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Радници Телекома би бољи положај,помак ка исплати 
Извор: Бета 

 
Београд -- Премијерка Ана Брнабић разговарала је с представницима репрезентативних 
синдиката и пословодства Телеком Србија о побољшању материјалног положаја запослених.  
Како је саопштила прес служба Владе Србије, на састанку који је одржан 24. новембра, све три 
стране су изразиле вољу да се настави дијалог како би се нашло правично и одрживо решење 
којим ће сви бити задовољни.  
Брнабић је саслушала захтеве представника Синдиката Телекома "Србија" и Јединственог 
Синдиката Телекома Србије и поручила им да је Влада спремна да се у отвореном дијалогу 
наставе разговори о побољшању материјалног положаја запослених у тој компанији.  
Како је саопштено, све три стране су се сагласиле да је у разговорима постигнут помак у односу 
на ранији предлог о висини једнократне исплате.  
Наставак разговора у истом саставу договорен је за 4. децембар до када синдикати треба да 
изнесу свој коначан став, односно предлог. 
 
 
 

 
 

Јавна комунална предузећа у Новом Саду: Мањак радника, а закон 

тражи отказе  
Аутор:З. ГРУМИЋ 

 

Проблеми у примени плана за смањење броја запослених у јавним комуналним службама. 
Синдикалци се залажу да се због специфичности ове делатности изузму 
УКОЛИКО би планом смањивања броја запослених у јавном сектору Новог Сада били 
обухваћени и радници јавних комуналних предузећа који носе основне делатности, то би могло 
да угрози квалитет услуга и да има негативне последице, пре свега за грађане. На такве 
последице упозоравају у Синдикату запослених у новосадском јавном комуналном сектору, 
истовремено истичући залагање за то да се ЈКП изузме из тог процеса рационализације јер, 
како кажу, реално нема вишка, него постоји мањак запослених радника у тим градским 
службама. 
- Бојимо се да не би имао ко да чисти улице, или да превози грађане до посла - истиче, за 
"Новости", Зоран Радосављевић, председник градског Синдиката у комунално-стамбеној 
делатности. 
Због тога је синдикат у преговорима са представницима Града тражио да у процесу 
рационализације градске управе и јавног сектора у целини, који према одговарајућој одлуци 
треба да има највише 7.898 запослених, буду изузете основне комуналне делатности, односно да 
тим мерама буду обухваћени само чиновници. 
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Радосављевић напомиње да је у оквиру максималног броја запослених у новосадском јавном 
сектору обухваћена и Предшколска установа "Радосно детињство" са више од 2.000 запослених, 
као и установе културе. И додаје да би комунална предузећа требало да буду издвојена из таквих 
планова. 
- Додатни проблем је и у томе што радници новосадских комуналних предузећа имају мале 
плате, па многи одлазе у друге фирме у којима су већа примања. Тиме су посебно погођени 
"Чистоћа" и Јавно градско саобраћајно предузеће, који су принуђени да траже нове раднике, а 
истовремено су погођени рестриктивним законским прописима о запошљавању. 
- Највећи број новосадских јавних комуналних предузећа има и конкуренцију у приватним 
фирмама које се баве сличном делатношћу, што додатно отежава ситуацију - каже 
Радосављевић. 
Он истиче да се у синдикату боре да заштите права запослених у јавном сектору. У томе имају 
разумевања представника града, али, како напомиње, решење проблема умногоме зависи од 
законских прописа. 
ПЛАТЕ 
РАДНИЦИ у новосадским ЈКП имају у просеку месечну плату од 35.000 динара, у шта је 
урачунат и топли оброк. - Обичан радник има коефицијент 2, тако да су му основна примања 
26.000 динара, плус топли оброк од 9.000 динара. Највиши коефицијент у ЈКП је 4,8. 
 
