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Сомбор: Угрожено 400 милиона евра 
 
Ј. СИМИЋ - Ј. БЕКИЋ  

Менаџмент Фабрике акумулатора „Сомбор“ негира оптужбе радника у штрајку и 

позива их да се врате на посао. Оптужбе да покрајинска и градска власт подстичу 

штрајк и доводе у питање производњу 

 
МЕНАЏМЕНТ фабрике акумулатора „Сомбор“ која послује у саставу "Фармаком МБ" 
енергично је у недељу демантовао спекулације о масовном отпуштању радника који штрајкују 
већ 60 дана.  
На ванредној конференцији за новинаре у сомборској фабрици, чланови менаџмента фабрике 
оптужили су и градске и покрајинске власти да су уплетени у организацију штрајка. 
Заменик генералног директора Концерна "МБ Фармаком" Саша Живановић позвао је власти са 
свих нивоа да, уместо политичких препуцавања преко леђа привреде, употребе свој ауторитет 
пре свега у формирању позитивног пословног амбијента. 
- Концерн "МБ Фармаком" запошљава 3.800 људи и више од 80 одсто своје производње 
пласира у четрдесетак земаља на свим континентима - рекао је Живановић.  
- Од момента када је у састав концерна ушла и Фабрика акумулатора у Сомбору исплатили смо 
нето зарада у висини 90 милиона евра, држава је на име обавеза добила 72 милиона евра, а 
банке на име камата и обраде кредитних линија преко 130 милиона евра. И то у ситуацији када 
имамо на 400 милиона евра потписане уговоре са инопартнерима. 
СТИПЕНДИЈЕ ДЕЦИ РАДНИКАЗАМЕНИК генералног директора "МБ Фармаком" Саша 
Живановић подсетио је да је ФАС већ раније, 2008. године, био у сличној ситуацији, али је тада 
лако постигнут договор са синдикатом да се привремено смање зараде за 30 одсто.  
- Питам зашто сада нема ни трунке стрпљења - рекао је Живановић, и додао да уз редовне 
исплате зарада запосленима на сваких недељу дана ФАС исплаћује и све студентске стипендије 
деци радника без обзира на то да ли су им родитељи у штрајку или не. 

Живановић је додао да ни дуг према радницима није споран, део је и поред штрајка већ решен. 
- У овом моменту дугујемо једну и по зараду, али ако се заиста жели било какав напредак, 
неопходно је да се настави са радом - поручио је Живановић, и додао да је ФАС била суочена са 
ситуацијом да због штрајка касни испорука акумулаторских батерија за "беларус" тракторе. 
И према тврњи Миленка Маглова, извршног директора фабрике, локална самоуправа и 
покрајинске власти имају важну улогу у организовању протеста и ван просторија послодавца. 
Он је навео да о томе сведочи и најновија одлука локалног парламента да помогне у превозу 
штрајкача у Београд, као и позив да се овим радницима придруже и запослени из других 
предузећа у овом граду. 
- Недавно смо постигли договор о наставку са свим странама - каже Маглов. - Били су овде 
представници Покрајине и Града, као и представници штрајкача. Договор смо те вечери 
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ставили на папир, али већ наредног јутра штрајкачи су нас обавестили да од договора нема 
ништа, да се враћају на максималистичке захтеве, "све или ништа". 
Маглов тврди да је руководство применило мирну медијацију, разговоре у социјално-
економском савету, али је било суочено са одбијањем сваког договора мимо ултиматума. 
НОВИ СИНДИКАТМЕДИЈИМА се обратио и Срећко Кричка, председник новоформираног 
репрезентативног синдиката "Независност", чијих око 200 припадника нису у штрајку.  
- Ми смо формирали овај синдикат када смо схватили да Самостални, чији смо до тада били 
чланови, воде људи који не желе заиста да раде - рекао је Кричка.  
- Сматрамо да сваки проблем треба да решимо у фабричком кругу, да морамо покренути 
производњу, па се онда имамо и чему надати. 

