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"Борба против измена Закона о раду" 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Најављене измене Закона о раду су антирадничке, оцењују синдикати и 

најављују заједничку борбу против њих. 

Два репрезентивна синдиката, Савез самостаних синдиката Србије (СССС) и Уједињени 

грански синдикати (УГС) "Независност" оценили су данас да су најављене измене Закона о 

раду антирадничке и најавили заједничку борбу против њих. 

На заједничкој конференцији за новинаре председници СССС и УГС "Независност", Љубисав 

Орбовић и Бранислав Чанак, истакли су да такав предлог Закона о раду не мозе да буде усвојен 

и најавили да намеравају да га промене кроз дијалог са социјаним партнерима.  

 

Орбовић је рекао да је радна верзија измена Закона о раду, која је достављена синдикатима, 

"потпуно рестриктиван" закон, који ће, како је истакао, синдикати морати да поправе кроз 

дијалог, ако то буде могуће.  

 

Најавио је да ће ШС и УГС свој предлог изнети на трипартитном састанку о предлогу измена 

Закона о раду, који ће бити одржан у Аранђеловцу 4. и 5. новембра.  

 

"Ако покушају да на силу наметну Закон о раду са решењима која не одговрају радницима, 

ми ћемо морати да имамо одоварајући одговор. Онда ћемо се против таквог закона борити 

на неки други начин",рекао је председник СССС.  

 

Као велике проблеме у изменама Закона, он је навео увођење флексибилног запошљавања и 

агенција за запосљавање, које ће посредовати између радника и послодаваца.  

 

"У овом тренутку изгледа да ће то бити агенције за изнајмљивање људи, који ће бити 

издавани као рента-кар аутомобили", рекао је Орбовић.  

 

Председник УГС "Незавосност" Бранислав Чанак је оценио као "апсолутно глупа" досадашња 

објашњења власти за доношење измена Закона о раду наводима да садасња решења спречавају 

долазак инвеститора.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=30&nav_id=771518
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Према његовим речима, разлог за најављене измене је потпуно друге природе - то се ради у 

интересу актера "пљачкашке приватизације".  

 

Истакао је да је предлог измена Закона "урађен дилетантски и аматерски" и оценио је да је то 

добро, јер су тако "откривене праве намере - да се оштете запослени и намакне додатни 

профит" одређеним људима, који се не виде у закону.  

 

Чанак је оценио да је законодавац "злонамерно" правио измене Закона о раду и да се тамо где 

ускраћује права радницима позива на директиве ЕУ, а да је заборавио да постоје европске 

директиве које дају права радницима.  

 

Председник УГС је истакао да синдикати нису препрека доласку инвеститора и навео да се, 

према једном истраживасњу УСАИД-а, налазе на 24. месту од 27 проблема инвеститора.  

 

"Јадна је држава којој су синдикати највећа препрека. Таква земља нема никаву 

будућност", рекао је Чанак и истакао да су међу већим препрекама инвеститири навели 

политичку нестабилност и неефикасну администрацију. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=30&nav_id=771509 

Како се региструју синдикати? 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- У Србији данас синдикат може да региструје ко хоће без икаквих 

провера података, оценили су лидери СССС и УГС Независност Љубисав Орбовић 

и Бранислав Чанак. 

 Због тога, оцењују, готово свакодневно ниче велики број нових синдикалних организација. 

На питање да прокоментаришу јучерашњу одлуку о сарадњи синдикалних централа 

Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС), Конфедерације слободних синдиката 

(КШ) , Удружених синдиката Србије "Слога", Индустријског синдиката Србије и Удружења 

синдиката пензионера Србије, они су истакли да све те синдикалне организације не испуњавају 

ниједан услов да буду регистроване.  

 

Као доказ за то Чанак је изнео аргумент да ти синдикати нису чланови Европске 

конфедерације синдиката зато што "у Бриселу не могу да праве дилове, јер тамо проверавају 

податке наведене у личној карти синдиката".  

 

Орбовић је подсетио да Савеза самосталног синдиката Србије (СССС) и Уједињеног гранског 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=30&nav_id=771509
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синдиката (УГС) Независност јесу чланице Европске конфедерације синдиката.  

 

СССС је недавно јавности приказао 287.000 синдикалних приступница, док Независност има 

128.000 чланова, навели су лидери ова два синдиката. 
 

ТАНЈУГ 

http://www.tanjug.rs/novosti1/104361/sindikati--predlozeni-tekst-zakona-na-stetu-

radnika.htm#.UnEW3GyBfK0.facebook 

Синдикати: Предложени текст закона на 
штету радника 
 
БЕОГРАД - Представници Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) и Уједињених 

гранских синдиката (УГС) Независност оценили су данас да је предложена верзија измена 

Закона о раду неприхватљива, и да ће, уколико буде усвојена, имати веома негативан утицај на 

запослене у Србији и довести до лакшег отпуштања радника. 