 

 

68 мера против сиве економије: Почетницима поштеде  
Аутор:С. БУЛАТОВИЋ  

 

Национални програм за сузбијање је зацртао да се удео сиве зоне сведе на 26,7 одсто бруто 
домаћег производа. Влада Србије ову и следећу годину посветила борби против сиве економије 
БОРБА против сиве економије је приоритет Владе Србије у овој и наредној години. Оружје јој је 
укупно 68 мера, а циљ је да се смањи губитак државе кроз нелегално тржиште. Национални 
програм за сузбијање је зацртао да се удео сиве зоне сведе на 26,7 одсто бруто домаћег 
производа, да се губитак у наплати пореза на додату вредност са четвртине смањи на петину, а 
учешће неформалне запослености у укупној запослености са 24 на 17 одсто. До краја године 
требало би да се зна колико смо близу плану. 
Међу главним мерама на којима ће се радити наредних месеци је успостављање система да 
ухваћени у нелегалној трговини за њу и одговарају, али и да се почетницима у бизнису обезбеди 
пореска “поштеда”, како их превелики намети не би отерали у “илегалу”. У приоритетима је и 
пројекат брзе и једноставне евиденције сезонских радника у пољопривреди. 
- Наредне две године ћемо радити на развијању система споразумног признавања прекршаја - 
истиче Драган Илић, координатор Стручне групе за сузбијање сиве економије Владе Србије. - 
Сада се често дешава да прекршаји застаревају, а инспектор пуца из празне пушке. Нелегална 
трговина се третира новим Законом о организацији државних органа у борби против 
организованог криминала. Он ће се примењивати од марта наредне године и недозвољану 
трговину ће процесуирати посебна одељења тужилаштва, а биће их четири. 
Истовремено, при Министарству државне управе и локалне самоуправе функционише јединица 
за подршку координационој групи. Задатак им је да ускладе рад свих радних група и инспекција 
укључених у борбу против нелегалног тржишта. 
- Важан нам је и пројекат подизања капацитета управне инспекције. Она треба да буде кровна 
инспекција за контролу свих у надзору, а сада је слабог капацитета - додаје Драган Илић. - 
Инспекција је 40 само на републичком нивоу. Ускоро очекујемо извештај о извршењу Акционог 
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плана за ову годину, а прелиминарни резултати говоре да смо премашили очекиван резултат. 
Повећана је наплата пореза и других прихода. Контролне мере су дале резултата, али сада 
очекујемо више подстицајних мера. 
Нема економије у свету без сиве економије, али је питање колико је раширена. 
- Нулти проценат сиве економије уопште није оптималан резултат - каже Биргер Нере, виши 
вођа пројекта Немачке развојне агенције ГИЗ. - Није нам стало да контролишемо и водимо 
рачуна да се за сваку жваку изда фискални рачун. Нас занимају велике ствари.  
ОПЕТ ИГРА 
ДРУГИ круг наградне игре “Узми рачун и победи” очекује се, како незванично сазнајемо, у 
првом кварталу следеће године. Први круг је играчима донео значајне награде, станове, 
аутомобиле и путовања, па је пред организаторима да обезбеде подједнако примамљив 
наградни фонд. 
 

 

Посао за 1.000 програмера  
Аутор:С. Булатовић 

 

Преквалификација ја ИТ стручњаке већ доприноси смањењу незапослености. Обука само 
основа, до високо плаћених позиција следи много праксе 
СИГУРАН посао, плата далеко изнад просека и мирна глава. Тако већина незапослених, па и 
запослених на мање актрактивним позицијама, замишља живот стручњака информационих 
технологија. То је, ваљда, један од разлога што је чак 12.300 грађана Србије спремно да се 
прикључи државном програму, прође курс и преквалификује се. Међу кандидатима за једно од 
900 места више од половине већ има факултетску диплому. 
ИТ менаџери поздрављају добру вољу будућих полазника, али упозоравају да их од добро 
плаћених позиција дели тежак рад и много учења. 
ПРОГРАМ преквалификација, који води Владина канцеларија за информационе технологије, 
покренут је како би се смањила незапосленост. Његови творци кажу да је креиран на основу 
истраживања које је показало да у наредних годину дана 118 ИТ компанија планира да запосли 
1.000 програмера почетника. 
- Овај курс је одлична почетна тачка за све који желе да граде даље своју каријеру у ИТ сектору, 
али свакако није магични штапић који полазницима одмах обезбеђује добру плату и запослење 
- објашњава Зоја Кукић из "Стартита". - Програмирање није нешто што се може усавршити за 
шест месеци, али се могу савладати први кораци и обезбедити почетни ниво знања који ће 
полазницима обезбедити праксу, могућност да раде неке мање пројекте и да даље уче. 
ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ предвиђају курсеве у трајању од три до шест месеци. Запослени у овом 
сектору кажу да је то "инстант" решење које би могло тек да обезбеди шансу кандидатима да се 
запосле и опробају као програмери. 
НЕ МОРА ДИПЛОМА  

У СВЕТУ, па и у Србији, више од половине програмера нема завршен факултет. С обзиром на то 

којом се брзином мењају ствари, велики број оних који имају диплому, али не и праксу, не може 

да нађе запослење - каже Зоја Кукић. - То значи да је за полазнике курса најзначајније да се 

припреме на интензиван програм, много труда и учења. 

