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Министарство: Мање повреда рада на црно 
Пише: Фонет 
 
Од 605 грађевинских предузећа, колико их се 30. јуна нашло на бодовној "белој и црној листи" 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, њих 359 пласирано је на "белој 
листи", саопштило је данас ово Министарство. 
То значи да више од половине фирми које се налазе на листи редовно плаћају порезе и 
доприносе, воде рачуна о безбедности радника и поштују уговорне обавезе, што су битни 
критеријуми и за доделу посла на јавним набавкама. У односу на 2016, у првој половини 2017. 
број предузећа на "црној листи" смањен је са 275 на 246, број радника на црно смањен је са 97 
на 32, док је број запослених благо повећан, са 29.308 на 29.441. 
Када је реч о повредама на раду, у 2016. била су повређена 222 радника, а број повреда у првој 
половини 2017. године, укупно 49, наговештава да ће 2017. по овом основу бити много боља од 
претходне године. У првих шест месеци ове године регистрована је 41 лакша повреда на раду и 
осам тежих, док је у целој 2016. регистровано 176 лакших повреда на раду и 46 тежих. 
Рангирање на овој листи за предузећа је веома важно јер се рангирају по томе колико воде 
рачуна о обавезама према држави и запосленима, што је један од критеријума који се од 
недавно узима у обзир и приликом доделе посла преко јавних набавки. 
Почетком маја 2017, Влада Србије је на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре усвојила закључак којим је државним институцијама препоручено да пре 
доношења одлуке о додели посла преко јавних набавки провере рејтинг предузећа на црној и 
белој листи, како би се избегло да послове додељују фирмама с црне листе, наведено је у 
саопштењу. 
  
 

 
Затворене све пословнице Ер Србије ван Београда 
Пише: Данас Онлине 
 
После четири деценије, пословница Ер Србије некадашњег “ЈАТ”-а затворена је у Нишу. 
Објекат у Вождовој улици у центру града је потпуно исељен, а престао је да ради 1. августа, 
преносе Јужне вести. 
Осим Ниша испоставе су затворене и у Новом Саду и Ужицу. У нишкој пословници било је 
троје запослених, а иако се авио-карте продају преко интернета, представништва компанија 
служе уколико путници имају рекламације или друге проблеме, специјаалне захтеве приликом 
путовања и потребне су им сличне услуге, пишу Јућне вести. 
Компанија је још раније најавила отпуштања 30 радника, што је потврдио и председник 
Надзорног одбора компаније Синиша Мали. Како су запослени у овој компанији рекли раније 
за Данас, они верују да је разлог отпуштања то што компанија жели да увећа профит, али су 
тврдили и да смањењем обима услуга Ер Србија иде ка статусу лоу кост превозника. 
Подсетимо, авиони ове компаније не лете из Ниша од 2009. године, а иако је био најава да би 
можда могли поново да имају комерцијалне летове са аеродрома "Константин Велики", ово се 
није догодило, преносе Јужне вести. 
 

 

http://danas.rs/ekonomija.4.html?news_id=352259&title=Er+Srbija+otpu%C5%A1ta+30+radnika
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Јужне вести: Затворене све пословнице Ер Србије ван Београда 
Извор: Јужне вести 

 

