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Потребна строжа контрола стечајних 

управника 
Д. И. К.   

Стечајним поступцима у Србији може да руководе укупно 284 стечајна управника, 

колико их је на листи активних. Вођено 100 поступака против несавесних 

руководилаца 

СТЕЧАЈНИМ поступцима у Србији може да руководе укупно 284 стечајна управника, колико 

их је на листи активних. У стварности, број оних који управљају над 2.748 предузећа у стечају је 

мањи, пошто поједини управници воде и по 20 случајева. 

Контролу њиховог рада спроводи Агенција за лиценцирање стечајних управника. Против оних 

који су радили мимо прописа, вођено је већ више од стотину дисциплинских поступака. За то 

време, деветоро управника остало је без лиценце, и то најчешће из разлога што су оштетили 

повериоце, односно стечајну масу. 

На проблеме у раду стечајних управника указали су и челни људи општина у Србији, 

затраживши строжу контролу. Основне примедбе, опет, тичу се необјективне процене имовине, 

и продаје знатно испод тржишне цене. 

 

НЕКОМ СВЕ, НЕКОМ НИШТАДА неки стечајни управник води 20 случајева, а понеко ниједан, 

најчешће се правда њиховом неравномерном заступљеношћу у привредним судовима, као и 

неравномерном распоређеношћу предмета. Тако је Београд имао до сада више од хиљаду 

стечајних поступака, а најмање, 132, Привредни суд у Зрењанину. 

Законски гледано, стечајни управници за сву штету, намерну и ону насталу због крајње 

непажње, одговарају личном имовином. Међутим, није познато да ли је иједан до сада морао 

из свог џепа да надомести учињену штету. 

Џеп управника делимично штити и посебна врста осигурања - од професионалне 

одговорности. Оно покрива минимум 30.000 евра и обавезно је за свакога ко жели да добије 

државну лиценцу за обављање овог посла. Међутим, док год постоји сумња да је штета намерно 

проузрокована, осигуравајуће куће не исплаћују осигурану суму, тако да ова полиса осигурања 

не важи ако је стечајни управник намерно продао имовину по нижој цени и тако оштетио 

повериоце. 

У Србији су само од почетка ове године покренута 924 стечаја. Укидањем могућности 

аутоматског стечаја, за фирме које су дуже време у блокади, продужило се и просечно трајање 

поступка стечаја. У последње време просечно време стечаја скратило се на једну годину и 11 
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дана. Ни то, по мишљењу надлежних, није довољно, па из Министарства финансија најављују 

нова правила која би овај период још скратила, али и смањила награде стечајним 

управницима. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:408297-Za-strajkace-ni-plate 

За штрајкаче ни плате 
Б. СТЈЕЉА  

Од Нове године незадовољство радника моћи ће врло скромно да се искаже. 

Забрањене демонстрације по улицама. Спорна и зарада за време протеста 

 
ШТРАЈК више неће бити алат којим ће незадовољни радници моћи да притискају своје 

послодавце - оцењују, готово углас, синдикални представници Нацрт закона о штрајку који се 

полако приводи крају. Нови пропис, који ће важити од идуће године, запосленима забрањује 

”параду” изван радних просторија, а у неким делатностима је обустава рада сасвим забрањена 

или веома ограничена. 

Иако су разговори о овом закону у самој завршници, још нема консензуса између партнера - 

државе, синдиката и послодаваца. А још није договорено ни да ли би радници требало да буду 

плаћени током бојкота или би им примања била ”замрзнута”. 

Синдикати сматрају да је овај нацрт рађен по директиви Међународног монетарног фонда и да 

је веома репресиван. 

- Одредба по којој запослени имају могућност да изразе незадовољство својим социјално-

економским положајем само на свом радном месту обесмишљава институцију штрајка. У време 

када већина фирми не ради и радници траже заостале зараде, они морају на улице или испред 

Владе да би уопште били примећени. А када дође неко зрелије време, онда ћемо преговарати за 

столом - каже Љубан Жигмунд из Савеза самосталних синдиката. 

