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Компанија ЦНЦТ би да газдује у "Бору"  
Аутор:ВН  

 

Разговори о будућој судбини Рударско-топионичарског басена одвијају се на директној 
релацији двеју влада. Кинези желе већинско власништво у руднику, самим тим и управљање и 
постављање менаџмента 
УСЛОВИ које је кинеска фирма, а као могући партнер се помиње компанија ЦНЦТ, поставила 
да би ушла у РТБ "Бор" јесу да од Владе Србије добију већинско власништво у руднику, а самим 
тим и управљање и постављање менаџмента над целокупним басеном, сазнају "Новости".  
Ово су једни од ретких преговора који се одвијају на директној релацији Влада Кине и Србије, 
па ће фирма која купи "Бор" сигурно бити државна. Договор око рудника направиће се у 
оквиру стратешког уговора који је потписан између две земље. 
Погодба са Кинезима тако би, барем начелно, "отерала" из фотеље тренутног директора 
Благоја Спасковског, чији је останак у басену једна од кључних недоумица. Други "тежак" део 
преговора одвија се око броја радника који треба да остану у рудницима. РТБ "Бор" укупно има 
5.027 радника, од којих у Мајданпеку ради око 1.000. 
Из Индустријског сидниката "Бора" кажу да је рачуница која се помињала бројала између 1.200 
и 2.500 запослених - који су вишак. 
- Министар привреде Горан Кнежевић нам је обећао да ће Кинези променити целокупни 
менаџмент фирме - каже Младен Урсуловић из Индустријског синдиката Србије. 
Милорад Пановић из синдиката "Независност" наводи да се ових дана очекује завршни рачун 
пословања РТБ "Бор" за 2016. годину и да се очекује да ће рудник бити у плусу, након отписа 
дуга државе.  
 

 

 

 
 

 
Преусмерити субвенције у домаћу производњу 
Аутор: Небојша Милановић 

 

Гледао сам пре неколико дана репортажу о стању и могућностима Јошаничке бање и о потрази 
наших политичара за страним купцем! 
Немамо море, али имамо плодну земљу, реке, језера, бање, пашњаке... богомдане за аграр и 
туризам. 
Па, зар од 230 милиона евра намењених странцима за запошљавање наших најамних радника 
(плате по 20.000 динара – најјефтинија радна снага у Европи) не можемо да издвојимо пар 
десетина милиона и средимо неколико бања, запослимо наше људе и, по угледу на Мађарску, 
зарадимо знатан износ од туризма. 
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За предвиђених 230 милиона евра странци ће запослити око 23.000 радника, плаћати их пуне 
четири године нашим парама (10.000 евра када се подели са 190 евра по раднику, довољно је за 
плате за 50 месеци)! 
За те паре које дајемо као субвенције можемо да купимо четири милиона коза или оваца и 
поделимо их на 40.000 породица (сто коза по породици). 
Тако бисмо запослили дупло више радника који не би радили за плату од 200 евра. Тих четири 
милиона коза би годишње давало четири милијарде литара млека, што би донело зараду од 
око 200 милијарди динара, или преко 1,600.000.000 евра. 
Трошкови производње били би 1,100.000.000 евра, радницима би се исплатило 192,000.000 
евра. Остатак од 300 милиона евра припао би држави, и био би највећи приход у буџету. 
Уз то би и зараде радника биле двоструко веће од ових понижавајућих. Нит памети, нит 
патриотизма! 
 

 

 
 
 

Сламка спаса за МСК, Петрохемију и Азотару 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Министарство привреде објавило је јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за 

учестовање у поступку приватизације Метанолско-сирћетног комплекса АД Кикинда, ХИП 

„Петрохемија” Панчево и ХИП „Азотара” Панчево. Потенцијални инвеститори треба да доставе 

процену фер тржишне вредности капитала, имовине и обавезе, и то са стањем с краја прошле 

године, цену и начин на који би ушли у власништво једне од фабрика. Рок за достављање 

писама је 3. мај. 

