва, чак 160 локалних самоуправа има негативан природни 
прираштај. Сваке године земљу напусти око 15.000 становника, а око 130.000 годишње 
промени место боравка – на интерне миграције чешће се одлучују жене, старости око 33 
године. Стратегија за подстицање рађања, која је донета 2008. године, остала је мртво слово на 
папиру због Светске економске кризе. Све су то разлози због којих је Влада Србије формирала 
Савет за популациону политику, на чијем челу је премијер Александар Вучић, истакла је 
министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику др Славица 
Ђукић Дејановић. 
Отварајући научну конференцију у САНУ под називом „Ка бољој демографској будућности 
Србије”, она је најавила да ће Стратегија за подстицање рађања ове године бити ревидирана и 
да ће се бавити још и миграцијама и активним старењем. Она је подсетила да је у склопу 
активних мера за повећање рађања, РФЗО потписао уговор са пет државних и 11 приватних 
клиника за вантелесну оплодњу, а планирано је да се ове године обави 4.300 вештачких 
оплодњи. У овој години почеће реализација четири пилот-пројекта подстицања рађања, коју ће 
бити у складу са потребама младих парова у различитим деловима Србије. 
 
 

Напредовање у науци – дођи јуче! 
Аутор: Саво Д. Манојловић, Истраживач сарадник у Институту за упоредно право, 
председник Удружења за заштиту уставности и законитости  
 
Правилник о поступку начину и вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача, који је донело министарство надлежно за науку, 
донекле подсећа на наведене речи Б. Шоа. 
Овим правилником није решен ни један проблем у српској науци, а створено је барем двадесет 
три нова! Тачно толико несагласности са Уставом и законима је установио Институт за 
упоредно право у Иницијативи за оцену уставности и законитости коју је поднео Уставном суду 
оспоравајући наведени правилник. 
У модерној јуриспруденцији, начело забране ретроактивности није само правни, већ 
цивилизацијски стандард. 
Оспореним правилником баш то начело брутално je погажено. Суштински су промењени 
услови потребни за напредовање у односу на претходни правилник, а није уређен прелазни 
режим. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/904/Katarina-Dordevic
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То у пракси доводи до случајева да они који су више година марљиво радили и испунили 
критеријуме за напредовање према претходном правилнику, сада не могу напредовати у звање 
за које су више година марљиво радили, јер су напрасно промењени услови. 
Невероватно је да ником није пало на памет да предвиди прелазни режим за људе који су 
испунили критеријуме по претходном правилнику. 
Сав њихов труд пада у воду, осим ако случајно нису „уболи“ нове услове. Као у оном вицу када 
купац на своју опаску продавцу да је цена робе коју су јуче испреговарали била повољнија, 
добије мангупски одговор: „Па, ти дођи јуче!“ Као да неко научницима цинично поручује: ко 
вам је крив када се поред науке нисте бавили неким егзактнијим стварима, нпр. гледањем у 
пасуљ? 
Флагрантно кршење елементарних правних стандарда оличено је и у мањкавости приликом 
доношења правилника. Законом о научноистраживачкој делатности (члан 70. став 7) јасно је 
прописано да наведени акт доноси министар, али уз претходно мишљење Националног савета 
за науку и технолошки развој... 
Има један мали проблем, тај Национални савет до скора није ни постојао. Сам акт је дакле 
формално незаконит. 
Као да неко научницима цинично поручује: ко вам је крив када се поред науке нисте бавили 

неким егзактнијим стварима, нпр. гледањем у пасуљ? 

Управо је, након побуне великог дела научне заједнице, ово био разлог због кога је сама Влада 
повукла конкурс о научним пројектима, с обзиром на то да је и он имао идентичну мањкавост. 
И то је заиста похвалан пример, када је политика послушала глас струке, па га ваља истаћи. 
Али и наставити истим путем. 
Протагонисти који су ове акте бранили водећи се девизом да се „не треба закона држати као 
пијан плота“ нису више на водећим функцијама. Истим путем треба oтпратити и спорни 
правилник. 
Нису занемарљиве ни остале противправности: дописивање нових услова правилником као 
подзаконским актом, мимо закона; самододељивање надлежности министарства, мимо закона; 
прописивање обавеза, мимо закона; задирање у радноправни статус подзаконским актом итд. 
Оволико мањкавости показатељ су колико обзира према науци су имали они који су били 
задужени да о њој брину. Отуда и сатирична вест „Владе Канаде, Аустралије и Новог Зелaнда 
пожелеле српским првацима срећан полазак у школу“ не делује као сатира, већ као горка 
истина. 
Моји пријатељи: Лука у Мајнхајму, Слоба у Лондону, Игор у Москви, Ана и Никола у Бостону... 
Неки од њих предају на најбољим светским универзитетима или раде на озбиљним пројектима. 
Неки су отишли због бољих услова, али део њих зато што овде нису добили елементарну шансу. 
Хоћемо ли, и када неки млади научници, који стагнирају због овако промишљеног 
правилника, одлуче да оду, опет (са чуђењем!) кукати о одливу мозгова?! 
Академска заједница Србије (Синдикат запослених у научноистраживачкој делатности Србије, 
Институт за српски језик САНУ, Балканолошки институт САНУ, Етнографски институт САНУ, 
Музиколошки институт САНУ, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, 
Институт за новију историју Србије, Институт за политичке студије и Институт за међународну 
политику и привреду) подржала је иницијативу Института за упоредно право. 
Не сумњам да неко ко је у стању да онакве омашке направи, мисли да све зна боље од других, 
па и од научне заједнице. Кажу да нико није тако сигуран као они који мало знају. Отуда им 
можда ни мишљење највиших научних институција сигурно не значи много. 
Својим односом показали су да су незадовољни научницима у Србији. Ал’ да парафразирамо 
Кањоша Мацедоновића: Моја господо, бољи и виши пођоше бољијема и вишијема, а ми једва 
вас допадосмo! 
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Брига о раднику мерило успеха  
Аутор:В. Н. 