- Како је у озбиљним ИТ компанијама предуслов за запослење стечена факултетска диплома, 
или завршна година техничких факултета ИТ смера, кандидати са преквалификацијом у 
трајању од шест месеци, не могу да буду у равноправном положају приликом конкурисања за 
посао у овој бранши - сматра Наташа Коларо из компаније "Фадата". - С обзиром на то да је 
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велика тражња за програмерима, ИТ компаније би евентуално биле спремне да пруже шансу 
оваквим кандидатима кроз волонтерско ангажовање. Даљи напредак, и очекивана висока 
зарада, дугорочног је карактера, и зависиће од надарености и марљивости кандидата. Паралела 
која би могла да се примени у овом случају је - може ли неко за шест месеци да научи страни 
језик и да се запосли као преводилац? 
НИКО не спори, међутим, да полазници имају шансе. Један ИТ менаџер, који ради у великој 
компанији са представништвом у Србији, каже да међу колегама има људи који су "под старе 
дане" променили професију. 
- Имамо и професора књижевности и бившег богослова - каже он. - Добри су и онлајн курсеви 
преко којих може много да се научи. Ипак, најважније од свега је јака воља и много, много рада.  
 
 

Милиони евра пропадају у бањама  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА 

 

Како је неуспешна приватизација српских лечилишта довела до изузетно великих губитака. За 
седам година руинирана половина капацитета, изгубљена радна места 
ЗА само седам година, од 2008. до 2015, наше бање су изгубиле 17.300 лежаја, или 43 одсто 
капацитета, показују подаци Републичког завода за статистику. Разлози за константан губитак 
лежаја су многобројни - од апсолутно неуспешне приватизације, па до незаинтересованости 
инвеститора да новоизграђене хотеле ставе у функцију. 
Владан Вешковић, секретар Удружења бања Србије, сматра да је степен негативног утицаја на 
локалну заједницу изазван оваквим односом различит од места до места. Од потпуно уништене 
локације, као што је Куршумлијска Бања, у којој више нема становника, преко губитка свих 
лежаја хотелског типа у Нишкој, Матарушкој, Богутовачкој, Јошаничкој, Врањској и 
Гамзиградској бањи, до знатног губитка броја лежаја у туристичким дестинацијама Врњачка 
Бања, Сокобања и Бања Ковиљача. 
- Осим великих финансијских губитака и државе и локалне самоуправе, треба поменути и 
губитак радних места, тим пре што је већина поменутих бања у економски неразвијеним 
општинама - каже Вешковић. - Њих је укупно 5.527. Паушално оцењени директни финансијски 
губици, на годишњем нивоу, према параметрима да је просечна попуњеност капацитета 50 
одсто, просечна цена боравка с пуним пансионом 3.200 динара и просечном боравишном 
таксом од 60 динара, јесу изгубљених милион ноћења које узрокује неостварен приход од 3,2 
милијарде динара, односно 26 милиона евра. 
Он наглашава да је губитак локалних самоуправа по основу боравишне таксе близу пола 
милиона евра. Ако је учешће исхране у цени пансиона 30 одсто, онда државна каса остаје 
празнија за укупно 365 милиона динара. 
- Губитак се увећава за милионске износе који би се слили у државну касу на основу пореза и 
доприноса из зарада запослених, док је број изгубљених радних места најмање 2.700 - каже 
Вешовић. - Већина запуштених објеката је, на овај или онај начин, у државном власништву. 
Међутим, то значи да се, уз добру вољу државе, ови објекти могу брже и ефикасније ставити у 
функцију. 
Ово се најпре односи, сматра наш саговорник, на Специјалну болницу за рехабилитацију 
"Жубор" у Куршумлијској бањи, "Златар" у Новој Вароши, завршен хотел који никада није био у 
функцији у Јошаничкој бањи, хотели "Железничар" у Врњачкој и Врањској Бањи. У овим 
бањама се налазе и бетонски колоси, чија изградња није отишла даље од зидова. 
- Први, назван "Нова звезда" је у саставу ХТП "Фонтана" Врњачка Бања, и сада је у стечају, и 
осим ових зидина располаже хотелима "Звезда", Фонтана", "Бели извор" и "Слобода" - каже 
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Вешовић. - Власништво над другим објектом у Врањској Бањи је засада непознато, јер је случај 
годинама на суду. 
У стечају је и ХТП "Бања Ковиљача" са објектима "Подриње" и "Гучево". Остатак фирме је дат на 
управљање Специјалној болници за рехабилитацију у тој бањи.  
 