Ресорно министарство ће прегледати пристигла писма о заинтересованости и оно што се у 
њима нуди и, уколико нека од њих буду прихватљива, предложиће Влади Србији модел 
приватизације. Уколико пак ниједна понуда не буде задовољавајућа или у њој не буде цена 
испод које држава није спремна да приватизује те фабрике, о томе ће такође бити обавештена 
Влада Србије. 
Почетком месеца је и сам српски премијер Александар Вучић истакао да је највећи проблем 
Србије петрохемијски комплекс јер МСК, чија је основна делатност гас, може да ради без 
губитака једино с ценом те сировине од 170 долара по кубном метру, а сада је набавна цена 210 
долара. Министар привреде Горан Кнежевић, који је и најавио да ће позив за приватизацију те 
три компаније бити упућен до 31. марта, устврдио је да постоје заинтересовани инвеститори, 
додајући да би се решавањем питања тих предузећа умногоме растеретио и фискални систем 
Србије, али и допринело већем усмеравању капацитета развојним активностима државе. 
За МСК заинтресовани Кинези, Руси, Јапанци... 
Држава је 24. фебруара расписала јавни позив за приватизационог саветника за Метанолско-

сирћетни комбинат Кикинда, којим је предвиђено да он потпише уговор на шест месеци. Он је 

тај који Влади Србије треба да предложи модел по којем ће се то предузеће приватизовати. 

Тада је министар Кнежевић рекао да постоје заинтересовани инвеститори, а као потенцијални, 

навођени су улагачи из Кине, Русије и Казахстана, као и јапански „Мицубиши” и фирма 
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„Кроноспан Србија”, једна од фабрика светског лидера у производњи плочастог материјала од 

дрвета која у Параћину послује од 2003. године. 

Сва три комплекса имају огромне старе дугове који им не дозвољавају да стану на здраве ноге. 
Тако је панчевачка „Петохемија” у 2015. години имала пословни добитак од 2,5 милијарде 
динара и у исто време више од три милијарде старих дугова. Заостали рачуни из те године су 
чак 400 милиона евра и држава је крајем прошле године морала да им опрости 105 милиона 
евра и тај износ уврсти у трошак буџета Србије за 2016. годину. 
За разлику од „Петрохемије”, панчевачка „Азотара” је и 2015. годину завршила с губитком од 
пет милијарди динара, док је МСК Кикинда направио минус од 2,2 милијарде. Овлашћени 
резизори су у свом извештају скренули пажњу на то да су краткорочне обавезе МСК-а веће од 
његових обртних средстава, и то 2,49 милијарде динара. У тој фабрици и у панчевачкој 
„Азотари” заправо највећи власник је „Србијагас”, и њему су и највише дужне, док је он 
најмање заступљен у „Петрохемији”. Управо због дуговања за гас, „Србијагас” је и донео одлуку 
о покретању приватизације та два предузећа јер је закључено да више не постоје механизми за 
опоравак финансијске ситуације у њима. 
Иначе, у поменуте три компанија запослено је готово 3.000 радника, а већ неколико година је 
јасно да ће доћи време када држава више неће моћи да решава њихове проблеме, већ да се за 
њихов опстанак мора тражити стратешки партнер. Проналажењем купца, односно стратешког 
партнера у поступку приватизације, и обезбеђивањем потенцијала за даље финансијско 
реструктурирање ствара се и могућност да највећи део радника сачува радно место. Ипак, треба 
нагласити и то да позив инвеститорима да пошаљу писмо заинтересованости не значи да ће 
неко од њих и постати партнер или власник неке од те три фабрике. С друге стране, може се 
догодити да ипак неко од потенцијалних инвеститора изнесе понуду модела и цену коју је 
спреман да плати која задовољава критеријуме државе и на тај начин остане у трци за 
власништво за неку од те три фабрике. 
 
 

Почела сетва, најважнији посао за ратаре 
Аутор:М. Стакић 
 
НОВИ САД: У Србији ће у пролећној сетви највише површина бити посејано кукурузом, између 

980.000 хектара и милион, што је нешто мање него претходне године, изјавио је директор 

Удружења „Жита Србије” Вукосав Саковић.  

