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Мајке остале без примања 
Б. РАДИВОЈЕВИЋ  

Новости сазнају - поједине породиље већ дуже од месец и по чекају на исплату 

загарантованих накнада. Надлежни тврде да редовно издвајају новац и да су за 

кашњења криви послодавци 

 
ПОЈЕДИНЕ породиље у Србији већ месец и по дана живе “на белом хлебу”, јер још нису добиле 
накнаду за јул. За то могу да криве само своје послодавце, јер у Министарству рада и социјалне 
политике тврде да се новац за породиљска боловања издваја редовно и без застоја. 
У најтежој ситуацији су породиље запослене у фирмама које касне или “због беспарице” већ 
дуже не исплаћују зараде запосленима. Иако тако породиље и буквално остављају без 
средстава за живот, ти послодавци, ипак, не крше прописе. Јер, по закону, фирме су обавезне 
да им исплаћују накнаде истовремено када и плате осталим запосленима. Касније, уз доказ да 
су уплатили породиљско, тај новац рефундирају. 
 

У Министарству рада и социјалне политике “Новостима” је у четвртак речено да се тренутно 
рефундира новац за породиљске надокнаде за јул и август. 
- Ми рефундирамо новац онако како пристижу захтеви и докази послодаваца да су исплатили 
надокнаде за породиљско - каже Милена Антић Јанић, из сектора за бригу о породици у 
Министарству рада и социјалне политике. - А, Министарство директно уплаћује породиљске 
надокнаде само женама које су самостално запослене и немају других запослених. 
У Министарству кажу да се месечно за породиљска боловања издваја 1,95 милијарди динара. 
Лане је укупно издвојено 21,5 милијарди, а пројекција је да ће ове године за породиљске 
накнаде бити исплаћено 23,5 милијарди динара. 
- Надокнаду месечно прима, у просеку, 35.800 породиља - каже Милена Антић Јанић. - То је 
годишње укупно 430.000 исплата. 
 

ЛЕЖЕ ПО ПЕТ ГОДИНА 
ЗА време породиљског боловања жене примају просечну плату коју су оствариле за 12 месеци 
пре одласка на боловање.Породиље накнаду примају 12 месеци, а оне које роде треће и свако 
следеће дете по 24 месеца. По закону, у случајевима када има проблема у развоју детета, мајке 
на боловању могу да остану до максимално пет година. 
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Директорске фотеље чува процедура 
Т. СПАЛЕВИЋ  

До Нове године не би требало да буде смене руководилаца у јавним предузећима. 

Скупштина у октобру одлучује о Закону о професионализацији државних фирми 

 
Директори јавних предузећа засада могу да одахну, јер масовних смена, у скорије време, неће 
бити - сазнају „Новости“. 
Ипак, како нам је потврђено у надлежном Министарству финансија, припремљен је предлог 
Закона о професионализацији јавних предузећа. Он се тренутно налази у процедури давања 
мишљења свих ресора. Реч је, заправо, о законском предлогу који је прелазно решење до 
коначног усвајања Закона о јавним предузећима. 
- Циљ нам је да сва министарства дају што квалитетније предлоге. Зато смо и одлучили да о 
овом закону Влада не расправља одмах и да га не шаљемо на усвајање у Скупштину током 
заседања на ком се расправља о ребалансу буџета - објашњавају у Министарству финансија. О 
њему ће речи бити на првом редовном заседању Скупштине, почетком октобра. 
 

ОСТАВКА РАДУЈКАБРАНКО Радујко, генерални директор „Телекома Србија“, поднео је захтев 
Надзорном одбору те компаније за разрешење са садашње функције. Радујко је на челу 
„Телекома“ био четири године и седам месеци, а своју каријеру намерава да настави радећи као 
професионалац у менаџменту стране корпорације, која послује у Србији. Како „Новости“ 
сазнају, реч је о НИС. 

