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Раднике Путева нико није примио 
Пише: Љ. Б.  
 

Нико из Владе Србије јутрос није примио, ни саслушао 20 радника Путева из Пожеге који су 
протестовали од 8.30 до поднева испред зграде у Немањиној 11. Радници су тражили да их неко 
прими и саслуша њихове захтеве, међу којима је и онај да се преиспита приватизација фирме, 
као и комплетно пословање последњих година. 
- Предали смо захтеве Влади и враћамо се кући. Рекли су нам да ће за неких 15 дана да нам 
одговоре - каже за Данас председник Самосталног синдиката у овом предузећу Миломир 
Нешовић. 
Четири неисплаћене зараде и све већи дугови које фирма има натерали су раднике Путева из 
Пожеге да данас дођу у Београд. 
Радника у пожешком предузећу тренутно има нешто мало мање од 200, а лоша ситуација у 
фирми је, како нам је рекао Нешовић, почела 2013. године. Путеви Пожега продати су у 
приватизацији Василију Мићићу (власник је и Путева Ужице). 
 
 

 
Брнабић: Бољи живот следеће године 
Пише: Данас Онлине 
 
Премијерка Ана Брнабић рекла је да ће грађани Србије живети боље у 2018. години и истакла да 
је сигурна да сви грађани, који објективно посматрају ствари, виде напредак у сваком сегменту 
друштва. 
Она је додала је да се нада ће наредне године стопа незапослености бити испод десет одсто. 
Гостујући у емисији "Упитник", премијерка је навела да се полако виде резулатати тешких мера 
фискалне консолидације и свакодневног напорног рада претходне и ове Владе. 
"Имамо смањење незапослености, данас је незапосленост негде око 12 одсто, што је и даље 
високо, али је више него упола смањена од 2013. године", указала је Брнабићева. Додала је да се 
нада да ће у наредној години стопа незапослености бити испод десет одсто. 
"Ми ћемо наставити овим темпом и ја се надам да ћемо у 2018. години доћи на испод десет 
одсто, дакле да ћемо ући у ту једноцифрену стопу незапослености што је стварно огроман 
успех", рекла је Брнабићева, за РТС и подсетила је да је ове године дошло и до повећање 
минималне цене рада за десет одсто. 
"Трудићемо се да догодине, али то углавном зависи од синдиката и од послодаваца, наставимо 
овим трендом", објаснила је Брнабићева и навела да сматра да су доста добре индикације што се 
тиче предузетништва, пре свега када је реч о олакшавању пореза за почетнике. 
Нагласила је да је ове године дошло и до повећање плата у јавном сектору, као и повећања 
пензија. 
"У свему томе ја видим само бољи живот у 2018. години", истакла је Брнабићева и истакла да су 
дигитализација, образовање и иновативни пројекти кључне делатности за успешност српске 
привреде. 
"Ја не видим ниједан други сегмент раста који ће будућим генерацијама омогућити да имају 
једну земљу која ће им омогућити да имају стабилан, динамичан раст", објаснила је Брнабићева. 
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Када је реч о улагањима у пољопривреду, Брнабићева је рекла да су ове године значајно 
повећане субвенције за пољопривреду у односу на претходну годину, као и омогућен приступ 
ИПАРД фондовима. 
"Ми смо први пут добили коначно зелено светло за ЕУ фондове. То је 175 милиона евра за све 
пољопривредне произвођаче", каже Брнабићева за РТС. 
На питање како ће то помоћи малинарима који блокирају путеве, Брнабићева каже да они 
морају да се такмиче на тржишту. 
"Малинари морају да се такмиче на тржишту и нико не може да тражи да има повлашћен статус 
од стране државе", додала је премијерка. 
Премијерка је рекла да јој је жао што закон о пореклу имовине није раније донет и истакла да је 
влади у интересу да имовина политичара буде транспарента. 
Каже да је закон и њој лично јако важан и додаје да је њена имовина у потпуности 
транспарента. 
"Мени је тај закон јако важан и како би се ставила тачка на сензационализам, рекла је 
Брнабићева. 
 Као велики успех Владе издвојила је то што ће седиште Транспортне заједнице бити у Србији. 
Према њеним речима, то је један тимски рад у којем су сви дали свој допринос, од Јадранке 
Јоксимовић, Зоране Михајловић до велике помоћи председника Алекснадра Вучића. 
Истиче да јој у раду не фали партијска припадности, да има велику подршку СНС-а и 
председника Вучића. 
Брнабић демантује да је власник фирме "Енерџи иновејшн" 

Брнабић је демантовала да је власник фирме "Енерџи иновејшн" која је, како су навели 
поједини медији, утростручила приходе од када је постала председница Владе Србије. 
"Нисам власник Енерџи иновјешн и са том фирмом немам никакве везе. Та фирма има један 
уговор, консултантски у сфери енергетике, вредан 3.000 евра месечно", рекла је Брнабић 
гостујући на РТС. 
Она је позвала све да провере да је истина оно што је рекла. 
Брнабић је навела да је основала фирму како би плаћала све порезе и доприносе, и да би то 
требало да уради и сваки граданин како не би добијао новац на руке. 
 