- На минимум процеса рада нас као фирму од стратешког значаја за земљу обавезује закон, али 
и упозорење Министарства одбране и Министарства рада - истакао је Маглов.  
- Били смо принуђени да организујемо производњу како знамо и умемо, а према онима који су 
прекорачили законске оквире у изражавању незадовољства, предузели смо мере које нам, опет 
по закону, стоје на располагању - казао је Маглов, и упутио критику и "појединим 
службеницима ПУ Сомбор", који су, по његовим речима, уводили штрајкаче у круг фабрике, 
који су, затим, упућивали претње колегама који су започели рад после протеста. 
Мишење Маглова дели и генерални директор ФАС Војин Рашић: 
- Нека ми неко одговори да ли је то нормално да неко у ситуацији у којој се налази Србија и 
цела њена привреда због једног дана кашњења исплате зарада већ сутрадан организује штрајк? 
- запитао је Рашић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:442716-Veca-stednja-pa-dogovor-sa-MMF 

Већа штедња па договор са ММФ 
С. БУЛАТОВИЋ  

Да ли је после ребаланса буџета Србија ближе споразуму са Међународним 

монетарним фондом? Треба јасан план за 2014. годину и даље, сматра Павле 

Петровић 

АРАНЖМАН са Међународним монетарним фондом, из тренутне српске перспективе, 
прилично је недостижан. После мајских, редовних, консултација, представници ове 
међународне институције отишли су уз обећање, додуше наше стране, да ће се о споразуму 
преговарати на јесен. И после ребаланса српске финансије нису ближе њиховим стандардима. 
Евентуални зајам Светске банке, који најављује Министарство финансија, међутим, није 
замена за потпис ММФ-а. 
 

Светска банка је још прошле године имала спремних 400 милиона долара намењених српском 
буџету, али је тада јасан и недвосмислен услов био нови аранжман са ММФ. Кредиторима је, 
како су објашњавали у Светској банци, то доказ да Србија има план да смањи дефицит и 
зависност од позајмљивања. Темељ реформи јавног скетора, које је Влада недавно усвојила, 
јесте завршетак реструктурирања у државним предузећима. Акциони план је рађен у сарадњи 
са Светском банком, којој је стало да се реформе и спроведу. Зато би можда и били спремни да 
"дотирају" буџет. 
- Светска банка је сада веома стало да ове структурне реформе прођу и она се нада да је 
фискална ситуација довољно одржива - сматра Павле Петровић, председник Фискалног савета. 
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- Ако се и постигне договор са Светском банком, треба нам догово са ММФ-ом. Ми морамо да 
финансирамо наш дефицит. Да бисмо то учинили, морамо да се задужујемо напољу. Потребне 
су нам ниже каматне стопе и за то нам треба на крају договор са ММФ-ом. 
ОДАКЛЕ ПАРЕПОСЛЕ ребаланса буџета, Србија планира да се задужи 614 милијарди динара. 
Од страних влада, међународних институција и комерцијалних банака очекује да ће обезбедити 
највише 77 милијарди динара. Кроз емитовање државних хартија од вредности очекује да 
обезбеди до 330 милијарди динара, а кроз емитовање еврообвезница 221,2 милијарде динара. 
Цене оваквог кредитирања зависиће од сигурности и стабилности буџета. 

Од њега нас тренутно дели "минус" који ће, по ребалансу, износити 4,7 одсто БДП, а по 
проценама Фискалног савета можда и шест одсто БДП. Да би се дефицит смањио наредне 
године, Фискални савет је предложио привремени солидарни порез на натпросечне пензије и 
плате у јавном сектору. 
- Са оваквим ребалансом немамо шансе за договор - додаје Петровић. - За ММФ нам треба 
јасан план за 2014. годину и даље. Ово што смо ми предложили је минимум који би ММФ 
тражио. Не искључујем да би захтеви били и већи. То јесте болно, али иде и добитак. Када 
бисмо постигли договор са њима, камате на међународном тржишту би пале и ту бисмо имали 
уштеде. Одрживост задуживања би била већа. Тренутни пакет мера није довољан за договор. 
Зато су се и разишли у мају. 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:442892-Beograd-Muskarci-lakse-dolaze-do-posla 

Београд: Мушкарци лакше долазе до посла 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

У Београду, према последњеим статистичким подацима, има више од 107.000 

незапослених. На бироу тренутно највише младих старости од 15 до 29 година 

 
БРОЈ људи без посла у престоници у мају био је 107.086, а предност у добијању посла и даље 
имају мушкарци, јер је жена, бар према евиденцији београдске филијале Националне службе 
за запошљавање, више за готово 9.000. 
 

