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Смедерево: Страх од репризе штрајка 
 
Ј. ИЛИЋ  

Радници смедеревске железаре траже реакцију владе. Покретање пећи - 100 

милиона долара. На плаћеним одсуствима је близу 4.000 радника, а њих око 1.300 

ради на одржавању 

- Не желимо репризу великог штрајка из 2003. године. Ако не уваже наше захтеве, довешћемо 

5.200 радника у фабрику или изаћи на ауто-пут, прете синдикалци 

- Синдикати железаре Смедерево траже хитан састанак са Радном групом за железару и 

информације о државном плану за челичану. Тендер истиче за пет дана, производња није 

покренута иако је најављивано, а уколико социјални дијалог изостане, синдикати прете 

протестима. Како је најављено из Владе, тендер ће бити поништен, јер се за Железару 

преговара са озбиљним играчима. 

 

Док су ударне вести изјаве државних чиновника о испитивању спорне приватизације 

“Сартида”, поништавању тендера и новим преговорима, стрпљење 5.200 радника Железаре је, 

очито, на измаку. 
КАНДИДАТМинистар рударства Милан Баћевић изјавио је у уторак да је једна руска компанија 
заинтересована за преузимање Железаре у Смедереву. 
 - Та компанија пре три дана је била на разговорима у Београду - рекао је Баћевић у Амбасади 
Србије у Москви, после састанка српско-руског међувладиног комитета за сарадњу. Он није 
желео да открије ко је заинтересован за Железару, али је навео да се ради о компанији која је 
“везана за неке друге послове у Србји”. 

Сидникати су искључени из државног управљања фабриком, а у последњем писму од 

председника Владе Ивице Дачића и министра финансија Млађана Динкића траже хитан 

дијалог. 

- Због некоректног понашања Владе Србије, која се ставила на страну компаније “Ју-Ес стил”, 

2003. године имали смо штрајк који је трајао 37 дана. Синдикати и запослени не желе репризу 

- каже се у отвореном писму Влади. 

Производња у железари привремено је обустављена почетком јула на рок до 1. септембра, али 

високе пећи и даље стоје. За покретање производње, према сазнањима “Новости”, потребно је 

око 100 милиона долара и најмање 45 дана од тренутка покретања поступка набавке сировина - 

руде и кокса. То значи да и када би набавка кренула данас, пре краја октобра пећи не би могле 

да се потпале. 
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На плаћеним одсуствима је, већ месецима, близу 4.000 радника, а њих око 1.300 ради на 

одржавању, овакво стање месечно државу, према незваничним проценама, кошта око десет 

милиона евра. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:395574-Povisice-nema-do-proleca 

Повишице нема до пролећа 
 
Б. СТЈЕЉА  

Упркос великој инфлацији, разговор о најнижој цени радног сата на дневном реду 

тек у марту. Од минималца живи 150.000 радника, последњи пут коригован у 

априлу, када је евро био 111 динара 

Најмање 150.000 радника у Србији који живе од минималца неће се обрадовати све до марта 
2013. године. Важећа цена радног часа на снази је од априла, али је њена вредност значајно 
мања него што је била у тренутку када је ступила на снагу. Зато синдикалци сматрају да би се 
минималац могао “прекројити” и пре зацртаног рока, иако послодавци не деле њихов став. 
- Минимална цена радног сата је у априлу значајно подигнута, са 102 на 115 динара, управо зато 
да се не би мењала до марта 2013. године. Тиме је заправо начињен уступак послодавцима јер 
се и тада прогнозирало да ће вредност сатнице бити далеко мања већ на јесен, а камоли идуће 
године - објашњава Бранислав Чанак, председник УГС “Независност” и члан Социјално-
економског савета. - Ако потраје овакав тренд и вредност минималне сатнице настави да пада, 
ми нећемо смети да ћутимо и чекамо март већ ћемо затражити да се на савету утврди нова 
цена. 
 

МИНИМАЛАЦ ПОКРЕЋЕ ТАЛАС РАСХОДАПовећање минималне зараде повлачи и друге 
трошкове. У Министарству рада наводе да се подижу и новчане накнаде за незапослене јер оне 
не смеју бити ниже од 80 одсто минималца. И плате које даје Фонд солидарности се ослањају 
на минималац, а он се узима и као основица у обрачуну зарада свим радницима који примењују 
гранске колективне уговоре. 

У Социјално-економском савету подсећају да је најнижа цена радног сата у априлу доживела 
највећи скок у последњих десет година. На том износу је инсистирала држава, а свој предлог 
аргументовала потрошаком корпом. Она је у марту износила 29.648 динара и за њу су биле 
неопходне 1,67 минималне плате. Данас је, рачунају у Републичком заводу за статистику, за 
исту корпу неопходно потрошити 31.296 динар, односно једну и по минималну плату. 
Ипак, иако синдикалци кажу да је инфлација и пад динара (евро у априлу био 111, данас је 118 
динара) довољан разлог за ревизију минималца, и у УГС “Независност” и у Савезу самосталних 
синдиката Србије сумњају да ће послодавци бити расположени за разговор на ову тему. 
- Вредност минималне сатнице јесте девалвирана, а чињеница је да минимална зарада није 
довољна за живот, али ако наставимо да повећавамо расходе све више ће људи остајати без 
посла и то ће бити највећи “учинак” - каже Небојша Атанацковић, председник Уније 
послодавца Србије. - Подизањем минималца подиже се и коефицијент зараде, а самим тим и 
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укупна маса за плате, што многима представља велике расходе. Зато је сасвим нереално 
размишљати о било каквим повишицима све док се не стекну услови и привреда иоле опорави. 
 

МЕЊАНА 13 ПУТА 
Цена најнижег радног сата се мењала 13 пута од 2005. године до данас, показују подаци 
Социјално-економског савета. Тако је, на пример, у 2005. она била 38,5 динара, 2006. 41 динар, 
2007. 55 динара... Троцифрени број достигла је тек прошле године када је у мају 2011. порасла 
са 95 на 102 динара. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.289.html:395630-Djukic-Bolesni-vise-nece-cekati 

Ђукић: Болесни више неће чекати 
Јелена СУБИН  

Министар здравља Славица Ђукић Дејановић: Треба нам још новца за прегледе. 

Нико ко је животно угожен, неће месецима бити на листи. Не одустајемо од 

плаћања лекара по учинку 

 
ЗДРАВСТВЕНИ радници испољили су много разумевања када је реч о ситуацији у којој се 
налазе све институције које се финансирају из буџета, па самим тим и здравство. А договорено 
повећање зарада у октобру, потом и у априлу следеће године, обезбедиће им бар минималну 
накнаду за трошкове живота који су све већи. 
Овако министар здравља Славица Ђукић Дејановић, за “Новости”, коментарише последњи 
договор с представницима синдиката, када је Влада на сто изнела понуду о повишици од два 
пута по два одсто, једину коју државна каса сада може да истрпи. Она признаје да износ није 
довољан, али верује да “бели мантили”, ипак, неће затварати ординације. 
 