 

 
 
Највише притужби Стразбуру збор радно-правних спорова 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Највећи број представки које из Србије стижу Европском суду за људска права у 

Стразбуру односе се на радно-правне спорове, речено је данас на представљању првог 

Коментара Конвенције за заштиту људских права и основних слобода, на српском језику.  

Представник Савета Европе Едо Корљан каже да је Србија била на шестом месту по броју 
представки Суду у Стразбуру, а да последњих годину дана постоје позитивни показатељи да се 
ствари мењају на боље, а то се посебно односи на суђење у разумном року. 
Како каже, велики број преставки које стижу из Србије, Суд за људска права у Стразбуру 
одбацује из формалних разлога, јер долазе касно и непотпуне су.  



4 

 

"Постоји одређени број представки где је суд пронашао да је дошло до повреде људских права, а 
оне се најчешће односе на радно правне спорове, а било је случајева повреде људских права због 
непружања медицинске заштите у затворима", рекао је Корљан новинарима пред почетак скупа. 
Први Коментар Конвенције за заштиту људских права и основних слобода на српском језику 
урађен је да се знање о Конвенцији приближи судијама, правницима, тужиоцима, адвокатима.  
Председник Адвокатске коморе Београд Југослав Тинтор каже да у Србији има око 3.000 судија 
и да познавање Европске конвенције "не може да нивелише ниједан Уставни суд, ниједан 
Врховни касациони су, већ примена европске Конвенције мора да буде видљива на суђењу пред 
судом прве инстанце".  
"Тада ћемо имати мање представки Стразбуру, ако се заштита људских права обезбеди на нивоу 
прве или друге судске инстанце. Тада нећемо имати проблема великих представки против 
Србије и великих одштета које се по том основу исплаћују", нагласио је он. 
 
 
 

Хенкел Србија ће уложити 25 милиона евра у 2018. години 
Извор:Танјуг 

 

КРУШЕВАЦ: Компанија Хенкел Србија прославила је данас 15 година пословања у Србији, а 

Душан Антонијевић, директор фабрике у Крушевцу, истакао је да ће Хенкел у 2018. години 

уложити нових 25 милиона евра у проширење производних капацитета. 

На конференцији за новинаре у фабрици Хенкел у Крушевцу, Антонијевић је рекао да ће 
почетком следеће године бити лансиран и нови производ на тржиште Европе. 
Говорећи о пословању Хенкела у Србији током протеклих 15 година, каже да је за то време 
компанија уложила 200 милиона евра у све три Хенкел локације - Крушевац, Инђија и Београд, 
наводећи да је од тога више од 100 милиона евра уложено у опрему и изградњу нових погона и 
складишта у Крушевцу. 
Према његовим речима, из Крушевца се извози 70 одсто производа у више од 36 земаља света. 
Антонијевић је рекао да Хенкел води рачуна и о одрживом развоју, те да је фабрика за 15 година 
смањила потрошњу енергије за 41 одсто, а утрошак воде за 94 одсто. 
"Људи су најјачи бренд и ресурс Хенкел Крушевац", каже Антонијевић и додаје да је до сада у 
запослене инвестирано 14.000 тренинг сати. 
Хенкел Србија је и друштвено одговорна компанија, указао је он, и истакао да је до сада 
инвестирала у локалну заједницу око 194.000 евра кроз 60 различитих пројекта. 
Игор Ерић, директор логистике фабрике у Крушевцу, најавио је да ће од јануара следеће године 
почети са радом модернизовано складиште, које ће се простирати на 20.000 метара квадратних 
и имати 15 рампи за камионе. 
Хенкел послује широм света и запошљава више од 50.000 људи, у 2016. години та компанија 
остварила је продају од 18,7 милијарди евра и оперативни профит од 3,2 милијарде евра. 
Персил, Шварцкопф и Локтите су три најпознатија Хенкел бренда. 
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Статистика: Цена новембарске корпе иста као у октобру  
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Малопродајне цена робе и услуга које се користе за личну потрошњу, у новембру ове 

године су, у односу на претходни месец, у просеку остале на истом нивоу, саопштио је 

Републички завод за статистику. 

Како се наводи, у поређењу са истим месецом 2016. године, потрошачке цене у новембру 
повећане су 2,8 одсто, док су у поређењу са децембром прошле године, повећане 3,0 одсто. 
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, 
у новембру 2017, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Одећа и обућа 
(1,5 одсто), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,5 одсто), Транспорт (0,4 одсто), 
Алкохолна пића и дуван (0,3 одсто), у групама Рекреација и култура, Комуникације  и 
Образовање (за по 0,2 одсто) и у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и 
Ресторани и хотели (за по 0,1 одсто).  
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале, наводи се у саопштењу. 
Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и 
Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију. 
 