Статистика показује да је у петом, последњем обрађеном месецу 2013. године на тржишту рада 
пријављено 57.817 жена и 49.269 мушкараца. Највише муке да добију радну књижицу имају 
носиоци диплома средњих школа. Са четвртим степеном образовања на посао чекају чак 36.593 
особе, док је оних са трећим степеном стручне спреме готово 21.000. 
- Најмање незапослених на евиденцији је са петим степеном образовања, али је таквих кадрова 
иначе и најмање - кажу у НСЗ, Филијала Београд. - Плати се нада и скоро 20.000 факултетских 
дипломаца, од тога нешто више од 13.000 жена. Велики је број незапослених који очекују 
посао, а без квалификација су или су полуквалификовани, њих је на евиденцији око 18.000. 
Карактеристично је да све општине бележе пораст пријављених за по пар десетина до неколико 
стотина људи. 
- Статистички приказ незапослених по општинама показује да је највише оних који чекају 
посао на Новом Београду (12.404), Чукарици (11.582), Земуну (10.979), Звездари (10.135)... 
Најмање евидентираних без посла је у Сопоту (1.536), Савском венцу (2.005), Барајеву (2.287)... 
Највише новопријављених, око седам стотина, бележи се на Чукарици, Палилули и Земуну, 
док је уз помоћ НСЗ до радне књижице дошло највише људи на Новом Београду, Старом граду 
и Савском венцу. 
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НАЈТРАЖЕНИЈИ ПРОДАВЦИ ТОКОМ ЛЕТАНАЈТРАЖЕНИЈА занимања у престоници су 
продавац, конобар, кувар, туристички и угоститељски техничар, возач, фризер, комерцијални и 
економски техничар, књиговођа, дипломирани економиста и дипломирани грађевински 
инжењер. 

- Када посматрамо структуру незапослених према годинама старости, уочавамо да је на бироу 
највише младих старости од 15 до 29 година, нешто више од 27.000, затим оних између 30 до 
34 лета (14.205), а најмање је особа од 60 до 64 године (4.111) - кажу у НСЗ. - На евиденцији 
тржишта рада је највише оних који на радну књижицу чекају између једне и две године, док је 
најмање људи који чекају на плату две до три године. 
 
НАЈВЕЋИ СКОК 
НЕЗАПОСЛЕНИХ у Београду током јануара, према подацима Националне службе за 
запошљавање (Филијала Београд), било је за око 2.000 више него у децембру прошле године и 
достигли су број од 106.504. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/392012/Nastavak-protesta-Spasimo-nauku-odgovori-ministarstva-neprihvatljivi 

Наставак протеста "Спасимо науку", 
одговори министарства неприхватљиви 

Тањуг  

Организатори протеста "Спасимо науку" саопштили су данас да настављају са протестом јер 

сматрају да су "неприхватљиви" званични одговори Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја на њихове захтеве. 

У саопштењу је оцењено да "одговори не садрже конкретне и конструктивне предлоге мера на 
основу којих је могуће спасити науку у Србији". 

  
"Одговори Министарства на наше захтеве су без неопходних гаранција, рокова и плана којим 
би се захтеви испунили", тврде организатори протеста. 
 

Они истичу и да опширно описивање тешког тренутног стање и пуких жеља не смеју бити 
изговори за нерешавање проблема. 
 
"Констатујемо да наши захтеви нису испуњени. Због тога настављамо протест до испуњења 

свих захтева", наведено је у саопштењу. 
 