 
 

 
 
Уговор с Тенисом: Десет пута мање свиња, три пута мање улагања 
Пише: Љиљана Буквић 
 

* Инвестиције Тениса три пута мање од најављиваних, уместо 300 милиона евра, 

100 милиона, од чега ће држава платити до 20 милиона евра, плус могуће пореске 

олакшице 

Фебруара прошле године приликом састанка са тада премијером Александром Вучићем власник 
највеће немачке месне индустрије Клеменс Тенис најавио је улагање у Србију од 300 милиона 
евра. 
Међутим, судећи према уговору у који је Данас имао увид, али за који још не знамо да ли је 
потписан, предвиђена је три пута мања инвестиција - од 100 милиона евра. 
Толико је према оквирном уговору између Владе Србије и Тенис инвеста, до ког смо дошли, 
предвиђено да Тенис уложи у пет фарми, на пет локација у Банату, где би у наредних пет година 
било узгајано 350.000 свиња. 
Потписивање уговора са немачким произвођачем меса Тенисом најављивано је за јун 2016, 
међутим, да ли је он потписан питање је које је за јавност до данас остало без одговора. Према 
нашим сазнањима, Влада је у мају ове године овластила министра привреде Горана Кнежевића 
да тај уговор потпише, међутим у телефонском разговору Кнежевић нам је рекао да он то није 
урадио. 
- Нисам потписао уговор - рекао је - не знам уопште шта ме питате. 
На поновљено питање да ли је он требало да потпише уговор са Тенисом у име Владе и да ли је 
то учинио, Кнежевић је рекао "зашто бисмо потписивали уговор. Мислите ли да смо потписали 
уговор са сваким од 5.000 инвеститора који су дошли у Србију?". 
- Уосталом питали сте ме да ли сам потписао, нисам - завршио је Кнежевић. 
Уговор са Тенисом, међутим, најавио је, још приликом посете Клеменса Тениса, Александар 
Вучић, и то за јун 2016. Премијер је у неколико наврата говорио о великој инвестицији Тениса, 
на конференцији у фебруару прошле године рекао је како би Тенис "у почетку производио 
700.000 до 800.000 свиња, а наредних година дошли би до цифре од четири милиона". 
Међутим, према оквирном уговору направљеном маја ове године, у ком се, на 23 стране на 
енглеском и српском, инвеститор Тенис и Република Србија обавезују на сарадњу, одобрава се 
инвестиција која "подразумева пројектовање, изградњу и управљање са пет свињских фарми где 
ће свака имати 70.000 свиња са најмање 2.500 крмача по фарми годишње (укупно 350.000 
свиња на свих пет фарми)". Између осталог, наводи се да ће свака фарма имати површину 
између 15 и 25 хектара. 
У уговору се истиче како обе уговорне стране сматрају да "ће ова инвестиција допринети 
конкурентности Србије у пољу производње и извоза свињског меса, као и повећању реализације 
потенцијала пољопривреде". 
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Према овом уговору, Србија Тенису одобрава изнајмљивање државног обрадивог земљишта, 
"груписаног у пет одвојених локација за узгој јечма, пшенице, кукуруза, соје и других житарица, 
а све у складу са важећим прописима и уговорима о закупу". Уговор о закупу, са чим је јавност 
упозната, односи се на период од 30 година, мада се то конкретно у уговору нигде не помиње. 
У уговору се даље наводи да инвеститор очекује државни подстицај у износу од 20 одсто 
укупних капиталних издатака по једном моделу (једна фарма и једна локација), у сваком случају 
не више од четири милиона евра по једној фарми. 
Уговором је регулисано и да инвеститор осим поменутих подстицаја нема права да тражи друге 
врсте субвенција, искључујући пореске олакшице, али и да он финансира цео пројекат. С друге 
стране, држава Србија се обавезује да ће обезбедити грађевинско земљиште без накнаде. 
Оно са чиме је последњих дана јавност упозната јесте број локација које је Тенис за почетак 
тражио у закуп, мада се до пре две недеље ни о томе ништа није знало. У овом уговору наводи се 
тих конкретних пет локација, али и датум почетка закупа за сваку од њих. Тако је, према овом 