Он је рекао да је пролећана сетва у Србији почела само за шећерну репу и очекује се да том 
културом ове године буде посејано уобичајено, између 45.000 и 60.000 хектара. 
Саковић наглашава да ће ове године бити посејано нешто више соје јер је претходних година 
она имала добру цену, и очекује се да ће та ратарска култура у пролећној сетви бити посејана на 
површини од 220.000 до 250.000 хектара. 
“Сунцокрет ће бити у пролећној сетви посејан на између 200.000 и 220.000 хектара, док ће 
јечам бити посејан на око 20.000 хектара”, казао је он, додавши да пољопривредници 
избегавају да у пролеће сеју пшеницу због ниских приноса . 
Скупље због горива 

Сетва ће ове године бити од пет до десет одсто скупља у односу на лане, због виших цена 

горива. 

По проценама Задружног савеза Војводине, цена горива ове године је 15 до 20 одсто виша, 

односно за литар еуродизела пољопривредници морају да издвоје 150,90 динара, уместо 124,41, 

колико је гориво коштало лане. 
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Цена семена и пестицида је приближно иста, док је ђубриво пет одсто јефтиније него лане. 

Саковић истиче и да су пољопривредници добро припремили земљиште за пролећну сетву, али 
да је тренутно у њему мање влаге и да би кише добродошле. 
По његовим речима, тренутно је више од половине пшенице посејане у јесењој сетви у 
одличном стању и не очекују се неки губици због временских прилика у претходном периоду. 
Највише површина заузеће кукуруз, између 980.000 хектара и милион, што је нешто мање 
него лане 
У Србији је јесенас укупно било засејано 679.777 хектара обрадивих површина, што је 7,5 одсто 
мање у поређењу с претходном годином, подаци су Привредне коморе Србије. Мање засејаних 
површина у јесењој сетви, по подацима ПКС-а, евидентирано је код јечма – 13,4 одсто, 
пшенице – седам одсто и код ражи – 21,9 одсто, док је пораст засејаних површина забележен 
код овса – 31,5 одсто. Пшеницом је у јесењој сетви укупно засејано 539.817 хектара. 
Посматрано по регионалном принципу, у јесењој сетви мање је засејано у Војводини – 3,6 
одсто, док су у Београдском региону, региону јужне и источне Србије и региону Шумадије и 
западне Србије засејане површине биле мање 10,8, 12,8 и 6,1 одсто. 
 
 

Суфицит у буџету седам милијарди динара  
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Прво тромесечје је, према прелиминарним подацима, завршено суфицитом у буџету 

у износу од око седам милијарди динара, саопштило је данас Министарство финансија.  

Годишњим буџетом и тромесечним циљевима договореним са ММФ, на крају марта планиран 

је дефицит у износу од 47,5 милијарди динара, што значи да је остварени резултат бољи за око 

55 милијарди динара. 

Резултат је бољи и уколико га поредимо са истим периодом претходне године, када је дефицит 

републичког буџета износио 8,9 милијарди динара. 

На повољнији резултат утицала је боља наплата прихода (прелиминарно око 33 милијарде 

динара) и у нешто мањој мери расходи нижи од планираних (21,3 милијарде). 

Позитивно одступање у односу на план код пореских прихода у износу од око 17 милијарди 

динара, резултат је боље наплате ПДВ, акциза на дуван и пореза на добит. 

 ПДВ је наплаћен у износу од 109,6 милијарди, што је око пет одсто боље од планиране наплате 

у овом периоду.  

 Вишак прихода од акциза у односу на план за око осам милијарди динара резултат је боље 

наплате акциза на дуванске производе.  

 Настављен је и тренд боље наплате пореза на добит, као резултат боље профитабилности 

привреде. 

 Највећа одступања у односу на планиране расходе (наниже) забележена су код трансфера 

Организацијама обавезног социјалног осигурања (ООСО) и осталим нивоима власти - 9,3 

милијарди динара и отплате дуга по гаранцијама - 5,7 милијарди динара.  

 Као резултат позитивних кретања на тржишту рада већа је уплата доприноса у Фондове 

обавезног социјалног осигурања, па је и потреба за трансферима из буџета Републике мања. 
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НИС запослио 114 младих 
Пише: М. Д. 
 
