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Синдикат просвете Србије: Приоритет запошљавање технолошких 

вишкова 
Извор: ТВ Суботица  

 

Нацрт Закона о основама образовања и васпитања и бројни проблеми у просвети, били су тема 

јучерашње конференције за медије у суботичком Самосталном синдикату.  

Председница Синдиката образовања Србије, Валентина Илић је истакла да је Синдикат од 
почетка био укључен у расправу о Нацрту, а да је питања на којима су инсистирали неколико - 
регулисање радно-правног статуса запослених, односно оних који остају без норми, ограничен 
број мандата директора, учешће колектива у њиховом избору… 
Приоритет за Синдикат просвете је будуће спајање школа са малим бројем ђака и предност при 
запошљавању за оне просветне раднике који су постали технолошки вишак. 
 

 

 

 

Жељко Веселиновић: Вучић угрожава слободу медија 
Пише: Г. Влаовић 
 
"Александар Вучић дрско врши притисак на новинаре који му постављају незгодна питања. То 
је директан напад на слободу медија а циљ му је да заплаши новинаре да постављају питања 
која премијеру нису по вољи или на које не може смислено да одговори. 
Једно од тих питања је и оно када ће радници пропалих предузећа у Нишу да добију плате које 
су иначе зарадили, на шта је Вучић упитао новинаре да ли они имају овлашћења радника да 
заступају њихове интересе. Е па кад се премијер прави наиван и избегава да одговори на веома 
разложно питање, Удружени синдикати Србије "Слога" су израдили овлашћење за све 
новинаре у Србији да у име наше синдикалне централе која заступа интересе радничке класе 
могу премијера да питају све што их интересује из области света рада" - каже за Данас Жељко 
Веселиновић, председник Удружених синдиката Србије "Слога". 
Наш саговорник истиче да је печатиран и потписан универзални образац овлашћења 
постављен на сајт УСС "Слога" и да новинари могу да га одштампају и користе као званичан 
документ тог синдиката и премијеру постављају питања везана за радничку тематику. 
- Оно што је Вучића посебно изнервирало те је на непримерен начин реаговао према 
новинарима јесте чињеница да је он лично радницима ликвидираних предузећа у Нишу којима 
се дугује између 27 до 50 плата обећао да ће дуговања према њима бити измирена до краја 
2016. године. То се није остварило. Такође, незадовољан је што радници имају правоснажне 
одлуке и домаћих и међународних судова да плате морају да им буду исплаћене. Сасвим је јасно 
да новинари имају пуно право да премијеру као представнику власти и председничком 
кандидату постављају питања о заосталим платама. Реч је о јавном интересу и таква питања су 
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потпуно легитимна. С друге стране Вучић нема никакво право да омета новинаре у обављању 
њиховог посла и да се бахато односи према њима ако му нису по вољи. Он треба да одговара на 
питања новинара а не они на његова. Такође потпуно је лицемеран начин на који се Вучић 
обраћа представницима медија који су му наклоњени и онај како бездушно третира све 
новинаре који му постављају питања за која он сматра да штете његовој политичкој и 
државничкој позицији - наводи Веселиновић. 
 

 
Запослени ДКСГ траже састанак са министром  
Пише: К. Р. 
 