ОВЕ ГОДИНЕ 90.000 ТРАЖИЛО ПРАВАПРЕМА последњим проценама синдиката, у току ове 

године је око 90.000 радника, на улицама или у кругу предузећа, тражило заостале плате, 

доприносе, ново руководство... Зато ће Агенција за мирно решавање радних спорова имати 

већу улогу. Како најављује Мартиновић, сви штрајкови ће се пријављивати Агенцији и пред 

њом ће се моћи покренути и арбитража. А по први пут ће се водити и јединствени регистар свих 

штрајкова. 

Послодавцима, пак, прија да се штрајк убудуће организује само у кругу предузећа, али и они 

траже право на обуставу. 

- Увођење ”локаута” подразумева да и послодавци могу да затворе фирму док траје штрајк, 

уколико процене да им преостали део радника није довољан да наставе несметано са 

пословањем - каже Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије. - Ми од тог 

захтева нећемо одустати јер овакав механизам постоји и у другим земљама. 

А у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике цене да је овај нацрт закона бољи 

од досадашњег. 
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- Ово не значи да радници не могу на улице, али то је онда већ протест и у том случају мора да 

буде организован у складу са Законом о окупљању грађана, односно пријављен МУП - 

објашњава Зоран Мартиновић, државни секретар. - А овим су нацртом радници више 

заштићени него раније јер не могу да добију отказ у време штрајка, осим ако суд не донесе 

решење да је бојкот био незаконит. 

Мартиновић додаје и да ће убудуће штрајк моћи да организује и полиција, али да је он 

апсолутно забрањен за војску, БИА, државне службенике на положају, Хитну помоћ: 

- Минималан процес рада потребан је само у делатностима од општег интереса, односно на 

пословима који су важни за живот и здравље становника, као што је, на пример, водовод и 

енергетика. А технолошки минимум производње мораће да одрже и запослени у предузећима у 

којима би заустављање процеса рада довело до ненадокнадивих губитака и штете, а то су 

хемијска и металска индустрија. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sest-fabrika-Minela-u-stecaju.sr.html 

Шест фабрика „Минела” у стечају 
Некадашњи радници од државних институција очекују одговор на питање – ко је и зашто 

угасио њихова предузећа када је за њих било посла 

Запослени у предузећу за производњу трансформатора „Минел трафо” у Младеновцу, тражећи 
излаз из стечаја послали су апел на 11 адреса, молећи за помоћ: од председника републике 
Томислава Николића, премијера, председника Скупштине, надлежног министарства, до 
Агенције за приватизацију. 

Од „државних институција, електронских и писаних медија,” запослени-незапослени „Минел-
трафоа” чекају одговор на питање: „Ко је и зашто уништио шест Минелових фабрика у 
Републици Србији?” Реч је о предузећима: „Минел еоп” – у стечају, „Минел трансформатори” – 
поништена приватизација, „Минел трафо” – Суд је 8. новембра покренуо стечај, „Минел фепо” 
– у стечају, „Минел електроградња” – у стечају и „Минел контактне мреже” – у стечају. 

Писани одговор стигао им је само из кабинета председника државе. У њему је писало да је 
њихов допис прослеђен Министарству финансија и привреде и Министарству енергетике, а 
отуда им је усмено одговорено да је њихов предмет у разматрању. 

Све „Минелове” фабрике биле су својевремено снабдевачи Електропривреде Србије и велики 
извозници. 

Шест „Минелових” фабрика у новембру 2005. године купио је Ненад Поповић, садашњи 
потпредседник Народне скупштине из редова Демократске странке Србије. У писму нашем 
листу у име запослених „Минел трафоа”, председник штрајкачког одбора Антоанета Луковић, 
која је потписник и писма упућеног на 11 адреса, наводи да су очекивали да ће, како им је 
речено, постати део његове велике компаније АБС холдинг, која послује широм света. 

– После 2008. године, када је продато више од 4.000 трансформатора, производња почиње 
драстично да опада – тврде из „Минел трафоа”. – Продаје се готова роба из магацина, празне 
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се магацини сировина, продају се репроматеријали неопходни за израду трансформатора 
великевредности. Сви уговори склопљени у 2010. години, а било их је довољно да се производи 
до јесени 2011, отказују се. Све мање је прихода и нових послова, а зараде све више касне.   