Иначе, наведени предлог закона предвиђа да се сви постојећи директори јавних предузећа и 
менаџери које бира и разрешава Влада, даном његовог доношења уведу у в.д. стање, односно да 
постојећи руководиоци постану вршиоци дужности. 
План је и да се донесе Закон о јавним предузећима, који ће дефинисати начин избора 
директора свих предузећа који су у власништву државе. Како се најављује, избор ће бити 
искључиво по објављеним конкурсима. 
Од када је формирана владајућа коалиција у самим јавним предузећима, али и медијима 
спекулише се о подели плена између странака. Свакодневно „испливавају“ кадровска решења, 
па за сваку фирму постоји и по неколико кандидата. Међутим, судећи по потезима, које 
повлачи Влада Србије „најслађи колач“ није подељен. Формално челници јавних предузећа 
бираће се, како је и обећано у предизборној кампањи на конкурсима, а за то је потребан правни 
оквир и отуда припрема и усвајање чак два закона. 
- Влада Србије у једном дану може да разреши директоре јавних предузећа, али се кабинет 
премијера Ивице Дачића није одлучио за ту варијанту - каже извор „Новости“. - Није тешко 
сменити ни директоре акционарских друштава у којима је држава стопостотни власник, али је 
другачија ситуација са јавним агенцијама. Ту постоји процедура именовања и разрешења, која 
је прописана Законом о јавним агенцијама. Од раније, директори се бирају на конкурсу са 
мандатом од пет година управо да би те институције имале аутономију без могућности лаких и 
брзих промена. 
Дакле, директор агенције може да поднесе оставку и на тај начин буде разрешен дужности. 
Уколико Влада Србије жели да га смени онда мора да има „дебело“ образложење. 
ПРЕИСПИТИВАЊЕ 
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УНИЈА послодаваца Србије затражила је преиспитивање порекла имовине бивших и 
садашњих директора јавних предузећа. 
- Многи директори и други руководиоци ових предузећа у протеклих десет година постали су 
милионери и стекли значајан број некретнина и другу вредну имовину, а да губитке покривају 
привреда и грађани - кажу у Унији. 
Унија послодаваца Србије упозорава да приватни сектор више не може да покрива нагомилане 
губитке јавних предузећа и да је поред донешења новог Закона о јавним набавкама хитно 
потребно увести професионализацију у управљање јавним предузећима. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Rebalans-povecava-deficit-u-budzetu.sr.html 

Ребаланс повећава дефицит у буџету 
Фискални савет тврди да сређивање државне касе иде у погрешном смеру 

 

Министар финансија Млађан Динкић није уштедео ниједан динар новим предлогом ребаланса 
буџета, нити је смањио минус у каси. Напротив, јаз између прихода и расхода је повећан. Ово је 
закључак најновијег извештаја Фискалног савета. Тиме је и званично потврђено писање 
„Политике” да упркос штедњи новог министра – буџетски дефицит расте. 

– Први корак фискалне консолидације направљен је у погрешном смеру. Ребаланс повећава, 
уместо да смањује дефицит – оценио је на јучерашњој конференцији за новинаре Павле 
Петровић, председник Фискалног савета и додао да су мере које се односе на повећање пореза и 
ограничење раста плата и пензија – ипак добре. 

Како онда надлежни министар тврди да је уштедео? Наиме, Министарство финансија 
проценило је да ће, уколико се ништа не предузме, минус у каси до краја године бити 235 
милијарди динара. Тако посматрано, ребалансом који предвиђа дефицит од 222 милијарде 
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динара, Динкић је уштедео 13 милијарди. Међутим, рачуница Фискалног савета је другачија и 
показује да би минус у каси, без предузимања било каквих мера, био 216 милијарди (што је за 
19 милијарди мање од Динкићевог прорачуна). Тако је заправо, дефицит ребалансом повећан 
за шест милијарди. Према Петровићевом објашњењу, Министарство финансија је, 
новостворене обавезе у рачуницу унело као наслеђене расходе, па је тако добијен знатно већи 
износ. Ту није реч о издацима за куповину робе и услуге, односно намери државе да измири све 
неплаћене рачуне, како су пре два дана новинаре уверавали званичници овог министарства. 

– Јасно се види шта је расходе повећало. То су издаци за 13. пензију од око четири милијарде, 
субвенције и буџетски кредити за привреду што је више од 10 милијарди и већа издвајања за 
запослене у појединим министарствима у износу од три до четири милијарде – објаснио је 
Петровић и додао да је нове расходе требало покрити „прерасподелом” средстава. 

Чланови Фискалног савета уочили су да су, на пример, запосленима у МУП-у, Пореској управи 
и образовању, плате повећане мимо законом предвиђене индексације. У МУП-у, на пример, 
нето повишица по запосленом износи око 10.000 динара, израчунали су у Савету. 

