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У ваљевском “Горењу” у уторак целодневни штрајк 
Б. Пузовић  
 
Најављена обустава рада у фабрици расхладних уређаја у граду на Колубари 
У Фабрици расхладних уређаја “Горење” у Ваљеву у уторак 8. октобра биће организован 
целодневни штрајк. То су најавили Асоцијација слободних и независних синдиката (АСНС) и 
Самостални синдикат металаца Србије (ССМС) у овој фирми, који од власника између осталог 
траже исплату путних трошкова за све запослене од 1. јула 2014. до 31. децембра 2018. године са 
затезном каматом, исплату 5.000 динара накнаде за услове рада, изградњу мензе за исхрану, те 
повећање плате свим запосленима за 15 процената. 
 
Штрајк организују, како су навели, и због непоштовања одредби Колективног уговора и Закона 
о раду, игнорисања захтева синдиката, одбијања преговора о кључним питањима за запослене 
и неколегијалног односа представника послодавца. Синдикати су 16. септембра истим поводом 
организовали штрајк упозорења, који је трајао четири часа. Одржан је састанак са 
послодавцем, али договор није постигнут. 
 
Руководство “Горења” је после штрајка 16. септембра саопштило, између осталог, да ће свим 
запосленима, без обзира да ли још раде у компанији, до краја године у четири рате бити 
исплаћени застарели путни трошкови, те да се већина са тим сагласила. Спремни су да 
разговарају о повећању плате, након резимирања пословних резултата за ову годину, а да је 1. 
септембар наредне године крајњи рок када би кантина требало да почне са радом, а до тада ће 
сви запослени добијати накнаду за топли оброк. 
 

ФИСКАЛНИ САВЕТ О БУЏЕТУ ЗА 2020: Вишак потрошити за раст 
Д. И. К.  
 
Сматрају да је новац дат у инвестиције ефектнији него када иде у потрошњу. 
Средства искористити за смањење пореског оптерећења на рад, и за 
инфраструктуру 
У буџету за 2020. годину појавиће се фискални простор за нове економске политике од готово 
400 милиона евра. То јесу значајна средства, али су, ипак, недовољна да одговоре на све 
објективне потребе земље. Најбоље је да се ова ограничена средства употребе за подстицај 
недовољном привредном расту смањењем пореза привреди. 
 
То наводи Фискални савет у својим Стратешким препорукама за буџет и фискалну политику за 
идућу годину. У својој анализи истичу да би вишак требало искористити и за изградњу основне 
инфраструктуре чије лоше стање кочи привредни раст, али и негативно утиче на квалитет 
живота грађана. 
- Ту се нарочито издваја катастрофално стање у области заштите животне средине и комуналне 
инфраструктуре: водоводи, канализација, пречишћавање отпадних вода, депоније за одлагање 
отпада и друго. То не само да умањује квалитет живота већ угрожава и здравље становника 
Србије - тврди се у анализи. 
Влада је, сматра Фискални савет, већ предложеним ребалансом буџета за 2019, преурањено 
дефинисала једну од најважнијих економских политика у 2020. Тако је, како наводе, 
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потрошила трећину слободног фискалног простора - тиме што је предложила прекомерно 
повећање зарада у општој држави од 9,5 одсто у просеку. 
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ 
УСПЕШНО спроведена фискална консолидација из 2015. године има одложене позитивне 
ефекте на буџет, оцењује Фискални савет. - Уравнотежени буџет у претходним годинама утицао 
је на смањење јавног дуга, а утицаће и на смањење издатака за плаћање камата - навео је Павле 
Петровић. 
- Толики раст плата економски је неоправдан и само ће подстаћи потрошњу. Оправдан раст био 
би на нивоу око 5,5 одсто - наводи Павле Петровић, председник Фискалног савета, истичући да 
је новац дат у инвестиције, ефектнији него када је дат у потрошњу. 
Од 45 милијарди динара вишка у буџету, према Фискалном савету, око 20 милијарди треба 
искористити за смањење пореског оптерећења на рад, а преосталих 25 милијарди за 
инфраструктуру, комуналну, пре свега, као и заштиту животне средине. 
- Основни проблем привреде Србије је недовољан привредни раст, који је испод нивоа који је 
потребан Србији - рекао је Петровић. - А прелиминарна пројекција предвиђа да би раст 2020. 
могао да буде око три одсто, што је мање у односу на раст у другим земљама централне и 
Источне Европе. 
 