На заједничкој конференцији за новинаре, представници два синдиката навели су да су се 

договорили да заједнички наступају у погледу измена и допуна Закона о раду, али и 

најављених измена других системских закона.  

Председник СССС Љубисав Орбовић рекао је да се припрема закон који ће бити изузетно 

негативан за све запослене грађане Србије, али и оне који би у блиској будућности требало да 

се запосле. 

"Ово није закон који ће довести до флексибилног запошљавања већ до отпуштања радника, и 

који говори о томе да нико неће бити сигуран на свом радном месту", рекао је Орбовић. 

Предложена верзија је рестриктивна, а синдикати ће се ангажовати и покушати да кроз дијалог 

то поправе, поручио је он. 

Такође је рекао да предложени текст није "пречишћен" и да је пун алтернативних и могућих 

решења. 

Орбовић је подсетио да ће после састанка са члановима радне групе који ће бити одржан 4. и 5. 

новембра у Аранђеловцу, на седницама председништва синдикати донети одлуке о даљим 

активностима. Он је рекао да ће, ако се "на силу" буде наметнуло усвајање текста закона са 

којим се не слажу, синдикати имати "одговарајући одговор". 

Орбовић је као један од примера са којим се синдикати не слажу навео агенције за 

запошљавање чији рад у закону није прецизно дефинисан. 

"У овом моменту говори се да ће то бити запошљавање људи који ће бити изадавани као радна 

снага, односно коришћени као рента кар аутомобили", навео је Орбовић. 

http://www.tanjug.rs/novosti1/104361/sindikati--predlozeni-tekst-zakona-na-stetu-radnika.htm#.UnEW3GyBfK0.facebook
http://www.tanjug.rs/novosti1/104361/sindikati--predlozeni-tekst-zakona-na-stetu-radnika.htm#.UnEW3GyBfK0.facebook
http://www.tanjug.rs/novosti1/104361/sindikati--predlozeni-tekst-zakona-na-stetu-radnika.htm
http://www.tanjug.rs/novosti1/104361/sindikati--predlozeni-tekst-zakona-na-stetu-radnika.htm
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Такође је рекао да нису прецизно дефинисана права запослених, у погледу коришћења 

годишњих одмора и слично, као и флексибилни облици запошљавања, те да су то питања о 

којима се мора разговарати. 

Председник УГС Независност Бранислав Чанак рекао је да је реч о "хајдучком предлогу закона" 

који је, како је рекао, "направљен тако да не може да буде усвојен". 

Он је рекао да ће од предлагача закона, синдикати на састанку који ће бити одржан почетком 

идуће седмице затражити да објасне који су социјални и економски разлози за промену закона. 

Говорећи о предложеним решењима закона он је рекао да није логично то што се рад агенција 

за запошлавање дефинише у Закону о раду, а Националне службе за запошљавање у закону о 

запошљавању и да то ствара простор за манипулације. 

Чанак је рекао да је неприхватљиво и то што се у предложеним решењима где се помиње 

ускраћивање неких права радника предлагач позива на европске директиве. 

Он је навео да није тачно да је актуелни закон препрека за стране инвеститоре и да ће 

синдикати затражити састанак са њима како би видели шта су њихови проблеми. 

"Апсолутно не прихватамо објашњење која смо до сада добили јер су глупа и неодржива. Не 

можете говорити да то траже страни инвеститори као да у Србију нико до сад није дошао", 

рекао је Чанак. 

"Није тачно да то траже страни инвеститори и радимо на томе да се ове две синдикалне 

организације нађу са врхом страних инвеститора и да видимо шта их мучи, да нама кажу оно 

што говоре влади... као да те торбе са милијардама евра стоје иза ћошка само ми да будемо 

добри па ће да торбе уђу", рекао је председник УГС Независност. 

Он се запитао који инвеститор би сада улагао у Прибоју где су радници незадовољни и данима 

већ штрајкују блокирајући пругу. 

Чанак је указао да је у Србији спроведена катастрофална приватизација и да најпре треба 

излечити последице тога па онда размотрити будуће инвестиције. 

Говорећи о проблемима са којим се суочавају послодавци он је подсетио на истраживање по 

коме они главну препреку виде у компликованој администрацији приликом пријаве радника и 

доприноса. 

"Ко ће улагати у земљу где постоји оваква политичка нестабилност и у којој држава има овакав 

однос према радницима и синдикатима, и прави ујдурме производећи десетине синдиката 

дневно", рекао је Чанак на конференцији за новинаре. 
 
У Србији се синдикати региструју без провере података 
 

У Србији данас синдикат може да региструје ко хоће без икаквих провера података и зато 

готово свакодневно ниче велики број нових синдикалних организација, оценили су Орбовић и 

Чанак. 