– То повећање је донекле ублажено, јер није велико, а донете су и структурне мере за трајно 
смањење дефицита. Међутим, кредибилитет читавог програма може бити угрожен, јер је први 
корак повећање, уместо смањења минуса у каси. Моје мишљење је да ММФ то неће прихватити 
и да то није добра полазна основа за разговор – оценио је Петровић. 

И док је Фискални савет расходној страни ребаланса дао негативну оцену, проходну је 
похвалио. Те мере ће ове године обезбедити смањење дефицита за 20 милијарди. Пореска 
реформа је приходно позитивна, раст плата и пензија је нижи од инфлације. Промене пореских 
закона (ПДВ, акцизе, порез на доходак) доносе потребно повећање прихода и доприносе 
уређењу јавних финансија. Повећање ПДВ-а са 18 са 20 одсто погодиће грађане, али не у 
великој мери. Рачуница Фискалног савета показује да ће трошак просечног домаћинства бити 
повећан за свега 0,9 одсто. Добра мера је и то што се уређује систем буџетских корисника са 
сопственим приходима (као што су агенције и фондови), што повећава транспарентност, кажу у 
Фискалном савету. 

Све то, ипак, није било довољно да се јаз у каси између прихода и расхода смањи, јер су расходи 
већи за око 25 милијарди. 

И када је реч о 2013. години, у рачуници Министарства финансија нешто не штима. План 
надлежних је да се догодине уштеди око милијарда евра како би се минус у каси смањио на 
четири одсто бруто домаћег производа (БДП). Међутим чланови Фискалног савета нису успели 
да виде где ће влада уштедети око 300 милиона евра. 

– Чак и да се дефицит смањи на четири одсто БДП-а то неће бити довољно да се ниво јавног 
дуга смањи, јер ће он и током следеће године наставити да расте. Стабилизација је, уз изузетно 
оштро смањење дефицита, могућа тек у 2014. години, док је смањење нивоа јавног дуга могуће 
тек од 2015. године – објашњавао је Петровић шта је неопходно урадити како би Србија избегла 
грчки сценарио.   

Тренутно јавни дуг је на нивоу од око 56, а до краја године достићи ће 60 одсто БДП-а. По 
Закону о буџетском систему, он не може бити већи од 45 одсто БДП-а. 

„13. пензија” – лоша мера 
Програм исплате 13. пензије негативно оцењујемо, јер је произвољан и лоше усмерен, казао је 
Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета. Тиме се дисквалификује око 100.000 старих 
који уопште не примају пензију и који су у лошијој ситуацији, додаје. 
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– Не узима се у обзир имовинско стање осталих чланова домаћинства. Па ће тако 16.000 
динара добити пензионер који издржава супругу која нема никакву пензију, али и пензионерка 
са 14.000 динара чији муж има релативно добру пензију – указао је Алтипармаков. 

А. Телесковић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/autobuska_stanica_bice_javno_preduzece.4.html?news_id=247519 

Општинске власти у Врњачкој Бањи хоће да из стечаја купе АТП Мораву 

Аутобуска станица биће јавно предузеће? 
АУТОР: БОБАН КАРОВИЋ 

Београд - „Мали акционари Аутопревоза из Врњачке Бање су осам година писали и упознавали 

све надлежне институције о проблемима који су настали после катастрофалне приватизације 

овог предузећа, али нико није реаговао“, кажу за Данас бивши радници овог предузећа које је 

после друге приватизације отишло у стечај. Ипак, наде полажу у план новог председника 

општине, који је предложио да локална самоуправа купи некадашњи Аутопревоз, сада, АТП 

Мораву и формира ново јавно предузеће, а да ли ће у томе успети знаће се већ 2. октобра, за 

када је заказана продаја.  

 
План нових општинских власти има логику јер је реч о једном од најпознатијих туристичких 
центара у коме је питање превоза и аутобуске станице витално за читаву привреду. Ипак, већ 
сада је јасно да ће велики проблем бити то што је бившем власнику, Остоји Тегелтији, држава, 
чињењем или нечињењем, омогућила не само да отера фирму у стечај, него и да највећу 
вредност АТП Мораве, аутобуске линије, извуче из стечајне масе. Наиме, према подацима до 
којих је дошао наш лист, Тегелтија је оснивао наводно ћерке фирме, а заправо предузећа која 
су именом и адресом асоцирала на повезаност са АТП Моравом. Реч је о приватним 
предузећима регистрованим на његове блиске рођаке, попут Мораве турс, у делатности 
градског и приградског превоза, чији је званични власник Крстан Тегелтија. На такве фирме 
пребацивао је линије АТП Мораве, које у просеку доносе најмање по 100.000 динара месечног 
прихода, а од тих закупа и данас зарађује, иако је врњачко предузеће у стечају. 

