
1 

 

          

19 . фебруар 2018. 

                                        

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

 

 
 

 

Срби раде више и од Јапанаца (стр.3) 
ЕКОЛОЗИ: ЕПС ГАСИ ТЕРМОЕЛЕКТРАНУ "МОРАВА" ДО 2023. У Свилајнцу 200 
радника остаће без посла(стр.6) 
Синдикати протестују због пензија(стр.6) 
Кркобабић за оживљавање социјалног предузетништва(стр.7) 
Ђилас обишао ПКБ: Никоме да не падне на памет да прода ово благо (стр.7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Срби раде више и од Јапанаца 

Милица Станојковић  

Србија међу оним земљама које имају најмање нерадних дана поводом државних 
празника, што демантује мишљење да нисмо довољно вредни. Корист од празника 
много више осете запослени у јавном сектору него они код приватника 

ИАКО је уврежено мишљење да су Срби нерадници и да много празнују, статистика побија ову 
предрасуду. Уколико се упоредимо са осталим европским земљама и регионом, ипак, нисмо ни 
приближно на листи оних који се могу похвалити великим бројем нерадних дана, јер их имамо 
свега десет. Од нас више празнују чак и Јапанци, јер имају 15 нерадних дана, а међу 
рекордерима су Индија и Колумбија са 18. 

Ипак, оно што нас дефинитивно разликује од Јапанаца и не иде нам у корист јесте склоност 
спајања радних дана са државним празником, од чега многи направе мини-одмор. Стручњаци 
су сагласни с тим да корист од празника много више осете запослени у јавном него они у 
приватном сектору. 

КАЛЕНДАР државних празника у Србији није дугачак: 1. и 2. јануар, Божић 7. јануар, Дан 
државности 15. и 16. фебруар, који смо управо обележили, потом ускршњи празници почев од 
Великог петка, закључно са другим даном Васкрса. Ту су и 1. и 2. мај, и од пре неколико година 
11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату. 

Према речима професора Дарка Маринковића, социолога рада, често се због мишљења да 
имамо много слободних дана, стављамо у групу народа нерадника, али бројке не говоре тако. 

- Стално се поставља питање јесмо ли нерадници или нисмо - наводи Маринковић. - Нагласак 
бих пре ставио на то колико радимо и колико смо продуктивни током радних дана, а не на број 
нерадних. У Немачкој, рецимо, радна недеља траје 36 сати, а залажу се да се смањи на 28, а они 
јесу продуктивни. Све то зависи од професије, описа посла, али треба гледати са аспекта тога 
колико човеку доноси одмор и како утиче на продуктивност рада. 

МЕЂУ ВРЕДНИЈИМАСрбија је међу земљама са мањим бројем нерадних дана, а испод ње су 
Мађарска, Норвешка и Велика Британија са осам и Мексико са свега седам. У Аустрији 
запосленима следује 13 дана празника, у Грчкој 12, Француској и Шведској 11. Вреднији смо и 
од већине комшија - Словенци и Хрвати имају 14 празничних дана, Румунија и Бугарска 11, а 
Босна и Херцеговина десет, баш као и ми. 

Такође, како Маринковић тврди, празнујемо у уобичајеном и прихватљивом обиму: 

- На тај начин остварује се потреба људи да имају слободно време за породицу и пријатеље, јер 
празници дају осећај припадности. 

У Унији послодаваца Србије кажу да су празнични дани релативно добро усклађени преко 
године, као и да календар није пренатрпан нерадним данима. 
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- ПРАЗНИЦИ не оптерећују привреду, али је потребно да послодавци прилагоде обим посла са 
слободним данима - каже Милош Ненезић, председник Уније послодаваца Србије. - Није добро 
да процес производње буде испрекидан. Са добрим планирањем може да се дође до баланса. 
Међутим, трговина и угоститељство су током тих дана оптерећени. Треба имати у виду да је 
зарад добре продуктивности неопходно да се људи одморе. 

Истина је и да приватни сектор често трпи због спајања дана у јавном. 

- Разликују се радне навике, па су запослени у јавном сектору често склони да, кад дођу 
празници, узму чак и целу недељу слободну - наводи Драгољуб Рајић, директор Мреже за 
пословну подршку у Србији. - Приватни сектор, који то не може да приушти, трпи јер је 
онемогућен да у том периоду “заврши папирологију”. Тако, у просеку, запослени у државним 
службама имају седам до осам слободних дана више. 
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ДАН ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 
СРБИЈА би ове године, 24. маја, требало да добије и нови државни празник, Дан Ћирила и 
Методија. Уколико овај предлог буде усвојен, наша земља ће се придружити кругу словенских 
земаља које на овај начин и званично одају почаст солунским просветитељима и мисионарима. 
Ипак, овај празник прослављаће се радно. 
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ЕКОЛОЗИ: ЕПС ГАСИ ТЕРМОЕЛЕКТРАНУ "МОРАВА" ДО 2023. У 
Свилајнцу 200 радника остаће без посла 