 

 
 

Прессинг: Каква је то држава која моли Бога за раст БДП-а!? 
Извор: Н1  

 

Предлог буџета за 2018. годину је уравнотежен, дефицит је минималан и коначно трошимо 
онолико колико зарађујемо, оценили су Прессингу ТВ Н1 председник Фискалног савета Павле 
Петровић и новинар Миша Бркић. Упозоравају, међутим, на низак раст БДП-а, ниске јавне 
инвестиције, те недостатак реформи јавног сектора и пореске политике. 
Петровић се у Прессингу осврнуо на анализу предлога буџета за наредну годину, коју је израдио 
Фискални савет, и где се као позитивни трендови истичу то што је буџет равнотежен, са 
минималним дефицитом од 0,7 одсто БДП-а. 
“Добро је да смо после три године фискалне консолидације, најзад поставили темеље где 
дугорочно можемо да имамо уравнотежене расходе и приходе. Било би добро да се то настави 
као трајна политика у наредних пет до седам година”, порчио је он. 
Такав приступ би, према речима Петровића, омогућио да се јавни дуг већ 2019. обори испод 60 
одсто, а да се кроз седам година спусти испод 60 одсто, што је и просек земаља Централне и 
Источне Европе. “И ту бисмо имали сигурност да нас нека следећа криза не избаци из 
равнотеже”, истиче он. 
Бркић је сагласан да је минимални дефицит светла тачка у предлогу буџета, и да је “добра врста 
отрежњења” да не можемо да трошимо оно што не зарађујемо. “Друга ствар је како се то 
зарађено прерасподељује – невидљивом руком тржишта или невидљивом руком државе”, 
истиче он. 
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Раст БДП-а још увек недовољан 

Гости Прессинга су посебну пажњу посветили пројекцији раста БДП-а од 3,5 одсто у буџету за 
2018. Иако је пројектована стопа значајно виша у односу на текућу годину, професор Петровић 
упозорава да је тај раст и даље низак. 
На успорен раст БДП-а, објашњава Петровић, утичу одређени привремени фактори, попут 
поплава 2014, овогодишње суше или лошег пословања ЕПС-а, али чак и када се ти привремени 
фактори склоне устрану, привреда Србије расте у просеку за три одсто годишње, док упоредиве 
земље Централне и Источне Европе расту по годишњој стопи од четири до пет одсто. 
“Основни разлог што Србија слабо расте је то што слабо инвестира, тек 18 одсто БДП-а, док 
упоредиве земље инвестирају од 22 до 25 одсто (…) Овде остаје и велики приватни сектор који 
не инвестира довољно. За њих је неопходан привредни амбијент, ми смо поправили своје место 
везано за макроекономску стабилност, али тамо где смо остали на истом и лошијем нивоу су 
владавина права, поштовање уговора, корупција – то гуши мала и средња предузећа да би више 
инвестирала”, упозорава председник Фискалног савета. 
Истиче и да се јавним инвестицијама покреће привреда, а када се инфраструктурни пројекти 
завшре, они директно утичу на побољшање пословног амбијента. Поред јавних инвестиција, 
простор који се отвара у буџету, треба искористити за смањење одређених пореза, сматра 
Петровић. 
Бркић каже да Србија уколико заиста жели да буде лидер у региону, мора дасе угледа на азијске 
тигрове, који су на почетку свог развоја имали далеко веће стопе раста него Србија. 
“Ако хоћемо високе стопе раста, онда ми морамо да дигнемо лествицу доста високо - на 10 одсто! 
Можда је то утопија, али то би показало спремност Србије да се заиста развија. Ако смо ми 
држава која свако лето мора да гледа у небо и моли Бога да јој БДП порасте због кише, да не 
буде суше, града - каква је то држава која не може да не зависи од Бога 50 година”, упитао је 
Бркић и подсетио да су азијски тигрови “направили каријеру” на новим технологијама. 
Додао је и да у буџету не види мере за подстицање раста и подсећа да је обарање камата и пореза 
неопходно како би привредници више улагали. Уместо тога, српски предузетници зарађени 
новац инвестирају у земљама региона. 
Као разлоге за то, Бркић види нерешен порески систем и пре свега неизвесност. 
Државна предузећа немају никакав страх 