- Више пута смо се обраћали министарству, помоћнику министра за друмски саобраћај 
Милораду Илићу доставили смо све податке о линијама старог Аутопревоза. Обавештавали смо 
га о незаконитостима које чини Тегелтија тако што одлива линије из матичног предузећа. 
Илић нас је и обавестио да Тегелтија не може линије Аутопревоза да пребаци ни на једну од 
својих ћерки фирми без сагласности малих акционара. У другом допису нам је, такође, рекао да 
све док АТП Морава поседује решење за рад и записник о раду, Тегелтија не може пребацити 
линије на друге фирме. Упркос томе он је све време премештао линије у друге фирме и тако је 
чинио све до прошле године. Кад је наступио стечај, највећи број линија предузећа већ је био 
пресељен у друге фирме - објашњава бивши радник Драган Николенџић. Према његовим 
речима, они су и ове године замолили министарство да у регистрационом периоду не дозволи 
да се те линије пребаце на друго предузеће, али је то ипак учињено. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/autobuska_stanica_bice_javno_preduzece.4.html?news_id=247519
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Бивши радници, који су често организовали и протесте због те приватизације, тврде да је било 
низ злоупотреба којима је бивши власник оштетио и предузеће и државу. 

- Отпуштао је раднике као технолошки вишак уз мизерне отпремнине, а одмах запошљавао 
нове људе. Велики део возног парка некада јаког аутопревозника продао је чак и као старо 
гвожђе, али новац није завршио на рачуну АТП Мораве, него у његовом џепу. Готов новац са 
благајне је подизао и преко путних налога за службена путовања на имена службеника фирме, 
иако они нити су то знали, нити су игде путовали - тврди за Данас бивши радник Момчило 
Џамић и додаје да су радници фирме, која је некада упошљавала 450 људи, крајем 2009. 
ступили у штрајк, али до договора са власником није дошло, што је био коначни крај за 
предузеће. Али, током штрајка, полиција је ухапсила Остоју Тегелтију и он је у притвору провео 
годину дана. 

Међутим, оно што је тренутно најзанимљивије у целом случају јесте чињеница да је Тегелтија у 
првостепеном поступку осуђен на казну од 4,5 године, али да правоснажна пресуда није донета 
ни после годину и по дана, те је он још увек на слободи. 

Наиме, Виши суд у Краљеву пресудио је да је Тегелтија крив због „искоришћавања службеног 
положаја и прекорачења овлашћења, чиме је себи и другима прибавио корист већу од 1,5 
милиона динара“. Суд је у том поступку утврдио и да је кредит за куповину 70 одсто акција 
тадашњег Аутопревоза, Тегелтија, као власник новосадске фирме Травел - травел, подигао 
кредит од 66 милиона динара код новосадске филијале Агробанке. Притом је, као обезбеђење, 
ставио хипотеку на Аутопревоз, чак три дана пре него што је постао власник. У наредних 
годину дана, кредитну обавезу према Агробанци измирио је са 57 милиона динара из кредита 
код Металс банке, а то задужење је после неколико дана „покрио“ из новог кредита опет код 
Агробанке, али је дужник сада била врњачка фирма, а не његово матично предузеће. У 
првостепеној пресуди наводи се и да је Тегелтија изманипулисао управни одбор АТП Мораве, 
обезбеђујући одлуку о преузимању дуга, али без износа задужења, а потом је, тврди се у 
пресуди, председника Управног одбора довео у заблуду и он је потписао одлуку о преузимању 
кредитне обавезе од 57 милиона динара мислећи да је реч о књиговодственој трансакцији. Све 
то показује да је Морава већим делом сама себе купила. 