Запослени Дома културе "Студентски град" (ДКСГ) након обраћања јавности министра 
просвете, науке и технолошког развоја Младена Шарчевића шаљу свој одговор и јавно траже 
састанак са министром, наводи се у саопштењу из ове установе. 
У саопштењу се подсећа и да је Синдикат "Независност" ДКСГ тражио састанак са министром у 
вези са планом реорганизације и рационализације на који министар није одговорио а скреће 
му се и пажња да је "у претходна три месеца у којима се 'детаљно' бавио пословањем установе 
ДКСГ" направио два прекршаја - "противправно покренуо иницијативу за поништење конкурса 
за директора установе које је изгласао управни одбор ДКСГ наводећи непостојећи план 
реорганизације и рационализације", и "противправно покушава да угаси правни субјект Дом 
културе "Студентски град" позивајући се на члан 29. Закона о ученичком и студентском 
стандарду." 
Запослени подсећају и да је одлука, ако и не о гашењу а оно припајању другој установи културе, 
донете без претходне јавне расправе у ширим студентским и културним круговима. 
"Захтевамо да се оформи експертско тело које ће уз консултације са представницима 
министарства просвете, Универзитета у Београду и Универзитета уметности извршити детаљну 
анализу квалитета рада и програмских активности ДКСГ, на које министар сугерише као 
недовољно квалитетне", изричити су запослени у саопштењу у коме се питају и и "који су то 
критеријуми по којима министар оцењује да Дом културе не врши своју функцију". 
"Министар није посетио ДКСГ док се 'детаљно' њиме бавио, као што ни руководећи орган 
постављен од стране Министарства углавном није присуствовао програмима за време свог 
мандата као в.д. директора", наводи се још у саопштењу и потом појачњава због чега би 
спајање две институције културе било погрешно. 
"ДКСГ и СКЦ су две установе са потпуно различитим програмским профилима. ДКСГ је Дом 
културе који у односу на заједницу Студентског града развија програм, али је успео да током 
година то прошири и на Нови Београд и читав град. ДКСГ је током година развио 
препознатљиве програме и међународне манифестације... ДКСГ се против банализације и 
комерцијализације бори оним што најбоље зна: креирањем релевантног садржаја и програма. 
У тренутку када је држава Србија отворила поглавље ЕУ о образовању и култури она уједно 
гаси установу културе", закључује се. 
Како коментариште идеју власти да Дом културе Студентски град припоји 
Студентском културном центру у Београду? 
Лука Кнежевић Стрика 
Иницијатива Не давимо Београд 
- ДКСГ је релевантна и квалитетна институција, једина тог нивоа ван центра града. И ДКСГ и 
СКЦ требало да буду враћени у надлежност Београдског универзитета и против сам њиховог 
затварања, као и смањивања простора културе у граду. Министарство просвете на потпуно 
бахат и неук начин манипулише овим просторима, као што су скоро радили са школом за 
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наглуве у Земуну, када су се јавност и родитељи супротставили плану министарства да укине 
ову школу. Реакција јавности против неутемељених и необразложених исељења има ефекта. 
Слађана Варагић Петровић 
историчарка уметности из Пожеге 
- Припајање, тачније гашење установа културе од стране било ког нивоа власти представља 
назадовање система вредности друштва у коме се то дешава. Обе институције и СКЦ и ДКСГ су 
важне, као и све установе културе широм Србије. Тренутно је акценат је на ДКСГ, обзиром да се 
њихов колектив ујединио и обзнанио "црне намере", а на мети је, по свему судећи, "отимање" 
СКЦ-а из руку културних радника. Профит и комерцијализација простора намењених култури 
бивају политичким структурама важније од културе. Око овога треба да се уједини цела струка 
(јавни, приватни и независни сектор у култури и САНУ) и да стане на пут овим намерама. 
Владислава Војновић 
сценаристкиња и списатељица 
- Најтоплије се надам да је читава прича о припајању живог ДКСГ већ дуго полумртвом СКЦ-у 
само ствар нечијег незнања које ће, онда, тај неко, акобогда, успети да савлада учењем. Јер ако 
у питању није нечиије незнање, већ знање о томе колико је култура рањива, па одатле иде 
одлука да се систематски затире, онда нам је најбоље да укинемо и српски језик у школама, па 
да видимо којој ћемо се туђој култури и језику приклонити у одсуству сопствених.  
 

 
 

 
 

„Мицубиши” заинтересован за Метанолско-сирћетни комплекс 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 

Петрохемија, Азотара и МСК у јануару без дугова за гас 

Јапански „Мицубиши” и фирма „Кроноспан–Србија” (једна од фабрика светског лидера у 
производњи плочастог материјала од дрвета, који у Параћину, успешно послује од 2003. 
године) –потенцијални су купци Метанолско-сирћетног комплекса МСК у Кикинди, сазнаје 
„Политика”. 
Преговоре у име МСК води „Србијагас”, који због ненаплаћених дугова за гас има власништво 
од 87 одсто у МСК, док остатком газдује влада. 
МСК не дугује ништа за гас за јануар јер су платили 657,7 милиона динара. На нули су и 
„Азотара” која је у јануару платила 537,2 и „Петрохемија” 236,2 милиона динара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.politika.rs/
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На бироу рада 2.881 лекар 
Аутор: Оливера Поповић 