Како је наведено, захтев да се ниво овогодишњих основних средстава за рад подигне, по 
истраживачу, на 50 одсто вредности из 2010. године Министарство би да реши исплатом дуга 

из 2012. године и кредитом. 
 
Организатори протеста истичу да је "идеја" да се већ исплаћеним дугом из 2012. године 
формално оправдају основна средства за рад у текућој години неприхватљива и скандалозна. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/392012/Nastavak-protesta-Spasimo-nauku-odgovori-ministarstva-neprihvatljivi


6 

 

 

"Неозбиљно је и неприхватљиво што Министарство помиње кредит, који је већ у дужем застоју 
и чија реализација је крајње упитна, као теоретску могућности за решавање проблема", истиче 
се у саопштењу уз напомену да Министарство игнорише захтев да се при усвајању буџета за 
2014. годину обезбеде средства којима ће ниво основних средстава за рад, по истраживачу, 

бити враћен на исти ниво из 2010. године. 
 
На захтев да се повећају улагања у науку наједан одсто бруто националног дохотка у 2015. 
години, у складу са државном Стратегијом научног развоја, Министарство одговорило да се 

"залаже да проценат издвајања за науку буде 0,8 одсто", чиме је, како тврде организатори 
Министарство показало да не планира да се придржава државне стратегије. 
 
У саопштењу је наведено да је на трећи захтев - потписивање колективног уговора за запослене 

у науци, Министарство дало конкретан одговор, али без рока у коме ће тај проблем бити 
решен. 
 
На захтев да престане неоправдано кашњење исплата зарада и материјалних трошкова 

Министарство није понудило никакве гаранције, па ни извињење за досадашња кашњења и 
дугове, док је на захтев да се донесе закон до краја 2013. године, којим ће се установити нови 
модел финансирања науке, по узору на европска решења Министарство одговорило да би 
доношење таквог захтева "могло да буде до краја 2014. године". 

 
Организатори протеста кажу и да на захтеве за оставку министра Жарка Обрадовића и хитан 
састанак са председником владе Ивицом Дачићем и првим потпредседником владе 
Александром Вучићем нису добили никакав одговор. 

 
Чланови Синдиката научно истраживачке делатности Србије одржали су 2. јула протест, а том 
приликом су у Министарству просвете добили обећања да ребалансом неће бити смањења 
новца за пројекте и плате. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/391915/Grubjesic-Drzava-preuzima-dug-Puteva-Srbije 

Грубјешић: Држава преузима дуг Путева 
Србије 

Бета  

Потпредседница Владе Србије Сузана Грубјешић изјавила је данас да ће држава преузети 1,35 

милијарди динара дуговања Путева Србије путарским предузећима и исплатити га у три 

једнаке рате. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/391915/Grubjesic-Drzava-preuzima-dug-Puteva-Srbije
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Она је образлажући у Скупштини Србије предлог закона којим се тај дуг Путева Србије 

претвара у јавни дуг, казала да се држава одлучила на тај корак јер се предузећа која се баве 
одржавањем путева налазе у тешкој материјалној ситуацији због дуговања тој јавног предуећа. 
  
- Потебно је исплатити заостале обавезе Путева Србије јер би без тога путарска предузећа 

отишла у стечај, чиме би се довело у питање одржавање путева и безбедност саобраћаја - казала 
је Грубјешићева. 
  
Преузете обавезе Путева Србије, које су настале до 1. априла, како је додала, држава ће 

измиривати директно путарским и другим привредним друштвима. 
  
Посланици у Скупштини Србије у оквиру обједињене расправе поред Предлога закона о 
претварању дуговања Путева Србије у јавних дуг разматрају и измена Закона о преузимању 

обавеза здраствених установа према веледрогерија и измене два споразума са Кином и 
Италијом. 
  
Грубјешићева је казала да се изменама закона о преузимању обавеза  здравствених установа 

према веледрогеријама смањује износ преузетих обавеза са 13 на 4,9 милијарди динара након 
провере и усаглашавања података о дуговањима. 
  
- Преузимају се дуговања укупно 170 здравствених установа према 227 веледрогерија - казала је 

она. 
  