уговору, почетак закупа за земљиште у Зрењанину (које је јула одобрено) планиран за новембар 
2017, почетак закупа за Кикинду (такође одобрен) за новембар 2018, закуп земљишта у Сечњу 
предвиђен је за новембар 2019, Вршац у новембру 2020. и на крају Пландиште, где је план да се 
у закуп уђе новембра 2021. 
Очигледно је да су рокови померени, јер иако је Комисија која одобрава закупе већ одобрила 
закупе у Зрењанину и Кикинди (у Сечњу је у току одобравање), Тенис у Зрењанин не долази 
овог новембра већ је инвестирање одложено за две године. 
- Фирма Тенис инвест је померила рокове за започињање радова па ће земљиште до тада бити 
давано у закуп. Они улазе у посед од 2019. и најавили су инвестирање од 21 милиона евра, 
речено је пре десетак дана на седници Градског већа у Зрењанину. 
У уговору се говори о две фазе пројекта, у првој, према овом уговору, планирана је изградња три 
фарме, а у другој преостале две. Међутим, уговор омогућава Тенису да једнострано одустане од 
фазе два најкасније до 30. септембра 2019, уз писмено обавештење друге стране. Уколико то не 
учини, мора да настави са фазом два. 
Овим документом предвиђена је и могућност раскида уговора са Тенисом и то у случају да се 
неколико услова не испуни у наредних месец дана, тачније до 31. децембра 2017. Да се то не би 
десило, до краја ове године, Тенис и Министарство привреде морају да потпишу уговор о 
државној помоћи за прву фазу, предуговор о закупу за локације број 1, 2 и 3 са утврђеном 
закупнином, инвеститор треба да закључи уговор о преносу својине за земљиште које је 
потребно за изградњу фарме у Зрењанину као и да се постигне писани споразум о земљишту 
које је потребно за фарме у Кикинди и Сечњу. 
Реализација прве фазе, према овом уговору, подразумева да инвеститор започне 
пољопривредне радове на прве три локације, аплицира за грађевинске дозволе и добије 
употребне, инвестира у њих и закључи уговор о преносу за земљиште које је потребно за 
изградњу друге и треће фарме. 
У исто време, друга уговорна страна, Република Србија се обавезује да ће поштовати Уговор о 
државној помоћи, да ће олакшати инвеститору добијање грађевинских и употребних дозвола, 
али и да ће да "уложи напоре да обавезна вакцинација против свињске куге буде укинута до 31. 
децембра 2022, при чему овај период може бити продужен, у зависности од здравствених и 
хигијенских околности, тржишних услова и других фактора". 
У тексту уговора се даље наводи и да "пропуст РС да укине обавезу вакцинисања свиња против 
куге не представља повреду овог уговора". 
У делу уговора који се односи на промену контроле се наводи да је током извршења пројекта 
инвеститор дужан да обавести писменим путем државу Србију у случају промене контроле 
најмање месец дана пре него што се промена деси. "Инвеститор неће имати право да изврши 
нити дозволи било коју радњу или пропуст без претходне писане сагласности РС ако би таква 
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радња или пропуст за последицу имали, посредно или непосредно, ситуацију да различита лица 
контролишу, на било који начин, различите сегменте једног модула, или различите модуле", 
наводи се у уговору који је сачињен у четири примерка, на два језика и где ће у случају да буде 
неслагања преовладати српска верзија. 
Тенис ће моћи да се пријави за сва пореска ослобођења и друге пореске олакшице, уколико се 
испуне сви услови и испоштују све процедуре предвиђене прописима, али је овим уговором 
обавезан да се у периоду од 10 година од закључења уговора не пријављује и не користи било 
које друге подстицаје. 
О томе да ли је потписан уговор са Тенисом и детаљима овог уговора покушали смо да добијемо 
одговоре од министарстава привреде и пољопривреде, али и Владе Србије, међутим одговори 
још нису стигли. 
Будућа улагања - још пет фарми 