 

Према подацима Националне службе за запошљавање, осим свршених студената медицине, на 

евиденцији је и 98 специјалиста  

 
Србија се приближава броју од 3.000 незапослених свршених студената медицине, што је 
својеврсни историјском максимум: Националној служби запошљавања(НСЗ) до краја јануара 
пријавио се 2.881. 
Број незапослених лекара претходних година „вртео” се између 2.200 и 2.400. У фебруару 2013. 
било их је 2184, а годину дана касније 2442. Најновије бројке потврђују тренд раста броја 
незапослених, тако да је сада списак дужи за више од 400 имена у поређењу са 2014. годином. 
Овакви подаци актуелизују причу о потреби да се преиспита уписна политика на медицинске 
факултете. И ове године уписаће се око 1.500 будућих лекара, па многи тврде да настављамо са 
масовном производњом овог кадра за – извоз. 
Према подацима НСЗ који су достављени „Политици” међу незапосленима је и 98 специјалиста 
неке гране медицине (у Београду 58). Специјалисти прво запослење чекају најдуже три године. 
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Војвођанска не тражи купца  
Аутор:Д. И. К. 

 

Председник ИО Маринос Ватис демантује гласине 
ВОЈВОЂАНСКА банка тренутно не води никакве преговоре о продаји, преузимању или било 
каквим власничким променама - изјавио је у среду председник Извршног одбора Војвођанске 
банке Маринос Ватис. 
Ватис је у разговору са новинарима истакао да је Војвођанска банка отворена за све опције у 
зависности од промена на тржишту, али да је тренутно усмерена на остварење амбициозних 
пословних планова. Он је потврдио да је та банка раније разговарала са Еуробанком о размени 
тржишта, али да разговори нису били успешни, као и да је било разговора и са другим 
пословним банкама. 
Војвођанска банка, у власништву Националне банке Грчке, лане је остварила позитивне 
финансијске резултате. 
- Четврту годину заредом Војвођанска банка је остварила добит у износу 301 милион динара - 
истакао је Ватис. - Актива банке увећана је за 5,6 милијарди динара и износи више 125,9 
милијарди динара.  
 

 

 
 
 