* Поново се чују захтеви здравствених радника да се обрачун плата по учинку 
одложи док се о свему не изјасни Уставни суд. Хоће ли примена капитационе 
формуле почети када је планирано? 
ЛОКАЛ ХОЋЕ ПРОМЕНЕ* ХОЋЕ ли се наставити формирање савеза на локалу са СНС?  
- Очигледно да ће и даље бити промена на локалу.  
А стиче се утисак да велики број средина има вољу да направи власт као на државном нивоу. 

- У сваком случају капитациону формулу почећемо да примењујемо од 1. октобра. Због 
количине новца који нам је на располагању, износ намењен награђивању учинка је 
минималан, скоро симболичан. То је, међутим, довољно да стимулише лекаре и сестре који 
воде посебну бригу о пацијентима. Биће више плаћени и лекари и њихови тимови који раде на 
томе да подигну посао на виши ниво и поврате поверење у институцију изабраног лекара. А 
свуда у свету здравствени радници су различито награђени. 
* Хоће ли, с друге стране, бити смањивања зарада онима који не остваре норме? 
- Нико неће имати мању плату од постојеће, а која им је загарантована. 
* Очекујете ли, можда, нове протесте здравствених радника? 
- Учинићу све да не дође до обуставе рада. 
* Шта за пацијенте, конкретно, значи одлука о највишим ценама лекова која је 
недавно усвојена? 
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- Та одлука је “одблокирала” набавку 251 лека, којих на тржишту нисмо имали више од годину 
дана. Ових медикамената сада ће бити и њихова максимална цена биће утврђена како 
процедура налаже. Конкретно, лекови ће да коштају највише колико износи њихова средња 
цена у Словенији, Хрватској и Италији. 
* Која је гаранција да ће се појавити и медикаменти којих нема више од пола 
године, као што су “бруфен” или “ласикс”? 
 

НАПРЕДЊАЦИ И ДЕМОКРАТЕ НЕУПОРЕДИВИ* КАКО оцењујете коалициону сарадњу са 
СНС?  
- Први утисак је да су чланови Владе са којима сарађујем заиста одговорни и да се може 
очекивати коректна сарадња. Чланови Владе с којима сам контактирала посвећени су послу и 
имају амбиције.  
Мислим да су одговорни људи у извршној власти, али ништа нећемо причати док не прође 
првих сто дана, када ћемо сумирати резултате. 
* Какав је ваш утисак - да ли власт сада ефикасније функционише, него кад сте били у савезу са 
ДС? 
- Савез са ДС и садашња коалиција не могу да се пореде. У претходном периоду направили смо 
велике кораке, имала сам добру сарадњу и са претходним партнерима. 
Али, политичка воља грађана је таква да онај ко уђе у власт, треба да сарађује. 

- Повећање цена је гаранција. Ти лекови се више неће куповати у иностранству и овде 
шверцовати. Они спадају у групу неопходних лекова, а “бруфена” и “ласикса” већ дуго нема. 
Досад су се избегавале одлуке о највишој цени, а та одлука сада постоји и сви ће моћи да набаве 
лекове. Очекујем их у продаји већ за недељу дана. 
* Произвођачи и даље негодују и траже да се ценовник усклади с растом евра. 
Постоји ли могућност да се пронађе неки “средњи курс”? 
- Тренутни курс, који се примењује при одређивању цене лекова, није реалан. Упутила сам 
иницијативу Влади да се износ што пре усклади. Републички фонд за здравствено осигурање 
прави обрачун на основу курса који је одредила Влада, а он одавно није реалан. Зато сам дала 
налог да ресор на чијем сам челу, заједно са Министарством трговине, пронађе средњи курс, а 
тај предлог ће потом бити упућен и Министарству финансија. И сви су дали налог својим 
сарадницима да се та уредба брзо донесе. 
* Мислите ли да ће то бити понуда која се не одбија? 
- Очекујем да ће тај курс који ће се примењивати за обрачун бити стимулативан и за 
произвођаче и за трговце. Отклонићемо све формалне сметње, јер нам је свима у интересу да 
немамо бриге око снабдевања лековима. А Уредба би требало да омогући да нико не ради на 
своју штету. Сада су произвођачи и трговци на потезу, јер ће, можда, једно време морати да 
раде “на нули”, док се не регулише цена. Разумем њихово незадовољство, али се надам да ће 
Уредба бити донета током овог месеца и да ће проблем бити решен. 
* Хоће ли здравствена каса успети да издржи нову листу, на којој је још 47 лекова 
који ће се издавати на рецепт? 
- Формирана је комисија при Министарству рада, чији је задатак да направи комплетну 
процену око лекова. Кад заврше посао, знаћемо на чему смо. 
* Да ли сте тражили да вам се ребалансом повећа износ намењен здравству? 
- Нама је потребан додатан новац за превентивне делатности, примарну здравствену заштиту, 
за спречавање оболевања, скрининг програме... Очекујемо већу суму него што је досад била. 
* Очекујете ли помаке око дугачких листа чекања на поједине прегледе? 
- Све листе чекања биће преконтролисане. И у тај посао уложићемо велике напоре. Међутим, 
постојање листа чекања не значи да ће било коме бити угрожено здравствено стање. Контрола 
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листа мора бити урађена заједнички, на нивоу свих установа у Србији, а не само на нивоу 
болница. То подразумева да се среде спискови за уградњу кукова, колена, операције катаракте, 
срца... Уз то, треба да сагледамо и кадровске потенцијале на нивоу земље, а после свега тога 
сигурна сам да ће се дужина чекања смањити. С друге стране, постоје и ситуације када чекање 
не угрожава пацијента и не погоршава његово стање. У тима случајевима реч је о заказном 
термину за интервенцију, што постоји у читавом свету. Једно је сигурно - нико ко је угрожен не 
сме да чека. 
* Очекујете ли да се, у склопу борбе против корупције, отворе неке афере и у 
здравству? 
- Очекујем да ће тужилаштво и органи унутрашњих послова радити и у здравству, као и у свим 
другим делатностима. Мислим да је прича о огромној корупцији у здравству питање 
перцепције. Кад се помене здравље, сви су осетљиви. А због разних прича о корупцији 
деградирана је читава армија вредних људи. Треба све утврдити, а ко је прекршио закон или 
злоупотребио положај, мора да одговара. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Radnici-traze-socijalnu-pomoc.sr.html 