У делу уговора који се односи на будућа улагања, истиче се да ће обе уговорне стране наставити 
да разговарају и "овим путем се обавезују да преговарају у доброј вери и под условом да 
постигну договор потпишу обавезујући уговор којим ће се регулисати услови под којима би 
инвеститор извршио улагање у још пет модула (који се састоје од пољопривредног земљишта и 
фарми са карактеристикама које одговарају модулима) и у кланицу (нову или куповину 
постојеће) са кланичним капацитетима до 700.000 свиња и обимом продаје до 750.000 тона 
меса и месних производа". 
Тенис је поднео захтев за земљиште: 

Зрењанин, почетак закупа новембар 2017. 
Кикинда, почетак закупа новембар 2018. 
Сечањ, почетак закупа новембар 2019. 
Вршац, почетак закупа новембар 2020. 
Пландиште, почетак закупа новембар 2021. 
 
 

Црвени тепих за Тениса, мрвице за кооперанте 
Пише: Мирослава Пудар 
 
Стручњаци упозоравају да је давање у дугорочни закуп (са правом првенства) државног 
пољопривредног земљишта на подручју Зрењанина немачкој компанији Тенис, својеврсна 
увертира у нову фазу турбулентног процеса промене власништва над тим земљиштем. 
После приватизације готово свих ресурса у привреди и распродаје већине изворишта воде, као и 
нафте и гаса, на ред је, чини се, дошло и државно земљиште. Дуго законски припреман, а нагло 
реализован, план дугорочног закупа ораница, упркос свим апелима стручне јавности, почео је 
да се спроводи пре десетак дана. А како то изгледа на делу, најбоље се види на зрењанинском 
примеру - Владина комисија, коју чине три министра, прихватила је три пројекта и одобрила 
фирмама које планирају да се баве пољопривредном производњом, да на име планиране 
инвестиције закупе, на 30 година, 3.398 хектара ораница, при чему 2.431 хектара иде немачком 
Тенису, а остало новооснованим домаћим фирмама. Зрењанинској власти остало је само да 
подигне руке и изгласа ту одлуку. 
- Потез Владе Србије је одраз неповерења у властите способности да организује пољопривредну 
производњу. То је наставак политике индустријских слободних зона у којима се домаћа радна 
снага јефтино изнајмљује страним корпорацијама. У овом случају на исти начин се третира 
земљиште као природни ресурс који треба дати страним компанијама на управљање, као и 
домаћим, политички подобним, власницима фирми, који кроз кооперантски однос са Тенисом, 
треба да скупе најкрупније мрвице са стола немачког закупца - сматра публициста Миленко 
Срећковић, председник Покрета за слободу. 
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Своје незадовољство изражава и Драган Клеут, председник Удружења пољопривредника 
Баната, који истиче да је ово кап у пуној чаши када је реч о аграрној политици Србије према 
пољопривредницима. 
- За нас је та одлука неприхватљива. Лоша је и за пољопривреднике, и за државу. Држава не би 
требало да даје инвеститорима земљу у закуп на 30 година, јер су највећи инвеститори наша 
деца, која треба да наставе да обрађују ту земљу. Питам се одакле некоме храбрости да на тако 
дуг рок даје земљиште, које сада ратари изнајмљују остварујући тако приход и отплаћујући 
кредите за механизацију. Ово је кап која је прилила чашу лоше аграрне политике вођене у 
претходних пет година. Изгубили смо субвенције, прецизније речено смањене су са 12.000 на 
4.000 динара, укинут је регрес за, иначе најскупљу, нафту у региону, суочили смо се са 
последицама суше а од помоћи коју је Министарство пољопривреде обећало, ни трага. Сада нам 
отимају и земљиште и дају га у бесцење инвеститорима. Нас интересује ко стоји иза тих 
такозваних инвеститора, као и порекло њиховог новца - коментарише Клеут. 
Према његовим речима, годишњи планови издавања државне земље као да су подешавани за 
долазак инвеститора. Он као аргумент за ту констатацију наводи податак да домаћи 
пољопривредници, већ пету годину за редом, добијају земљиште у закуп на само годину дана. 
Осим тога, у децембру када уђу у посед парцеле, не могу да посеју пшеницу, нити да примене 
плодоред. "Пошто је објављено да Тенис долази тек 2019. године, сад смо и ми добри", каже 
Клеут. 
Ни пољопривредницима није јасно зашто се земља даје у пречи закуп. 
- Могли смо и ми да закупимо земљу за 250 евра по хектару. Па ратари ионако на лицитацији 
плаћају више. Против смо тог начина издавања земље а влада која то ради нема легитимитет. 
Не треба занемарити ни питање заштите животне средине, с обзиром на то да су фарме свиња 
екстра загађивачи - упозорава Борислав Чизмаш из Удружења Банатски паори. 
Од укупно 84.000 хектара ораница у зрењанинском атару, 19.500 хектара било је у државном 
власништву, а од када се Град Зрењанин одрекао, у име Комбината ПКБ, 1.500 хектара земље у 
Ченти, земљишни фонд је смањен. Ту је и реституција, која још увек није завршена. Земља 
планирана за издавање налази се у девет катастарских општина. Фирма Тенис инвест ДОО, са 
седиштем у Београду, добила је право првенства закупа на 30 година 2.431 хектара 
пољопривредног земљишта у катастарским општинама Лазарево, Банатски Деспотовац и 
Ботош. Зрењанинској фирми Фуд планет ДОО у закуп ће бити дато 899 хектара државног 
пољопривредног земљишта у катастарским општинама Стајићево, Перлез, Клек, Елемир, 
Орловат и Зрењанин ИИ, док је право првенства вишегодишњег закупа 67 хектара добила и 
фирма Фармер 023 &ВМ из Зрењанина. 
Профитери и губитници 