 Ако нема дугова, за компаније има купаца 
Аутор:Љ. Малешев 
 
До краја овог месеца биће расписани позиви за приватизацију панчевачких фирми 
„Петрохемија” и „Азотара”, као и за Метанолско-сирћетни комплекс у Кикинди. То је у 
разговору са шефом мисије ММФ-а Џејмсом Руфом најавио српски министар привреде Горан 
Кнежевић. По његовим речима, Министарство привреде упутило је Влади Србије предлог 
закључка којим би се поступак приватизације покренуо до 31. марта. Министар Кнежевић 
истиче да 
постоје инвеститори заинтересовани за та предузећа.– Решавање питања тих предузећа 
умногоме би и растеретило фискални систем Србије, али и допринело већем усмеравању 
капацитета развојним активностима наше земље – истакао је Кнежевић, додајући да је 
приоритет рада тог министрства раст приватног сектора и побољшање привредног амбијента. 
Јавни позив за приватизационог саветника за МСК је у току, а заинтересовани понуђачи могу 
се пријавити до 10. марта. Очекује се да ће до краја месеца бити изабран онај који предложи 
најбољи модел приватизације те хемијске фабрике. Он ће, по најави, имати рок од шест месеци 
за предочавање модела приватизације МСК-а, али одмах по расписивању јавног позива чуло се 
да за стратешко партнерство или куповину те фабрике има више заинтересованих: помињу се 
компаније из Кине, Немачке, Јапана, Турске, Казахстана и Русије. 
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Панчевачка „Азотара” спасла се стечаја кроз Унапред припремљени план реорганизације, али 
су је непланирани и изненадни кварови и губици натерали да смањи плате свих запослених 25 
одсто да би успела да до јуна испуни оно на шта се обавезала. Непланирани губитак од 100 
милиона динара – уместо 40.000 тона амонијака купцима је испоручено 50 одсто мање – штета 
је коју сада ваља надокнадити јер ако нема добити, нема ни новца за плате, а то доводи у 
питање зараде чак 900 радника. 
Влада Србије је прошле године основала Радну групу која је дала услове под којима „Азотара” 
може пословати и обавезе које треба да испуњава, али она има и задатак да тражи одговарајући 
модел приватизације, односно стратешког партнера, да би та компанија наставила рад. 
Држава је пред крај прошле године непланирано преузела 100 милиона евра дуга 
„Петрохемије” НИС-у, али је још остало старих дугова који би морали бити измирени до 
половине ове године. 
Незаванично се помиње да је Влада Србије успела да се договори с НИС-ом о начину враћања 
тог дуга па се очекује да та панчевачка фирма од јуна почне да ради без дугова. Планирано је да 
се 105 милиона евра, колико још „Петрохемија” дугује НИС-у, исплати закључно с 2019. 
годином, али и да НИС повећа учешће у рафинерији у распону од 22 до 34 одсто. На тај начин 
би држава решила старе дугове „Петрохемије” која сада послује успешно и која има текући плус 
у пословању од око 60 милиона евра, а толико није имала у протекле две деценије. 
Фискални савет Србије је у анализи буyета и Фискалне стратегије за ову годину указивао управо 
на дугове тих јавних предузећа, истичући да су извесни буyетски трошкови нереформисаног 
јавног сектора пре свега државних предузећа. Без дугова државних предузећа, тврде у ФШ-у, 
дефицит опште државе ове године износио би око 35 милијарди динара, а с њима расте на чак 
75 милијарди. Уз све то, већ неколико година заредом буyет додатно, мимо плана, преузима 
плаћање обавеза јавних и државних предузећа и државних банака. 
Нереформисана предузећа „појешће” остварену уштеду 
Најава решавања судбина великих државних предузећа која имају огромне старе дугове је 
добра за српску економију јер су проблеми нерефомисаних јавних и државних предузећа 
превелико оптерећење за јавне финансије Србије. Зато њихово решавање мора бити приоритет 
јер, у супротном, трошкови буyета за та предузећа „појешће” друге остварене уштеде, а домаће 
финансије остаће рањиве на било који спољни шок. 
  

 
Младост Србије нити ради нити учи 
 
Сваки четврти предузетник и тек сваки 17. власник предузећа у Србији је млађи од 30 година, 
речено је на оснивању Савета Привредне коморе Србије за омладинско предузетништво. 
Конститутивној седници су присуствовали министар омладине и спорта Вања Удовичић и 
председник ПКС-а Марко Чадеж, који су изразили очекивање да ће то тело поправити ту 
поражавајућу статистику.Савет ће, између осталог, бити водич кроз администрацију младима 
који желе да започну свој посао и заступаће интересе предузећа током првих пет година 
пословања. 
Удовичић је рекао да, ипак, има помака и да је прошле године било шест одсто више младих 
који желе да започну свој самостални бизнис у односу на 2015. годину.– Највећи проблем је 
незапосленост младих, њихов положај на тржишту рада и немогућност да дођу до посла – 
рекао је Удовичић. 
Он је истакао да нема бољег партнера од ПКС-а да се та ситуација промени. 
– Министарство ће наредног месеца потписати споразум о сарадњи управо на тему побољшања 
свих услова за младе и на тему спајања Фонда за младе таленте и ПКС-а и на тему боље 
комуникације Владе с ПКС-ом. Циљ је да се ухватимо укоштац с лошим бројкама – нагласио је 
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Удовичић. 
Министар је рекао да од улагања у младе зависи колико ће Србија напредовати и да, колико 
улажемо у младе, толико улажемо у нашу будућност. 
– ПКС је препознао значај предузетништва и младих у Србији. То је позитиван импулс за све 
младе у Србији – нагласио је Удовичић. 
Он је рекао да предузетништво значи бити храбар и истрајан и веровати у систем и да треба 
повратити поврење младих у институције. Додао је да чланови Савета, који су млади, могу да се 
похвале изузетним резултатима у пословању.Чадеж је рекао да су подаци недавног 
истраживања да је у нашој земљи сваки четврти предузетник и тек сваки 17. власник предузећа 
млађи од 30 година поражавајући. 
– Сваки трећи или четврти млади човек у Србији који тражи посао је старији од 15 година, а 
млађи од 25 година, односно незапослен – казао је Чадеж. 
По његовим речима, од 700.000 људи које НСЗ региструје као незапослене, чак је четвртина 
млађих од 30 година.– Око 150.000 младих који би могли стварати нову вредност и 
доприносити националном дохотку нити раде нити се школују – додао је Чадеж.Он каже да ће 
се Савет бавити стратешким развојем омладинског предузетништва, заступањем интереса 
предузећа у првих пет година њиховог пословања, унапређењем комуникације и амбијента за 
предузетништво младих и слично. 
Чадеж је рекао да Савет ПКС-а за омладинско предузетништво треба да умрежи представнике 
привреде, академске заједнице, државе и цивилног сектора с енергијом младих.– Да се млади 
лакше и смелије упусте у предузетништво и да буде што више младих предузетника – нагласио 
је председник ПКС-а.Он је нагласио да су млади будућност српске економије. 
Спремни да помогну 
Млади привредници Исидора Филиповић и Игор Јовић, који су чланови Савета, рекли су да 
желе да пренесу своје знање и искуство младима који би да започну посао. 
На тај начин најбоље могу почетницима помоћи да лакше превазиђу проблеме кроз које су и 
сами прошли. 
 