Радници траже социјалну помоћ 

Центар за социјални рад и филијала Фонда здравственог осигурања места окупљања 

крушевачких радника 

Крушевац – Центар за социјални рад у Крушевцу и Филијала здравственог осигурања и даље 
су места окупљања радника „14. октобра”, који траже једнократну социјалну помоћ и оверу 
здравствених књижица. Синдикати некадашњег гиганта српске металоградње настављају 
битку са руководством за обезбеђење посла и притисак на Владу Србије да одговори својим 
обавезама као већински власник предузећа. 
Први септембарски поход на Центар за социјални рад искористило је 25 радника да преда 
захтеве за једнократну социјалну помоћ, која може износити од једне до шест хиљада динара. 
Директорка Центра за социјални рад Слађана Чабрић обећала је да ће на пријему 
документације радника „14. октобра” ангажовати још једног социјалног радника, с обзиром да 
је најављено више од 1.500 таквих захтева. Радници верују да ће добити макар једнократну 
помоћ, а социјални радници за 2012. годину имају на располагању 45 милиона динара за све 
намене, од чега за једнократна давања 11 милиона, од којих је већ утрошено десет. Скупштини 
града је поднет захтев да се обезбеди још девет милиона динара ребалансом буџета, али и то је 
недовољно за све радничке захтеве. Поред „14. октобра” захтеве подносе и радници „Жупе”, 
„Савременог дома” и других предузећа у којима нема зарада. 

Социјална радница Даница Гајић објаснила је радницима да дневно може бити обрађено око 
25 њихових захтева, а уз додатно ангажовање дупло више. Због тога су синдикати понудили 
социјалним радницима да захтеве примају у просторијама „14. октобра” у „којима ионако нема 
довољно посла”. 
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Представници репрезентативних синдиката „14. октобра” и руководства и јуче су у Београду 
разговарали са државним секретаром у Министарству финансија Александром Љубићем и 
представницима Агенције за приватизацију. „Октобарци” захтевају обртна средства за 
покретање производње, исплату осам заосталих зарада и оверу здравствених књижица. 

Р. Станковић 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Drzava-ih-je-po-drugi-put-zaboravila.sr.html 

Држава их је по други пут заборавила 

Радницима „Заставе”, који су јануара прошле године остали без посла, сада касне и бедне 

месечне надокнаде, па су јуче протестовали са захтевом да им се исплати бар за јули обећаних 

19.000 динара 

Крагујевац – Прво им је обећано да ће сви добити посао у „Фијату” или код неког од 
коопераната, а када су послати на „биро рада”, остали су и без бедних месечних надокнада које 
су „потписали” њихови синдикални представници. Реч је о бившим радницима „Заставе”, који 
су јануара прошле године проглашени технолошким вишком, са обавезом да се у организацији 
Националне службе за запошљавање обуче за неко од занимања која су потребна „Фијату” или 
његовим добављачима. У таквој ситуација нашло се више од 900 радника, а јуче је њих око 
стотинак протестовало у центру града, са захтевом да им се исплати бар јулска надокнада од 
19.000 динара. 
– Сви су нас преварили. Синдикалци и градски политичари су нам прво рекли да смо 
приоритет на „Фијатовом” списку, а када смо завршили на евиденцији за незапослене, на нас 
су, изгледа, сви заборавили. За свако радно место држава „Фијату” даје по 10.000 евра, а нама 
не може да исплати ни ову цркавицу. Уз то, бивша фабрика нам је остала дужна и стаж за 2010. 
годину – каже машински инжењер Владимир Ковачевић, који је у фабрици аутомобила радио 
17 година. 

Пред долазак „Фијата” у Крагујевац, 2008. године, синдикат „Заставе” и представници града 
потписали су споразум у којем је стајало да ће сви радници фабрике аутомобила, без обзира на 
даља дешавања, бити збринути и да нико не може остати без посла. Три године касније, уместо 
радног места, њима је понуђен споразумни раскид уговора, опет са обећањем да ће убрзо 
засновати радни однос код неког од „Фијатових” коопераната. Била је то, заправо, својеврсна 
„куповина времена” и начин како да се град и држава заштите од евентуалних протеста, по 
којима је Крагујевац познат. 

– Само су нас завлачили, а двогодишња обука на коју смо морали да идемо организована је пре 
свега зато да би нас склонили са улица – мисли Славица Томас, која је 18 година била 
аутолакирер у „Застави”. 

Приче ових радника су мање-више исте, без обзира на то да ли је реч о аутолакиреру, 
монтажеру, економисти, правнику или машинском инжењеру. Сви су у „зрелим годинама”, а за 
такве нема посла у Крагујевцу. У „Фијату” су инсистирали да им са Националне службе за 
запошљавање пошаљу младе људе. Прво су тражили инжењере до 25, а када им је речено да 
таквих нема у довољном броју, граница је померена на 30 година. 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Drzava-ih-je-po-drugi-put-zaboravila.sr.html


8 

 

– Ја сам пет пута конкурисала за посао откад сам избачена из „Заставе”, али ми нико никад 
није одговорио. У овом граду нема посла ни за нашу децу, а камоли за нас старије – прича 
Бранка Килибарда, којој диплома Економског факултета сада не значи ништа. 

У организацији крагујевачке филијале Националне службе за запошљавање и „Заставе” за ове 
раднике је организована обука. Неки су похађали курс за месара, а неки за компјутерског 
програмера. Многима је запало да поново уче исте ствари, па су правници ишли на обуку за 
нотара, а економисти за књиговођу. Било је то још једно понижење које су морали да истрпе. 

– Учила сам поново све што знам, и то много боље од оних које је ова градска власт запослила у 
некој својој служби, по партијској линији и рођачким везама. И то ме је највише болело – каже 
Гордана Миливојевић, некада запослена у правном сектору „Заставе”. 

Обавезни део обуке био је и течај енглеског језика. Сви су, кажу, редовно ишли на предавања и 
решавали тестове, будући да би им без доказа о похађању наставе била укинута месечна 
надокнада коју примају на „бироу рада”. 

Заменик градоначелника Крагујевца Небојша Здравковић обећао им је да ће са надлежнима у 
Влади Србије разговарати о њиховом проблему. 

Шансе ових радника да утичу на „институције системе” све су мање. Јануара следеће године за 
њих ће бити завршена обука и „привилеговани“ статус на „бироу рада“. Тада ће свако од њих 
бити тек један од 23.000 незапослених Крагујевчана. 

Бране Карталовић 

http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Kako-je-prodat-Sartid.sr.html 

Како је продат „Сартид” 

Иван Вујачић, некадашњи амбасадор Србије у САД изјавио је да је „Сартид” купљен за 33 

милиона долара 

О „Сартиду”, „металуршком гиганту” који је уместо челичних лимова производио огромне 
губитке почеле су расправе готово одмах по потписивању уговора о продаји овог концерна црне 
металургије америчком „Ју-Ес стилу”. О судским одлукама, документима, одговорности 
највиших државних функционера и правосуђа расправља се на сваких неколико месеци, а 
прича је актуелизована после најаве премијера и министра полиције Ивице Дачића да ће 
„Сартид” бити први на списку провера спорних приватизација. 