 

Порука В. д. директора Аеродрома "Никола Тесла" запосленима у овој компанији 
МЕРИЛО наше успешности која је, по свим економским показатељима више него очигледна, 
јесте, пре свега, статус свих наших запослених - наводи се у писму в. д. директора Аеродрома 
"Никола Тесла" Саше Влаисављевића, упућеном запосленима у овој компанији. 
- Са задовољством вас обавештавам да је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање 
дала сагласност за заснивање радног односа на неодређено време за још 400 радника 
Аеродрома "Никола Тесла". Прва група од 200 колега засновала је радни однос од 1. јануара 
2017. године на исти начин - наводи се у писму и додаје да је право радника на годишњи одмор, 
регрес, топли оброк, боловање, заштиту и негу детета, кредитно задужење, слободан дан за 
обележавање верских празника, приоритет у свим пословним плановима компаније. 
В. д. директора Аеродрома у писму се посебно захваљује премијеру Србије Александру Вучићу и 
министарки грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорани Михајловић за "несебично 
залагање и одлучујућу улогу у решавању предметног проблема".  
 

 

Раст промета је сигнал опоравка  
Аутор:В. Н. 

 

Продаја у српским радњама лане порасла за 7,5 одсто у односу на 2015. годину. Повећани 
запосленост и плате код приватника 
ПОСЛЕ неколико година "у минусу" и све скромнијих пазара у радњама, промет је лане, у 
односу на 2015. годину, ојачао за 7,5 одсто, и то је добар сигнал на путу економске 
стабилизације. 
Да овај податак званичне статистике није безначајан, показују и бројке о паду промета 
претходних година. У 2015, када је, иначе, забележен незнатан годишњи раст промета, 
статистика је регистровала да је продаја у српским трговинама била за петину слабија него 
2010. године. Прецизније, пад је за пет година износио 20,8 одсто. 
У години када су спроведене најоштрије мере штедње, када су пензионерима и запосленима у 
јавном сектору смањена примања, поставља се питање како нам је промет у трговинама већи. 
Којим парама смо лане покривали веће куповине? 
Научни сарадник Економског института у Београду Иван Николић каже, за "Новости", да је 
повећање промета резултат утицаја три фактора. 
- Раст промета у трговинама регистрован је од средине године и на годишњем нивоу износи 7,5 
одсто - каже Николић. - Једним делом уследио је због повећања плата у приватном сектору, и 
то за 11,3 одсто на годишњем нивоу. Утицао је, наравно, и раст запослености. Укупан број оних 
у централном регистру социјалних осигураника, значи оних који плаћају доприносе, повећан је 
током прошле године за 24.000. Тако је маса исплаћених зарада била већа. 
Други разлог који је, према речима нашег саговорника, попунио касе у трговинама је 
кредитирање становништва. Николић тврди да су банке повећале пласмане према 
становништву, што је допринело расту тражње, а тиме и промета у радњама. 
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- Треба споменути и трећи разлог већег промета, а то је локализовање сиве економије - каже 
Николић. - Мањи део сивог тржишта је преведен у легалне токове, па је самим тим дошло и до 
повећања промета. 
Поређењем промета у прошлој години са оним у 2015. примећено је да је највећи раст био у 
Војводини. На годишњем нивоу то је повећање од 10,6 одсто, док се на југу Србије продаја 
увећала за 7,2 одсто. Толико је Србија више пазарила лане него годину раније. 
Највећи раст промета уобичајен је у децембру. У односу на новембар 2016, ојачао је за 13,2 
одсто. Војводина је лане у децембру за 13,9 одсто, а на југ Србије за 10,1 одсто више пазарила 
него у новембру исте године. 
Више посла у децембру немају само прехрамбени снабдевачи, већ и трговци играчкама, одећом 
и обућом. Већи промет имају и због многобројних акција које организују током последњег 
месеца у години.  
КОД СВИХ ПРОИЗВОДА 
РАСТ промета забележен је код свих производа. Према подацима статистике, повећање пазара 
у децембру 2016. у односу на 2015. годину код хране, пића и дувана износило је 10,5 одсто, а код 
непрехрамбених производа пет одсто. Последњег месеца 2016. куповали смо за 17 одсто више 
намирница, пића и дувана него у новембру, а остале робе за 15,8 одсто више. Интересантно је 
да су потрошачи у Србији у децембру лане у односу на просечан промет током 2015. године 
куповали за 26,7 одсто више ића и пића и за 31,2 одсто више гардеробе, обуће, играчака... 
 