Гости Прессинга истакли су и да се из буџета за 2018. не види намера државе да озбиљније уђе у 
реформу јавног сектора, пре свега јавних предузећа. 
Бркић је подсетио на своју ранију изјаву да је привреда без стечаја као религија без пакла, 
истичући да државна предузећа немају никакав страх, јер иза себе имају државу која је, како 
каже, увек спремна да њихове дугове “социјализује” кроз буџет. 
“То је мана буџета - неспремност државе да се суочи с јавним сектором и да дефинитивно 
пресеку. Била је добра прилика да после фискалне консолидације коју смо сви осетили на својој 
кожи, да држава загази у озбиљан посао реформе јавног сектора, који пре свега подразумева 
приватизацију и корпоративизацију”, поручује Бркић. 
Петровић подсећа да су Железнице Србије значајно напредовале у реформама, али да се помаци 
не виде код ЕПС-а који, како каже, више не представља директну опасност за буџет, али би 
требало да више инвестира и буде генератор развоја. Када је реч о Србијагасу, Петровић каже да 
су проблеми тог предузећа директно везани за проблеме у петрохемијском комплексу чији се 
губици преваљу у Србијагас, па у буџет. 
Председник Фискалног савета указује на одређене позитивне околност попут раста цене бакра 
што погодује РТБ-у Бор или ниске цене нафте и гаса, услед чега Петрохемија више не прави 
губитке. Зато је, како каже, сада најбољи тренутак да се РТБ Бор и Петрохемија приватизују, 
односно да им се пронађе стратешки партнер. Азотара, с друге, стране највероватније нема 
изгледа да опстане, истиче он. 
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Нема разлога да пензије и даље буду смањене 

Петровић каже да је у претходне три године постојало оправдање за привремено смањење 
пензија, али да сада не види разлоге да тај привремени закон и даље постоји. 
“Ми смо још у септембру предложили да се тај привремени закон укине и да се пређе на стално 
решење. Могуће је то било урадити и у два корака – 2018. и 2019”, објашњава Петровић. 
Бркић такође сматра да тај закон и даље важи и оцењује да се власти “може” да и даље држи 
закон за који више нема смисла држати. 
Подсећа и да је смањење плата и пензија било заједничко, али да повећање није. Каже да је врло 
висока сума одређена за раст зарада у војсци и полицији, те да страхује да је та одлука 
популистичко-политичка. 
Каже и да је терет кризе у последњих 10 година година изнео приватни сектор, док је запослени 
у јавном сектору готово нису ни осетили. 
Петровић каже да су плате у јавном сектору у просеку повећане за девет одсто, док су у 
приватном сектору порасле за 4,5 одсто, што према његовој оцени, није добар сигнал. 
“Повећања јесу изнад онога што привреда може да поднсе, али су у маси смањења због одлуке о 
забрани додатног запошљавања што такође није добро”, каже Петровић и подсећа да је држава 
још 2014. најавила анализу запослености у јавном сектору како би се јасно видело где су 
вишкови, а где мањкови, односно где треба запослити додатне људе, а где их треба отпуштати. 
Поред тога, упозорава да и даље нема јасних критеријума по којима су плате повећане, иако је 
на почетку фисканле консолидације речено да ће се уредити систем плата у државној управ, тј. 
да ће се одредити платни разреди. 
Председник Фискалног савета каже и да је новац за инвестиције у војсци и полицији у буџету, 
значајно већи од износа за повећање плата, али да није наведено на шта ће тај новац бити 
конкретно утрошен. Те износе је, према његовим речима, важно упоредити са инвестиција у 
здравство и школство које су у Србији дугорочно мале, и веома заостају у односу на земље 
Централне и Источне Европе. 
 
 

Вучковић: Буџет развојни, али уз доста "запета" и "али" 
Извор: Н1  

 