После четири деценије, пословница Ер Србије, некадашњег Јата, престала је да постоји у 
Нишу. Објекат у Вождовој улици у центру града је потпуно исељен, а престао је да ради 1. 
августа. 
Како незванично сазнају Јужне вести, затворене су све испоставе националне авио-компаније 
ван Београда, а било их је, осим у Нишу, у Новом Саду и Ужицу. 
У нишкој пословници било је троје запослених, а иако се авио-карте продају преко интернета, 
представништва компанија служе уколико путници имају рекламације или друге проблеме, 
специјалне захтеве приликом путовања и потребне су им сличне услуге. 
 Према за сада непотврђеним информацијама, тај објекат Ер Србија није изнајмљивала већ је 
био у власништву компаније, а годинама је на излогу био велики препознатљив лого српске 
националне компаније “ЈАТ Аирwаyс”. 
Компанија је још раније најавила отпуштања 30 радника, што је потврдио и председник 
Надзорног одбора компаније Синиша Мали. Иначе, Ер Србија је део “Етихада” из Емирата, 
који је прошле године био у губитку 1,87 милијарди долара. 
Како су запослени у овој компанији казали за лист Данас, они верују да је разлог отпуштања то 
што компанија жели да увећа профит, али су тврдили и да смањењем обима услуга Ер Србија 
иде ка статусу "лоw цост" превозника. 
Авиони ове компаније не лете из Ниша од 2009. године, а иако је био најава да би можда могли 
поново да имају комерцијалне летове са аеродрома "Константин Велики", ово се није догодило, 
пишу Јужне вести. 
 
 

 
Мање грађевинских предузећа на “црној листи” 
Извор: Бета 

 

Број предузећа на "црној листи" смањен је у првој половини 2017. у односу на прошлу годину са 
275 на 246, а број радника на црно са 97 на 32, док је број запослених благо повећан, са 29.308 
на 29.441, саопштило је Министарство грађевинарства. 
"Од 605 грађевинских предузећа, колико их се 30. јуна нашло на бодовној 'белој и црној листи' 
министарства, 359 пласирано је на 'белој листи'. То значи да више од половине фирми које се 
налазе на листи редовно плаћају порезе и доприносе, воде рачуна о безбедности радника и 
поштују уговорне обавезе, што су битни критеријуми и за доделу посла на јавним набавкама", 
наведено је у саопштењу.  
У 2016. години 222 радника имала су повреде на раду, а у првој половини 2017. године 49. 
Додаје се да је у првих шест месеци ове године регистрована 41 лакша повреда на раду и осам 
тежих, док је у целој 2016. години регистровано 176 лакших повреда на раду и 46 тежих.  

http://rs.n1info.com/topicv91/Juzne-vesti/1
https://www.juznevesti.com/Ekonomija/Zatvorena-poslovnica-Air-Serbia-e-u-Nisu.sr.html
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Почетком маја 2017. године, Влада Србије је на предлог Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре усвојила закључак којим је државним институцијама 
препоручено да пре доношења одлуке о додели посла преко јавних набавки провере рејтинг 
предузећа на 'црној' и 'белој' листи, како би се избегло да послове додељују фирмама које не 
поштују радне прописе. 
 

 
 
 

 
 

Расте број грађевинских фирми на "белој листи"  
Извор:Танјуг 
 
Од 605 грађевинских предузећа, колико их се 30. јуна нашло на бодовној „ "белој" и "црној" 
листи“  Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, њих 359 пласирано је на 
"„ белој" листи“ . 
То значи да више од половине фирми које се налазе на листи редовно плаћају порезе и 
доприносе, воде рачуна о безбедности радника и поштују уговорне обавезе, што су битни 
критеријуми и за доделу посла на јавним набавкама, саопштило је данас Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 
У односу на 2016., у првој половини 2017. број предузећа на “ "црној" листи”  смањен је са 275 
на 246, број радника "на црно" смањен је са 97 на 32, док је број запослених благо повећан, са 
29.308 на 29.441. 
Када је реч о повредама на раду, у 2016. била су повређена 222 радника, а број повреда у првој 
половини 2017. године, укупно 49, наговештава да ће 2017. по овом основу бити много боља од 
претходне године. 
У првих шест месеци ове године регистрована је 41 лакша повреда на раду и осам тежих, док је 
у целој 2016. регистровано 176 лакших повреда на раду и 46 тежих. 
Рангирање на овој листи за предузећа је веома важно јер се рангирају по томе колико воде 
рачуна о обавезама према држави и запосленима, што је један од критеријума који се од 
недавно узима у обзир и приликом доделе посла преко јавних набавки. 
Почетком маја ове године, Влада Србије је на предлог Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре усвојила закључак којим је државним институцијама 
препоручено да пре доношења одлуке о додели посла преко јавних набавки провере рејтинг 
предузећа на "црној" и "белој" листи, како би се избегло да послове додељују фирмама са 
"црне" листе, наведено је у саопштењу. 
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Дан одлуке - шта ће бити са дугом Галенике? 
Извор: Танјуг 