Грубјешићева је навела и да се предложеним законом о потвђивању анекса споразума о 
економској сарадњи Србије и Кине за надгледање и спровођење споразума у делу који се 

односи на мост Земун-Борча задужују Министарство финансија и Град Београд. 
  
Она је подсетила да се на основу тог споразума са Кином поред градње моста преко Дунава 
реализују и пројекти модернизације Термоелектране “Костолац” и набавке скенера. 

  
Грубјешићева је казала и да се изменама споразума са Италијом о кредитирању малих и 
средњих и јавних комуналних предузећа омогућава да кредите користе и микро предузећа са 
мање од 10 запослених. 

  
Потпредседница Владе Србије Сузана Грубјешић је казала да је из италијанске кредитне линије 
од укупно 63,25 милиона евра у току одобравање средства из преостале кредине линије од 
укупно 30 милиона евра. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/novi_protest_zakazan_za_danas.4.html?news_id=263875 

Нема разговора Министарства одбране и Синдиката Заставе Оружја 

Нови протест заказан за данас 

АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Синдикат Заставе Оружја саопштио је да надлежни у Министарству одбране нису 

одговорили на њихов позив на разговор о захтеву да представници запослених остану у 

Скупштини и Надзорном одбору предузећа, па је ново окупљање радника заказано за данас, 

када се може очекивати и блокада Управне зграде крагујевачке фабрике.  

 
У синдикату кажу да ће радници представницима државног капитала у Скупштини предузећа 
предати захтев да представници запослених морају и даље да буду присутни у власничким и 
управљачким органима предузећа, у којима би заступали 25 одсто друштвеног капитала, 
колико га, према тврдњама синдикалаца, још има у фабрици, али не и у званичним подацима 
Централног регистра хартија од вредности. Подсетимо да је Скупштина Заставе Оружја, на 
којој је требало да се именују нови чланови органа а представници запослених буду разрешени 
била заказана за 3. јул, али је одложена за наредни понедељак након прошлонедељног 
протеста синдиката и запослених. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Protest-pred-vladom-placa-grad-Sombor.sr.html 

Протест пред владом плаћа град Сомбор 

Двомесечни штрајк у Фабрици акумулатора Сомбор (ФАС) упловио у политичке воде 

Сомбор – Скупштине града Сомбора донела је у петак одлуку да радницима овдашње Фабрика 
акумулатора (ФАС), који су већ два месеца у штрајку, из локалног буџета плати аутобуски 
превоз да би могли да организују протест пред зградом Владе Србије. Овај до сада незабележен 
пример пружања помоћи од стране локалне самоуправе у менаџменту фабрике јуче су оценили 
као јасан доказ да градска власт, предвођена Демократском странком, подстрекава штрајкаче. 
– Маске су коначно пале. Владајућа већина у Сомбору, преко једног од самосталних синдиката, 
чини све не би ли спречила договор послодавца и радника и наставак производње у ФАС-у. 
Наравно, у овоме има подршку и покрајинске власти, такође предвођене ДС-ом – истакао је 
јуче на конференцији за новинаре Саша Живановић, заменик генералног директора Концерна 
„МБ Фармаком”, власника сомборске фабрике. 

Да се, заиста, нешто „иза брда ваља”, у ФАС-у илуструју и пропашћу последњих покушаја 
постизања договора запослених и послодавца, када је синдикату у штрајку понуђено да 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/novi_protest_zakazan_za_danas.4.html?news_id=263875
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Protest-pred-vladom-placa-grad-Sombor.sr.html
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радници започну производњу, како би им се у следећих 15 дана исплаћивало по пола месечне 
зараде на сваких пет дана. 

До договора је, објашњавају, могло да дође и поред блокаде рачуна ФАС-а, захваљујући једном 
од водећих купаца – новосадској „Агропанонки”, произвођачу трактора „беларус”. Ова фирма 
била је спремана да исплати зараде радницима да би добила наручене акумулаторе, који су 
„прва уградња” за новосадску, али и фабрику у матичној Белорусији. 