- Билатерални споразуми који гарантују сигурност инвестирања су већ на снази и захваљујући 
њима стране компаније имају могућност да поднесу захтеве за милионским одштетама уколико 
процене да им је нанета штета. Кад је реч о домаћим пољопривредницима они ће се, по свему 
судећи, суочити са чињеницом да ће Тенис диктирати услове сарадње и као посредник у 
продаји, откупљивач и прерађивач, узимати огроман профит. Насупрот томе, паори ће остати 
на нивоу произвођача примарне сировине од чега се, иначе, најмање приходује - упозорава 
публициста Миленко Срећковић. 
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Брнабић са представницима синдиката Телекома о положају 
запослених 
Пише: Данас Онлине 
 
Председница Владе Србије Ана Брнабић састала се са представницима репрезентативних 
синдиката и пословодства Телеком Србија а.д. са којима је разговарала о побољшању 
материјалног положаја запослених у тој компанији. 
Како се наводи у зајесничком саопштењу, на састанку одржаном 24. новембра који је протекао у 
конструктивној атмосфери, све три стране су показале добру вољу да се настави дијалог како би 
се нашло правично и одрживо решење којим ће сви бити задовољни. 
Премијерка Брнабић је саслушала захтеве представника Синдиката Телекома „Србија“ и 
Јединственог Синдиката Телекома Србије и поручила им да је Влада Србије спремна да се, у 
отвореном дијалогу, наставе разговори о побољшању материјалног положаја запослених у 
„Телеком Србија“ а.д. 
Све три стране су се сагласиле да је у разговорима постигнут помак у односу на ранији предлог о 
висини једнократне исплате. Наставак разговора у истом саставу договорен је за 4. децембар 
2017., до када синдикати треба да изнесу свој коначан став, односно предлог по овом питању. 
 
 

Праве се спискови за отказе 
Пише: М.В. 
 