На питање да прокоментаришу јучерашњу одлуку о сарадњи синдикалних централа 
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Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС), Конфедерације слободних синдиката 

(КСС) , Удружених синдиката Србије "Слога", Индустријског синдиката Србије и Удружења 

синдиката пензионера Србије, они су истакли да све те синдикалне организације не испуњавају 

ниједан услов да буду регистроване. 

Као доказ за то Чанак је изнео аргумент да ти синдикати нису чланови Европске 

конфедерације синдиката зато што "у Бриселу не могу да праве дилове, јер тамо проверавају 

податке наведене у личној карти синдиката". 

Орбовић је подсетио да СССС и УГС Независност јесу чланице Европске конфедерације 

синдиката. 

СССС је недавно јавности приказао 287.000 синдикалних приступница, док Независност има 

128.000 чланова, навели су лидери ова два синдиката. 

 

Сцреенсхот видео Танјуг 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:461425-Privatizacija-preduzeca-Gazda-ne-sme-biti-

tajna 

Приватизација предузећа: Газда не сме бити 
тајна 
 
З. Радовић - Д. И. Красић  

Још 86.559 радника у 572 предузећа чека усвајање новог закона о приватизацији. 

Провера власничке и финансијске структура купаца. Рок за продају до 2015. 

ПОД окриљем Агенције за приватизацију налази се још тачно 572 предузећа, која упошљавају 
86.559 радника. Нови закон о приватизацији, чији је радни нацрт Министарство за привреду 
управо објавило, коначно би требало да стави тачку на судбину ових и још 543 фирме у стечају, 
чији је званични стечајни управник Агенција за приватизацију. Крајњи рок је последњи дан 
децембра 2014. године. Они који до тада не пронађу новог газду, иду у стечај и ликвидацију. 
По новом закону, приватизација се обавља продајом капитала, а у изузетним случајевима, 
продајом имовине. 
- Уколико није могуће извршити продају капитала и имовине, претходно се спроводи поступак 
реструктурирања, по правилима унапред припремљеног плана реорганизације УППР, у складу 
са законом који уређује стечај - наводи се у нацрту закона. 
Новост је што моментом усвајања УППР, сви запослени добијају отказе, а престаје да важи и 
колективни уговор о раду. Оваквим планом реструктурирања мора да се предвиди повезивање 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:461425-Privatizacija-preduzeca-Gazda-ne-sme-biti-tajna
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:461425-Privatizacija-preduzeca-Gazda-ne-sme-biti-tajna
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стажа свим запосленима на нивоу минималних зарада и исплата свих заосталих минималних 
зарада, као што се и предвиђа новим решењима за фирме у стечају. 
Приватизација ће, убудуће, моћи да се спроводи кроз докапитализацију, заједнично улагање, 
куповину капитала и заједничко управљање. Закон дозвољава могућност комбинације ових 
метода у једном предузећу. 
САМИ СЕБЕ КОНТРОЛИШУ?!АГЕНЦИЈА за лиценцирање стечајних управника није 
задовољна новим решењима у Радној верзији Закона о изменама и допунама Закона о стечају и 
сматра да је неопходно да се он повуче из процедуре. Они истичу да је суштинска новина, 
формирање „Коморе стечајних управника“ која ће, између осталог, вршити надзор над својим 
члановима.  
- Тиме се контрола над радом стечајних управника фактички преноси са државе на саме 
стечајне управнике?! 
- упозоравају у Агенцији. 

Новим законом је предвиђено да купац капитала и имовине кроз приватизацију, без обзира на 
то да ли је реч о предузећу или појединцу, не може да потиче са такозваних оф-шор зона. 
Такође, када страна фирма купује домаћу, Агенција за приватизацију не може да је прода док 
не „упозна“ крајњег власника у ланцу. Ово би, према замисли законодавца, требало да спречи 
појаву купаца који ће у приватизацију улазити са прљавим новцем и оним стеченим кроз 
корупцију. Такође, купци не могу да буду стране фирме којима управљају грађани Србије, што 
се углавном односи на инвестиционе фондове. 
Иначе, за све купце важи правило да Агенцији за приватизацију обавезно доставе своје 
завршне рачуне за последње три године, уз податке о бонитету, који обухватају тржишно 
учешће, организацију структуру, делатности, управу... 
- Закон о приватизацији ће онемогућити да се понове ситуације које су довеле до 
нетранспарентне власничке структуре предузећа - објашњава Александар Стевановић, 
саветник министра привреде.  
- Агенција за приватизацију ће морати да профункционише, биће више одговорности и неће се 
више толерисати незаинтересованост и некомпетентност. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:461430-Za-hranu-nam-treba-plata-i-po 