 
Београд -- Држава ће конвертовати дугове Галенике од око 100 милиона евра у власнички удео 
који ће онда износити нешто више од 90 одсто.  
Затим ће га понудити на продају почетком септембра, а одлука о конверзији се очекује 14. 
августа на седници акционара Галенике. 
То је за Танјуг рекао председник синдиката "Независност" у Галеници Зоран Пантелић, који 
каже и да већ има, према незваничним информацијама које су до њих стизале, пет 
заинтересованих фирми за куповину највеће домаће фармацеутске компаније.  
Реч је о компанијама са различитих континената које се углавном баве фармацеутском 
производњом.  
Држава је више пута покушавала да приватизује Галенику, а последњи пут је прошле године 
расписала тендер за избор стратешког партнера уз продају 25 одсто државних акција.  
"По најавама, нови тендер би требало да буде расписан почетком септембра. Држава је овог 
пута решила да прода комплетан пакет својих акција и да се извуче из власништва у Галеници. 
Након конверзије дугова у акције државни део васништва биће нешто више од 90 одсто акција, 
а преосталих десетак процената имаће мали акционари, бивши радници и радници", рекао је 
Пантелић.  
Каже да се прва одлука о конверзији очекује у понедељак, 14. августа, на седници скупштине 
акционара Галенике, када ће највероватније држава донети одлуку о конверзији и започети тај 
посао.  
Реч је о конверзији потраживања Србијагаса и Управе за јавни дуг.  
Дугови банкама износе око 70 милиона евра, "с тим што су купци, министарство и банке, како 
изгледа, већ направили договор да се тај дуг отплати са 25 милиона евра у кешу", навео је 
Пантелић.  
"Након свега тога Галеника ће бити потпуно очишћена од свих дугова и свакако веома 
интересантна новом власнику, који ће имати профит од рада и продаје наших лекова".  
Када је реч о новом купцу, истиче да је синдикатима важно, а што је и Министарству привреде 
потврђено, да ће купац моћи да буде искључиво из фармацеутске индустрије.  
"Такође, за нас је важан ниво инвестиција који се планира да се дефинише купопродајним 
уговором, јер тај ниво инвестиција ће нама показати озбиљност купца да развија посао и шири 
производњу, пошто ће то значити више посла за запослене".  
Према његовим речима, очигледно је да министарство већ преговара са потенцијалним 
купцима, с обзиром да су успели да се договоре да се на државни ниво отпремнина за 
добровољни програм одласка радника, за шта је управо у току анкета, да купац дода на тих 
државних 200 евра по години радног стажа још по 200 евра.  
"Тако да је очигледно да су они започели неформалне преговоре који ће се коначно уобличити 
у тендерском поступку и купопродајном уговору".  
Пет заинтересованих компанија је, додаје, различитог реномеа и снаге, а за раднике је 
најважније да нови власник буде спреман да са синдикатима води квалитетан и искрен 
социјални дијалог.  
Највећи проблем за синдикате тренутно је питање броја радника који се остати након 
потписивања купопродајног уговора и од купца очекују улагања и запошљавање, а не 
отпуштање.  
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Галеника је, подсећа Пантелић, имала и 5.000 радника, али је тај број пре пар година, након 
три програма смањивања радне снаге, пао на 2.800, а тренутно има 1.400 радника.  
"Тај број ће се смањивати, мислим да је цифра од око 1.000 радника оптимална и реална за овај 
производни програм који Галеника има и онај који очекујемо да купац донесе".  
Пантелић каже да је у току добровољни програм за запослене и да ће они сами одлучити да ли 
им одговара понуђених 400 евра за отпремнине.  
Ако касније буде проглашавања технолошког вишка послодавац ће имати обавезу да преговара 
са синдикатима о износу отпремнина.  
"Галника има тржиште, бренд и квалитетне производе. У дугогодишњој производној пракси се 
није десило да се њен лек појави негде а да је лошег квалитета и да направи проблем 
корисницима. Постоји изузетно јака индустријска култура и контрола квалитета. Ко буде узео 
Галенику сигурно ће имати добар профит. Фармацеутска индустрија је изузетно профитабилна, 
а Галеника је познати бренд коме се верује".  
Пантелић је рекао да ће се улагати у неке погоне и делове компаније који морају да се 
осавремене и да је најважније да нови купац донесе нове лиценце и савремене производе који 
су тражени на тржишту.  
Поручио је да ће синдикати Галелнике учинити све да се у предстојећим процесима заштите 
права и интереси запослених и покушати да са министарством и новим власником воде 
квалитетан социјални дијалог.  
Нови тендер за “Галенику" биће расписан у септембру, а у Министарству привреде за Танјуг 
кажу да модел приватизације, на којем држава ради, подразумева да купац уз фабрику 
преузима део дуга "уз дисконт", а да радници који се одлуче за социјални програм могу да 
рачунају на 400 евра по години стажа.  
"У овом тренутку је у току дефинисање услова приватизације, којима би се будући купац 
обавезао да одржи континуитет производње, реализује инвестициони програм и одржи 
оптималан ниво запослености", речено је Танјугу у Министарству привреде.  
Како објашњавају, у поступку припреме за спровођење трансакције, Влада Србије је 11. јула 
2017. године донела закључак да се приватизација Галенике спроведе моделом продаје 
капитала, којој би претходила конверзија дуга Галенике у капитал, а у случају успешне 
приватизације, држава би отписала преостали део својих доспелих обавеза.  
Међу заинтересованима за „Галенику", како преносе медији, налазе се британско-руски 
конзорцијум "Фронтијер фарма - Петровакс", "Синфорам", "Амикус" ,"Хемофарм" и "ЕМС" из 
Бразила. 
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Синдикалци најављују наставак борбе: На јесен нови протести 
Аутор:В. Секулић 