 

Руф: Изузетни резултати Владе Републике Србије у свим сегментима 

реформи  
Извор:НовостиОнлине 

 

Премијер Србије Александар Вучић састао се са шефом Мисије ММФ за Србију Џејмсом Руфом, 
који је похвалио је изузетне резултате, које је Влада Републике Србије постигла у 2016. години у 
свим сегментима договорених реформи, а посебно у домену фискалне поли 
ПРЕДСЕДНИК Владе Републике Србије Александар Вучић састао се данас са шефом Мисије 
Међународног монетарног фонда (ММФ) за СрбијуЏејмсом Руфом. 
Шеф Мисије Џејмс Руф похвалио је изузетне резултате, које је Влада Републике Србије 
постигла у 2016. години у свим сегментима договорених реформи, а посебно у домену 
фискалне политике.  
Премијер Вучић је захвалио шефу Мисије и Међународном монетарном фонду на подршци и 
посвећености спровођењу реформи у Србији, док је Џејмс Руф најавио да ће ММФ пружити 
експертску подршку Савету Владе Србије за раст бруто друштвеног производа.  
Заједнички је констатовано да би циљ Републике Србије требало да буде годишњи раст бруто 
друштвеног производа између 4 и 5 процената на годишњем нивоу, те су посебне теме 
састанка, које је покренуо премијер Вучић, биле мере за раст БДП у Србији у наредном 
периоду.  
Поред наведеног, теме су биле и реформа пореске политике и унапређење 
законодавства у смислу смањења оптерећења на зараде, реформа образовања, 
реформа стечајног законодавства, као и текуће стање у поступку реструктурирања 
државних предузећа РТБ Бор, Петрохемија, Азотара, МСК, где је констатован 
напредак у пословању поменутих компанија.  
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Вучић: ММФ нема примедбе на јавне финансије Србије  
Извор:Бета  

 

Премијер Србије Александар Вучић рекао је да Међународни монетарни фонд нема примедбе 
на јавне финансије Србије, али има замерке на стање у неколико државних предузећа и банака 
БЕОГРАД - Премијер Србије Александар Вучић рекао је данас да Међународни монетарни 
фонд (ММФ) нема примедбе на јавне финансије Србије, али има замерке на стање у неколико 
државних предузећа и банака. 
Вучић је за РТС казао да су теме разговора са ММФ-ом и Светском банком најважнија питања 
за будућност Србије. 
Навео је да је буџет Србије под апсолутном контролом и да ће у фебруару бити у суфициту. 
По речима премијера, ММФ има примедбе када су у питању МСК, РТБ Бор и неке од банака за 
које мора да се реши питање саветника, али да нема примедби када је реч о функционисању 
банкарског система. 
"Нема великих проблема али има много ствари које морамо да унапређујемо. Прихватио сам 
неке њихове сугестије које нису биле лаке", навео је Вучић коментаришући данашњи разговор 
ша шефом делегације ММФ-а за Србију Џејмском Руфом. 
На питање да и је било речи о повећању плата и пензија, Вучић је казао да о томе није 
разговарано и додао да грађани да не брину јер чим буде већи раст моћи ће и значајније да се 
повећају примања. 
Оно што је истакао као један од суштинских задатака у наредном периоду подизање приватног 
сектора у којем ради 1,4 милиона људи. 
Приватни сектор који је, како је рекао премијер, још релативно мали, издржава 1,75 милиона 
пензионера и 850.000 запослених у јавном сектору. 
Делегација Међународног монетарног фонда боравиће од данас до 6. марта у Србији поводом 
контроле спровођења текућег трогодишњег аранжмана из предострожнсти, речено је агенцији 
Бета у канцеларији ММФ-а у Београду. 
Аранжманом са ММФ-ом склопљеним фебруара 2015. године у вредности од 1,2 милијарде 
евра, Влада Србије се обавезала да ће спровести фискалну консолидацију и реструктурисати 
јавни сектор. 
Мисија ММФ-а последњи пут боравила је у Београду крајем октобра 2016. поводом шесте 
ревизије тог аранжамана која је била успешна. Оцењено је да је Србија постигла фискалну 
стабилност, али да треба наставити са структурним реформама. 
Очекује се да ће Влада Србије са ММФ-ом разматрати могућност склапања новог аранжмана. 
 

 

Настављен штрајк у ''Мањети Марелију''  
Извор:Бета 

 

У крагујевачком предузећу ''Мањети Марели'', који за ''Фијат-Крајслер аутомобиле Србија'' 
производи бранике, настављен је штрајк око 70 радника из производње, због зарада које су 
испод просечних у ФЦА групи 
У крагујевачком предузећу ''Мањети Марели'', који за ''Фијат-Крајслер аутомобиле Србија'' 
производи бранике, настављен је штрајк око 70 радника из производње, због зарада које су 
испод просечних у ФЦА групи, речено је Бети у синдикату ''Мањети Марелија''. 
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У синдикату подсећају да је фирма ''Мањети Марели'' примила "све могуће државне субвенције 
и пореске олакшице", а сада послодавац одбија да преговора о зарадама и тиме крши члан 6. 
Закона о штрајку. 
Председник синдиката Александар Кораћ рекао је да је у предузећу због штрајка организован 
рад само у једној смени, као и да је послодавац ангажовао запослене из канцеларија да раде у 
производњи браника, иако за то нису обучени. 
О кршењу Закона о штрајку као и других прописа у ''Мањети Марелију'', поднета је пријава 
инспекцији рада. 
У ''Мањети Марелију'' ради око 100 радника, од којих њих 80 у производњи. 
Штрајк је почео 23. фебруара због ниских зарада, односно плата које су мање од процечних у 
групи ФЦА. 
По уговору с послодавцем, радницима је забрањено да говоре о износима зараде, али из других 
извора Бета сазнаје да се ради о просечној бруто плату од око 32.000 динара. 
 