Запослени су у јануару 2011. годинеод тадашњег генералног директора тражили објашњење. 
Били су спремни да се одрекну три неисплаћене месечне зараде, само да се покрене 
производња. Понуда је одбијена, са образложењем да послодавцу нису потребне радничке паре 
и да ће се проблем брзо решити. Само је потребно да мало сачекајуи имају разумевања. 

– Имали смо разумевања, чекали, али обећано боље сутра нисмо дочекали – настављају своју 
причу запослени у „Минел трафоу”. У јуну 2012. сазнајуда су продати некој фирми из Русије, са 
седиштем на Кипру, а затим у јулу да смо продати компанији БЕЗ из Словачке. На сваку најаву 
штрајка, одговарало се претњом отказима. Почетком 2012. открили смо да је фабрика 
презадужена. Због блокаде рачуна од августа 2011. године ово предузеће није могло да 
конкурише за послове, а исто се догађало и у осталих пет фабрика. 

У писму упућеном „Политици” запослени у „Минел трафоу” саопштавају да ће штрајкачки 
одбор, у жељи да спасе фабрику, наставити да радии после проглашења стечајног поступка. 

То чине: „У нади да ће наша борба за спас 'Минел трафоа' уродити плодом, као и да ће 
запослени у осталим фабрикама у Србији, упознати с нашим искуством, спречити оваква 
дешавања.” 

Поповић: „Деле судбину привреде у Републици Србији” 
Новинар „Политике” је доставио Ненаду Поповићу писмо запослених- незапослених предузећа 
„Минел трафоа”, које је потписала председник штрајкачког одбора Антоанета Луковић. Срели 
смо се са Поповићем, али он није желео да за наш лист коментарише наводе из писма. У уторак 
је Поповић био један од три учесника у емисији РТС „Упитник”, у којој је било речи о Предлогу 
закона о буџету Републике Србије за 2013. годину. 

Ненад Поповић је том приликом рекао да „ главни задатак у наредних годину дана мора да 
буде очување постојећих радних места. Тешко је говорити о новим радним местима, али и 
сачувати постојеће биће велики изазов. Влада мора много више да се бави економијом, баш 
економијом”. 

Водитељка га пита: Питају вас неки гледаоци шта је са „Минелом”,  који сте Ви водили? 

Поповић: Пре скоро годину дана ја сам продао све своје акције у тим компанијама, изашао 
сам… 

Водитељка: Каква је судбина „Минела” у овом часу? 

Поповић: Па, доста тешка ситуација, многи су отишли у стечај. Нови власници, први, па онда и 
други, нису се најбоље снашли, неки нису желели да улажу… Тако да… Судбина је као и многих 
других предузећа… Деле судбину привреде у Републици Србији. 

Александар Микавица 
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Захтеви за пензију до 30. децембра 
 

Запослени који су стекли услов за пензију по старим прописима, који важе за ову годину, 
требало би закључно с 30. децембром 2012. Фонду за пензијско и инвалидско осигурање 
запослених да поднесу захтев за пензионисање. 

Уколико то буду урадили само дан касније 31. 12. или било који дан од Нове године мораће да 
испуне нове, законом пооштрене услове за пензионисање, који подразумевају померање 
старосне границе и за мушкарце и за жене. 

Бранислав Рашић, помоћник директора Сектора за остваривање права из пензијског и 
инвалидског осигурања, не очекује да ће до краја децембра бити много повећан број захтева за 
одлазак у пензију, јер сви они који су остварили право за пензију у 2012, документе су већ 
поднели. 

– Закључно с октобром ове године ПИО фонду је поднето 129.373 захтева за старосну, 47.889 за 
инвалидску и око 46.703 за породичну пензију, каже Рашић. 

То је приближно исти број захтева као и у прошлој години, када је реч о старосним пензијама, 
дакле, оним који су по основу година живота или радног стажа стекли право на пензионисање. 