Нова генерација полазника програма „НИС шанса“ потписала је данас уговоре о раду у 
пословној згради НИС-а у Новом Саду.  
Уговоре је потписало укупно 114 младих стручњака - 73 оператера и инжењера који ће бити 
запослени у Блоку Прерада и 41 инжењер који ће бити запослени у осталим Блоковима 
компаније. 
Том приликом, у пословном центру НИС-а је потписан и Споразум о реализацији пројекта 
„НИС Шанса“ између компаније НИС и Аутономне покрајине Војводине. Споразум којим се 
утврђују међусобна права и обавезе приликом запошљавања дипломираних студената и 
средњошколаца у НИС-у, потписали су Андреј Шибанов, директор Функције за организациона 
питања НИС-а и Иван Ђоковић, покрајински секретар за привреду и туризам. 
Запослени који су данас потписали уговоре у Новом Саду, биће распоређени на радним 
местима у Панчеву, Новом Саду, Зрењанину, Кикинди и Елемиру. 
Право пријаве на конкурс „НИС шанса“ имали су кандидати са завршеним факултетом без 
радног искуства у струци, као и средњом техничком школом без радног искуства. 
Реализација програма запошљавања младих у НИС-у започела је 2010. године кроз програм 
„Прва шанса“, а две године касније он се развио у програм „НИС шанса“. 
„Више од 800 људи је прошло кроз програм „НИС шанса“ и већина њих је остала да ради и 
доприноси успеху и даљем развоју наше компаније. Данас имамо стручњаке из различитих 
области – инжењере рударства, технологије, геологије, машинства, електротехнике и све ове 
професије су потребне за даље унапређење НИС-а, као једне од најуспешнијих компанија у 
региону. Вама лично желим да пожелим све најбоље и саветујем да сваког дана стекнете нова 
знања и искуства, што ће вам користити у наредним корацима у каријери. Такође, желим да се 
захвалим нашим партнерима из Аутономне покрајине Војводина за помоћ у реализацији овог 
корисног програма. Уверен сам да ћемо заједно наставити са овом лепом праксом“, изјавио је 
Андреј Шибанов, директор Функције за организациона питања НИС-а приликом поздравног 
говора кандидатима „НИС шансе“. 
Иван Ђоковић, покрајински секретар за привреду и туризам, такође је поздравио нове 
запослене НИС-а и том приликом рекао: „Могу да вам кажем да сте дошли у најуређенију 
компанију у нашој земљи. Корпоративно управљање, пословни процеси, администрација и пре 
свега корпоративна и социјална одговорност, у смислу безбедности запослених, очувања 
животне средине, али и односа према држави домаћину у којој компанија послује, довели су 
НИС у топ пет светских компанија у области нафте и гаса. Зато је овај почетак јако добра 
референца за вашу даљу пословну каријеру. Изузетно ми је драго што је Влада Војводине могла 
да подржи овај програм, не само због отварања нових радних места, већ зато што смо групу 
младих висококвалификованих грађана из области инжењерских занимања успели да 
задржимо у Србији и укључимо их у радни процес.“ 
У складу са својим слоганом „Будућност на делу“, НИС на овај начин настоји да омогући 
младим стручњацима да одмах по завршетку школовања почну да раде и стекну неопходно 
искуство, док истовремено обезбеђује стручан кадар неопходан за успешно пословање 
компаније.  
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Да ли је реално повећање плата просветним радницима за 15 одсто 
Пишу: В. А. - Љ. Б.  
 