 

 

 
 

Радници ће моћи да попуне изгубљене године 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Држава је одлучила да продужи рок за повезивање стажа запослених у предузећима у 
реструктурирању и стечају, и то током целе ове године. Мада је лане истицано да продужења 
рока за повезивање радног стажа, односно попуњавања „рупа” у стажу више неће бити, држава 
се одлучила да то учини и ове године јер је током прошле године одзив радника на које се 
одлука односила био изузетно мали. 
Иако је неспорно да имају и по неколико година неуплаћених пензијских и инвалидских 
доприноса, велики део оних који су радили у предузећима у реструктурирању и онима која су 
отишла у стечај није искористио шансу за повезивање радног стажа због тога што не жели да 
иде у превремену пензију која доноси трајно умањење. 
Продужење рока за повезивање стажа до краја ове године односи се на бивше запослене у 
субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање 
особа с инвалидитетом који су 13. августа 2014. године у пословном имену имали ознаку „у 
реструктурирању”, а стекли су услов за пензију али им послодавац није уплатио доприносе за 
цео период рада, као и на запослене у поменутим предузећима који у овој години испуњавају 
услове за пензију и којима по том основу престаје радни однос. 
Позив се односи и на бивше запослене у стечајним дужницима над којима је стечај отворен 
2015. године и лане, као и оне којима ће предузећа ове године отићи у стечај и у којима је за 
стечајног управника именована Агенција за лиценцирање стечајних управника. 
Из буyета Србије обезбеђен је новац за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање 
за запослене у предузећима којима се повезује стаж, и то на најнижу месечну основицу. Мада 
ће, дакле, доприноси бити плаћени на минималну зараду, и то је за запослене који годинама 
нису имали плаћене доприносе боље него да у пензију једног дана иду без тих година 
пензијског стажа јер ће им онда за толико бити умањена пензијска основица. 
На почетку прошле године од 13.000 радника који су имали услов за пензију, тек 920 их је 
пристало на државно повезивање неплаћених година у радном стажу. Министарство привреде 
је управо због те чињенице предложило Влади Србији да продужи рок за повезивање стажа 
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током прошле године, а разлог да се он продужи и у 2017. свакако је исти јер је и даље мало 
запослених који прихватају ту могућност. Дакако, да би радници могли да искористе да држава 
за њих уплати недостајуће године пензијског стажа морају да се одрекну судских процеса. 
По новом закључку Владе Србије, који је достављен Фонду ПИО, различит је поступак за 
подношење захтева за раднике предузећа у реструктуиррању, а другачији за повезивање стажа 
бивим запосленима у фирмама над којима је стечајни посутпак отворен у последње две године 
или ће то бити учињено ове. Ближе информације могу се наћи на сајту Фонда ПИО. 
Већ повезано око пола милиона година стажа 
Од 1. јануара 1991. до 31. децембра 2003. године држава је повезала стаж за 66.163 предузећа, 
односно 274.000 радника. За то је из државне касе издвојено 20,65 милијарди динара, а 
повезано је око пола милиона година стажа осигураницима којима несавесни послодавци нису 
редовно уплаћивали доприносе за ПИО. Ти доприноси, колико је познато, никада накнадно 
нису наплаћени од послодаваца. 
  
 

Није имао ко да попуни 10.000 радних места 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
По последњој економској прогнози Европске комисије, стопа незапослености у Србији ове 
године ће са 16,1 одсто пасти на 14,3.Директор НСЗ-а Зоран Мартиновић оцењује да је реч о 
реалној прогнози која се подудара с актуелним трендовима на тржишту. 
– Имајући у виду да је код нас стопа незапослености у трећем кварталу прошле године била 
13,8 одсто, већ сада смо у оквиру онога што је Европска комисија планирала за Србију за ову 
годину – рекао је Мартиновић. – То су знатно боља предвиђања у односу на пројекције из 
јесењег извештаја ЕК-а, када је прогнозирана стопа незапослености од 15,6 одсто за ову годину 
и од 15 одсто за наредну. 
Подсећајући на то да се ове године очекује привредни раст од најмање три одсто, као и да је 
дошло до повећања домаће тражње, извоза, обима инвестиција, он је казао да се може 
очекивати да дође и до повећања броја радних места.– То са собом свакако доноси и смањење 
стопе незапослености, односно смањење броја незапослених на нашој евиденцији – казао је 
Мартиновић. – Ми смо крајем прошле године завршили анкету послодаваца, која је такође 
показала да се у 2017. години очекује креирање нових радних места од око четири одсто. 
Прошле године је од 71.000 потреба за радницима пријављених НСЗ-у чак 10.000 остало 
непопуњено, а то, како је истакао Мартиновић, указује на то да се ове године мора радити више 
на припреми незапослених кроз различите обуке и мотивацију да прихвате понуђени посао, 
али и утицати на послодавце да подигну ниво рада. Акционим планом запошљавања за ову 
годину, који је усвојила Влада Србије, предвиђено је да за активне мере запошљавања ове 
године НСЗ издвоји 2,8 милијарде динара, а предвиђено је и додатних 550 милиона динара за 
особе с инвалидитетом. Мерама активне политике запошљавања НСЗ је у 2016. години 
обухватио 131.000 незапослених, што је план и за ову годину. 
– Када је у питању конкретан учинак пласирања новца НСЗ-а у прошлој години, 22.600 лица 
било је укључено у различите обуке или се запослило уз помоћ подстицаја које пружамо 
незапосленима и послодавцима. Готово у свим програмима имали смо већу реализацију у 
односу на задати план. Ипак, постоје и програми који нису остварили стопостотни учинак, а то 
су углавном они који се односе на мере за особе с инвалидитетом – објаснио је Мартиновић. 
Активне  мере запошљавања 
Смањењу броја незапослених у овој години требало би да допринесу и нове категорије 
активних мера запошљавања. Међу њима су субвенције за запошљавање младих до 30 година у 
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статусу деце палих бораца или деце без родитељског старања, жртава трговине људима и 
жртава породичног насиља. 
 