За храну нам треба плата и по 
 
Д. Маринковић  

Да би се покрила потрошачку корпа од 66.000 динара, потребна је плата и по. За 

основне потрепштине и рачуне 6.000 динара више него лане 

ЗА стандардну потрошачку корпу у Србији, према последњем статистичком мерењу, треба 
готово једна и по просечна зарада или око 66.000 динара. То је за око 6.000 динара више него 
прошле године. 
Иако највише издвајамо за храну и пиће, ове године смо и те трошкове смањили. Куповна моћ 
грађана је, према последњим подацима, у августу ове године, упркос повећању зарада у том 
периоду, опала. Ни то што су плате у Србији у том периоду биле за 1,3 одсто веће није утицало 
на раст стандарда. Напротив, куповна моћ је захваљујући поскупљењима безмало свих 
производа и услуга, а посебно индустријско-прехрамбених, доживела пад. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:461430-Za-hranu-nam-treba-plata-i-po
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- Просечна плата од око 44.000 динара била је довољна само за покриће минималне корпе 
(подразумева само основне намирнице), али не и просечне потрошачке корпе - истичу у 
Министарству трговине. - За подмиривање трошкова просечне корпе требало је безмало плата 
и по или 1,46 зарада. 
Да се „топи“ куповна моћ, показује и корпа, која је лане вредела око 59.000 динара, док је ове 
године за основне намирнице и плаћање месечних рачуна потребно за многе недостижних 
65.299 динара. 
Како опада стандард становништва, сразмерно опадају и захтеви потрошача, па се опредељују 
за куповину јефтинијих производа и труде се да набаве исту количину неопходних намирница. 
То значи да се одлучују за производе лошијег квалитета, односно да уместо димљене печенице 
купују јефтиније месне прерађевине - саламе и кобасице. Стога су свакодневне акције и 
попусти у трговинама, јер је промет десеткован. 
КОМУНАЛИЈЕ СВЕ ПАПРЕНИЈЕ ТРОШКОВИ просечног домаћинства у нашој земљи расту 
далеко брже од месечних примања! Највише новца у трговинским касама остављамо за храну и 
безалкохолна пића, око 40 одсто кућног буџета. На становање, воду, струју и грејање трошимо 
више од 17, на превоз осам одсто, телефонске рачуне упола мање, а најмање издвајамо за 
образовање и културу, показало је истраживање Републичког завода за статистику, које се у 
Србији спроводи 10 година. 

- Просечна зарада у Србији пре годину дана и сада има сасвим различиту куповну моћ - сматра 
Петар Богосављевић, председник Покрета потрошача Србије.  
- Зараде не могу да прате тренд цена, јер на њихово кретање утичу различити фактори, који 
условљавају пад или раст стандарда. На цене хране утичу трошкови пољопривредне 
производње и наравно понуда и тражња. 
Куповину намирница у последње време све више сводимо на комад, грам и милилитар - тек 
толико да имамо да преживимо. Све остало чини нам се да је луксуз. 
- Свесни смо пада куповне моћи и чинимо све што је у нашој моћи да понуду учинимо 
приступачнијом потрошачу - истиче Оливера Ћирковић, пи-ар „Универекспорта“.  
- Како бисмо то постигли, свакодневно улажемо у повољности намењене потрошачима, што 
увећава и наше трошкове, али представља једини механизам тренутног опстанка на српском 
тржишту. Механизми у виду акцијских снижења, тематских промо-активности, могућности 
одложеног плаћања, „кешбек“ картица, само су неке од тих активности. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:461437-Ocajni-radnici-od-Vlade-traze-pomoc 

Очајни радници од Владе траже помоћ! 
 
Екипа Новости  

Широм Србије протести радника са готово истоветним захтевима. Радници ФАП 

неће да се повуку док први потпредседник Владе не донесе пакет мера. Вучић: 

Нико не сме да уцењује државу 

ВУЧИЋА ЧЕКАЈУ НА ПРУЗИ 
ГОСПОДИНА Александра Вучића чекамо на прузи, да нам каже шта Влада Србије смера са 
ФАП-ом. Одбијамо уцене и услове да прекинемо штрајк и блокаду барске пруге, па да он тек 
онда дође, био је категоричан Милорад Драгаш, председник Штрајкачког одбора ФАП, 
обраћајући се радницима који држе у блокади барску пругу. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:461437-Ocajni-radnici-od-Vlade-traze-pomoc
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Трећег дана протеста на шинама, камионџије нису по други пут прихватили молбе и вапаје 
Лазара Рвовића, председника општине, и заменика Крста Јањушевића, које су пренели вођама 
штрајка, уверавајући их да је протест имао ефекат јер је алармирана јавност, државни органи 
убрзано траже решење, па ће Вучић у четвртак из Београда донети пакет мера. Ако тиме не 
будете задовољни, предочио је Рвовић, наставите штрајк. 
Јубилеј фабрике - 60 година како је у касаби Рашке области 30. октобра 1953. почела 
производња камиона по лиценци аустријског „Саурера“, а затим и развој града - радници су 
дочекали промрзли, уз ватру, после дуге хладне ноћи крај Лима. Уместо диплома, награда и 
свечаности, на шинама су наздрављали чајем, који им допремају суграђани. Лица су им 
смркнута и са питањем: Има ли помоћи из Београда, бар за једну плату и оверу књижица? 
Од сјаја се стигло до очаја: у некадашњем гиганту са трака је у једном дану силазило по 30 
камиона, а кад би та бројка била мања - заседао је ОК СК и прозивао челнике. Ове године је то 
једва десетомесечни учинак. 
СМЕНЕ И ХАПШЕЊАБИЋЕ смењен руководећи тим ФАП-а, биће и хапшења у Прибоју - 
најавио је Лазар Рвовић јуче ујутру на састанку са Штрајкачим одбором.  
- Пет година немамо сарадњу са руководством ФАП-а, а радници не могу бити таоци неких 
лидера. Због чега директор и руководство ФАП не дају податке за личну карту или дају лажне 
ставке? 