– Представници Самосталног синдиката не само да су ово решење одбили, већ су и физички 
покушали да спрече своје колеге које желе да наставе производњу да уђу у круг фабрике – 
истакао је Живановић. 

Он је навео да концерн „Фармаком МБ” запошљава 3.800 људи и да више од 80 одсто своје 
производње пласира у 40-ак земаља на свим континентима, а да су од момента када је 
приватизован ФАС исплаћене нето зараде у висини 90 милиона евра, док је држава на име 
обавеза добила 72 милиона евра. 

– Наш дуг према радницима није споран. Тренутно дугујемо једну и по зараду, али ако се 
заиста жели било какав напредак, неопходно је да се настави с радом. Мало је недостајало да 
нам буде отказан уговор с Пољацима, због чега бисмо платили пенале од чак седам милиона 
евра. На срећу, и са овако организованом производњом један шлепер је отишао у суботу, данас 
иде други – казао је Живановић. 

Извршни директор ФАС-а Миленко Маглов такође је убеђен да штрајк у фабрици није 
социјална, већ политичка категорија. 

– Позвали смо све на договор, били су овде и из града, и из покрајине, и наши највећи купци, и 
представници штрајкача. Увече смо постигли договор о наставку производње, ставили га на 
папир, да би нас штрајкачи ујутро обавестили да од договора нема ништа и да се враћају на 
максималистичке захтеве „све или ништа”. Пробали смо и мирну медијацију, разговоре у 
социјално-економском савету, али суочени с одбијањем било каквог договора и непоштовањем 
минимума процеса рада, на шта нас као фирму од стратешког значаја обавезује закон, били 
смо принуђени да организујемо производњу како знамо и умемо – казао је Маглов. 

Мишљење Маглова дели и генерални директор ФАС-а Војин Рашић, који објашњава да су на 
први наговештај проблема банке одговориле превременим пуштањем меница, што је и довело 
до блокаде и кашњења у исплатама зарада. 

– Да будем потпуно отворен, систем који је сјајно осмишљен, који има изузетну перспективу 
због комбинације квалитетних домаћих сировина и одличних финалних производа, доводи се у 
питање под, најблаже речено, чудним околностима. Да ли је нормално да неко у ситуацији у 
којој се налази Србија и цела њена привреда, због дана кашњења исплаћивања зарада, одмах 
сутрадан „потеже” штрајк и потпуну обуставу рада? Одбијање наставка производње је директно 
узроковало отпуштање 150 радника на привременим и повременим пословима, на шта сам на 
време упозоравао оне који су очигледно инструисани да нанесу штету ФАС-у – нагласио је 
Рашић. 

Медијима се јуче обратио и Срећко Кричка, председник новоформираног репрезентативног 
синдиката „Независност”, чијих око 200 припадника није у штрајку. 

– Ми смо формирали овај синдикат када смо схватили да Самостални, чији смо до тада били 
чланови, воде људи који не желе да раде – био је кратак Кричка, који је нагласио да је у 
разговору с власником концерна „Фармаком МБ” Мирославом Богићевићем добио уверавања 
да почетак производње представља и крај кашњења у исплати зарада.В. Р. 



10 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/dacic-razvoj-nerazvijenih-i-smanjenje-nezaposlenosti 

Дачић: Развој неразвијених и смањење 
незапослености 

ГОЛИЈА- На Голији је данас одржана церемонија откривања Обележја развоја те 
планине и постављања камена темељца за изградњу објекта за смештај полиције, 
уз поруку државног врха да ова планина треба да буде симбол развоја и да ће влада 
неразвијеним подручјима посветити пуну пажњу. 

 Дачић је, у присуству грађана, открио Облежје, а затим је положио и камен темељац за 
изградњу објекта за смештај Жандармерије, нагласивши да ће влада посветити пуну пажњу 
неразвијеним поручјима и смањењу незапослености. Он је истакао да је МУП још пре неколико 
година започео са развојем пројекта изградње центра за место и обуку полиције и да је потом, 
уз подршку председника Србије Томислава Николић, одлучено да се то и формализује. 