Број захтева за инвалидске пензије у последње три до четири године стално опада, а смањен је 
и број захтева оних који траже породичну пензију за око 1.000, објашњава Рашић. 

Он подсећа да се од 1. јануара наредне године за жене повећава и старосна граница и године 
стажа и то тако што ће жене у пензију моћи тек пошто напуне 53,4 године старости и 35,4 
године стажа. За по четири месеца више него што је то за ову годину. Зато се и апелује на све 
који су ове услове испунили, да их не би качило пооштравање услова, да се на време обрате 
пензијском фонду. 

Мушкарци ће од Нове године у пензију уместо с 53,8 морати с пуних 54 године живота и 40 
година стажа. И за једне и за друге ће се сваке наредне године старосна граница повећавати за 
по четири месеца све до 2023. године када ће жене у пензију моћи с најмање 38 година радног 
стажа и 57,6 година старости. А мушкарци с навршених 57,8 година и 40 година радног стажа. 

Измене услова за одлазак у старосну пензију нису једине. Нови прописи важиће и за удовице, 
које ће пензије својих мужева моћи да наследе тек пошто напуне 51, а до сада су могле с 50 
година, а удовци ће исто право моћи да остваре с 56 година, док су у овој години могли да буду 
млађи за шест месеци. 

И ови услови ће се мењати из године у годину, да би од 2017. године удовице пензију могле да 
затраже с 53, а удовци с 58 навршених година. 

Закон се мења и за оне с бенефицираним радним стажом, с тим што, истиче Рашић, промена 
нема за оне којима се година рачуна 18 месеци. Они ће у пензију и даље ићи с навршених 50 
година живота. 

Остали којима се стаж рачуна с увећаним трајањем захтев за пензију моћи ће да поднесу када 
напуне 54 године, с тим што ће се и ова граница постепено подизати до 2016. док не напуне 55 
година. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zahtevi-za-penziju-do-30-decembra.sr.html
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Када је реч о запосленима у МУП-у, Министарству спољних послова, БИА, Управи за извршење 
кривичних санкција, професионалној војсци од Нове године ће моћи да се пензионишу с 
навршених 53 године старости и 21 годином стажа под условом да су на тим радним местима 
провели најмање 11 година. 

До 30. децембра ове године захтев за пензију могу поднети и запослени с бенефицираним 
радним стажом који су млађи за два месеца и имају за четири месеца мање стажа. Они 
полицијски службеници који су се у овој години пензионисали с 55,8 година у 2013. години ће 
то право моћи да остваре с навршених 56 уколико имају 25 година радног стажа. 

Услови се једино не мењају за оне који су одрадили пун радни век – дакле 45 година. Они с 
толиким радним стажом могу у пензију без обзира на године старости. 

Мушкарци у пензију могу да иду с навршених 65, а жене с 60 година, уз услов да су радили 
најмање 15 година, закључује Рашић. 

Ј. Петровић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/odakle_pare_za_vece_plate_vaspitaca.55.html?news_id=251990 

Стална конференција градова и општина тражи одговор од министара финансија и 

просвете 

Одакле паре за веће плате васпитача 
АУТОР: В. АНДРИЋ 

Београд - Стална конференција градова и општина (СКГО) затражила је од министара 

финансија и просвете одговор из којих средстава ће бити обезбеђено повећање зарада 

запосленима у предшколским установама, након што влада усвоји уредбу која ће омогућити да 

сви запослени у вртићима у Србији са истом стручном спремом имају исту плату.  

 

Подсетимо, на доношење ове уредбе до краја 2012. Влада Србије се обавезала у протоколу који 

је прошле недеље потписала са синдикатима предшколског васпитања и образовања. 
 

„СКГО се противи увођењу нових финансијских обавеза за локалне власти уколико нису 
обезбеђени нови извори прихода или додатна средства из републичког буџета“, наводи се у 
писму које је ова организација упутила министрима финансија и просвете Млађану Динкићу и 
Жарку Обрадовићу. 