Према истој неправноснажној пресуди, Тегелтија је осуђен и због тога што је као директор 
одлучио да АТП Морава, без овлашћења и одлуке Управног одбора, купи предузеће Радио-
телевизија Врњачка Бања. На аукцији приликом продаје овог предузећа учествовао је, са 
Тегелтијиним овлашћењем, Бранко Смиљанић, радник АТП Морава. Вредност имовине те 
медијске куће процењена је на 450.000 динара, али је Смиљанић излицитирао износ од чак 191 
милиона динара. Ипак, уговор о куповини није закључен, те је Агенција за приватизацију 
тужила АТП Мораву, која је пресудом обавезана да исплати више од 57 милиона динара. 
Занимљиво је да је новцем истог предузећа купио и краљевачке Ибарске новости , које у 
саставу имају недељни лист и телевизију, али је и тај уговор раскинут. 

Хроника 
Аутопревоз је први пут приватизован 2004. године. Продат је на аукцији за 31 милион динара 
или 450.000 евра, али је та приватизација после две године раскинута. Остоја Тегелтија купио 
га је одмах потом на берзи и за пакет од 70 одсто акција платио је 56 милиона динара. 
Предузеће је осим станице располагало и замашним возним парком, а држало је 59 
међународних и међуградских линија. Аутобуса више нема, од предузећа је остала само 
станица, а фирма је у стечају. Радници и данас приговарају због ове приватизације 
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подсећајући да су „од својих уста одвајали да би ову фирму изградили без учешћа државе и 
локалне самоуправе, а држава ју је продала појединцу да је растури и опљачка“. 

Продата станица у Трстенику 
Аутобуска станица у суседном Трстенику била је саставни део бившег Аутопревоза, касније 
АТП Мораве и ушла је у стечајну масу. Продата је у посебном поступку пре два месеца 
крушевачком Југопревозу, који је као једини заинтересовани купац прихватио почетну цену 
од око 15 милиона динара. Иначе, хипотеку на станицу у Трстенику је имала Агенција за 
приватизацију и она је покренула њену продају, ради намирења дела дуга насталог приликом 
неуспешне продаје Врњачке радио-телевизије. 

Помоћ за кредите код Агробанке? 
Бивши радници овог бањског предузећа поднели су Привредном суду у Краљеву тужбу за 
ништавност уговора о приватизацији и платили таксу како би представка ушла у поступак, 
али суд ни данас, после више од годину дана, није покренуо тај случај. Тачније, они траже да 
се прогласи ништавним хипотекарни уговор код Агробанке, који је Тегелтија склопио три 
дана пре куповине предузећа. С друге стране, није познато колико је кредита претходних 
година Тегелтија подигао код Агробанке, али новинар Данаса дошао је до снимка на ком се 
види како Матеја Мијатовић, некадашњи председник Општине Врњачка Бања и начелник 
Рашког округа, каже да је помогао Тегелтији да код поменуте банке добије кредит, али да их је 
овај касније „преварио“. Непознато је на који начин је Мијатовић, чији син ради у Агробанци, 
помогао Тегетлији да добије кредите код те банке. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/u-%E2%80%9Ecistoci%E2%80%9D-zakazali-strajk 

У „Чистоћи” заказали штрајк 
 

Самостални синдикат у ЈКП „Чистоћа” заказао је генерални штрајк за понедељак, 
24. септембар, уколико до тада не буде исплаћена авгутовска зарада и ако 
Скупштина града не доносе одлуку да се из делатности предузећа избрише 
хватање паса и мачака луталица. 

Члан Штрајкачког одбора Бобан Петковић каже да је пословодство са синдикатом пре месец и 
по дана послало Скупштини града захтев да се из делатности предузећа изузме хватање 
животиња луталица, али  да Град још није ништа одлучио. 

- Предузеће нема пара и неће га ни имати и то је оно што забрињава. Рачун је непрестано у 
блокади, новац траже добављачи и суд ради исплате  одштета од уједа паса - каже Петковић 

Због смене градске власти јуче нисмо успели да добијемо изјаве руководства „Чистоће”.         

З. Д. 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/u-%E2%80%9Ecistoci%E2%80%9D-zakazali-strajk


9 

 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=09&dd=13&nav_category=9&nav_id=642734 

Директор: Пропао штрајк у "Јумку" 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Врање -- Генерални директор "Јумка" из Врања Зоран Стошић изјавио да је 

најављени генерални штрајк радника ове компаније дефинитивно пропао због 

синдиката. 

 "Сада постаје јасно да је све ово време руководство Асоцијалције слободних и независних 

синдиката у ’Јумку’ манипулисало радницима, јер адреса за решење проблема ове компаније 

није у Врању, већ у Београду", казао је он за Тањуг. 