Термоелектрана (ТЕ) "Морава" у Свилајнцу, изградјена 1969. године на бази отпадних угљева 
из подземне експлоатације, биће угашена 2023. године, објавио је Еколошки покрет у 
Свилајнцу, преносећи саопштење ЈП Електропривреде Србије (ЈП ЕПС) у чијем је саставу 
"Морава". 
"На основу Нацрта дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП ЕПС до 2027. године, 
предвиђено је стављање ван производног процеса ТЕ "Морава" до краја 2023. године", стоји у 
саопштењу ЈП ЕПС објављеном на Фејсбук страници Еколошког покрета. 
У "Морави" не коменатришу тај Нацрт ЕПС-а, али кажу за Тањуг да је протеклих година, кроз 
капиталне и друге ремонте, у сарадњи са домаћим компанијама и научним установа, 
направљено много техничких и инжењеријских подухвата, који "Мораву" чине "највећим и 
најважнијим привредним субјектом Поморавског округа, јединственим и препознатљивим 
субјектом ЕПС". 
ТЕ "Морава" је снаге 125 мегавата, са опремом из Пољске. На комплетно компјутерско вођење и 
управљање блоком, преведена је 2004. године, а урадили су га стручњаци и сарадници 
Института "Михајло Пупин" из Београда. Годишње произведе до 600 милиона киловат часова. 
У ТЕ "Морави" је запослено око 200 радника. 
Свилајнцом се пронела вест да ће у ТЕ "Морави", после гашења, бити инсталирано постројење 
за "физицко хемијски третман опасног отпада", што је веома узбудило људе из еколошког 
покрета, али и многе друге у Свилајнцу. 
У одговору ЈП ЕПС, Еколошком покрету на то питање, стоји, да се "не предвиђају активности 
везане за изградњу фабрике за физичко хемијски третман опасног отпада, нигде па ни на 
локацији ТЕ "Морава". 
- То не предвиђа пословна стратегија дугорочног развоја ЕПС - кажу у том јавном предузећу. 

 

Синдикати протестују због пензија 
 
Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије и Удружење синдиката пензионера 
Србије у четвртак 22. фебруара у 12.05 часова, на Тргу Николе Пашића у Београду, организују 
протест под називом „Ставимо тачку на пљачку пензионера“.„Протестом у оквиру кампање  
обележавамо  две године од предаје иницијативе Уставном суду Србије за оцену уставности 
Закона о привременом уређивању начина исплате пензија“, кажу у  синдикату војних 
лица.Циљеви протеста су исказивања незадовољства оштећених пензионера доношењем, 
применом Закона о неусклађивању и смањењу пензија, изменом начина управљања фондом 
ПИО, опструкцијом Уставног суда Србије у оцењивању њихове уставности и манипулацијама 
које се врше са пензионерима од стране представника извршне и законодавне власти као и 
начином извештавања РТС о смањењу пензија и дискриминацији пензионера, наводи се у 
саопштењу. 
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Захтеви протеста су да Уставни суд Србије да под хитно разматра Иницијативу за оцену 
уставности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија из 2016. године, жалбе 
на Решење о одбацивању иницијатива за оцену уставности Закона и Уставних жалби на Закон, 
достављених од стране 356 грађана у 2014. години.  Тражи се и да председник Србије као 
председник најаче парламентарне странке покрене иницијативу за укидање Закона и 
доношење Закона о повраћају неисплаћених делова пензије. 

 

Кркобабић за оживљавање социјалног предузетништва 
 
БЕОГРАД: На тржишту рада у потрази за послом тренутно је више од 20 хиљада особа са 
инвалидитетом, а концепт социјалног предузетништва најефикаснији је пут за решавање овог 
проблема, сматра министар задужен за координацију рада јавних предузећа и председник 
ПУПС Милан Кркобабић. 
Како се наводи у саопштењу ПУПС-а, о запошљавању особа са инвалидитетом и оживљавању 
Центра за социјално предузетништво Кркобабић ће говорити у понедељак. 
Став Кркобабића је да је сектор социјалног предузетништва могуће развити уз механизме 
позитивне дискриминације према ових предузећима у сфери пореза на додату вредност, 
доприноса и осталих пореских давања, у области јавних набавки. 
Такође је важна афирмација инструмената корпоративне друштвене одговорности, 
идентификовање и промовисање производа насталих у овом сектору путем посебних маркица, 
али и едукација грађана и развијање свести и култа куповине продуката или коришћења услуга 
социјалног предузетништва. 
 

ТЕЛЕГРАФ 
 

Ђилас обишао ПКБ: Никоме да не падне на памет да прода ово благо  
 
"Ово је такав потенцијал да то нема нигде" 
Драган Ђилас обишао је данас ПКБ и разговарао  са представницима синдиката. 
Том приликом, председник Самосталног синдиката ПКБ Милисав Ђорђевић рекао је да је, када 
је Драган Ђилас био градоначелник, ПКБ после 14 година "стао на ноге" и да су тада "коначно 
почеле да се исплаћују плате и доприноси радницима и да се покреће производња". 
- Данас је ситуација потпуно другачија, актуелну власт занима само да што пре продају то 
предузеће. Нама данас држава Србија дугује 3 милијарде и 200 милиона динара. Једноставно 
показује се небрига и настојање да се предузеће што пре доведе у ситуацију да 
падне. Међутим, ПКБ је толико богато предузеће да не могу да га сатру - нагласио је 
Ђорђевић. 
Ђилас је рекао да никоме не треба да падне на памет да прода пољопривредно земљиште ПКБ-
а, већ само део грађевинског, уз приступне саобраћајнице и да с тим новцем треба да се даље 
улаже у развој предузећа, то је урађено за време његовог мандата и тада је ПКБ за један хектар 
добио скоро милион евра. 

http://www.telegraf.rs/teme/pkb
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- Хоће да продају ПКБ за 90 милиона евра, а само 80 хектара његовог грађевинског земљишта 
вреди пола од тога. Остаје још најмање 400 хектара грађевинског и 25.000 хектара 
пољопривредног земљишта. Ово је такав потенцијал да то нема нигде - истакао је Ђилас. 
 

 