Брајковић: Шарчевић је казао да је наш захтев за 15 одсто оправдан и са њим се 

сложио, али нам није обећао да ће тако и бити * Ђоговић: Повишице могуће, али 

тек после реструктурирања државних предузећа 

Након што су три синдиката образовања објавила да се министар просвете сагласио са 
њиховим захтевом да плате у просвети повећају за 15 одсто, Министарство просвете је 
саопштило да је Шарчевић синдикатима "указао на чињеницу да и о динамици и висини 
повећања одлучује Влада, у складу са реалним оквирима буџета". 
У покушају да сазнамо колики су ти реални оквири буџета јуче смо контактирали неколико 
економских аналитичара, али већина није могла у овом тренутку да коментарише захтеве 
синдиката у просвети - једни зато што није тренутак за то, други због тога то што не желе да 
спекулишу око нечега што није дефинитивно решено. Ипак, директор Института за тржишна 
истраживања Саша Ђоговић, за Данас каже да је суштински могуће повећање плата у јавном 
сектору, нарочито у просвети и здравству, али да се то неће десити док се не реши проблем 
предузећа која су у реструктурирању. 
- Они који треба да оду у стечај, треба да оду у стечај, јавна предузећа да се корпоратизују јер су 
сада више политички плен него предузећа и тек када се спрече те метастазе могуће је 
очекивати да остане простора у буџету за повећања. Немогуће је одмах очекивати 15 одсто, али 
симболично повећање у почетку је могуће, истиче Ђоговић. 
Зато је неопходан, сматра он, и притисак јавности како би се направили резови и омогућило 
боље пуњење буџета. 
- Треба у кратком року решити судбину предузећа у реструктурирању како би се отворио 
простор за повећање плата. Док имамо тај баласт тешко можемо очекивати да ће јавни сектор 
продисати, каже Саша Ђоговић. 
Коментаришући саопштење Министарства просвете у којем се Шарчевић оградио од навода да 
просветарима следује повишица од 15 одсто, Слободан Брајковић, председник Синдиката 
радника у просвети Србије, потврђује за Данас да их министар није преварио и да им на 
састанку у понедељак није обећао конкретан проценат повишице. 
- Министар је рекао да ће наше плате бити значајно повећане и да ће прва повишица бити у 
јуну, а друга у четвртом кварталу ове године. Ми смо онда израчунали да би то значајно 
повећање требало да буде 15 одсто, како би просечна плата у образовању била нешто изнад 
републичког просека. Шарчевић је казао да је наш захтев оправдан и са њим се сложио, али 
нам није обећао да ће тако и бити, јер о томе не одлучује Министарство просвете већ Влада 
Србије, објашњава Брајковић. 
Он сматра да је захтев три репрезентативна синдиката образовања реалан и подсећа да су 
прошле године просветним радницима зараде повећане за 10 одсто - четири одсто у јануару и 
шест у децембру. 
На питање да ли је реално да повишица обухвати све запослене у јавном сектору, што је 
премијер обећао, Брајковић каже да вероватно неће свим делатностима следовати исти 
проценат. 
- Ако хоће свима једнако да повећају, онда најпре треба да се изједначи цена рада у јавном 
сектору - каже Брајковић. 
Просечна плата у образовању за фебруар износи 42.146 динара, док је републички просек 
46.990 динара. 
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Ово је 10 НАЈГОРИХ СРПСКИХ ФИРМИ  
Аутор:Слађана Вукашиновић  
 