Члан Фискалног савета Србије Владимир Вучковић изјавио је да је планирани буџет за следећу 
годину стабилизациони и развојни, али да има пуно "запета" и "али", с обзиром да је Влада 
Србије и раније предвиђала доста новца за инвестиције, али да се оне нису реализовале. 
"Сваке године се говори да је буџет развојни, а ове године с највише разлога ће то моћи да се 
каже. Прво јер буџет обезбеђујуе макроекономску стабилност, планира се низак дефицит и то је 
веома добро, а друго, унутар расподеле средстава доста пара је предвиђено за јавне инвестиције, 
што је заиста најбољи начин да држава подржи раст. То су добре стране буџета и у том смислу, 
буџет јесте и стабилизациони и развојни", рекао је Вучковић у Дану уживо. 
Додаје, међутим, да није све тако идеално. 
"Иза тога има пуно 'запета' и 'али'. И раније је Влада предвиђала доста новца за инвестиције, 
мање додуше него следеће године, али ти износи се нису извршавали, односно новац се није 
трошио за инвестиције. То је проблем и у овој години, тако да остаје прави изазов за следећу 
годину, да ли ће се извршити сви ти планирани радови. Тек тада ћемо моћи заиста да кажемо да 
је буџет био заиста развојни", додао је Вучковић. 
Члан Фискалног савета критиковао је и мања издвајања за здравство, образовање и заштиту 
животне средине, као и нетранспарентност буџета за службе безбедности - полицију и војску. 
"Добар део инвестиција се планира исправно - путна и железничка инфраструктира и 
екпропријација, трећина планираног пораста се издваја за МУП и војску - то је могуће потребно, 
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али нема довољно информација о томе да бисмо могли да анализирамо да ли је то заиста и 
потребно", рекао је Вучковић. 
Додаје да је то "из угла транспарентности доста проблематично", јер није довољно објашњено за 
шта се све одваја новац. 
"У медијима имамо изјаве да ћемо куповати хеликоптере, авионе, не знам све шта...Мислимо да 
је могло бити више речи о томе у предлогу буџета", каже Вучковић. 
 На питање да ли су буџетска средства могла да се боље распореде, Вучковић је одговорио 
позитивно. 
"Мање новца се планира за просвету, здравство, заштиту животне средине, а управо у тим 
областима потребно је више улагања, с обзиром да Србија у њима доста заостаје за другима", 
рекао је Вучковић. 
Говорећи о дигитализацији и иновативним пројектима, Вучковић каже да се не зна тачно шта 
издвајања за то значе. 
"Остаје да се види шта то конкретно значи....У буџету имате такву одредницу 'дигитализација', 
али ми не знамо о ком конкретно пројекту се ту ради...Сачекаћемо да видимо шта то значи и 
колико ће допринети развоју земље", додаје Вучковић. 
Члан Фискалног савета оценио је и да је планирани привредни раст од 3,5 одсто у наредној 
години "скроман". 
"Планиран је раст од два посто у овој и 3,5 у следећој години. Ту се сад меша више прича. Што се 
тиче буџета, следећа година је пример добре године у смислу буџетских планирања, чак можда 
и превише опрезно...Суфицит не би требало да нас изненади. Прошле године кад само 
оцењивали да су оцене о расту превише оптимистичне, критиковали су нас, ове године мислимо 
да је планирани раст превише опрезан", каже Вучковић. 
Према његовим речима, разлог за оптимизам је што се очекује да се следеће године опорави 
пољопривреда, као и производња струје. 
"Следеће године ће се повратити пољопривреда, тешко је очекивати две лоше године заредом, 
као и производња струје, што ће верујемо повећати привредни раст...Требало би да буде боље, 
али ако се оствари и четири посто привредног раста, то неће бити превелики резуилтат, јер 
друге земље имају и више стопе раста БДП-а", сматра Вучковић. 
Пензије могле на ниво пре 2014. године 

Говорећи о повећању пензија, Вучковић је рекао да је Фискални савет био један од оних који су 
сматрали да је смањење пензија била неопходна мера. 
"Посебна прича је начин на који је то урађено. Од почетка следеће године, наши ставови се 
разликују од онога што је влада предложила. Наша идеја је била да се упоредо са расподелом 
тог новца за пензије, да се исправи јоше један недостатак пензијског система - наиме, у 
претходне три године, то привремено смањење пензија је значило да је разбијена веза између 
доприноса који су људи уплаћивали и пензија које примају данас. И како је криза прошла, а де 
факто јесте, 2018. година је била прилика да се да се успостави на неки начин та нарушена 
равнотежа", каже Вучковић. 
Конкретно, то је значило да се не иде овако како се влада определила - да се свима повећају 
пензије за пет одсто. "Него да се уважи чињеница да су смањене само надпросечне пензије 2014. 
године и да сада ти пензионери, у расподели овог колача, прођу боље", сматра Вучковић. 
На питање о делу производње и о томе да ли Влада буџетом фаворизује неке секторе 
производње, Вучковић каже да је то "наслеђени баласт". 
"Око 300 милиона евра се издваја за субвенције у државним предузећима...Ми смо доста о томе 
писали. Тај трошак је био и већи, сада се смањује и нема неких изненађења, неке обавезе морају 
да се плаћају, као например Србијагаса, Ресавице, Железница. Нека предузећа су у позитивној 
зони, али нема њихове реформе, нема приватизације ни стечаја, тако да видимо да постоји 
ризик да се тај цех поново повећа у 2019. години", рекао је Вучковић. 
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Како је рекао, у том структурном делу, немамо тако добре резултате. "Чак напротив", каже 
Вучковић. 
 