 

Кикиндска компанија пред расплетом 
Аутор:Љ. М. 
 
Влада Србије расписала је јавни позив за приватизационог саветника за Метанолско-сирћетни 
комбинат Кикинда. Заинтересовани понуђачи могу се пријавити најкасније до 10. марта у 12 
сати, а понуде се отварају 13. марта у 13 часова.Јавним позивом предвиђено је да 
приватизациони саветник потпише уговор на шест месеци, а он би Влади Србије требало да 
предложи модел по којем ће се приватизовати МСК. 
Та фабрика у Банату је 2011. године била принуђена на обуставу производње јер је дошло до 
поремећаја на светском тржишту, пада тражње и цене сирћетне киселине. Производња је 
поново покренута 1. новембра 2015. године и тада је истицано да има ного заинтересованих за 
МСК. Уколико су те најаве тачне и приватизациони саветник предложи одговарајући модел 
приватизације, за будућност МСК-а, па самим тим и за судбину запослених, не треба бринути. 
  
 

Извозимо сопствену будућност 
Извор:Агенције 
 
Председник САНУ Владимир Костић упозорио је да је удео високообразованих људи који 
одлазе из земље 11 пута већи него седамдесетих година, те да „Србија извози сопствену 
будућност”.  
Он каже да је у оквиру САНУ коначно формиран Одбор за научну и уметнисчку дијаспору, да 
не гаје илузије да ће се вратити они који су започели каријере у иностранству, али да је циљ да 
се успоставе јаче везе са њима.Костић је на скупу, “Ка бољој демографској будућности Србије”, 
одржаном у САНУ, рекао да је демографски проблем у Србији “проблем свих проблема и да сви 
други проблеми проистичу из њега”. 
- Од почетка миленијума ми смо изгубили више од пола милиона људи. Притом миграциони 
аспект није толико доминантан - нагласио је Костић и додао да се од 1930. године у Србији рађа 
мање деце од оног броја који је потребан за просту репродукцију.Како каже, високообразоване 
жене данас рађају у просеку 1,37 деце, а за најпростију репродукцију је потребно 2,1 дете. 
- Материнство је одложено, али за то не треба оптуживати жене, већ су за то криви многи 
друштвени, социјални, политичко- историјски фактори - појаснио је Костић и додао да, 
уколико се направе најбоље мере за решавање демографског питања, први ефекти могу се 
очекивати за деценију-две.- Међутим, ако сада не радимо ништа, онда ћемо за неколико 
година да се чудимо шта нас је снашло, што нема младих, нема песме у Србији, што нема ко да 
плаћа пензије - појаснио је председник САНУ. Академија, како каже, делује у границама својих 
могућности, те постоји Одбор за демографска питања, који издаје билтене и покушава да укаже 
на те проблеме. 
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Брајовић: Положај новинара у Србији најтежи у новијој историји  
Извор:Бета 
 
Државни секретар Министарства културе и информисања Србије Нино Брајовић изјавио је 
данас у Бечу да је положај новинара и медија у Србији најтежи у новијој историји. 
На конференцији ОЕБС-а о слободи медија на западном Балкану, Брајовић је рекао да су у 
Србији остварени најважнији циљеви медијске реформе, односно држава је изашла из власти у 
медијима. 
- Први пут је законом прописано пројектно суфинансирање медија на принципима подстицања 
медијског плурализма и контроле државне помоћи, али је истовремено положај новинара и 
медија у Србији најтежи у новијој историји - рекао је Брајовић. 
Говорећи о локалним самоуправама, Брајовић је рекао да је држава изласком из власништва у 
медијима за собом повукла највећи део новца који је до тада у њих улагала. 
- Процењујемо да је, кроз пројектно суфинансирање, медијима данас на располагању две 
трећине новца мање него када су општине и градови били власници медија - рекао је Брајовић 
и додао да то за последицу има сиромашење медија, њихову зависност од центара моћи, 
таблоидизацију, пад етичких стандарда у медијима, аутоцензуру и висок ниво клијентелизма. 
Брајовић је додао да Министарство припрема измене и допуне медијских закона како би 
општине и градови већ од 2018. године били у обавези да издвајају више новца за пројектно 
суфинансирање медија. 
Он је најавио да ће до половине ове године бити урађена нова медијска стратегија која ће бити 
основа медијске политике до 2022. године. 
Конференцију у присуству великог броја представника новинарских, медијских удружења и 
медија из земаља Западног Балкана, отворили су председавајући ОЕБС-а, аустријски шеф 
дипломатије Себастијан Курц и представница ОЕБС-а за слободу медија Дуња Мијатовић. 
 
 

ИНТЕРВЈУ Министар Недимовић: Цена неће бити једини фактор за 
продају ПКБ-а  
Аутор:Слађана Вукашиновић  

 