"Мислим да је то стратешки важно не само због наших јединица него је и у интересу целе 
Србије да овде влада мир", рекао је Дачић. 

Премијер је навео да влада очекује да се овај крај што више развија, "тако да ће полиција овде 
бити само на помоћ људима који овде живе". 

"Генерално, ако желимо добро нашој земљи морамо да развијамо и да чувамо овакве крајеве, 
да људи овде имају неку перспективу, а не да главна перспектива сваког младог човека, дечака 
или девојчице, буде да оде из овога краја", рекао је он. 

Дачић је нагласио да је зато веома важно што су председник Републике и Влада Србије 
подржали изградњу објекта, "зато што ће то бити гарант да се ово што смо данас урадили неће 
завршити само на камену темељцу, него да ћемо да завршимо посао до краја". Он је рекао да је 
председник Србије дао импулс и био на неки начин поковитељ у пројекту изградње овог 
објекта на Голији. 

    У име председника Србије, свечаности је присуствовао његов изасланик Милорад Симић, 
који је прочитао Николићеву поруку у којој се наводи да Голија треба да буде симбол развоја и 
да је најбитније довести инвеститоре да би и млади остали да живе на овом подручју. "Преузео 
сам у оквиру законских и уставних надлежности све што је у мојој моћи да се Србија убрзано 
развија и да постане боље место за живот, а планина Голија требало би да буде један од 
симбола тог развоја", навео је Николић у поруци. Он је истакао да је за њега "сваки педаљ" 
Србије пођеднако важан и да је "Голију после само једне посете препознао као место које може 
да постане туристичка дестинација". 

"Туризам смо препознали као једну од најзаначајних привредних грана - лако привлачи 
инвестиције, ствара нова радна места и може да ублажи транзиционе вишкове како су неки 
раније сурово називали радна места изгубљена у криминалној приватизацији друштвене 
имовине претходних година", наводи се у председниковој поруци. 

Свечаности су присуствовали директор полиције Милорад Вељовић, начелник Генералштаба 
Војске Србије генерал Љубиша Диковић и многобројни грађани.(Танјуг) 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/dacic-razvoj-nerazvijenih-i-smanjenje-nezaposlenosti
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Efarmakom%E2%80%9D-neko-nam-podmece-klipove-u-akumulatore 

„Фармаком”: Неко нам подмеће клипове у 
акумулаторе 

Одборници Скупштине града Сомбора донели су у петак одлуку да радницима 
сомборске Фабрике акумулатора, који су већ два месеца у штрајку, из локалног 
буџета плате аутобуски превоз како би своје незадовољство могли да изразе пред 
Владом Србије. 

Како је ово до сада незабележен пример пружања помоћи незадовољним радницима од стране 
сомборске локалне самоуправе, упућени у целу ситуацију у сомборској индустријској 
перјаници, ФАС-у, у оваквој одлуци Скупштине града виде нову фазу неспоразума на релацији 
менаyмент-запослени. 

- Маске су коначно пале. Владајућа већина у Сомбору, преко једног од самосталних синдиката, 
чини све не би ли спречила договор послодавца и радника и наставак производње у ФАС-у. 
Наравно, у овоме има подршку и покрајинске власти, такође предвођене ДС-ом - истакао је јуче 
на прес-конференцији Саша Живановић, заменик генералног директора концерна „Фармаком 
МБ”, власника сомборске фабрике. 

Да се, заиста, нешто „иза брда ваља„, у ФАС-у илуструју и пропашћу последњих покушаја 
постизања договора запослених и послодавца, када је синдикату у штрајку понуђено да 
радници започну производњу, како би им се у следећих 15 дана исплаћивало по пола месечне 
зараде на сваких пет дана. 

До договора је, објашњавају, могло да дође и поред блокаде рачуна ФАС-а, захваљујући једном 
од водећих купаца - новосадској „Агропанонки”, произвођачу трактора „Беларус". Ова фирма 
била је спремана да исплати зараде радницима да би добила наручене акумулаторе, који су 
“прва уградња” за новосадску, али и фабрику у матичној Белорусији. 