У среду је било очигледно да пуцају многи шавови у почетку јединственог бунта у граду на 
Лиму, да се „отварају карте“, а и да има појединаца који би да ситуација измакне контроли. 
Неки чланови Штрајкачког одбора били су за то да се замрзне штрајк, и да се протест 
радикализује. Било је звиждука и погрдних речи на дочеку председника општине. 
У Штрајкачком одбору за то су окривили чланове синдиката „Слога“, једног од пет у ФАП-у, 
који није у тиму организатора протеста. 
- Радници ФАП-а не могу више да трпе, да се задужују, да им се имена уписују у свеске у 
продавницама.  
Зашто су се сви оглушивали на наша обраћања у више наврата - пита Радоје Вуковић, из 
Пресераја ФАП. 
Д. Гагричић 
* * * * * 
ПОРУКА УДРУЖЕНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ „СЛОГА“: БРЕГ КОЈИ СТАЛНО 
РАСТЕ 
Удружени синдикати Србије „Слога“, чији су чланови у свим актуелним штрајковима и 
блокадама широм Србије, преносе њихову поруку јавности и Влади, захтевају од премијера 
Србије Ивице Дачића, а посебно од првог потпредседника Владе Александра Вучића да од њих 
не траже замрзавања штрајкова да би их примили, већ да у складу са програмском политиком 
на коме су градили имиџ својих странака, изађу пред гладне раднике и понуде конкретна 
решења од којих се живи. 
Српска привреда је у колапсу, а народ изгубио стрпљење да слуша хвалоспеве, пароле и 
политичку демагогију о бољитку у годинама које тек долазе, пише у саопштењу синдиката 
„Слога“ у којем се истиче и упозорење политичарима „да су радници Србије постали брег који 
сваким даном све већи и коме се мора прићи, како тај ’брег’ сутра не би дошао њима“. 
* * * * * 
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ: МИЛИОНСКЕ ШТЕТЕ 
Укупна директна штета српских железница због радника ФАП-а који блокирају барску и 
крагујевачку пругу прешла је 30 милиона динара, а данас је заустављено осам теретних возова, 
саопштиле су Железнице Србије. Само у теретном железничком саобраћају штета се процењује 
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на око 200.000 евра, ако се узму у обзир само уговорени теретни возови, који због блокаде не 
могу да саобраћају. Број теретних железничких композиција које не могу да саобраћају данас је 
повећан за још два воза. 
 
Вучић: Нико не сме да уцењује државу, а посебно не ФАП 
 
 
КРУШЕВАЦ: СВИ БИ ХТЕЛИ КОД МИНИСТРА 
ПРОТЕСТУ радника Конфекција „Звезда“ и Фабрике уља испред Градске управе и захтеву да их 
хитно прими министар привреде Саша Радуловић придружили су се и запослени у ИМК „14. 
октобар“. 
У Синдикату „Независност“ наводе да ниједно обећање није испуњено: побољшање у исплати 
зарада, добијање месечних субвенција од 30 милиона динара за обртна средства и 
финансирање производње. 
- Имамо случај колеге коме је дијагностикована ангина пекторис, али не може на 
коронарографију и друге анализе, а опет, супруга другог колеге, која је осигурана преко њега, 
малтене умире од болести - наводи Дејан Мутавџић, председник Синдиката „Независност“ у 
ИМК „14. октобар“ у реструктурирању.  
- Затражили смо од градоначелника посредовање за састанак код министра привреде. 
Запосленима се дугује 12 плата, а сада се прима зарада за септембар 2012. У августу је 
исплаћена половина зараде, у септембру 30 одсто, а у октобру до данас 45 одсто плате. 
 