Због дужине стечајних поступака од нешто више од 16 година, ЗЗ "Стара Моравица", ГП "Рад" и 
"Југоекспорт" могли би да уђу у Гинисову књигу рекорда. 
Да ствар буде гора, ово нису једине компаније где се стечај одужио унедоглед, јер их је још 17 на 
неславној листи где овај процес траје од 10 до 16 година. Додуше, и број од 6.321 стечаја, колико 
је у Србији покренуто, од којих је 2.106 активних, може да доведе до тога да и сама држава 
доспе у књигу необичних рекорда. 
У 20 компанија са најдужим стечајем запослено је око 3.000 људи, колико је некада радило 
само у једном делу грађевинског предузећа "Рад". Сада је то давно прошло време, јер је од ове 
велике компаније остала само пословна зграда у центру Београда, као симбол некада моћног 
"Рада". Ништа није боља ситуација ни са другим фирмама са топ-листе "20 најдужих стечајева", 
па су тако као симбол моћи "Инеxа", "Југоекспорта", "Годомина", "Јастрепца" из Крушевца 
остала само имена, али и пословне зграде и примамљиве локације. 
Један од стечајних управника тврди да су управо оне мамац за српске богаташе. 
- Зато се и развлаче ови поступци да би се по мизерно ниским ценама продао пословни 
простор. Пример за то је пословна зграда "Југоекспорта" у Коларчевој, која је продата Петру 
Матијевићу за 7,3 милиона евра, коју је суд поништио. Ово развлачење стечаја је незабележено 
у свету, где траје неколико месеци и служи да би се брзом процедуром спасли здрави делови 
компанија и из њих намирили повериоци и радници. Код нас стечај никог није спасао већ га је 
завио у црно. Не рачунам ту српске тајкуне, који су се од њих углавном овајдили, јер су 
куповали велике гиганте за мале паре. Све у свему, стечај је у Србији начин да се купи време да 
се радницима не каже директно да су остали без посла јер то је политички неисплативо - 
објашњава наш саговорник. 
Слично мишљење има и Драган Добрашиновић из Коалиције за надзор јавних финансија. 
- Дугим стечајним поступцима држава купује време. Власт од њих има политички профит, али 
грађани Србије су на губитку јер те маратонске процесе плаћају порески обвезници Србије. 
Зато мора да се стави тачка на ову праксу која је власти политички исплатива, али за грађане је 
економски неиздржива - каже Добрашиновић за "Блиц". 
Активно 2.106 поступака  
У Агенцији за лиценцирање стечајних управника кажу да у Србији тренутно има 2.106 
активних стечајних поступака. Просечно време трајања 6.321 стечаја, колико је у Србији 
покренуто, јесте три године, док је просечно време трајања стечајних поступака покренутих по 
Закону о стечају из 2010, а којих је укупно 4.759, нешто више од две године. Укупно је 
обустављено 588 поступака, док је 3.627 стечаја закључено - кажу у АЛСУ. 
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У прва три месеца суфицит у буџету седам милијарди динара  
Извор:Танјуг 
 
Прво тромесечје је, према прелиминарним подацима, завршено суфицитом у буџету у износу 
од око седам милијарди динара, саопштило је данас Министарство финансија. 
Годишњим буџетом и тромесечним циљевима договореним са ММФ, на крају марта планиран 
је дефицит у износу од 47,5 милијарди динара, што значи да је остварени резултат бољи за око 
55 милијарди динара. 
Резултат је бољи и уколико га поредимо са истим периодом претходне године, када је дефицит 
републичког буџета износио 8,9 милијарди динара. 
На повољнији резултат утицала је боља наплата прихода (прелиминарно око 33 милијарде 
динара) и у нешто мањој мери расходи нижи од планираних (21,3 милијарде). 
Позитивно одступање у односу на план код пореских прихода у износу од око 17 милијарди 
динара, резултат је боље наплате ПДВ, акциза на дуван и пореза на добит. 
ПДВ је наплаћен у износу од 109,6 милијарди, што је око пет одсто боље од планиране наплате 
у овом периоду. 
Вишак прихода од акциза у односу на план за око осам милијарди динара резултат је боље 
наплате акциза на дуванске производе. 
Настављен је и тренд боље наплате пореза на добит, као резултат боље профитабилности 
привреде. 
Највећа одступања у односу на планиране расходе (наниже) забележена су код трансфера 
Организацијама обавезног социјалног осигурања (ООСО) и осталим нивоима власти - 9,3 
милијарди динара и отплате дуга по гаранцијама - 5,7 милијарди динара. 
Као резултат позитивних кретања на тржишту рада већа је уплата доприноса у Фондове 
обавезног социјалног осигурања, па је и потреба за трансферима из буџета Републике мања. 
 

 

Железнице Српске узвраћају ударац: Директори газе ДОДИКОВУ РЕЧ, 
штрајкачи спремају РЕВОЛУЦИЈУ  
Аутор:Милкица Милојевић 

 