У СУДАРУ СА ДРЖАВОМ 
ФИСКАЛНИ савет је критиковао повећање плата у јавном сектору преко номиналног раста 
БДП и истакао да се то догађа две године заредом. На питање да ли је то због избора, 
председник Фискалног савета Павле Петровић је одговорио да о томе зна колико и новинари. 
- Наш однос с државом је мало сложенији, ми улазимо у честе сударе с државом, неке наше 
предлоге не прихвате одмах, али се деси да буду прихваћени у другој или трећој литерацији - 
рекао је Петровић, наводећи као пример увођење швајцарске формуле за повећање пензија 
што је Фискални савет тражио још за 2019. годину и био критикован, а сада га Влада Србије 
уводи 
 

СИНОС: Европска федерација да реагује због привођења екипе Радио 
Београда 
 
Новости Онлине 
Синдикат новинара Србије поводом инцидента у Косовској Митровици 
Синдикат новинара Србије упутио је допис Европској федерацији новинара (ЕФЈ) у којем 
тражи да реагују поводом привођења екипе Првог програма Радио Београда у јужном делу 
Косовске Митровице. 
 
Они су шест сати провели у притвору, а разлог привођења није познат. 
 
Саопштење преносимо у целости. 
 
Према речима колега из Радио Београда (новинарке Наташе Аћимовић и тонца Александра 
Бојовића) полиција је зауставила и детаљно претресла службено возило РТС-а. Мушки део 
екипе претресли су као криминалце са рукама на аутомобилу и раширеним ногама. Цела 
екипа одведена је у станицу у Јужној Митровици на саслушање где су им одузети мобилни 
телефони. Након шест сати пуштени су на слободу, уз напомену да треба да се врате у 
северну Косовску Митровицу, јер није безбедно да иду даље ка Грачаници, где су првобитно 
намеравали да крену. 
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Ово није први пут да се новинарима из Србије не дозвољава да обављају свој посао у складу са 
међународним конвеницјма. СИНОС захтева од привремених институција на Косову и 
Метохији и представника међународних институција да свим новинарима омогуће слободу 
кретања и рада. 
 
 

Нови покушај продаје Технохемије 
Танјуг  
 
Ово предузеће деценијама слови за водећег снадбевача грађевинске, металне, 
текстилне индустрије, трговина и јавних предузећа 
Министарство привреде поново је објавило позив за достављање понуда за куповину предузећа 
за промет и производњу хемијске и техничке робе "Технохемија" из Београда, након што се на 
претходни позив није јавио ниједан потенцијални купац. 
 
"Технохемија" је основана још 1951. године као индустријски сервис за снадбевање личним 
средствима за рад (ХТЗ опрема) и хидроизолацијом. 
 
Ово предузеће деценијама слови за водећег снадбевача грађевинске, металне, текстилне 
индустрије, трговина и јавних предузећа. 
 
У новом позиву стоји да предмет продаје чини пакет акција састављен од 480.326 акција што 
чини 46,8819 процената од укупне емисије акција. 
 
Према извештају овлашћеног проценитеља, укупна процењена вредност капитала, на дан 31. 
децембар 2018. године, износи 16.568.035,13 евра. 
 
Почетна цена на овом јавном надметању износи једну половину процењене вредности 
капитала који се нуди на продају са стањем на дан 31. децембар 2018. године, односно 
3.883.705 евра. 
 
Заинтересовани могу поднети пријаве за учешће у поступку најкасније до 1. новембра ове 
године, а отварање коверте са понудом заказано је за 4. новембар у просторијама 
Министарства. 
 
Министартво је претходно у августу објавило позив за продају дела капитала али се до 25. 
септембра до када је био рок да се понуде доставе надлежнима, нико није јавио. 
 
Када је реч о структури капитала, састављен је од 1.024.544 акција од којих је 433.113 акција у 
власништву Регистра акција и удела, 1.955 акција у власништву Акционарског фонда АД 
Београд, 981 акција у власништву Фонда за развој Републике Србије и 588.495 акција у 
власништву осталих акционара. 
 