- Запослени немају оверене здравствене књижице од 4. јуна и оне су, упркос бројним 
обећањима, у протекле две године више биле неоверене него оверене. У 2013. години биле су 
оверене само три месеца - наводи се у писму упућеном министру.  
- Не уплаћују се доприноси за ПИО, тако да немамо регулисан стаж од 1. јануара 2011. године, а 
последње исплаћено боловање за оне који су на боловању дужем од 30 дана је за јануар 2010. 
Синдикалци подсећају да се у ИМК „14. октобар“, где ради 1.500 људи, за трошкове превоза 
дугује од новембра 2009. Предузеће је добијало ниже субвенције од других предузећа. 
С. Бабовић 
 
 
КРАГУЈЕВАЦ: ПРЕТИ ПОЛИТИЧКИ СУКОБ 
РАДНИЦИ „Аутосаобраћаја“ су, због вишегодишње пословне агоније и неизмирених 
принадлежности радницима, пре десет дана блокирали железнички и друмски саобраћај 
према Краљеву, а организовани грађани из више насеља тог краја су паралисали и споредне 
саобраћајнице, под изговором да више не желе да до центра града стижу преко села и 
неадекватних путева. 
Реч је о својеврсној контраблокади, коју су најавили челници града, отворено тврдећи да овај 
протест има политичку позадину. 
- Сигуран сам да иза штрајка радника АС-а стоји СНС, с намером да се сруши или бар окрњи 
градска власт - каже градоначелник Верољуб Стевановић.  
- Главни кривац за то што нико не реагује је политика коју води „мали Перица“ (алузија на 
Радослава, челника ове партије у граду и сина председника државе Томислава Николића). Ако 
„државни органи“ не раде свој посао, нормално је да ће се грађани самоорганизовати. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:461384-Vucic-Niko-ne-sme-da-ucenjuje-drzavu-a-posebno-ne-FAP
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:461384-Vucic-Niko-ne-sme-da-ucenjuje-drzavu-a-posebno-ne-FAP
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Око барикаде кључних саобраћајница, коју су поставили радници АС-а - мишљена грађана су 
подељена. Представници полицијског синдиката су их обишли и саопштили им да полиција 
силом сигурно неће кренути на раднике. Кажу, прошла су та времена. 
На новим барикадама још већи револт возача, који су јуче око поднева желели да стигну до 
центра. Сирене су изазвале незапамћену буку. А сокаци блокирани камионом, контејнером и 
старим гумама. Расправе до усијања. 
- Мало нам је муке коју су изазвали незадовољни радници - каже Драгош Јовановић, из 
Корићана. - Сада неко хоће да нам блокира и споредне саобраћајнице, како би изазвао револт 
према радницима. Кажу, бране сокаке - као да им је то деда оставио. Смета им собраћај? Нека 
иду у еколошка села. Не оправдавам блокаду у Грошници, али ово је још горе. 
М. Ђошовић 
 
ЗРЕЊАНИН: САТ ОПОМЕНЕ 
БИВШИ радници више пропалих зрењанинских предузећа протестовали су јуче на Тргу 
слободе, изражавајући незадовољство због тешког положаја у коме су се нашли зато што су у 
фабрикама отворени стечајеви. 
Скуп у организацији Независног синдиката јавних служби Србије (НСЈСС), трајао је сат 
времена. Окупљени су се, после говора синдикалних лидера, запутили у краћу протестну шетњу 
градом. Потпредседник НСЈСС Ранко Хрњаз подсетио је да је протест организован и 4. априла, 
када су надлежнима предочени захтеви незадовољних радника. Хрњаз се обратио и 
одборницима Скупштине града који су одржавали редовну седницу. 
 

- До данас ниједан од наших захтева није испуњен. А тражимо да држава обештети раднике. Да 
се обустави утуживање и принудна наплата обавеза према држави, али и да се утврди 
одговорност свих који су учествовали у приватизацијама - изјавио је Хрњаз, најављујући да ће 
део очајних радника почети да штрајкује глађу на тргу.  
Сл. Пашић 
 
СМЕДЕРЕВО: ПОД ОПСАДОМ МОСТ НА ДУНАВУ 
РАДНИЦИ смедеревске фабрике железничких возила „Желвоз“ два дана држе под блокадом 
мост на Дунаву. Упркос захтевима полиције и локалне самоуправе да одустану од блокаде, они 
кажу да ће истрајати док не буду испоштовани захтеви, међу којима је исплата зарада. 
Главни повереник Асоцијације слободних и независних синдиката Драган Милијашевић каже 
да је градоначелница Смедерева Јасна Аврамовић тражила да се радници повуку с моста, а 
након тога да организује састанак са вицепремијером Александром Вучићем. 
- Не пристајемо да одблокирамо мост пре преговора. Очекујемо да нас што хитније приме 
представници Владе - каже Драган Милијашевић. 
 