Десет дана након што им је председник РС, уз чашицу ракије, обећао да их нико не сме дирати, 
железничарима стижу претње казнама и отказима. 
Буру је подигао циркуларни допис управе Железница РС, којим је организационим јединицама 
од Добоја до Новог Града наређено да прикупе податке о радницима који су недавно 
учествовали у штрајку глађу, потестима и блокади пруге. 
- На тај допис је Небојша Лутић, директор операција у Приједору, руком дописао неколико 
имена, уз напомену да ће против тих људи бити покренути дисциплински поступци – каже 
Златко Марин, председник Самосталног синдиката СТД и један од штрајкача глађу. 
На тој црној листи су се нашла и имена Чедомира Чеде Кнежевића, првог штрајкача глађу међу 
побуњеним железничарима, и Бојана Шукала, младог синдикалца који је подржавао штрајкаче 
и био њихов „официр за везу“ са руководством РС. Двојица лидера су широј јавности познати и 
по томе што су, у знак прекида штрајка, попили ракију са председником РС Милорадом 
Додиком у станичном бифеу. 
Додик је поново стао у одбрану железничара, а синдикалци поручили да ће, ако се покрене 
један једини дисциплински поступак, или се на било који други начин прекрше права радника, 
12 штрајкача глађу „одмах ступити у акцију“. 
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- Позваћемо све железничаре, али и све незадовољне раднике и грађане у РС да нам се 
придруже, а незадовољних је овде много. Дакле, следећи корак је револуција, другог избора 
нема – каже Марин. 
У Новом Граду су, од локалне Секције СТД из управе ЖРС тражили и податке о запосленим 
железничарима и њиховом радном стажу.  У овом железничком чворишту од регионалног 
значаја најављено је отпуштање 88 радника, оносно 18 одсто од укупног броја железничара. 
 Најава отказа дигла је на ноге и локалну скупштину, која је ставила ово питање на дневни ред, 
али се од расправе одустало јер у Нови Град није дошао нико из Министарства саобраћаја РС. 
Начелник општине Мирослав Дрљача (СНСД) тврди да је у причи о реструктуирању 
Железница РС, Нови Град извукао дебљи крај. 
Познаваоци прилика сматрају да његова забринутост није без основа и да судбина и 
железничара у РС, па и градова уз пругу, умногоме зависи од односа СНСД, који контролише 
Владу РС и ДНС, којима је у подели партијског плена припало Министарсво саобраћаја и 
Железнице РС. 
- Политика нас не интересује, ми се боримо за права радника. Ако се број запослених у ЖРС 
мора смањити, сви радници се морају збринути пре отпуштања, без обзира где живе и раде - 
поручује Кнежевић. 
Синдикалци су, на протестима који су средином марта уздрмали РС, између осталог захтевали 
да се приликом реструктуирања води рачуна о томе ко ће и пдо којим условима бити 
технолошки вишак. 
- У Железницама РС сваке године у пензију оде око 100 радника. Значи у ЖРС, не може бити 
технолошког вишка. Вишак су само они који не знају водити предузеће и упослити капацитете 
– рекао је тада председник Конфедерације синдиката РС Обрад Белензада. 
Чедо: Скупљам грање, кад зове Председник  
- Председник ме јуче позвао телефоном и рекао ми да не треба да бринем и да ће он одмах 
позвати на одговорност Владу РС, због поступака управе ЖРС – каже за „ЕуроБлиц“ Чедомир 
Кнежевић, вођа штрајка железничара. Тврди да му је Додик „чврсто обећао“ да неће бити 
дисциплинских поступака, као и да ће и убудуће плате железничарима бити редовне. 
– Позвао ме изненада, док сам крчио грање око куће у Ракелићима. Разговарали смо више од 
15 минута и рекао ми је да му се увек могу обратити  – каже Чедо. 
Група на ФБ “Гладни железничари”  
У групи “Гладни жељезничари”, свакодневно незадовољни радници комуницирају и говоре о 
свом проблему. Њима су се придружиле колеге широм Српске, пише АТВ. 
Борис Шукало каже да им је група која сада броји преко 1.000 чланова, пуно помогла. 
И Чедомир Кнежевић који је први почео штрајк глађу је члан групе. Захваљујући друштвеној 
мрежи, њихов живот се проширио интернетом, прича Чедо. 
- Сав тај наш живот, ми њега представљамо директно на мрежу, са мреже на своје профиле и 
свако даље шаље својим пријатељима, на друге стране, тако да људи буквално уз помоћ 
интернета са којима имамо везу буквално на чему смо. Успех у сваком случају долази када 
заинтересујемо људе из медијскох кућа кроз то све -рекао је Кнежевић. 
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Број школа у штрајку: Шта каже министар, а шта синдикати? 
Аутор:Маја Николић  
 