Министар пољопривреде Бранислав Недимовић последњих дана нашао се у епицентру тема и 
догађаја који су суштински важни за ресор који води. 
За "Блиц" Недимовић говори о приватизацији ПКБ-а, продаји земљишта странцима, 
реформама које је започео у пољопривреди... 
Министар је посебно говорио и о најављеним улагањима немачког гиганта „Тениса" у српску 
пољопривреду. 
Зашто се продаје ПКБ и да ли се зна по којем моделу ће бити приватизован? 
- Суштина целе приче је да побољшамо технолошки процес и развој, да ПКБ прави већу 
додатну вредност. Он овакав какав јесте не даје добре резултате. Цео процес води 
Министарство привреде, а наше министарство ће инсистирати на очувању сточног фонда, 
бринути о капацитету и статусу највећег произвођача млека у Србији. Важно је и да се задржи 
што већи број запослених. Другим речима, неће само цена бити доминантан фактор коме ће се 
продати ПКБ, већ и друге компоненте. 
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Да ли у те друге компоненте спада и уговорна обавеза да мора да се задржи основна 
производња? 
- Нећу да прејудицирам одлуке радне групе, али ја мислим да то мора да се уради нарочито у 
делу сточарства. 
Ако се то не уради, ова власт би могла да буде оптужена да је свесно купцу омогућила да уместо 
пшенице на том земљишту ничу стамбене зграде? 
- Опозиција и критичари који говоре о томе воде се оном што је баби мило то јој се и снило. 
Они очигледно размишљају само о изградњи зграда, а ми размишљамо о развоју 
пољопривреде. То је основна разлика између нас и њих. Кад неко од њих нешто уради, онда 
можемо да причамо на равноправним основама, не да неко само критикује док други само 
ради. 
Расписали сте и оглас за закуп земљишта. Многи тврде да је само слику Тениса требало да 
објавите јер су услови кројени према њему и другим великим играчима. 
- То апсолутно није тачно. Суштина те приче је да се развије прерађивачка индустрија, које у 
последњих 15 година готово да није ни било, поготово не кроз гринфилд инвестиције. Моји 
сарадници ових дана имају мноштво пољопривредних газдинстава која желе да пређу у статус 
правних лица и желе да раде прерађивачку индустрију да би дошли до земљишта. Од 30 њих 
који су били заинтересовани, 28 је из Србије. Само два су имала неке везе са иностранством. 
Да ли је фирма господина Тениса конкурисала? 
- Конкурс је још отворен, да ли ће он конкурисати, не знам. У овом тренутку таква апликација 
још није стигла. 
Питам вас зато што сте и ви са његовом фирмом имали низ преговора, па се од велике галаме 
око његовог доласка сада заћутало? 
Преговори су једно, а цела прича друго. Ми смо са стране државе Србије све завршили да та 
инвестиција може да се ради, ипак, да ли ће се реализовати не одлучујемо само ми. 
Тенис можда размишља јер ми немамо још могућност извоза свиња због вакцинације против 
свињске куге. Када ће вакцинација бити укинута? 
- Од јуна. Ми планирамо да укинемо обавезну вакцинацију и да кренемо у процес мониторинга 
са ЕУ, који ће трајати од две до три године, како би се они уверили да је ишчезла опасност од 
развоја куге. Након тога бисмо могли да продајемо свеже месо и на тржиште ЕУ. 
Када смо код ЕУ, ми имамо обавезу према ССП-у да од 1. септембра пољопривредну земљу 
продајемо странцима. Зашто није званично затражена ова измена и шта се сада може урадити? 
- Споразум је потписан 2008. године и те нелогичности раније власти сада морају да се испрве. 
Решење је нађено у изменама Закона о земљишту, где ће се покушати да се компликованим 
условима продаје ограничи број оних који могу да конкуришу за српске оранице. Ту пре свега 
мислим на одређивање дужине пребивалишта или регистровања фирме у Србији. Оно што је 
извесно, ти рокови неће бити краћи од пет ни дужи од 10 година. 
А који је рок да држава отклони препреке за коришћење 175 милиона евра из ИПАРД фондова, 
које свака власт годинама најављује, а од њих ништа? 
- Имали смо четири лимитирајућа фактора и готово све смо их отклонили. Нашли смо и зграду 
у којој ће бити смештена управа и она се управо реновира. Ми ћемо Европску комисију позвати 
у априлу, а да ли ће они доћи у мају или јуну видећемо. Нама је идеја да у септембру или 
октобру имамо прве позиве за та средства. 
Имамо ли рок да изменимо законску процедуру око промета ГМО и да ли је то услов и за ЕУ, 
али и за Светску трговинску организацију? 
- Јесте, али држава ће одлуку о томе донети након стручног мишљења. Ми ћемо формирати 
Савет за безбедност хране, који ће нам дати смернице шта ГМО носи позитивно, а шта 
негативно и каква наша перцепција треба да буде. То је део науке и ја о томе не желим да се 
изјашњавам. Треба да се зна да се не тражи производња усева, већ трговина. 
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ОДУСТАЛИ ОД БЛОКАДА Комби превозници ипак остају, али под 
ЈЕДНИМ УСЛОВОМ  
Аутор:Добривоје Катанић 
 