Љиљана Киковић, председница Самосталног синдиката предшколског васпитања и 
образовања, каже за Данас да ће 15 општина у Србији за реализацију поменуте уредбе добити 
додатна средства Министарства финансија, а да ће све остале локалне самоуправе имати 
довољно новца. Она додаје да је то показао „прорачун Министарства финансија“ и да „ниједан 
синдикат не би потписао протокол, да сумња у његову реализацију“. Киковићева наводи да ће 
поменута уредба обезбедити једнаке плате за исту стручну спрему у свим предшколским 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/odakle_pare_za_vece_plate_vaspitaca.55.html?news_id=251990
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установама у Србији, али да ће то бити минимална зарада испод које се неће ићи. Синдикат, 
додаје, неће имати замерке, ако богатије локалне самоуправе својим запосленима у вртићима 
дају веће плате. Усвајањем ове уредбе, биће изједначени коефицијенти васпитача и наставника 
у школама. 

И председник Синдиката образовања Србије Бранислав Павловић каже за Данас да је 
Министарство финансија обећало помоћ општинама које неће имати новац за спровођење 
поменуте уредбе, уз напомену да је реч о неколико најсиромашнијих локалних самоуправа и да 
то „не захтева велика средства“. 

Министарство просвете није јуче желело да коментарише допис Сталне конференције градова 
и општина. 

Солидарност 
- Синдикат образовања Србије неће потписати протокол о побољшању материјалног положаја 
запослених у просвети уколико то не учине бар два синдиката. То је одлука Председништва. 
Ми ћемо се солидарисати са другим синдикатима, да не испадне како смо једини који хоће да 
потпишу протокол. Захтев да корекција коефицијената почне 2013. године није реалан, јер у 
буџету за наредну годину нису предвиђена средства за то - каже за Данас Бранислав 
Павловић, председник Синдиката образовања Србије. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zaposljavanje-tek-od-2014 

Запошљавање тек од 2014. 
Нето стране директне и портфолио инвестиције би, након краткотрајног 
овогодишњег застоја у приливу, у наредне три фискалне године требало да износе 
у просеку око 2,3 милијарде евра годишње, проценила је Влада у Фискалној 
стратегији. 

У документу којим се дефинише стратегија за 2013. годину, с пројекцијама за 2014. и 2015, 
наведено је да су основни циљеви макроекономске политике у Србији макроекономска 
стабилност, економски опоравак и убрзање раста, као и повећање запослености и животног 
стандарда. Економски опоравак и убрзање привредног раста очекује се у 2013. и наредне две 
године на бази фискалног прилагођавања и спровођења структурних реформи које обезбеђују 
повећање извоза, штедње, продуктивности и конкурентности, као и на основу очекиваног 
побољшања стања економија еврозоне које битно утичу на привредну активност и запосленост 
у Србији. Након оштрог пада запослености и животног стандарда у периоду 2009–2012. 
године, очекује се у 2013. години ублажавање пада запослености, а од 2014. године убрзавање 
привредног раста и повећање запослености становништва радног узраста, као главног 
показатеља стања на националном тржишту рада. У 2012. години очекује се реални пад бруто 
домаћег производа од два одсто. 

Како је наведено, раст БДП у 2013. години ревидиран је наниже, на два посто, пре свега због 
заоштравања кризе јавног дуга у зони евра и негативних изгледа у погледу економског раста 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zaposljavanje-tek-od-2014
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најважнијих спољнотрговинских партнера. Фискална консолидација неће у већој мери утицати 
на успоравање раста привредне активности у 2013. години, док ће њени ефекти на економски 
раст у средњем и дугом року бити значајни. Убрзање раста БДП-а на 3,5 посто у 2014. години и 
четири у 2015. засновано је на расту нето извоза и на постепеном опоравку потрошње и 
инвестиционе активности. Пројектована просечна стопа раста за наредне три године од 3,2 
посто омогућиће повећање запослености тек у 2014. години, уз пораст продуктивности који би 
повећао међународну конкурентност привреде. Такође, циљ фискалне политике је снажно 
смањење укупног фискалног дефицита са 6,1 одсто БДП-а у овој години, на 3,6 одсто у 2013. 
години и један одсто у 2015. 