- Представници самосталног синдиката не само да су ово решење одбили, већ су и физички 
покушали да спрече своје колеге које желе да наставе производњу да уђу у круг фабрике - 
истакао је Живановић. 

Он је навео да концерн “Фармаком МБ” запошљава 3.800 људи и преко 80 одсто своје 
производње пласира у 40-так земаља на свим континентима, а да су  од момента када је 
привтизовасн ФАС исплаћене нето зараде у висини 90 милиона евра, док је држава је на име 
обавеза добила 72 милиона евра. 

- Наш дуг према радницима није споран. Тренутно дугујемо једну и по зараду, али ако се заиста 
жели било какав напредак, неопходно је да се настави са радом. Мало је недостајало да нам 
буде отказан уговор са Пољацима, због чега би платили пенале у висини од чак седам милиона 
евра. На срећу, и са овако организованом производњом један шлепер је отишао у суботу, данас 
иде друг - казао је Живановић. 

Извршни директор ФАС-а Миленко Маглов такође је убеђен да штрајк у фабрици није 
социјална већ политичка категорија. 

– Позвали смо све на договор, били су овде и из града, и из покрајине, и наши највећи купци и 
представници штрајкача. Увече смо постигли договор о наставку производње, ставили га на 
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папир, да би нас штрајкачи ујутро обавестили да од договора нема ништа и да се враћају на 
максималистичке захтеве “све или ништа”. Пробали смо и мирну медијацију, разговоре у 
социјално-економском савету, али суочени са одбијањем било каквог договора и 
непоштивањем минимума процеса рада, на шта нас као фирму од стратешког значаја обавезује 
закон, били смо принуђени да организујемо производњу како знамо и умемо - казао је Маглов. 

Мишљење Маглова дели и генерални директор ФАС-а Војин Рашић, који објашњава да су на 
први наговештај проблема банке одговориле превременим пуштањем меница, а што је и 
довело до блокаде и кашњења у исплатама зарада. 

- Да будем потпуно отворен: систем који је сјајно осмишљен, који има изузетну перспективу 
због комбинације квалитетних домаћих сировина и одличних финалних производа, доводи се у 
питање под, најблаже речено, чудним околностима. Да ли је нормално да неко у ситуацији у 
којој се налази Србија и цела њена привреда, због дана кашњења исплаћивања зарада одмах 
сутрадан “потеже” штрајк и потпуну обуставу рада? Одбијање наставка производње је директно 
узроковао отпуштање 150 радника на привременим и повременим пословима, на шта сам на 
време упозоравао оне који су очигледно инструисани да нанесу штету ФАС-у - нагласио је 
Рашић. Медијима се јуче обратио и Срећко Кричка, председник новоформираног 
репрезентативног синдиката “Независност”, чијих око 200 припадника није у штрајку. 

- Ми смо формирали овај синдикат када смо схватили да самосталним, чији смо до тада били 
чланови, воде људи који не желе да раде - био је кратак је Кричка, који је нагласио да је у 
разговору са власником концерна “Фармаком МБ” Мирославом Богићевићем добио уверевања 
да почетак производње представња и крај кашњења у исплати зарада.       

Е. Д. 
Иста ситуација, друга решења 
Заменик генералног директора Концерна “МБ Фармаком” Саша Живановић је изразио и 
чуђење у вези спремности Самосталног синдиката да тако лако ступи у потпуну обуставу рада, 
када је ФАС већ био у сличној ситуацији. 

- Имали смо једну мању кризу 2008.године почетком светске, па и кризе у аутомобилској 
индустрији. Тада смо лако постигли договор са синдикатом да смањимо зараде за 30 одсто, што 
је исправљено одмах по изласку из краткотрајне кризе. Зашто сада нема ни трунке стрпљења, 
питање је за оне који штрајкују - казао је Живановић, наглашавајући да се, поред 
успостављености редовне исплате зарада на сваких недељу дана, исплаћују и све студентске 
стипендије, деци радника ФАС, без обзира да ли су им родитељи у штрајку или раде. 

 

 