Уписани, односно уплаћени новчани капитал предузећа износи 1.024.544.000 динара на дан 
20. октобра 2017. године. 
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Мали са представницима ММФ-а: Буџет за 2020. у наредних десет дана 
 
Министар финансија Србије Синиша Мали састао се данас са делегацијом Међународног 
монетарног фонда (ММФ), коју предводи Јан Кес Мартејн, са којом је разговарао  о 
досадашњим резултатима. 
Како је саопштило Министарство финансија, једна од тема биле су и активностима које ће бити 
спроведене у оквиру аранжмана „Полицy Цоординатион Инструмент” (ПЦИ). Мали и Мартејн 
су на састанку размотрили све реформске процесе у оквиру актуелног аранжмана, и сагласили 
се да је доста тога урађено на реализацији програмских циљева. 
Када је реч о буџету за 2020. годину, Мали је у разговору са представницима ММФ-а истакао да 
ће у наредних 10 дана он бити у потпуности дефинисан, те да ће бити развојни и заснивати се 
на већим улагањима у јавне инвестиције. Он је додао да је највећи изазов за следећу годину да 
се достигне што већи привредни раст, упркос бројним изазовима у свету. 
Тема разговора је било и повећање пензија, а речено је да ће „швајцарски модел“ бити усвојен у 
оквиру Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који би у новембру требало да се нађе у 
скупштинској процедури, те да ће пензије у складу са њим расти од 5,1 одсто до 5,5 одсто. 
Када је реч о модернизацији и трансформацији Пореске управе, Мали је истакао да су одвојене 
основне и споредне делатности у управи, те да је смањен број филијала са 178 на 37, као и да ће 
се даће радити на новим софтверским и ИТ решењима, наводи се у саопштењу. 
Министар финансија је рекао да ће се на тај начин задовољити потребе грађана и привреде, 
док су представници ММФ-а су честитали министру на поменутим резултатима и истакли да су 
задовољни како се одвија реформа те управе, саопштило је Министарство финансија. 
Мали је нагласио да сматра да је највећи успех актуелног аранжмана са ММФ-ом усвајање нове 
методологије за капиталне пројекте, која ће допринети да се на одговарајући начин одређују 
приоритети када је реч о јавним улагањима, и да се њима ефикасно управља. 
Како је рекао, инфраструрни пројекти су апсолутни приоритет Владе Србије. 
Када је реч о банкарском сектору, на састанку је било речи о актуелном процесу проналажења 
стратешког партнера за Комерцијалну банку. 
Саговорници су се сагласили да се процес за сада одвија одлично, а Мали је истакао да је веома 
задовољан одзивом понуђача, те да је добро што постоји здрава конкуренција. Када је реч о 
банци „Поштанска штедионица“, истакнуто је да та банка има добре резултате, те да је важно 
да се направи адекватан бизнис план за будући период, додаје се у саопштењу Министарства 
финансија. 
Представници ММФ-а су похвалили и смањење учешћа проблематичних кредита (НПЛ) у 
банкарском сектору, а Мали је истакао да је управо у току продаја другог пакета НПЛ-ова, у 
вредности од 1,82 милијарде евра. 
Саговорници су разговарали и о развоју тржишта капитала, што је министар Србије оценио као 
један од приоритета Министарства финансија. Како је навео, управо је у скупштинској 
процедутри сет закона који ће допринети да се прошири број учесника на тржишту и да се оно 
додатно активира. 
Наредних дана наставиће се разговори Министарства финансија и представника ММФ, како би 
се јасно дефинисали планови за 2020. годину, с циљем даљег подстицања економског раста у 
земљи. 
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Делегација ММФ-а боравиће у Србији до 15. октобра. Аранжман ПЦИ одобрен је нашој земљи 
18. јула прошле године, на период од 30 месеци, односно до јануара 2021. године. 
Како је навело Министарство финанисја, реч је о нефинансијском аранжману, који има 
саветодавну улогу и превасxодно је орјентисан на спровођење структурних реформи 
 

Руски Гаспромњефт заинтересован за приватизацију Петрохемије из 
Панчева 
0Пише: Бета 

 
Гаспромњефт је заинтересован за учешће у приватизацији Патрохемије из Панчева, потврдио 
је данас председник Управног одбора те руске компаније Александар Дјуков у разговору са 
српским министром рударства и енергетике Александром Антићем. 
     
Они су разговарали на маргинама 9. Медјународног гасног форума у Санкт Петербургу, 
саопштило је Министарство рударства и енергетике. 
Антић је казао да је будућност Петрохемије од изузетног значаја и да јој је стратешки партнер 
потребан због инвестиција, које треба да обезбеди да та компанија дугорочно стабилно 
функционише. 
Ђуков је истакао да Гаспромњефт има потенцијални интерес за учешће у изналажењу 
адекватног модалитета приватизације Петрохемије, а договорено је, како је саопштено, да 
Влада Србије и та компанија интензивирају и конкретизују разговоре о тој компанији. 
На састанку је анализирана реализација текућих пројеката, пре свега „Дубока прерада“ 
(модернизација Рафинерије Панчево), који је значајан за цео нафтни сектор, а који ће 
осигурати да Нафтна индустрија Србије (НИС) остане лидер на захтевном регионалном 
тржишту нафтних деривата. 
Оцењено је да треба уложити додатни напор да НИС, заједничка компанија Владе Србије и 
руског Гаспрома, која има утицај на укупну економију Србије, оствари још боље резултате, у 
складу са очекивањима оба акционара. 
 