Представници комби превозника и Министарство за саобраћај постигли су договор којим се 
омогућује да се настави превоз путника комби возилима, након чега се одустало од 
најављиваних протеста и блокада путева. 
У ресорном министарству су комби превоз раније окарактерисали као небезбедан по путнике, 
али ипак су комби превозницима понудили компромисно решење, које им омогућава да 
наставе са радом. Како каже за "Блиц" Игор Несторовић, један од представника превозника, 
биће потребно да сви који се баве овим послом региструју додатну делатност - изнајмиљивање 
возила са возачем или без њега. 
- Ништа се у закону није мењало, све је остало исто. Проблем је био, као што смо говорили и 
раније, што су нас стављали у исти кош са линијским превозницима, а ми то нисмо. Ми смо 
ванлинијски превоз. Заједно са министарством ћемо се борити да се нелегални превозници 
региструју у АПР-у - објашњава Игор Несторовић. 
Како додаје, сада ће се потписивати уговори са путницима о изнајмљивању возила, што је и 
раније била опција, по закону који транутно важи. 
Договор који је постигнут је за сада усмени, а 2018. године ће се приступити изменама Закона о 
друмском саобраћају, а како је превозницима обећано из министарства, биће позвани да 
заједно са комисијама учествују у изради новог предлога. 
Због Закон о превозу путника у друмском саобраћају, који је 13. фебруара ступио на снагу и 
којим се забрањује комби превоз са мање од девет седишта, превозници су најављивали 
протесте, па и блокаде саобраћајница и мостова. 
Како је, неколико дана пре него је Закон ступио на снагу, изјавила министарка грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Зорана Михајловић, нелегални комби превоз урушава 
транспортну делатност због чега држава губи више од 50 милиона евра годишње. Како је 
рекла, комби превоз није могућ не само годину дана од када је донет нови закон, него није био 
могућ 20 година и, све време се обављао практично на нелегалан начин. 
- Није само што губимо новац, ми на тај начин урушавамо потпуно транспортну делатност. Оно 
што комби превозници очекују, то је да уђу практично у закон и да могу да вас возе, како 
грађани кажу, од стана до стана, како коме одговара. То не постоји нигде у свету - рекла је 
министарка. 
Ипак, договор који је постигнут задовољио је, чини се, обе стране, па су комби превозници 
одустали од најављиваних протеста. 
 
 

Руф и Вучић: Раст БДП би требало да буде између четири и пет одсто 
годишње  
Извор:Бета, Срна 

 

Председник Владе Србије Александар Вучић и шеф Мисије Међународног монетарног фонда 
Џејмс Руф констатовали су да би циљ Србије требало да буде раст бруто друштвеног производа 
између четири и пет процената на годишњем нивоу. 
Руф је данас у Београду похвалио резултате које је Влада Србије постигла у 2016. години у свим 
областима договорених реформи, а посебно у фискалној политици, саоштено је после састанка. 
Вучић је захвалио Руфу и ММФ-у на подршци и посвећености спроводјењу реформи у Србији. 
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Делегација ММФ-а је од данас до 6. марта у техничкој посети Београду измедју две контроле 
текућег трогодишњег аранжмана из предострожности, склопљеног фебруара 2015. године. 
Како је саопштено, Руф је најавио да ће ММФ пружити експертску подршку Савету Владе 
Србије за раст бруто друштвеног производа (БДП). У разговору је оцењено да би циљ Србије 
требало да буде годишњи раст БДП-а измедју четири и пет процената, а Вучић је предочио 
мере за раст БДП у наредном периоду. Теме састанка Руфа и Вучића биле су и реформа пореске 
политике и унапредјење законодавства како би се ; смањила оптерећења на зараде, као и 
реформа образовања и стечајног законодавства. 
Разговарано је и о реструктурирању државних предузећа РТБ Бор, Петрохемија, Азотара, МСК 
и оцењено да та предузећа имају боље пословне резултате. 
 
 

Ана Брнабић: У неким општинама драстично смањујемо број 
запослених, а у другим ЗАПОШЉАВАМО  
Извор:Танјуг 

 

Министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић најавила је данас да ће до 
краја марта бити донета нова одлука о максималном броју запослених у локалним 
самоуправама за 2017. годину и да је најавећа промена у односу на претходне та што се неће 
ићи линеарно у смањивање, а омогућиће и ново запошљавање. 
Брнабић је рекла да се размишља да се локалне самоуправе поделе у седам група и да се 
дозволи да запошљавају нове раднике о чему би одлучивала комисија у којој ће бити промењен 
састав тако да ће једног свог преставника имати и министарство. 
Министарка је најавила много драстичније смањивање броја запослених у неким локалним 
самоуправама које нису успеле да дођу до оптималног броја запослених. 
''То ћемо урадити у консултацијама са локалним самоуправама'', рекла је Брнабић и навела да 
очекује да ће почетком марта свим локалним самоуправама бити упућен нови предлог о 
максималном броју запослених и да је министарство отворено за консултације са сваком 
локалном самоуправом појединачно. 
Она је оценила да су линералним смањивањем броја запослених у локалним самоуправама, 
нажалост, кажњене неке од најпрофесионалнијих и најрационалнијих локалних самоуправа, а 
да ништа није урађено да се број запослених смањи у оним које су имале број запослених који 
је далеко ван оптималног. 
 
 

Вулин: Боље стање тржишта рада Србије, субвенције за 
самозапошљавање  
Извор:Бета 

 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је 
данас да је ситуација на тржишту рада Србије значајно боља и да је ове године за субвенције за 
самозапошљавање издвојено 700 милиона динара. 
Вулин је на отварању радионице "Знањем до циља" у Београду казао да је у 2016. години 
субвенције за самозапошљавање затражило 6.677 особа и да је по евиденцији Агенције за 
привредне регистре број предузетника повећан за седам одсто, а број избрисаних смањен за 33 
одсто у односу на претходне године. 
- То говори у којој мери смо почели да узимамо судбину у своје руке, у којој мери су млади људи 
одлучили да се определе за самозапошљавање, да верују у себе, да верују у своју идеју. То 
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говори да нам је посао постао предвидљивији, привредни услови и закони бољи - рекао је 
Вулин. 
Додао је да је ове године за разне обуке за посао издвојено 970 милиона динара, што није 
"добра вест", јер то значи да нису добро предвиђене потребе тржишта рада. 
Он је казао да и локалне самоуправе дају субвенције за самозапошљавање, истичући да ће 
Београд ове године у те сврхе издовијио 72 милиона динара. 
- Све су то начини да повећамо запошљавање, али ниједна држава не може да учини ништа ако 
људи не преузимају судбину у своје руке, у којој се предузетнички дух не враћа - рекао је Вулин 
и позвао окупљене да "преузму судбину у своје руке". 
Члан градског већа Драгомир Петронијевић је казао да трећу годину на радионици "Знањем до 
циља" млади људи уче све суграђане како да постану предузетници и где све могу да добију 
новац у Србији. 
- Учимо их како да постану предузетници, где све могу да добију новац у Србији - Фонд за 
развој, Национална служба за запошљавање, Развојна агенција Србије, Секретаријата за 
привреду града Београда. Секретаријат за образовање ће заинтересоване научити како се 
отварају приватни вртићи - казао је Петронијевић. 
Навео је да је прошле године у Београду додељено 33 локала на 24 месеца без кирије и додао да 
тренутно у Научно-технолошком парку ради 450 младих инжењера у 41 компанији. 
На бесплатним радионицама које ће трајати до 4. марта заинтересовани могу добити 
неопходне информације и основно знање за оснивање, управљање и финансирање пословних 
идеја. Програм радионица "Знањем до циља" спроводи Савез за запошљавање Београда у 
складу са Акционим планом запошљавања града за 2017. годину. 
 