 

 
 
Представљене активне мере запошљавања 
Извор:РТВ 
 
Активне мере запошљавања омогућене су акционим планом, који је предвиђен Стратегијом 
запошљавања у Републици Србији од 2011. до 2020. године. 
Сходно томе, Национална служба за запошљавање, представила је јавности у Новом Саду 
активне мере политике запошљавања за 2017. годину. 
Један од јавних позива за запошљавање резервисан је за младе, потом за отварање нових 
радних места теже запошљивих категорија у које спадају лица млађа од 30 година, затим за 
лица преко 50 година као и за лица која су жртве насиља. 
Јавни позив за јавне радове отворен је до 10. марта док су сви остали позиви за запошљавање 
отворени до 30. новембра 2017. године, казала је за РТВ, в.д. директора новосадске филијале 
Националне службе за запошљавање, Невена Живковић. 
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Према речима начелника Градске управе за привреду у Новом Саду, Саше Билиновића, град 
Нови Сад издваја највише новца за запошљавање грађана у Србији. 
Како нам је потврдио начелник градске управе за привреду, Саша Билиновић, Град Нови Сад 
већ је почео да спроводи програме Националне службе за запошљавање расписивањем огласа 
за приправнике и стручну праксу у локалној самоуправи посредством којег се очекује 
запошљавање око 200 стручних и образованих младих људи. 
 

 

 
 
Бизнис форум на Копаонику: Шта се може научити из прошлости 
Извор: Н1  
 
Бизнис форум на Копаонику, на тему "Програм реформи за Србију: шта се може научити из 
прошлости и решења за будућност", биће одржан од 7. до 9. марта.  
Током три дана форума, популарно назван "српски Давос", високи државни званичници и 
пословни лидери разматраће програм реформи за Србију, а организатори форума су Савез 
економиста Србије и Удружење корпоративних директора Србије. 
Ове године са Копаоника би требало да стигне осврт на резултате мера штедње.  
Најбитнији панели и расправе биће уживо преношене на Н1 телевизији. 
"Ми овог пута желимо да похвалимо Владу за изузетно добре резултате у фискалној 
консолидацији. Али, истовремено да их упозоримо да било какво одустајање од структурних 
реформи може да нас врати назад", каже председник Савеза економиста Србије Александар 
Влаховић. 
За Драгана Ђуричина највећи ризик су две групе предузећа у државном власништву - једна која 
троше новац за покрување губитака, и друга која не зарађују довољно за државну касу и којима 
треба унапредити управљање.  
Кад је реч о губиташима, каже, уколико не нађу купца - треба што пре почети процедуру 
банкротства. 
"То је сензибилно политичко питање које се дуго одлаже и које се не може одлагати поново 
због тога што је велико крварење из буџета када су субвенције овим предузећима у питању", 
рекао је Ђуричин. 
Очекује се више од 1.000 учесника економиста, привредника, банкара и представника Владе 
Србије, амбасада и међународних финансијских институција.  
На програму ће бити и расправе о "интелигентним инвестицијама", инфраструктури, паметном 
расту, као и о одрживом развоју из перспективе индустријске политике. 
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Кина отпушта пола милиона радника у тешкој индустрији 
Извор:ФоНет 