У многим школама данас - штрајк. Позиву једног од четири репрезентативна синдиката, 
одазвало се више од 400 школа у Србији, потпуном обуставом или скраћењем часова.То кажу 
синдикалци, ресорно министарство демантује.  
Тврди да је у штрајку било тек 11% школа и да то показује да се већина залаже да се проблеми 
просветара решавају кроз социјални дијалог. 
Просветари су 7. марта изабрали улицу, а 31. отишли корак радикалније - на један дан 
обуставили су наставу у више од 400 школа у Србији. 
Подацима једног од четири репрезентативна синдиката - јединог који се буни - Министарство 
просвете супротставља своје и тврди: није 400, већ је 208 школа било у, како кажу, неком виду 
протеста. 
Наводе да је 25 школа у потпуности обуставило наставу, у 59 установа штрајковали су само 
поједини наставници или председници синдиката који су на штрајк и позвали, док је у 124 
школа звонило 15 минута раније. 
Зато, чини се победнички, закључују: Очигледно је да све више запослених у просвети верује да 
смо на правом путу и да кроз дијалог заснован на реалним темељима и заједничко ангажовање 
можемо подићи углед професије. 
О каквом угледу професије министар говори, питају се у Унији синдиката, кад ништа од 
повећања плата, ништа од платних разреда, од исплата награда и помоћи. 
"Већ две године чекамо испуњење споразума о решавању спорних питања којим смо се, када 
смо изашли из штрајка, обавезали или се Влада обавезала да ће испунити одређене ствари. 
После две године ми смо практично на почетку", наводи Јасна Јанковић, председница Уније 
синдиката просветних радника Србије. 
На почетку и усамљени, јер остала три репрезентативна синдиката запослених у просвети, иако 
имају исте захтеве, до њих желе другим путем. Кроз социјални дијалог с министром, а не на 
улици. 
"Ми смо донели одлуку да се не могу ствари решавати на улици, испред зграде Владе, поготово 
док су ова политичка дешавања, док трају избори и да не би наравно политизовали своју борбу, 
донели смо такву одлуку и стојимо иза ње", каже Валентина Илић, председница Синдиката 
образовања Србије. 
Из Уније синдиката одговарају да нису могли да протестују нигде другде него баш испред 
Владе, на месту са ког већ две године стижу само обећања, не и испуњења.  
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ПРОПАО ШТРАЈК: Просветари верују да смо на правом путу 
Аутор:М. Б. 
 
Министарство подсећа да је по закону забрањена потпуна обустава рада, па ће, управо у складу 
са законом, у наредним данима бити донета и одговарајућа одлука 
Министарство просвете саопштило је јуче да се позиву једног од четири репрезентативна 
синдиката запослених у просвети на обуставу рада одазвало само 4,7 одсто, односно 84 школе у 
Србији. 
- У 208 од укупно 1.772 основне и средње школе у Србији јуче је одржан протест, у 25 школа 
настава је била потпуно обустављена, а у 59 само поједини наставници нису држали часове. 
Постоје и школе у којима се обустави наставе придружио само председник синдиката, који је и 
позвао на обуставу рада. У 124 школе часови су скраћени на 30 минута. Дакле, у неком виду 
протеста било је око 11 одсто установа, тачније 208 школа - наводи се у њиховом саопштењу. 
Унија синдиката просветних радника Србије заказала је штрајк упозорења како би се указало 
да држава још није испунила све одредбе споразума потписаног са просветним синдикатима 
још 2015. године. Министарство је навело да се претходном позиву на протест, такође само 
једног синдиката, одазвало 312 школа, а сад њих 208, и оценило да је „очигледно да све више 
запослених у просвети верује да смо на правом путу и да кроз дијалог заснован на реалним 
темељима и заједничко ангажовање можемо подићи углед професије“. 
Министарство подсећа да је по закону забрањена потпуна обустава рада, па ће, управо у складу 
са законом, у наредним данима бити донета и одговарајућа одлука. 
 
 
 

 