Божовић: Случај Лучани говори о општем моралном посрнућу 
друштва 
Пише: Бета 

 
 
Социолог културе Ратко Божовић оценио је данас да окупљање и подршка радника фабрике 
„Милан Благојевић“ из Лучана руководству, на челу са директором Радошем Миловановићем, 
испред суднице у Ивањици говори о томе да су људи зарад личне егзистенције одлучили да 
превиде индивидуалну трагедију породица погинулих и да то говори о „општем моралном 
посрнућу друштва у борби за елементарну егзистенцију“. 
     
 „Ако због сопствене егзистенције превидите индивидуалну трагедију, то ствара расцеп у 
моралном идентитету. Став „то се није десило мени, не морам бити осетљив на то‟ је изузетно 
проблематичан. Онај који даје посао овде је бранитељ и хранитељ и морал није битан. Ово се не 
разликује много од начина на који је брањен Јутка (Милутин Јеличић). Морално светогрдје не 
постоји пред чињеницом да се брани лична егзистенција“, рекао је Божовић агенцији Бета. 
У суду у Ивањици у четвртак, 3. октобра, одржано је прво рочиште на судјењу за погибију 
Миломира Милојевића и Милојка Игњатовића у несрећи 14. јула 2017. године у војној фабрици 
у Лучанима. 
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Током суђења руководиоцима фабрике „Милан Благојевић“, на челу са директором Радошем 
Миловановићем, окупили су се радници те компаније који су пружили подршку директору и 
дочекали га аплаузом, а у једном тренутку је дошло и до мањег вербалног сукоба са члановима 
породица погинулих. 
 
5. октобар Светски дан наставника 

Синдикат: Више од 22.000 људи у образовном систему ради на уговор 
Пише: Данас Онлине 

 
 
Светски дан наставника, који се обележава 5. октобра, ове године је фокусиран на младе 
наставнике, саопштио је Синдикат образовања Србије. Овом темом шаље се порука владама да 
учине све да наставничка професија постане први избор младих људи. 
     
Тим даном њиме се обележава и годишњица усвајања препорука Међународне организације 
рада и УНЕСКО-а које се односе на статус наставника, као инструмент којим се утврђују права и 
одговорности наставника и стандарди за почетну припрему и даље образовање, привлачење, 
запошљавање и услове за даље учење. 
Поводом Светског дана наставника, генерални секретар Интернационале образовања Дејвид 
Едвардс је позвао све владе да одмах предузму мере да очувају и промовишу статус наставника 
и осталог наставног особља на свим нивоима образовања. 
„Осигурање пристојних плата и радних услова за све просветне раднике, обезбеђивање увођења 
у посао и менторски програми како би наставници били добро припремљени за професију, 
давање академских слобода и професионалне аутономије која им је потребна да делују као 
носиоци промена – све су то неопходни кораци који се морају предузети ако образовање треба 
да помогне да се свет суочи са изазовима будућности“ поручио је Едвардс и нагласио да 
привлачење и задржавање нових наставника треба да буду на врху агенде свуда у свету ако 
желимо да осигурамо квалитет, једнакост и инклузију у образовању. 
Синдикат образовања Србије подсетио је Владу Србије али и јавност да више од 22 хиљаде 
људи у образовном систему Србије раде по уговорима, неизвесног социјалног статуса и без 
изгледа на сигурну будућност и да хиљаде младих наставника напуштају земљу и одлазе на 
запад где раде друге послове. 
У том смислу Синдикат образовања Србије се залаже да се поред већег издвајања у буџету за 
образовање, поред праведног система зарада у јавном сектору хитно укине Уредба о забрани 
запошљавања која представља највећу препреку у привлачењу али и задржавању младих у 
образовном систему наше земље, истиче се у саопштењу. 
„Ако желимо да млади, образовани људи остану у земљи, онда је неопходно и да се створе сви 
услови за вредновање професије и достојанствен рад наставника“, закључује Синдикат 
образовања Србије. 
 
 