 

 
 

Брнабић: Грађани ће живети боље у 2018. години  
Извор:Танјуг 
 
- Грађани Србије живеће боље у 2018. години - рекла је премијерка Ана Брнабић, истичући да је 
сигурна да сви грађани, који објективно посматрају ствари, виде напредак у сваком сегменту 
друштва. 
Она је за РТС рекла да се полако виде резулатати тешких мера фискалне консолидације и 
свакодневног напорног рада претходне и ове Владе. 
- Имамо смањење незапослености, данас је незапосленост негде око 12 одсто, што је и даље 
високо, али је више него упола смањена од 2013. године - указала је Брнабићева и додала да се 
нада да ће у наредној години стопа незапослености бити испод десет одсто. 
- Ми ћемо наставити овим темпом и ја се надам да ћемо у 2018. години доћи на испод десет 
одсто, дакле да ћемо ући у ту једноцифрену стопу незапослености што је стварно огроман успех - 
рекла је Брнабићева у емисији "Упитник". 
Она је подсетила да је ове године дошло и до повећање минималне цене рада за десет одсто. 
- Трудићемо се да догодине, али то углавном зависи од синдиката и од послодаваца, наставимо 
овим трендом - објаснила је Брнабићева. 
Премијерка сматра да су доста добре индикације што се тиче предузетништва, пре свега када је 
реч о олакшавању пореза за почетнике. 
Нагласила је да је ове године дошло и до повећање плата у јавном сектору, као и повећања 
пензија. 
- У свему томе ја видим само бољи живот у 2018. години - рекла је Брнабићева. 
Премијерка је нагласила да су дигитализација, образовање и иновативни пројекти кључне 
делатности за успешност српске привреде. 
- Ја не видим ниједан други сегмент раста који ће будућим генерацијама омогућити да имају 
једну земљу која ће им омогућити да имају стабилан, динамичан раст - истакла је она. 
На питање како пољопривреда није приоритет, Брнабић је рекла да то није тачно и да су ове 
године значајно повећане субвенције за пољопривреду у односу на претходну годину и да је 
омогућен приступ ИПАРД фондовима. 
- Ми смо први пут добили коначно зелено светло за ЕУ фондове. То је 175 милиона евра за све 
пољопривредне производаче - рекла је Брнабић. 
Упитана како ће то помоћи малинарима који блокирају путеве, Брнабић је рекла да они морају 
да се такмиче на тржишту. 
- Малинари морају да се такмиче на тржишту и нико не може да тражи да има повлашћен статус 
од стране државе - поручила је премијерка. 
Брнабић је рекла да је оно што је обележило досадашњи њен мандат и што је велики успех 
претходне владе – отварање Музеја савремене уметности и завршетак Клиничког центра у 
Нишу". 
- Клинички центар у Нишу је први клинички центар у Србији који је икада завршен. Клинички 
центар у Београду никада није завршен, она велика зграда никада није усељена - навела је 
премијерка. 
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На питање зашто се успешна предузећа, као на пример "Аеродром", дају странцима, Брнабићева 
је рекла да је то први пример концесије. 
- Ви дајете "Аеродром" у концесију на 25 година. За то добијате једнократну исплату у буџет, 
мислим између 350 и 450 милиона евра, онда имате годишњу концесиону надокнаду, затим 
улагање у инфраструктуру од стране приватног партнера и после 25 година они све то дају назад 
Републици Србији - објаснила је Брнабићева. 
Она је рекла да ће уговор о концесији бити потпуно транспарентан и истакла да је поносна на 
тим који је водио овај процес. 
На питање да ли је "Ер Србија" у кризи, премијерка каже да се та компанија труди да послује на 
тржишту које је јако захтевно и то успева. 
- Ер Србија је један од кључних елемената зашто је Аеродром постао тако успешан - додала је 
председница Владе. 
Премијерка је рекла да јој је жао што закон о пореклу имовине није раније донет и истакла да је 
Влади у интересу да имовина политичара буде транспарента. Она наводи да је закон и њој 
лично јако важан и додаје да је њена имовина у потпуности транспарента. Она је демантовала 
наводе да је власница фирме "Енерџи иновејшн" која је, како су навели поједини медији, 
утростручила приходе од када је постала председница Владе Србије. 
Као велики успех Владе издвојила је то што ће седиште Транспортне заједнице бити у Србији. 
Према њеним речима, то је један тимски рад у којем су сви дали свој допринос од Јадранке 
Јоксимовић, Зоране Михајловић, до велике помоћи председника Александра Вучића. Брнабић 
је истакла да јој у раду не фали партијска припадности, да има велику подршку СНС-а и 
председника Вучића. 
 
 

Објављен тендер за продају МСК у Кикинди  
Извор:Танјуг 

 

Министарство привреде објавило је тендер за јавно надметање за продају капитала 
Акционарског друштва Метанолско-сирћетног комплекса у Кикинди. 
Према сазнањима РТС-а, почетна цена је 38,5 милиона евра, а конкурс је отворен до 9. фебруара 
2018. 
За приватизацију МСК-а могу се надметати домаће и стране фирме које се баве хемикалијама и 
имају приход од најмање 150 милиона евра. 
Како се наводи, за учеће у поступку приватизације МСК-а, заинтересовани морају уплатити 
депозит од нешто више од 3.850 000 евра, затим накнаду за откуп продајне документације 
предузећа у износу од 250.000 динара. 
Отварање пријава биће 13. фебруара. 
На претходни Јавни позив о заинтересованости за МСК стигла су два писма заитересовних 
инвеститора. 
Државни секретар у Министарствуи привреде Даган Стевановић рекао је раније данас да се 
утврђују модели приватизације за Азотару и Петрохемију, а да се за Пољопривредни комбинат 
Београд (ПКБ) очекује нова процена. 
 