У јавном сектору Пожаревца вишак је 114 запослених, који у децембру треба да напусте своја 
радна места. 
Највише отказа биће уручено у ЈКП “Водовод и канализација” - 57, затим у ЈКП “Комуналне 
службе” - 33, по десет у “Топлификацији” и “Љубичеву” и осам у “Паркинг сервису”. 
Што се тиче јавних установа, у Народној библиотеци “Илија М. Петровић” вишак је четворо, у 
Центру за културу троје, у Народном музеју и Историјском архиву по један запослени. Иако се 
рок за отказе ближи, још увек нису познати критеријуми по којима ће директори правити 
спискове “прекобројних”. Ови спискови морају да се предају Скупштини града на усвајање, уз 
нову систематизацију. 
У мањим установама и предузећима биће лакше одредити прекобројне, јер то могу бити они 
који одлазе у пензију, али ће проблема бити у већим предузећима, као што је “Водовод”. 
Градоначелник Пожаревца, Бане Спасовић, раније је најавио да ће у поступку рационализације 
јавног сектора, најпре ће се јављати “добровољци”, а онда ће се сачинити списак технолошког 
вишка. За њих ће се направити социјални програм, а узимаће се у обзир и да ли се неко налази у 
социјално заштићеним групама.   
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Лекари и стоматолози Унско-санског кантона ступили у ГЕНЕРАЛНИ 
ШТРАЈК, желе исту сатницу као колеге из Сарајева  
Извор:Срна  
 
Лекари и стоматолози у свим здравственим установама на подручју Унско-санског кантона у 
Федерацији БиХ ступили су јутрос у генерални штрајк, захтевајући исту сатницу као и њихове 
колеге из Сарајева. 
Лекарима је претходно понуђена сатница од 2,14 КМ и повећање бода за 0,5, али они траже оно 
што су добили и сарајевски лекари, сатницу од 2,60 КМ. 
- Наши захтеви нису нереални нити неоствариви. Ми не тражимо ништа друго осим оног што су 
колеге у другим кантонима добили. Зато имамо подршку и потписе више од 300 лекара у свим 
здравственим установама - рекао је за Клиx председник Струковног синдиката доктора 
медицине и стоматологије Унско-санског кантона, Недим Куртагић. 
Штрајк ће трајати, истиче он, све док не буду испуњени захтеви штрајкача. 
Током трајања штрајка радиће само Служба за хитне случајеве. 
Савез струковних синдиката доктора медицине и стоматологије ФБиХ ступио је 6. новембра у 
генерални штрајк у којем учествује девет кантона, захтевајући потписивање федералног 
колективног уговора за докторе медицине и стоматологије. 
Самостални струковни синдикат доктора медицине и стоматологије Зеничко-добојског кантона 
прекинуо је штрајк након што је са кантоналном Владом потписао колективни грански уговор. 
Осим овог кантона, договор са владама постигли су Кантон Сарајево и Средњобосански кантон. 
 

 

 
 
ПЕТ ГОДИНА ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ: Спасли смо да 1.600 људи 
не добије отказе! 
Аутор:Д.Илић 

 
Главни циљ деловања ВСС је потписивање колективног уговора, што ће, истичу, бити круна 
њихове борбе за остваривање основних права запослених 
Војни синдикат Србије постао је институција у коју се учланило преко седам хиљада људи, а 
придружују нам се свакодневно нови чланови. Синдикализам у Србији мора да се врати својим 
коренима, односно да штити своје раднике, а не да служи послодавцу!  
Ово је истакао јуче Новица Антић, председник ВСС, на свечаности поводом прославе 
петогодишњице од оснивања тог синдиката, јединог репрезентативног и првог у историји Војске 
Србије. Иначе, он је једини синдикални лидер у Србији против кога се води дисциплински 
поступак због вербалног деликта.  
Прослави су присуствовали представници Министарства одбране, Генералштаба Војске Србије, 
Команде копнене војске, синдикалних и борачких организација, као и припадници војних 
синдиката и безбедносних служби Руске Федерације, Македоније и Словеније.  
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- Војни синдикат Србије прошао је трновит пут како би данас постао препознатљив по 
беспоштедној борби за права радника запослених у Министарству одбране. Указивали смо на 
аномалије у друштву, протестовали на улици, помагали народу, били прогањани. Изборили се 
да 1.600 људи не добије отказ. И наставићемо борбу како бисмо потписали колективни уговор 
као круну наше борбе за остваривање основних права радника - рекао је Предраг Јевтић, један 
од оснивача и генерални секретар ВСС.   
   
 

 