 

Судећи по најавама синдиката, грађанских удружења и појединих странака, 

врућа јесен чека улице Београда и других српских градова. Одмах после сезоне 

летњих одмора почеће протести за већа права запослених у Србији, смањење 

корупције и веће зараде. 

Серију протеста за права радника и против државне самовоље започели су полицијски и Војни 
синдикат Србије и Иницијатива Не да(ви)мо Београд. Полицијски и војни синдикати се боре за 
већа права запослених у безбедносним и јавним службама, против корупције и постављања 
кадрова са сумњивим биографијама на кључне позиције у полицији и војсци, док је 
Иницијатива Не да(ви)мо Београд окупила десетине хиљада грађана у протесту против 
самовоље власти, која се најбоље видела у случају ноћног рушења у београдској Савамалој.  
На питање да ли ће наставити протест, Новица Антић, председник Војног синдиката Србије, 
кратко за "Вести "одговара:  
- Наравно да хоће.  
Како додаје, циљ и војске и полиције јесу бољи услови живота и рада за све припаднике 
Министарства одбране и Министарства унутрашњих послова, преко чега се прелама и 
побољшање ситуације у осталим јавним секторима и држави Србији у целини. Јер без 
ефикасне полиције и војске, односно смањења корупције, ни Србији не може да буде боље.  
- Наш циљ су бољи радни и животни услови за припаднике војске, као и њено јачање. Само 
задовољан војник је ефикасан војник. Решења је много и закони дају могућности да се до тог 
циља дође. Међутим, проблем је у томе што актуелна власт не поштује сопствене законе, а све 
на штету грађана и њених виталних институција какве су војска и полиција. Зато ћемо 
наставити координиране заједничке акције, све док не натерамо власт да поштује вољу грађана 
и законе државе Србије - каже Антић за "Вести".  
 

 