 
 
 



11 

 

 
 
Синдикат: Извештај Инспекције рада без исказа суспендованих 
радника Поште 
Извор: Инсајдер 
 
Зоран Павловић из Савеза самосталног синдиката Србије изјавио је за Инсајдер да синдикат још 
није добио званичан извештај Инспекције рада о могућим неправилностима приликом надзора 
у „Пошти Србије“, где је 38 радника привремено удаљено са посла, а четворо синдикалних вођа 
добило упозорење пред отказ због учешћа на протестима. Како је раније писао Радник.рс, из 
Министарства за рад овом порталу је речено да је Инспекција рада спровела надзор у Пошти, 
али да нису пронашли никакве неправилности и да „нема основа за даље поступање” 
инспектора. 
„Званичан извештај Инспекције рада још немамо, можда јер смо јавно говорили да Инспекција 
рада ради у интересу послодаваца“, рекао је Павловић. 
Он је подсетио да је Савез самосталних синдиката Србије раније поднео захтев Инспекцији рада 
да изврши надзор поводом „незаконитих суспензија“. 
„Приликом надзора је саслушана само једна страна – представници пословодства, није 
саслушан ни један од суспендованих радника, није узет никакав исказ. Не знам да ли то треба 
или не, али мислим да би то било нормално“, напоменуо је Павловић. 
Како је навео, „несхватљиво је што су са суспензијама радници добили и забрану синдикалних 
деловања“. 
Павловић каже и да су се из синдиката данас обратили Међународној организацији рада. 
„Указали смо на чињенично стање – да смо се окупљали на јавној површини испред поштанских 
центара у Београду и Новом Саду незадовољни нашим материјалним и радним статусом, и 
уопште стањем у Пошти и да смо због тога суспендовани. Током окупљања све време је била 
присутна полиција, није било ремећења јавног реда и мира“, рекао је Павловић. 
Истакао је и да су се са истим дописом обраћали амбасадама у Београду, председнику, 
премијерки, владиној Канцеларији за људска права, Министарству рада, Заштитнику грађана, 
Повереници за равноправност. 
Међутим, како је напоменуо, без званичног извештаја Инспекције не могу да предузимају даље 
кораке. Како Павловић наводи, о закључцима Инспекције су сазнали посредно, преко портала 
Радник.рс. 
Из Министарства за рад су у одговору за Радник.рс навели да је инспекција рада спровела 
надзор у Пошти, али да нису пронашли никакве неправилности и да „нема основа за даље 
поступање” инспектора. 
Ипак, током надзора инспекције констатовано је да је у овом предузећу у новембру донето 38 
суспензија од којих су 31 у Београду, а седам у Новом Саду, као и четири упозорења пред отказ 
уговора о раду због тога што су запослени учествовали у „незаконитом протесту“ који је почео 
30. октобра. Како наводе у Министарству, они су „у потпуности онемогућавали процес рада, а о 
чему постоје и записи са видео надзора и о чему је директно обавештен и МУП“. 
„Према наводима послодавца, приликом прекида процеса рада до којег је долазило причињена 
је велика материјална штета ЈП Пошта Србије, чију висину утврђује формирана комисија“, 
наводи се у одговору Министарства за рад. 
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Радници Поште су суспендовани у складу са чланом 165 и 179. Закона о раду, односно због 
„непоштовања радне дисциплине“, истичу у Министарству, додајући да суспензије нису у вези са 
штрајком у Пошти. 
„Постоји Одлука о штрајку која је достављена послодавцу од стране репрезентативних 
синдиката-Самосталног синдиката поштанских радника и синдиката Солидарност да ће ступити 
у штрајк 21.11.2017.године и да је само тог дана штрајковало око 25 запослених, чиме није био 
ометан процес рада“, пише у одговору порталу Радник.рс. 
Суспензије због „спонтаних окупљања“ 