Учешће укупног дуга државе у БДП-у треба да се смањи са 65,2 на 58,4 одсто у 2015. години. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1220866/Obradovi%C4%87%3A+Ne+prihvatamo+zahteve

+sindikata.html 

Обрадовић: Не прихватамо захтеве 
синдиката 

Министарство просвете не може да прихвати захтев појединих просветних 
синдиката о повећању зарада у 2013. години, јер су предлогом буџета за наредну 
годину издвајања за образовање ограничена, рекао министар Жарко Обрадовић. 

Министар просвете Жарко Обрадовић рекао је да то министарство не може да прихвати захтев 
појединих просветних синдиката о примени Уредбе о коефицијентима за 2013. годину, који 
предвиђа повећање зарада у просвети, јер су предлогом буџета за наредну годину издвајања за 
образовање ограничена. 

Обрадовић је гостујући на РТС-у подсетио да се са представницима репрезентативних 
синдиката у просвети састајао неколико пута и да је разлог што протокол није потписан захтев 
појединих да плате буду повећане у далеко већем износу него што су економске могућности. 

"Предложили смо да из мноштва питања која су била садржај тог протокола изаберемо она за 
које постоји сагласност", рекао је Обрадовић. 

Министар, међутим, додаје да нема жеље ни за минимумом сагласности око заједничких 
питања, јер се "инсистира на примени протокола уредбе о коефицијентима 2013. године, а ако 
усвојите буџет за наредну годину, ви сте објективно лимитирали могуће постојање с обзиром на 
стање економије". 

Према његовим речима, примена те уредбе значила би повећање на "мала врата", додајући да 
поједини синдикати сматрају да је понуда државе о два повећања од по два одсто у априлу и 
октобру сасвим логична, док други мисле другачије. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1220866/Obradovi%C4%87%3A+Ne+prihvatamo+zahteve+sindikata.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1220866/Obradovi%C4%87%3A+Ne+prihvatamo+zahteve+sindikata.html
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=11&dd=30&nav_category=12&nav_id=664713 

"Новац за образовање лимитиран" 
ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Министар просвете Жарко Обрадовић каже да то министарство не може 

да прихвати захтев појединих просветних синдиката о примени Уредбе о 

коефицијентима за 2013. 

 Он је рекао да су предлогом буџета за наредну годину издвајања за образовање лимитирана. 

Министар је гостујући на РТС казао да се са представницима репрезентативних синдиката у 

просвети састајао неколико пута и додао да је разлог зашто протокол није потписан захтев 

појединих да плате буду повећане у далеко већем износу него што су економске могућности. 

"Онда смо предложили да из мноштва питања који су били садржај тог протокола изаберемо 

она за које постоји сагласност. Међутим, нема жеље за бар минимум заједничких питања да се 

усагласимо, јер се инсистира на примени протокола уредбе о коефицијентима 2013. године, а 

ако усвојитие буџет за наредну годину, ви сте објективно лимитирали могуће постојање с 

обзиром на стање економије", казао је Обрадовић.  

 

Према његовим речима, примена те уредбе значила би повећање на "мала врата", додајући да 

поједини синдикати сматрају да је понуда државе о два повећања од по два одсто у априлу и 

октобру сасвим логична, док други мисле другачије. 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/reprezentativni-sindikati-rtv-zadovoljni-ugovorom-sa-vladom_355708.html 

Репрезентативни синдикати РТВ задовољни 
уговором са Владом 
Извор: Танјуг 

НОВИ САД -  

Самостални синдикат Радиотелевизије Војводине поздравио је данас нови 
колективни уговор који су потписали Струковни и Самостални синдикат РУВ РТВ 
и Влада Србија и поручио да не подржава раније изнете ставове неформалних 
група. 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=11&dd=30&nav_category=12&nav_id=664713
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/reprezentativni-sindikati-rtv-zadovoljni-ugovorom-sa-vladom_355708.html
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Истичући да заступа око 800 запослених односно две трећине радника у Радиодифузној 
установи Војводине (РУВ), Самостални синдикат РУВ РТВ навео је у саопштењу да је 
Колективни уговор потписан 19. новембра и да је први у историји РУВ РТВ који је потписан од 
стране оснивача, Владе Републике Србије. 
 