Преко моста се пропуштају само возила са малом децом, Хитна помоћ и пешаци. Деца која иду 
у школу прелазе мост пешице, као и запослени у Ковину и Смедереву. 
Са обе стране моста су колоне камиона који немају алтернативне правце за одредишта у 
Војводини. Возачи шлепера су претили да ће уколико блокада потраје, шлеперима препречити 
регионални пут ка Смедереву. 
Радници траже две од укупно осам заосталих плата, да им се овере здравствене књижице и 
повеже стаж. Одлуком пословодства од прошле седмице, око 800 радника је на плаћеним 
одсуствима. У фабрици је тек стотинак запослених у администрацији. 
Ј. Илић  
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:461384-Vucic-Niko-ne-sme-da-ucenjuje-drzavu-a-

posebno-ne-FAP 

Вучић: Нико не сме да уцењује државу, а 
посебно не ФАП 
 
Новости онлине  

Не пристајем на уцене, ако треба променићемо руководство ФАП-а. Нико не сме да 

уцењује државу, а посебно не ФАП, кога држава издржава", рекао је Александар 

Вучић 

Први потпредседник Владе Александар Вучић изјавио је за Б92 да нико не сме да уцењује 
државу, а посебно не ФАП, кога држава издржава.  
 
"Не пристајем на уцене, ако треба променићемо руководство ФАП-а ", рекао је Вучић. 
 
Вучић каже да су грађани Србије ФАП-у само ове године дали 130 милиона динара, те да та 
фабрика не може да тражи решење од државе која то решење не може да им нађе. 
Први потпредседник Владе додаје да не одобрава блокаду пруге Београд-Бар јер се тиме Србији 
наноси велики губитак. Ипак, иако не пристаје на уцене, Вучић истиче да "нико неће склањати 
децу са пруге".  
 
Вучић је навео и да је у причи око ФАП-а умешано и "много политичких мешетара од Новог 
Пазара до Београда", те да ће заменити руководство те фирме, која је у реструктурирању и онда 
наставити да ради на њеном опоравку.  
 
Подсетио је да је и он сам разговарао са представницима страних компанија попут "Мерцедеса" 
о улагањима у ову фирму, али да се ни то није свидело некима у ФАП-у. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/416480/Bankari-oprastaju-dug-Galenici 

Банкари опраштају дуг „Галеници“ 

С. Лакић  

“Галенику” од стечаја једино могу спасти банке, којима дугује око 150 милиона евра. Како 

сазнаје “Блиц”, свесни да би земунска фабрика врло лако могла да оде у стечај, поједини 

банкари сада су спремни да “Галеници” опросте део дуга, што је услов неколико инвеститора и 

да купе “Галенику”. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:461384-Vucic-Niko-ne-sme-da-ucenjuje-drzavu-a-posebno-ne-FAP
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:461384-Vucic-Niko-ne-sme-da-ucenjuje-drzavu-a-posebno-ne-FAP
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/416480/Bankari-oprastaju-dug-Galenici
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- Преостали, мањи део дуга, ишао би у приватизацију. За „Галенику“ се већ интересује 

неколико компанија, али су њихови услови да ова фабрика буде чиста у смислу дуговања. 

Запослени нису проблем јер у „Галеници“ нема вишка. Сада је реално прво очекивати да банке 

отпишу део потраживања, а онда и тендер. И све то ће ићи веома брзо - каже добро обавештен 

извор „Блица”. 

 

Министар привреде Саша Радуловић понудио је банкама 1. октобра да дугове “Галенике” 

претворе у власништво у овој фабрици. Банкари ову опцију тада нису и прихватили, али су у 

међувремену схватили да држава неће бежати од стечаја који би их много више коштао. 

  

“Галеника” дугује око 200 милиона евра, четири пута више од своје вредности. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/416330/Blokadom-puta-protiv-blokade-stanice 

ПРЕКИНУТ САОБРАЋАЈ НА ПУТУ КРАГУЈЕВАЦ-КРАЉЕВО 

Блокадом пута против блокаде станице 

Н. Радишић  

У насељу Корићани, код ресторана „Дедиње“, грађани околних месних заједница блокирали су 

пут према Краљеву у 11.30 сати. Они су пут препречили камионом, старим аутомобилским 

гумама и контејнерима. Полиција је покушала да их убеди да се склоне са саобраћајнице, али 

безуспешно. 

Тако је почела „блокада на блокаду“, јединствен протест, који су покренули грађани огорчени 

због протеста радника „Аутосаобраћаја“ који већ девети дан држе у блокади пругу и 

расксрсницу у насељу Грошница. Радници “Аутосаобраћаја” траже девет плата, оверу 

здравствених књижица и социјални програм са отпремнинама за 250 радника који хоће да 

напусте предузеће. Грађани са друге стране траже да се они склоне са својих барикада, зато што 

је сав саобраћај кренуо по споредним улицама.  