Када је 31. марта 2003. године словачка компанија „Ју-Ес стил Кошице”,која послује у саставу 
америчке корпорације „Ју-Ес стил”, купила „Сартид” за 23 милиона долара, ослобођена је 
обавеза плаћања дугова које је смедеревски гигант имао према повериоцима. Дугови су тада, 
према незваничним информацијама, процењени на више од пет стотина милиона долара. 
Осим „Ју-Ес стила” за куповину „Сартида” озбиљно је била заинтересована и компанија „ЛНМ 
холдингс”, која је за годину дана, од марта 2002. до марта 2003. године, упутила више писама 
тада најодговорнијима у српској влади: премијеру Зорану Ђинђићу, министру за привреду и 
приватизацију Александру Влаховићу и министру за економске односе са иностранством 
Горану Питићу. У тим писмима „ЛНМ холдингс”обавестио је државне руководиоце о својој 
намери да купи смедеревску железару, инвестира новац у развој и тржиште, али и знатно 
повећа извоз. Из компаније су понуђене две ствари о којима представници „Ју-Ес стила”нису 
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желели ни да разговарају – преузимање стечајних дугова „Сартида” и реализација социјалног 
програма за запослене. 

Американци су уведени у причу 8. марта 2002. године, потписивањем писма о намерама о 
стратешком партнерству које су потписали тадашњи директор „Сартида” Живомир Новаковић, 
председник „Ју-Ес стила Кошице” Џон Гудиш и министар Влаховић. 

Потписаним писмом, словачка компанија је стекла ексклузивно право да пет година управља 
производњом „Сартида” и убира добит, а да при том не сноси никакву одговорност за 
евентуално лоше пословање. Такође, ова компанија добила је право и да, у случају продаје 
„Сартида” неком другом, још седам година управља железаром. 

Наредни потез повукао је Трговински суд у Београду који је 30. јула 2002. године донео решење 
о стечају смедеревске железаре. За стечајног управника „Сартида” именован је Бранислав 
Игњатовић. Незванично се тврдило да је он кум са Немањом Колесаром, тадашњим шефом 
кабинета премијера Ђинђића. 

После извесног времена, Игњатовић је предложио стечајном већу да се „Сартид” прода 
непосредном погодбом са „Ју-Ес стилом”. Тадашњи министар за економске односе са 
иностранством Горан Питић, у изјави за један београдски дневни лист, тврдио је да је „цела 
прича у вези са „Сартидом” вођена из кабинета премијера. 

Увођењем „Сартида” у стечај, предузима се наредни корак „смањење куповне цене“. Медији 
извештавају да железара лоше послује, да су јој дугови изузетно велики, производња никаква, а 
вишак радника огроман. 

Председник „Ју-Ес стила Кошице” Џон Гудиш нашироко је објашњавао да у „Сартиду” нема 
производње. У бројним изјавама Гудиш се жалио и да је за исти производни капацитет у 
Америци довољно 2.000 радника, док у „Сартиду” има 10.000 запослених, не помињући при 
том да радник у Америци кошта „Ју-Ес стил” 16,98 долара на сат, док је сатница радника 
„Сартида” само 0,30 долара. 

Продаја „Сартида” завршена је у марту 2003. године када су Американци купили железару, 
плативши за „Сартид” у стечају 21,3 милиона долара, а за осталих пет зависних предузећа још 
1,7 милиона. За поменути износ новца, Американци су добили комплетну нову железару, која 
укључује шест челичана и ваљаоница и распростире се на 300 хектара, стару железару са три 
ливнице, фабрику белих лимова у Шапцу, смедеревску луку од регионалног значаја, слободну 
царинску зону у Смедереву на површини од 21 хектар, фабрику креча у Кучеву и више других 
некретнина. 

Иван Вујачић, наш амбасадор у Вашингтону рекао је за лист „Питсбург пост – Газете” 2004. 
године да је „Сартид” купљен за 33 милиона долара, од којих 23 милиона у готовини, шест 
милиона за трансакције – провизије и четири милиона за збрињавање незапослених. Наводи 
његове изјаве никада нису демантовани. 

Влаховић: Нека се све испита 
Бивши министар за привреду и приватизацију каже за „Политику” да је „Сартид” продат у 
стечајном поступку и да самим тим Агенција за приватизацију и Министарство за привреду и 
приватизацију нису могли да утичу ни на избор купца, ни на цену. 

– То предузеће није приватизовано по Закону о приватизацији. Цео стечајни поступка водио је 
Трговински суд. Погрешно се користи термин „приватизација”. Тај термин се, вероватно, 
користи и када говоримо о концесији Хоргош–Пожега – рекао је Влаховић. 
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Упитан како оцењује најаве премијера и министра полиције Ивице Дачића да ће „Сартид” бити 
први на листи за испитивање спорних приватизација, Влаховић каже: 

– Све у шта постоји сумња треба да буде испитано. Треба утврдити да ли је све рађено у складу 
са законом, да ли постоје кривци и свако ко је учествовао у незаконитим радњама треба да 
одговара. Треба испитати не само приватизације, већ и све јавне набавке за које постоји сумња 
да је нанета штета пореским обвезницима. 

Савет о случају „Сартид” 
Савет за борбу против корупције написао је 10. маја 2004. године обиман извештај о случају 
„Сартид”. У документу је, између осталог, наведено: „По свему судећи реч је о крупној 
корупцији у коју су били умешани највиши представници државе, који су уз свесрдну подршку 
судова омогућили страној компанији да оствари велику противправну добит, министар за 
привреду и приватизацију давао је изјаве које су биле усмерене на збуњивање јавности и 
прикривање договора који су се склапали иза сцене; договор министра Влаховића са 
привилегованим купцем („Ју-Ес стил”), који су прихватили влада и Републички секретаријат за 
законодавство, изведен је на штету државе.  

Колико вреди „смедеревски гигант” 
Аустријски концерн „Фест алпине” крајем деведесетих година прошлог века је тржишну 
вредност „Сартида” проценио на 430 милиона долара. То, како су тада процењивали стручњаци 
није била „претерана цена”, с обзиром на то да је овај концерн у то време био потенцијални 
купац. Пошто је, ипак, процењено да је ова цена превисока, ангажоване су две ревизорске куће 
– Економски институт из Београда и српски „Делоит и Туш”. Економски институт је проценио 
вредност капитала матичног предузећа „Сартид” АД на 57,6 милиона долара, без зависних 
компанија „Бели лимови” и „Лука Смедерево”. 