 
ПРОТЕСТ У НИШУ Тоалет папиром на капију Градске Топлане  
Аутор:И. А. 

 

Незадовољне Нишлије протестовале су и вечерас шетњом од парка Светог Саве, до Градске 
Топлане и седишта градоначелника. 
Ролнама тоалет папира гађали су капију Топлане како би изразили незадовољство због високе 
цене грејања. Удружењу покрета слободних станара придружили су се и полицијски и војни 
синдикат, као и синдикат "Слога" а разлог су неисплаћене зараде радницима нишких 
предузећа, партијско запошљавање, високи рачуни и борба за достојанствен живот. 
- Ми само желимо да поштују закон, да се потпише уговор са свим корисницима комуналних 
услуга и да се УПСС додели место у предузећима и Скупштини града - кажу у Удружењу. 
Из наведених разлога протести ће бити настављени и наредних дана. у петак 3. марта, 
протестна шетња кренуће од Трга краља Александра, до Водовода, Електродистрибуције и 
Паркинг сервиса. 
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Станари и синдикати на улици, боре се и за раднике пропалих 
предузећа 
Аутор:Ј. Адамовић 

  
Протестним шетњама Удруженог покрета слободних станара придружио се, поред 
полицијског и војног, и Синдикат “Слога”, а главни разлози су, кажу, неисплаћене 
зараде радницима “упропашћених нишких предузећа”. Траже правду на улици 
јер, додају, желе достојанствен живот за све. 
Окупљени су из Парка Светог Саве кренули у протестну шетњу до Топлане, а испред овог 
предузећа, краћим перформансом и бацањем ролни тоалет папира желели су да “искажу 
мишљење и емоције” које имају према Топлани.  
У овом предузећу раде људи који гледају искључиво партијске интересе, који су запослени 
искључиво на партијској основи и раде по директиви својих партијских центара – поручили су 
из Удруженог покрета. 
Након протеста који је одржан у петак, каже Братислав Илић испред Синдиката “Слога”, са 
представницима Удруженог покрета протестоваће све док држава не измири обавезе које има 
према радницима. 
Поред тога, наш Синдикат је дао овлашћења свим новинарима који желе да заступају раднике 
пропалих предузећа, својим питањима премијеру или било ком другом политичару – поручује 
Илић. 
Из Удруженог покрета су истакли да не очекују да им се било ко од директора јавних предузећа 
или из власти обрати, али и да “им то неће ни омогућити”, јер желе да разговарају са њима 
само на јавним дебатама, на које су их до сада више пута позивали. 
Њихови захтеви су и даље поштовање закона, потписивање уговора са свим корисницима 
комуналних услуга, као и “празна столица” у свим јавним предузећима и Скупштини града.  
Њима су се и данас придружли представници полицијског и војног синдиката и "Слоге", а сви 
желе "достојанствен живот" и исплату заосталих плата радницима за које је премијер 
Александар Вучић рекао да нема пара. 
Због тога не одустају и протестне шетње организоваће заједно и у среду 1. марта када ће се, 
кажу, окупљати испред стадиона “Чаир” и ићи до Електродистрибуције. 
На улицама ће бити и у петак 3. марта, а кренуће од Трга краља Александра и обићи Водовод, 
Електродистрибуцију и “Паркинг сервис”. 
Поред протестних шетњи у Нишу и Центар за заштиту потрошача у Зрењанину организује 
сличне протесте. 
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ПЛАТЕ СУ МАЊЕ Синдикати демантују Вучића  
Аутор:Танјуг 

  

Унија синдиката просветних радника Србије саопштила је да су нетачни подаци о повећању 
плате у просвети које је пре неколико дана у Нишу изнео премијер Александар Вучић. 
Како се наводи, Вучић је рекао да је плата просветних радника са повећањем сада за 0,5 одсто 
већа него пре смањења од 10 одсто 2014. године. 
УСПРС је навео да је пре смањења просечна бруто плата просветних радника била 60.363 
динара, а нето 43.223 динара, док је у јануару просечна плата бруто износила 55.808 динара, а 
нето 40.124 динара. 
"Колико су мање у реалном износу, непрекидно смо износили на преговорима са 
представницима Министарства просвете и Министарства финансија, понављали приликом 
штрајкова упозорења које смо организовали. Прошло је време упозоравања, а личне утиске о 
свом материјалном положају, запослени у школама ће пренети на протесту који ће бити 
организован испред Владе Србије", навео је УСПРС. 
 