Подсетимо, запослени у Пошти протестовали су крајем октобра и почетком новембра испред 
дистрибутивних поштанских центара тражећи побољшање материјалног положаја, односно 
повећање зарада и исплате зараде из добити. Такође, они су тражили забрану запошљавања 
новозапослених на систематизована радна места са решењима о привремено-повременим 
пословима. 
Протест запослених је почео у Београду испред Главног дистрибутивног поштанског центра у 
Земуну, а њима су се касније у својим градовима придружили и запослени у Новом Саду, Чачку, 
Краљеву, Крагујевцу, Јагодини и другим градовима Србије. 
Због окупљања испред дистрибутивних поштанских центара у Београду и Новом Саду 47 
радника у Пошти је суспендовано, изјавио је 14. новембра за Инсајдер председник Синдиката 
запослених у ЈП Пошти Србије у Новом Саду Љубиша Симић. 
Репрезентативни синдикати Поште Србије, Синдикат ПТТ Србије и Синдиката ЈП ПТТ 
саобраћаја Србије „Независност“, одустали су од штрајка и протеста истичући да не постоји 
подршка чланова синдиката за тоталну обуставу рада. Они су истакли и да ће „ако се преговори 
обуставе и уколико то буде потребно“, синдикати наставити да своје захтеве остварују у складу са 
законом, „применом свих видова синдикалне борбе“. 
Самостални синдикат и синдикат „Солидарност“ наставили су са протестима, а 22. новембра су 
одржали и једнодневни штрајк, међутим, због слабог одзива радништва, протести су прекинути. 
ЈП Пошта није директни буџетски корисник, напротив - 70 одсто добити предузећа иде у 
републички буџет док 30 одсто остаје у предузећу. 
Профит предузећа Поште Србије из године у годину је све већи, а према завршном рачуну за 
2016. годину обезбеђен је нето добитак од 3,47 милијарди динара што је један од разлога због 
чега радници захтевају повећање плата. 
Влада Србије усвојила је недавно Одлуку Надзорног одбора ЈП „Пошта Србије“ да се од укупне 
добити за 2016. у износу од 3,47 милијарди динара, запосленима исплати по једна просечна 
зарада, 
Један од захтева радника у Пошти било је и разрешење в.д директорке Поште Србије Мире 
Петровић и што хитнији избор директора на основу већ спроведеног конкурса, затим 
разрешење председника и чланова Надзорног одбора и утврђивање одговорност представника 
пословодства због притисака и претњи запосленима и синдикалним активистима. 
 

 

 

 

 

 

https://insajder.net/sr/sajt/vazno/7990/Po%C5%A1iljke-kasne-po%C5%A1ta-u-blokadi-Tra%C5%BEimo-ve%C4%87e-plate-i-po%C5%A1tovanje-radnih-prava-(VIDEO).htm
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/7990/Po%C5%A1iljke-kasne-po%C5%A1ta-u-blokadi-Tra%C5%BEimo-ve%C4%87e-plate-i-po%C5%A1tovanje-radnih-prava-(VIDEO).htm
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/7990/Po%C5%A1iljke-kasne-po%C5%A1ta-u-blokadi-Tra%C5%BEimo-ve%C4%87e-plate-i-po%C5%A1tovanje-radnih-prava-(VIDEO).htm
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/8241/Suspendovano-47-radnika-Po%C5%A1te-zbog-blokiranja-po%C5%A1tanskih-centara.htm
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/8241/Suspendovano-47-radnika-Po%C5%A1te-zbog-blokiranja-po%C5%A1tanskih-centara.htm
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/8379/Zavr%C5%A1en-protest-radnika-Po%C5%A1te-Srbije-sutra-%C5%A1trajk-u-sredu-protest-(VIDEO).htm
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/8385/Po%C4%8Deo-%C5%A1trajk-radnika-Po%C5%A1te-Srbije.htm
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/8250/Radnicima-Po%C5%A1te-trinaesta-plata-protest-se-nastavlja.htm
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/8250/Radnicima-Po%C5%A1te-trinaesta-plata-protest-se-nastavlja.htm
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/8250/Radnicima-Po%C5%A1te-trinaesta-plata-protest-se-nastavlja.htm
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СИНДИКАТ ГУ: Нисмо задовољни новом СИСТЕМАТИЗАЦИЈОМ 
Извор:ОК Радио 

 
Чланови Самосталног синдиката Градске управе у Врању нису задовољни понуђеном 
систематизацијом, по којој се гасе два досадашња одсека. 
Јелена Јанковић, председница синдиката у ГУ, каже да по основу новог предлога 
систематизације, 16 људи остаје без посла. 
 - Ми смо добили од послодавца предлог нове систематизације и замољени смо да о 
томе дамо своје мишљење. 
Природним одливом из ГУ је у овој години отишло 14 запослених, тако да не знам из 
ког разлога се смањује број запослених за 30 људи. 
Гашењем ова два сектора на удару су првенствено чистачице и обезбеђење, људи 
који су итекако потребни и важни за функционисање ГУ. 
Напомињем да категорија која је избрисана из систематизације је најугроженија и да 
су то људи међу којима има и болесних, који су са најнижим примањимја у ГУ и од 
којих поједини раде овде више од двадесетак година - указује Јанковићева. 
Она додаје да ће синдикат приговорити на понуђену систематизацију у ГУ. 
 

http://www.okradio.rs/vesti/lokalne/sindikat-gu-nismo-zadovoljni-novom-sistematizacijom_66974.html