М. Дерикоњић - О. Милошевић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dobar_potez_ili_mesto_samo_za_predstavnike_krupnog_kapitala.4.html?new

s_id=247045 

Шта у удружењима привредника мисле о Националном савету за привредни опоравак 

Добар потез или место само за представнике 
крупног капитала 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - Влада Србије основала је Национални савет за привредни опоравак, који ће убудуће 

да анализира стање у привреди и припреми предлоге мера за привредни опоравак земље и 

подстицање привредног развоја. Новоформирано тело којим ће председавати премијер Ивица 

Дачић, а у ком ће бити укупно 21 члан, поделио је послодавачка удружења - једни сматрају да је 

овакав потез добар и да су у Савету окупљени и људи, док други овакву поделу виде као 

фаворизовање представника „крупног капитала“ науштрб реалног сектора. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dobar_potez_ili_mesto_samo_za_predstavnike_krupnog_kapitala.4.html?news_id=247045
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/dobar_potez_ili_mesto_samo_za_predstavnike_krupnog_kapitala.4.html?news_id=247045
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- Такав састав Савета у ком су представници крупног капитала, увознички лоби и њихов сервис 
међу економистима је разочаравајући - каже за Данас потпредседник Асоцијације малих и 
средњих предузећа Милан Кнежевић. Он истиче да у Савету има „чак петоро представника 
клуба Привредник“, и да они који представљају „крупни капитал“ нису једина привреда Србије. 
„У Савету овако није заступљено 90 одсто предузећа и тешко ће бити ако они буду креирали 
судбину малим предузећима и предузетницима“, напомиње Кнежевић. 

Драгољуб Рајић из Уније послодаваца Србије, међутим, каже за Данас да Савет није довољно 
велик да би се сви нашли у њему. „Унија на неки начин има свог представника јер Бранислав 
Грујић репрезентује грађевински сектор, онда Мирко Тодоровић је испред текстилне 
индустрије“, истиче Рајић. Он каже да привреда сада може да се избори за своја права и кроз 
Социјално-економски савет у ком ће бити шест министара, али и по исто толико представника 
репрезентативних удружења послодаваца и синдиката. „Било би лоше када бисмо сада 
тражили да имамо пет или десет савета, или неких других тела с једне стране, а да с друге већ 
дуго инсистирамо на томе да се смањује државна управа, укида непотребна администрација и 
штеди новац на тај начин“, напомиње Рајић. Задатак Савета треба да буде, сматра Рајић, да 
санира лоше економске политике за почетак, а потом и да ревитализује производњу. 

Генерална секретарка Удружења Послодавац Јована Мајсторовић каже за Данас да су они 
задовољни оснивањем националног Савета за привредни опоравак. „Задовољни смо и верујемо 
да ће чланови, међу којима су искусни представници привреде, економске струке и 
финансијског сектора, допринети системском решењу нагомиланих проблема, третираних на 
нивоу социјално-економског савета, који је потребно покренути, али и бржих реформи за 
привредни опоравак“, истиче Мајсторовићева. Она напомиње да је одређен број њихових 
чланова нашао место у овом савету, како би утицао на креирање квалитетнијег амбијента за 
пословање и како би се у фокус вратила запостављена и ослабљена економија.  

Влада именовала чланове СЕС-а 
Министри Јован Кркобабић, Млађан Динкић, Жарко Обрадовић, Славица Ђукић Дејановић и 
Зорана Михајловић нови су чланови Социјално-економског савета. Њих је на то место 
поставила Влада Србије, а пре тога дужности разрешила сада већ бивше чланове Расима 
Љајића, Душана Никезића, Небојшу Ћирића, Милана Марковића, Зорана Станковића. 
Председавајући СЕС-а је премијер Ивица Дачић. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nikolic_do_marta_sledece_godine_ispunicemo_sve_obaveze_prema_fijatu.4.

html?news_id=247047 

Председник Србије и генерални директор групације Фијат-Крајслер посетили компанију 

ФАС 

НИКОЛИЋ: До марта следеће године 
испунићемо све обавезе према Фијату 

АУТОР: ЗОРАН РАДОВАНОВИЋ 

 

Крагујевац - Држава ће до марта наредне године да испуни све своје обавезе према Фијату, 

рекао је јуче председник Србије Томислав Николић након обиласка фабрике аутомобила у 

Крагујевцу. Он је истакао да ће до краја године Србија успети да обезбеди 50 милиона евра од 

укупно потребних 90 милиона, а до марта идуће година покриће све обавезе које је у овој 

инвестицији преузела претходна влада. Николић је указао да криза погађа све у земљи, како 

државне, тако и породичне буџете. 
Фијат је, према његовим речима, ушао у огромну инвестицију. „Није лако размишљати о томе 
да се направи један нови производ, а ми можемо да их ослободимо бриге о производњи“, 
истакао је Николић, додајући да је имао прилике да се увери да ће у Крагујевцу бити 
произведени најбољи европски аутомобили. 

- Србија ће се трудити да обезбеди нека даља тржишта - најавио је Николић подсећајући да је 
„Фијат 500 Л“ и наш производ. 

Николић је подсетио да странке које сада чине владајућу већину у време док су биле 
опозиционе нису никада рекле лошу реч о инвестицији Фијата. „Сви ћемо помоћи да буде једна 
од најбољих инвестиција, ово је један од најбољих производа „Маде ин Сербиа“, нагласио је 
Николић. 

Председник Фијат групе Серђо Марконе указао је да су представници ове компаније имали 
продуктиван разговор са представницима Владе Србије, и да је пронађено адекватно решење 
погодно за напредак. Он је, такође, изразио задовољство досадашњом сарадњом, а посебно је 
похвалио радну снагу у Србији. 

Као што је наш лист најавио још средином прошле седмице, председник Србије Томислав 
Николић и генерални директор групације Фијат-Крајслер Серђо Маркионе посетили су јуче 
компанију Фијат аутомобили Србија (ФАС) у Крагујевцу. Маркионе је до сада већ посећивао 
како бившу Заставину Фабрику аутомобила, тако и компанију Фијат аутомобили Србија, док је 
Томислав Николић јуче први пут посетио нову фабрику аутомобила у свом родном граду, у 
којој италијански партнер, према уговору о формирању заједничке аутомобилске компаније у 
центру Шумадије из септембра 2008, има 67, а држава Србија 33 одсто капитала. Италијанска 
страна Маркионеовим боравком у Крагујевцу, жели да се увери у сигурност своје инвестиције у 
измењеним политичким околностима. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nikolic_do_marta_sledece_godine_ispunicemo_sve_obaveze_prema_fijatu.4.html?news_id=247047
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nikolic_do_marta_sledece_godine_ispunicemo_sve_obaveze_prema_fijatu.4.html?news_id=247047
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У Фијату су донекле и с разлогом забринути кад је даља судбина компаније Фијат аутомобили 
Србија у питању, пошто су и актуелни председник Србије, али и премијер Ивица Дачић и 
потпредседник Александар Вучић, у предизборној кампањи о Фијату и његовом пословном 
ангажману у Крагујевцу говорили изразити негативно и критички. Сасвим је извесно да је 
Серђо Маркионе у јучерашњем разговору са Томиславом Николићем желео да добије званичну 
потврду на највишем нивоу да ће Србија, као одговорна и озбиљна држава без обзира на 
доскорашње изјаве њених политичких лидера, и даље поштовати уговор претходне владе о 
формирању компаније ФАС. Упућени су сасвим убеђени да ће и нова гарнитура на челу Србије 
остати у потпуности верна заједничком послу државе и Фијата, пошто је и Николићу, Дачићу и 
Вучићу, као дан јасно да је Фијатова инвестиција у Крагујевцу, заиста највећи индустријски и 
привредни подухват у Србији у последњих неколико деценија. У реализацију овог пројекта је 
уложено више од милијарду евра, а план је да у догледно време Србији доноси до милијарду и 
по евра прихода од продаје аутомобила у свету и још око милијарду евра од извоза резервних 
делова, произведених у фабрикама главних Фијатових добављача у Крагујевцу. 