"Сама чињеница да је министар културе Братислав Петковић лично потписао Колективни 
уговор чини га правноваљаним и значајним за статус Покрајинског Јавног сервиса", истичу 
репрезентативни синдикати. 
 
Према њиховој оцени, потписивањем Колективног уговора створен је амбијент да се успешније 
наставе преостали послови, пре свега усвајање нове систематизације и ново вредновање 
послова као најважнији сегмент економског положаја запослених. 
 
Репрезентативни синдикати подсећају да је на иницијативу представника два репрезентативна 
синдиката РУВ РТВ, а у организацији послодавца, током ове године одржано више састанака са 
генералним директором РУВ РТВ и Душком Шушком, помоћником генералног директора РУВ 
за људске ресурсе и логистику у циљу решавања егзистенцијалних питања за запослене у РУВ 
РТВ. 
 
Како се додаје, у више наврата је истакнуто незадовољство репрезентативних синдиката РУВ 
РТВ спорим решавањем структурално-организационих проблема у којима се налази РУВ, као и 
неадекватно решавање материјалног стања запослених 
 
Послодавац је стога формирао тим за преговоре који су трајали више од годину дана јер су 
непрецизности око договора за примену нове организације и систематизације, вредновања 
послова и потписивања Колективног уговора, уносили недоумицу у спремност Послодавца да 
се ови послови реше. 
 
"Као директна последица тога јачају интересне групе у РУВ РТВ које тенденциозно траже 
промене ради самих промена и не увек у интересу запослених, већ у интересу нечијих 
привилегија", наведено је у саопштењу. 
 
Изношењем непроверених и тенденциозних информација, како се истиче, само се наноси 
штета настојањима репрезентативних синдиката РУВ РТВ да се кроз институционални договор 
са Послодавцем дође до задовољавајућих заједничких решења око социјално економског 
положаја запослених. 
 
"Струковни и Самостални синдикат РУВ РТВ сходно својим програмским решењима не могу да 
подрже неформалне скупове и не могу да стану иза саопштења која нису део синдикалне 
активности", стоји у саопштењу. 
 
Представници појединих нерепрезентативних синдиката су почетком новембра критиковали 
ситуацију у покрајинском Јавном сервису. 
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Вучић негира да се ПКБ продаје испод цене 
Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић одбацио је вечерас критике 

да се ПКБ продаје најмоћњој фирми на свету из Абу Дабија испод цене и нагласио 

да, уколико радници и синдикати тог комбината мисле да то није добро, Влада 

Србије у то неће улазити. 

 

Вучић је нагласио да, уколико руководство ПКБ и њихов шеф Драган Ђилас "неће да се то 

предузеће прода, то неће бити проблем, али да нико не треба да прича бајке да неко то хоће да 

отме, па се онда појављује Робин Худ да то спречи". 

Вучић је тако одговорио посалници СДПС Славици Савић, која је рекла да се ПКБ продаје 

испод цене, иако је један од највећих комбината. 

Министарство пољопривреде о томе не говори ни реч. Поставља се питање продаје неким 

купцима са Блиског истока, баш када је ПКБ ушао у инвестициони циклус и све обавезе 

испунајва на време", рекла је она у Скупштини. 

Вучић је нагласио да он лично нема проблем да лаже себи и било коме, да се ништа у овој 

земљи неће моћи урадити, јер и када постоји најбоља намера и када постоји прилика да се 

нешто прода по вишој цени, јављају се они који то оспоравају . 

Ми смо оптужени да издајемо у закуп један хектар за 250 евра, а наши паори би могли да ту 

земљу закупе по вишим ценама. Понуђено је 25.000 хектара, 8.000 је већ издато по 68 евра, тек 

толико да се зна , рекао је Вучић. 

Он је поручио да не треба нико да покушава да изграва заштинтика радника, да каже да неко 

учествује у пљачки, јер они који су сада у влади никада неће пристати на тезу - сви су они исти. 
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