Први човек врањских текстилаца ту констатацију поткрепљује чињеницом да је држава са 64 

одсто већински власник компаније и да је све што се последњих скоро три године догађа у 

"Јумку" последица "баласта прошлог времена".  

 

"Видите, после једног периода безнађа, ово руководство је у последњих скоро три године 

успело да пословима за Војску Србије, полиције и великих домаћих компанија, покрене 

производњу, а радници су за 33 месеца примили 33 плате", објашњава Стошић.  

 

Он зато пита где је логика да АСНС тражи смену овог руководства, зато што не може да 

радницима обезбеди 17 месечних зарада и средства за повезивање радног стажа за оно време 

док компанија није радила због недостатка посла.  

 

"И уместо да сви скупа, радници, руководство, локална самоуправа, извршимо притисак на 

Владу Србије, јер је овакав ’Јумко’ држави преко потребан, тај синдикат угрожава и ово што 

данас радимо и шири дезинформације о претњама отказима учесницима штрајка", тврди 

Стошић.  

 

Он додаје да није истина и није могуће да је "пет стражара затворило 1.000 радника у хале", већ 

је посреди нешто друго - радници су "прочитали" зле намере организатора.  

 

Директор "Јумка" каже да штрајк радника сам по себи није ништа ново, али истиче да је овај, 

својим захтевима, тренутком и списком захтева индикативан, јер се њиме и радницима и 

јавности баца "прашина у очи".  

 

"Последњи штрајк није само непотребан, већ је јако штетан. Све што се догодило у протеклих 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=09&dd=13&nav_category=9&nav_id=642734
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неколико дана наводи на закључак да он није осмишљен у овом синдикату и да су његови 

идеолози ван ових капија", тврди генерални директор врањског "Јумка". 

 

ЈУЖНЕ ВЕСТИ 

http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Pirot-radnici-ocekuju-nove-ugovore.sr.html 

Пирот: радници очекују нове уговоре 
Аутор Владимир Вељковић Извор Јужне вести   

 

Представници Самосталног синдиката очекују да ускоро почну преговори 
запослених са новим власником пиротског Првог маја. 

Председник Самосталног синдиката у пиротској фабрици Зоран Живковић каже да су 
синдикалци задовољни што се кренуло са мртве тачке, али да тек треба да уследе разговори о 
новонасталој ситуацији. 

- Ми смо, као синдикат, тражили раскид приватизације са претходним власником и сматрам да 

је уговор о купопродаји раскинут касно. Сада са новим власником треба да се договоримо о 

даљем наставку сарадње. Ми очекујемо да се запосленима понуди нови уговор о раду како би 

знали на чему смо. Према новом купопродајном уговору нови власник је у обавези да упосли 

прво 600 радника, а потом до краја године још додатних 500. Желим да обавестим раднике да 

знају да су они запослени у Првом мају све док не потпишу нови уговор о раду или док се не 

пријаве за социјални програм. Нови власник је најавио да ће бити прво уговори за запослене од 

по 3 месеца. Ми, као синдикат, желимо да обезбедимо наше раднике – каже Живковић. 
О преговорима и својим захтевима синдикат је обавестио и представнике надлежних 
министарства. 

- Свако треба да одлучи да ли хоће да ради или да искористи социјални програм. Када су у 

питању радници који желе ову другу варијанту ми захтевамо да се примени исти програм као у 

нишком Нитеxу. Свесни смо у каквом стању је републички буџет, али у питању су радници који 

су такође радили у текстилној индустрији и запослени у Првом мају нису грађани другог реда – 

напомиње Живковић. 
Енглеско-словеначка компанија АХА Гроуп купила је производне погоне фабрике, али не и 
трговачку мрежу. 

- Ми смо, као синдикат, већ поднели тужбе због разлике коју су запослени добијали у односу на 

републички минималац. Очекујем да се од продаје тих објеката надокнади штета коју смо 

претрпели, по завршетку судског процеса  – објашњава Живковић. 
Први мај тренутно ради нормално и испуњава раније уговорене обавезе. Од 1. октобра нови 
власник званично преузима постројења фабрике које је купио прошле недеље. 

 

http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Pirot-radnici-ocekuju-nove-ugovore.sr.html
https://www.juznevesti.com/Ekonomija/Prodat-Prvi-maj.sr.html
https://www.juznevesti.com/Ekonomija/Prodat-Prvi-maj.sr.html