Оно о чему су Николић и Маркионе разговарали, поред евентуалног унапређења сарадње, 
односи се и на неиспуњене обавезе државе Србије према Фијату, а на шта је први човек 
групације у марту ове године, на Салону аутомобила у Женеви, упозоравао и бившег 
председника Србије Бориса Тадића. Србија, наиме, још увек није обезбедила инфраструктурне 
услове за нормалан рад нове фабрике аутомобила у Крагујевцу, јер није завршила ауто-пут од 
Крагујевца до Коридора 10, као ни Јужну обилазницу око Крагујевца, нити реконструисала 
пругу Лапово - Крагујевац - Краљево, којом се највећи број аутомобила из крагујевачке 
фабрике превози према црногорској луци Бар. 

Држава Србија није испунила ни своје овогодишње финансијске обавезе према Фијату, због 
чега је потпредседник те компаније Алфредо Алтавила, прошле среде, о томе разговарао са 
министром финансија и привреде Млађаном Динкићем, који је обећао да ће део дуга од 50 
милиона евра бити измирен након ребаланса буџета. 

Компанија Фијат званично је регистрована средином октобра 2008, и од тада до сада је 
изграђено и реконструисано 1,4 милиона квадратних метара фабричког простора. Нова 
фабрика аутомобила пројектована је за производњу 300.000 аутомобила годишње. Према 
процени фабричког синдиката, у ФАС-у и кооперантским фабрикама до краја године ће радити 
4.000 запослених. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/341187/Stecajni-duznik-GIK-Banat-treci-put-na-prodaji 

Стечајни дужник ГИК "Банат" трећи пут на 
продаји 

Танјуг  

Стечајни управник Драгица Арсић заказала је за 1. октобар трећу продају имовине стечајног 

дужника ГИК „Банат“ у Зрењанину , по почетној цени од 202, 6 милиона динара. Крајњи рок за 

откуп документације је 24. септембар. 

До сада није било заинтересованих купаца за атрактивну пословну зграду у центру Зрењанина, 

циглану у Сечњу, недовршену стамбену зграду у Зрењанину и производне погоне, некада 

познатог грађевинско-индустријског комбината који је градио и у иностранству. 

 

После објаве банкрота, прва продаја била је заказана за 31. октобра 2011. године а друга 30. 

априла 2012. године, када није било купаца, по тада истакнутој цени од нешто више од 270 

милиона динара. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/341178/Ocekuje-se-dalji-rast-nezaposlenosti-medju-mladima-u-svetu 

Очекује се даљи раст незапослености међу 
младима у свету 

Бета  

Будућност младих незапослених у свету, већ тешко погођених кризом, остаје тмурна, оцењује се 

у најновијој студији Међународне организације рада (МОР) објављеној данас у Женеви. 

МОР: Чак и у земљама које бележе знаке раног опоравка тржишта рада и где се отварају нова 

радна места, многи млади људи имају тешкоће да нађу посао 

Према овој организацији стопа незапослености међу младима ће даље порасти на светском 

нивоу због последица ширења кризе евра са развијених привреда на привреде у брзом развоју. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/341187/Stecajni-duznik-GIK-Banat-treci-put-na-prodaji
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/341178/Ocekuje-se-dalji-rast-nezaposlenosti-medju-mladima-u-svetu
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Према новим прогнозама МОР-а стопа незапослености међу младима ће се 2017. године 

подићи на 12,9 иодсто, што је 0,2 процентних поена више него што је прогнозирано у јануару 

(12,7 одсто). 

  

Ситуација се посебно погоршала када је реч о Кини. Према предвиђањима за област источне 

Азије која укључује Кину, Монголију и Кореју, стопа незапослености међу младима је требало 

да падне са 9,5 одсто 2012. на 9,0 одсто 2016. године, међутим у новом извештају се очекује 

погоршање стопе незапослености међу младима у тој области на 10,4 одсто. 

  

Међутим највише погођени незапосленошћу су млади у северној Африци и на Блиском Истоку 

где се за 2012. предвиђа стопа незапослености од 27,5 односно 26,4 одсто. 

  

Средњорочно стопа незапослености међу младима треба да се подигне до 2017. на 12,9 одсто, 

док ће у Северној Африци та стопа бити 26,7 одсто, а на Блиском Истоку 28,4 одсто. 

  

- Чак и у земљама које бележе знаке раног опоравка тржишта рада и где се отварају нова радна 

места, многи млади људи имају тешкоће да нађу посао - наводи МОР. 

  

То обесхрабрује младе и доводи до тога да расте број оних међу њима који нису ни у радном 

односу, ни у школи нити на неком усавршавању, рекао је Екехард Ернст, главни аутор студије. 

  

Он је рекао да данас у развијеним земљама има око пет милиона младих који улазе у ту 

категорију. За ту групу младих МОР има посебну скраћеницу НЕЕТ (што значи ни посао, ни 

образовање, ни усавршавање). 

  

Стручњаци препоручују да земље уведу систем гаранције радних места за младе и да дају 

приоритет усавршавању, што би могло да допринесе да се незапослени склоне са улица и 

интегришу у корисне активност. 

  

Према студији то би коштало европске земље мање од 0,5 одсто од њиховог бруто домаћег 

прозивода, што, како је наведено, може да изгледа као велико додатно оптерећење у време 

буџетске штедње, али би то било мање од додатних трошкова који би настали од трајног 

удаљавања незапослених младих са тржишта рада. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nasi-zidari-kao-belo-roblje-came-u-minsku 

Наши зидари као бело робље чаме у Минску 

Уместо велике зараде и светског искуства, група наших грађевинара која је 
кренула пут Белорусије да учествује у изградњи хотела у Минску, сада тражи 
начин да се врати у земљу,  

 јер, како причају сведоци, остали су гладни и жедни, нису имали ни за храну, ни смештај, па су 
спавали у шуми и јели кукуруз и гљиве, ризикујући да поједу и оне отровне. 