 

Кинески министар за рад Јин Вејмин рекао је да ће ове године пола милиона радника у 

производњи челика и угља остати без посла, како би се смањила превелика производња. 

Пекинг је прошле године почео да смањује капацитете у производњи челика, угља, цемента, 
алуминијума и стакла, јер је производња много већа од тражње. 
Кинески производи су преплавили светска тржишта и утицали су на смањење цена, што је 
довело до тврдњи Вашингтона и Европске уније да угрожавају конкуренцију и хиљаде радних 
места. 
Јин је рекао да ће кинеска влада пружити подршку отпуштеним радницима како би пронашли 
нови посао, покренули своје фирме или се пензионисали. Пекинг је прошле године обезбедио 
сличну помоћ за 726.000 радника који су изгубили посао у производњи угља и челика, 
подсетио је министар. 
Према најавама кинеске владе, у тој производњи је лане требало да буде отпуштено 1,8 
милиона радника. Очекује се да ће се кампања смањења превелике производње ове године 
проширити и на производњу цемента и стакла. 
 

 

 

 
Форд потврдио: Укидамо 1.100 радних места у Велсу  
Извор:Танјуг 

  

Челници америчке аутомобилске компаније Форд су потврдили да ће укинути 1.100 радних 
места у својој фабрици за производњу мотора у Велсу, саопштио је британски раднички 
синдикат ГМБ. 
"Отпуштања су потврђена током састанка у Фордовој фабрици у граду Бриџенд", додаје се у 
саопштењу синдиката, а преноси агенција Ројтерс. 
План Форда је да укине 1.100 радних места у периоду од пет година, због чега ће у фабрици 
остати само 600 запослених, наводи британска агенција. 
- Ноћна мора наших чланова у Бриџенду је нажалост постала стварност - рекао је Џеф Бек из 
синдиката ГМБ. 
 

 
Просветари успаничени, “пробијен” термин за исплату плата за јануар  
Аутор:Маја Башић 

 

Запослени у основном и средњем образовању у Српској још нису добили јануарску плату, 
саопштили су из Синдиката образовања, науке и културе РС. 
Председник овог синдиката Драган Гњатић каже да не памти када је плата радницима у 
просвети пренесена у наредни месец. 
– Запослени у основном и средњем образовању плату добијају најкасније до 27. у месецу, за 
претходни месец. Међутим, јануарску још нисмо добили, нити знамо када ће бити, иако је већ 
1. март. У Министарству просвете и културе РС рекли су нам да су они одрадили свој део посла, 
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те да је све до Министарства финансија РС. Имамо нека обећања да би јануарска плата могла да 
буде уплаћена данас, али немамо никаквих поузданијих информација – иситче Гњатић. 
Додаје да га радници константно зову и распитују се кад ће добити оно што су зарадили. 
– Људи су у страху, јер се до сада није дешавало да плата практично пређе у други месец. С 
друге стране, јануарска плата запослених у високом образовању и институцијама културе 
требала би да буде исплаћена најкасније 5. марта – иситче Гнајтић. 
Због кашњења плате у посебном проблему нашли су се просветари који су у кредитима, с 
обзиром на праксу банака да рате скидају на самом почетку месеца. 
– Пристигла ми је рата, а немам пара на рачуну. Због кашњења ћу се суочити са каматама и 
опоменом да измирим рату - каже један просветни радник који је замолио да му не откривамо 
идентитет. 
С друге стране, из Министарства финансија РС поручују да плате за запослене у просвети не 
касне. 
- Међутим, не искључујемо могућност да поједини корисници нису примили плату због 
техничког разлога, који је проузрокован преласком на нови систем централизованог обрачуна 
плата - саопштили су из овог министарства. 
 

 