Грађевинци кажу да су  живели  и радили испод људског достојанства, на 40 квадрата спавало 
је 20 радника, а у казану  се кувала чорба од само  две коленице за чак 100 људи, па су се 
разболели, добили шугу, новца за назад немају, те очекују помоћ Амбасаде Србије, како би се 
вратили кући, јер су им пасоши одузети, а да би им се вратили, кажу, морају да потпишу да су 
исплаћени.  А за 15 дана рада добили су само 50 долара, иако је уговорена сатница од пет 
долара, а дневно су радили 10 сати. Питају где то има и ко још данас може и да помисли да се 
по Србији радници врбују за робове. 

Ко је шта радницима обећао и како се третирају запослени у иностранству знају само они који 
су то искусили. Преварени радници највише оптужују посредника из Србије који им је, како 
кажу,  узео 100 долара, што он, наравно, негира и као разлог целог неспоразума наводи то што 
су несрећници тесари, а газда је тражио зидаре! Као нису то знали у старту. Међутим, ни услови 
на градилишту које пружа фирма која учествује у радовима не могу да буду прихватљиви. 

Према доступним подацима, у Белорусији тренутно има око 100 радника из Србије, који су 
ангажовани на градилиштима. Незадовољство двадесетак грађевинара власник компаније 
правда почетним проблемима који би се касније решили, по оној народној:”чекај магаре док 
трава нарасете”, па ко преживи. С друге, пак, стране, тамошња држава не може да гарантује да 
и у будуће неће бити сличних спорова за све они који долазе преко приватних посредника који 
заправо варају грађане и тако долазе до новца. 

Секретар Удружења за грађевинарство у Привредној комори Србије Горан Родић изјавио је за 
наш лист да на иностраним градилиштима ради око 30.000 радника из Србије, од тога највише 
у Русији, око 20.000 људи. Али има их и у Казахстану, Алжиру, Западној Европи, посебно 
Немачкој с којом имамо потписан уговор о деташману. Сви они ангажовани су легално - 
директно преко компанија које тамо имају потписане уговоре о пословима и сви су пријављени, 
имају сву неопходну заштиту. плаћени су им порези и доприноси, имају здравствено и 
пензионо осигурање. Међутим, опасно је ако се ради на црно. 

Р. Даутовић 
 

Преваранте у апс 

Горан Родић упозорава да, упркос свим опоменама, на црно ради пар хиљада грађевинаца. 
Њихова судбина је и неизвесна и често болна, попут радника који су остали заточени у 
Украјини. Зато сви које тешки услови живота и незапосленост у земљи силе на печалбу морају 
да се чувају гонича радне снаге, боље рећи, робова, јер управо тако несрећни грађевинари 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nasi-zidari-kao-belo-roblje-came-u-minsku
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заврше у непознатом свету. А преваранте треба судски гонити и кажњавати, како би им се стало 
на пут. 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1042:Vlada-imenovala-%C4%8Dlanove-

SES-a&catid=9&Itemid=120 

Влада именовала чланове СЕС-а 
  

Влада Србије именовала је нове чланове у Социјално-економском савету, објављено је у 
последњем броју Службеног гласника. Представници Владе у Савету биће премијер Ивица 
Дачић и министри Јован Кркобабић, Млађан Динкић, Жарко Обрадовић, Славица Ђукић-
Дејановић и Зорана Михајловић. Пре именовања нових чланова, Влада је дужности у Савету 
разрешила Расима Љајића, Душана Никезића, Небојшу Ћирића, Милана Марковића, Зорана 
Станковића. Дачић је крајем прошле седмице рекао да ће он бити на челу представника Владе у 
Савету и да ће то тело убудуће разматрати све законске предлоге који се тичу радних односа. 

Социјално-економски савет почео је да ради у априлу 2005. године. Савет има 18 чланова, и то 
шест представника Владе Србије, шест представника репрезентативних синдиката и шест 
представника репрезентативних удружења послодаваца, који се именују на четири године. 
Сваки члан Савета има свог заменика. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1013:Nova-prodaja-za-pet-

godina&catid=21&Itemid=125 

Нова продаја за пет година 
 

Уз доста муке и натезања, скупштина поверилаца електроиндустрије „Елид“ из Доњег Душника 
у општини Гаџин Хан усвојила је план реорганизације ове фирме у којој је почетком године 
покренут стечајни поступак. Стечајни управник Драган Паунковић каже да је план 
реорганизације усвојен на једвите јаде“ пошто су велики повериоци, попут Пореске управе, 
изричито захтевали намирење сто одсто потраживања па је првобитно предложени план морао 
да буде измењен. Према речима Паунковића, планом реорганизације предвиђено је да, почев 
од јануара 2013. године, „Елид“ месечно повериоцима исплаћује два и по милиона динара, а да 
у петој години за њега поново буде потражен стратешки партнер. 

Ова фабрика била је 2004. године продата на аукцији Јовици Стефановићу Нинију, али се та 
продаја показала као потпуни промашај. Једна од последица лоше приватизације су и велика 
дуговања које ће радници морати сада да враћају, и то 200 милиона динара држави, 200 
милиона за заостале зараде и сличне надокнаде и 200 милиона за кредите које је бивши 
власник узео а није вратио. Паунковић истиче да план реорганизације намеће запосленима 
тежак терет и обавезу јер два и по милиона динара није мали износ ни за много веће фирме, а 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1042:Vlada-imenovala-%C4%8Dlanove-SES-a&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1042:Vlada-imenovala-%C4%8Dlanove-SES-a&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=48e51d1388610d69edd290707e4c2e3daf283de2
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1013:Nova-prodaja-za-pet-godina&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1013:Nova-prodaja-za-pet-godina&catid=21&Itemid=125
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камоли за фирму као што је „Елид“, али да су и поред тога радници одахнули након усвајања 
плана. „План реорганизације омогућује радницима да и даље раде, а за средину као што је ова, 
то представља право богатство. Елид је са 83 радника највећа фабрика у општини али, што је 
још важније, фабрика која редовно исплаћује обавезе према запосленима, држави и 
добављачима. Њен производни програм је одличан, што је показао и овај кратак период од 
покретања стечајног поступка до сада. Када је производња обновљена, а то је било у току марта, 
на фабричком рачуну било је 250.000 динара. Сада фабрика располаже са 50.000 евра и 
између два и три милиона динара. Релативно лако су обновљене пословне везе са купцима јер 
на овим просторима има мало фабрика које имају тако добре и квалитетне производе, а уз то и 
производе који нису скупи. Већ се у појединим радњама у Србији и на Косову могу да купе 
Елидови производи, али највећи део производње се извози у Македонију, Босну и Херцеговину 
и Хрватску, а ускоро би требало и у Немачку“, истакао је Паунковић. Према речима 
Паунковића, планом реорганизације предвиђена је продаја фирме јер са месечном ратом од 2,5 
милиона динара моћи ће да се отплати само око 30 одсто дуговања направљених у претходном 
периоду. “Процена је да ће се у наредне четири године Елид толико опоравити да ће у петој 
години реализације плана реорганизације његова тржишна вредност бити два до три пута већа 
од садашње. Тада ће се потражити стратешки партнер који ће купити комплетну фабричку 
имовину и преузети обавезу да и даље ради и производи. Међутим, уколико запослени не буду 
могли да измирују преузете обавезе и план реорганизације не буде реализован, у фабрици ће 
поново бити покренут стечајни поступак из кога ће прећи у банкрот. Тада би се организовала 
продаја не комплетне фабричке имовине, већ појединих делова“, објашњава Паунковић. 
@ЛЕГЕНДА: Управна зграда предузећа 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=09&dd=04&nav_id=640174 

"14. октобру" 110 милиона динара 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Индустрији машина и компоненти “14.октобар” у Крушевцу до 17. 

септембра биће исплаћене две заостале субвенције у износу од 22 милиона динара. 

 Такође, до краја године ова фабрика ће добити кредитну подршку од 90 милиона динара, 

договорено је данас на састанку у министарству финансија и привреде. 

Како је Тањугу казао председник синдиката “Независност” Дејан Мутавџић који је данас са 

представницима самосталног синдиката и генералним директором Мићом Рајићем 

присуствовао састанку у министарству, ова помоћ представља велики помак за фабрику која се 

налази у изузетно тешком стању.  

 

“Нисмо добили све што смо тражили, али и овај предлог министарства представља велики 

помак, а посебно ме радује то што заиста постоји жеља да се помогне 14. октобру” - рекао 

је Мутавдзић.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=09&dd=04&nav_id=640174
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Он је казао да им је у министарству финансија такође речено да ће проблем неоверених 

здравствених књижица бити решаван системски за сва предузећа у реструктурирању и додао да 

ће до четвртка државном секретару Александру Љубићу бити достављена динамика исплате 

заосталих зарада.  

 

Подсетио је да је 14. октобар до сада примао субвенције из републичког буџета за ремонт и 

производњу грађевинске механизације (држава је субвенционисала 20 одсто вредности 

машине) што је био један од начина да се покрене производња у тој фабрици, али како је казао, 

те субвенције из претходног периода нису оправдане.  

 

“Руководство је имало рок да до 30. јуна оправда субвенције у износу од око 110 милиона 

динара. То није учињено и због тога ми сада не можемо да добијемо нова средства по том 

основу што ће итекако оптеретити пословање предузећа” - нагласио је Мутавџић.  

 

На питање да ли ће запослени у 14. октобру наставити протесте, председник синдиката је казао 

да ће одлука о томе бити донета на састанку са запосленима који ће сутра бити упознати са 

предлогом министарства финансија и привреде.  

 

Радници ове индустрије и данас су протестовали испред филијале Републичког фонда за 

здравствено осигурање тражећи оверу здравствених књижица. Своје незадовољство због 

недостатка посла и неисплаћених девет зарада, запослени исказују од 15. августа.  

 

Због тешког материјалног положаја, јуче су се обратили и Центру за социјални рад, тражећи 

једнократну новчану накнаду. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=09&dd=04&nav_id=640147 

Синдикати Железаре траже одговоре 

ИЗВОР: Б92, ТАНЈУГ 

Смедерево -- Репрезентативни синдикати Железаре затражили су од премијера 

Ивице Дачића и министра финансија Млађана Динкића да их информишу о њеној 

даљој судбини. 

У отвореном писму упућеном премијеру и министру финансија, синдикалци траже састанак са 

представницима Радне групе задужене за Железару Смедерево, уколико они нису у могућности 

да их приме, и инсистирају на разјашњењу како се не би поновио протест из 2003. треће 

године. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=09&dd=04&nav_id=640147
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Оно што брине запослене у Железари Смедерево и њихове представнике јесте неисказивање 

добре воље Радне групе за успостављање социјалног дијалога и одржавање састанка 

са репрезентативним синдикатима Железаре на којем би се разговарало о тренутном статусу и 

плановима владе за решавање њене будућности, наведено је у писму.  

 

Синдикати подсећају да су 2003. године штрајковали 37 дана због неуважавања интереса 

запослених од стране бивше компаније, недостатка добре воље, неразумевања и некоректног 

понашања Владе Србије која се ставила на страну компаније У.С Стеел.  

 

Синдикалци наводе да ће, уколико до састанка не дође, предузети синдикалне активности како 

би обезбедили заштиту интереса својих чланова и запослених у Железари Смедерево. 

Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је крајем августа да ће тендер за 

продају Железаре Смедерево бити поништен, јер ниједна од компанија које су се јавиле није 

била озбиљна и потврдио да се сада за њу интересују много озбиљнији стратешки партнери.  

 

Министар је рекао да је за смедеревску "Железару" заинтересована једна велика 

компанија из Русије и да очекује да ће она ускоро изаћи са конкретном понудом.  

 

Тендер за избор стратешког партнера Железаре Смедерево објављен је 18. априла 2012. године, 

а крајњи рок за достављање понуда био је 4. мај ове године. Медјутим, тај рок је бивша влада 

продужавала до 11. јуна, а потом до 10. септембра.  

 

За учешће на тендеру пријаве су поднеле Урал мајнинг енд металурџикал компани из Русије, 

Јунајтид плзен са седиштем у Луксембургу и Доњецк стил груп из Украјине.  

 

Крајем јануара ове године "Ју Ес стил" се повукао из фабрике у Смедереву због пословања с 

губицима и власништво продао држави Србији за један долар.  

 

Услед смањене тражње, производња у Железари привремено је обустављена почетком јула ове 

године, до 1. септембра.  

 

Премијер и министар полиције Ивица Дачић рекао је јуче да је смедеревски "Сартид" први на 

листи за преиспитивање спорне приватизације.  

 

Смедеревска железара "Сартид" продата је у марту 2003. године за 23 милиона долара 

америчкој компанији Ју Ес Стил, а јануара ове годије Влада Србије откупила је железару од те 

америчке компаније за један долар. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=08&dd=30&nav_id=638900
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=08&dd=30&nav_id=638900
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24 САТА 

http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/radnici-jkp-stan-strajkuju-u-cetvrtak/53885.phtml 

Радници ЈКП "Стан" штрајкују у четвртак 

Аутор: Ж.Б.  

Синдикат Независност ЈКП "Стан" саопштио је да ће у четвртак организовати 

штрајк упозорења због неисплачених плата радницима. 

У допису синдиката се наводи да ће штрајк бити организован од 7 до 8 часова ујутру у кругу 

предузећа. 

Синдикат каже да се запосленима исплаћује цена рада која је скоро упола мања од оне која је 

прецизирана колективном уговором. Такође, већ месецима око 130 запослених прима 

минималну загарантовану зараду. 

  

Радници траже исплату заосталих плата и уколико послодавац не реализује захтеве за ове 

одлуке Сидникат ће донети Одлуку о ступању у генерални штрајк. 

 

 

http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/radnici-jkp-stan-strajkuju-u-cetvrtak/53885.phtml