  

- Мале Пчелице, Драгобраћа, Велико поље, Грошница, Старо Село, у хаосу су. Због протеста 

„Аутосаобраћаја“ и блокаде железнице и пута, ми не живимо нормално. Деца не могу у школу, 

камиони су растурили улице. Ми смо се жалили, и чекали, и више нећемо. Сада смо блокирали 

цео град и не мрдамо са наших барикада. Разумемо раднике који траже своја права, али не и то 

да због њих пати 15.000 људи - каже Дејан Вуловић, председник Месне заједнице Мале 

пчелице. 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/416330/Blokadom-puta-protiv-blokade-stanice
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/416183/Ako-ugase-FAP-Priboj-je-mrtav-grad 

ШТРАЈКАЧИ И ДАЉЕ БЛОКИРАЈУ ПРУГУ ДО БАРА 

Ако угасе ФАП, Прибој је мртав град 

Владимир Лојаница  

Протестоваћемо све док наши захтеви, који значе живот Прибоја, не буду услишени, поручује 

Миодраг Драгаш, вођа Штрајкачког одбора ФАП-а, у име више од хиљаду радника који су у 

понедељак блокирали барску пругу и на барикадама остали и јуче. 

Радници протестују: Месецима фабрика ништа не производи 

Због блокиране пруге „Фијат“ отказао композицију са аутомобилима за Бар. „Железнице 

Србије“ упозоравају да је због блокада на пругама угрожена безбедност саобраћаја и да то 

предузеће трпи велике штете. 

 

Штрајкачи кажу да другог избора немају, да их је глад притисла - јер им се дугују четири и по 

плате. Још више их брине општа беспослица, кажу, месецима фабрика ништа не производи. 

 

- Како штрајк може произвести штету када ништа нисмо радили, уредно смо долазили на 

посао, али по цео дан седели докони по погонима. Ако се затвори фабрика, као што предлаже 

министар Радуловић „да је продамо у старо гвожђе“, људи ће остати на улицама. Алтернативе 

нема, у Прибоју ништа друго не ради - поручују Фаповци са барикада. 

 

Председник општине Лазар Рвовић каже да ће Прибој постати град мртвог рудника, ако се 

угаси ФАП. 

 

- Општини прети банкрот. Од чега да купимо мазут, ко ће да плати грејање ако ФАП не прими 

плату. Ко ће да плати комуналије ако ФАП не подели зараде? Како ће трговац да намири 

порезе и доприносе ако ФАП-ови радници узимају робу на вересију. Прибој није Крушевац или 

Трстеник, нема село или другу залеђину да би народ могао да се снађе - тврди Рвовић.  

 

Радници одбили Вучићев предлог 

Радници ФАП синоћ су одбили предлог вицепремијера Александра Вучића да се штрајк одмах 

обустави. Вучић је јуче, посредством председника општине Прибој Лазара Рвовића, позвао 

штрајкаче да уклоне барикаде са пруге и штрајк замрзну до петка и обећао да ће, уколико 

његова молба буде улишена, у четвртак посетити Прибој. Синоћ у 18 сати, пошто су је 

Штрајкачки одбор сазвао све раднике, гласало се о предлогу потпредседника Владе, који је 

одбијен - једногласно! 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/416183/Ako-ugase-FAP-Priboj-je-mrtav-grad
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ФАП је неколико пута био на корак од приватизације. Најпре се интересовала холандска 

„Татра“ која је у жељи да купи фабрику истрајала до давања обавезујуће понуде - и онда 

одустала. Потом се јавио кинески „Донгфенг“. 

  

Све би требало да буде стављено на папир, када је гигант са Истока поставио неприхватљив 

услов - да прибојско предузеће само сноси ризике пословања. 

  

Средином прошле године конзорцијум фондова „Финком капитал“ из Кијева и „Теам 

цонструцтионс инвестментс“ из Лондона доставио је своју приватизациону понуду. Одбијена је 

као потцењивачка.  

  

- ФАП мора бити сачуван у некој форми да би овај крај живео, каже Мирко Стојовић, који је 12 

година био директор предузећа. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/416387/Radnici-Zelvoza-odbili-predlog-policije-da-propustaju-vozila 

Радници Желвоза одбили предлог полиције 
да пропуштају возила 

Бета  

Радници смедеревске Фабрике железничких возила Желвоз, који блокирају мост на Дунаву код 

Смедерева, одбили су данас предлог полиције да на сваки сат времена пропуштају аутомобиле. 

Штрајкачи кажу да неће прекинути блокаду пре разговора са представницима владе, рекао је 

раније данас главни повереник Асоцијације слободних и независних синдиката у тој фабрици 

Драган Милијашевић. 

  

Он је за агенцију Бета казао да је прелаз преко моста могућ једино пешацима или ако су у 

возилу мала деца или болесни. 

  

Са обе стране моста су дугачке колоне камиона. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/416387/Radnici-Zelvoza-odbili-predlog-policije-da-propustaju-vozila
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/416322/Sindikati-podrzali-zahteve-zaposlenih-u-FAPu 

Синдикати подржали захтеве запослених у 
ФАП-у 

Цео Прибој зависи од Фабрике аутомобила (ФАП) која храни раднике и њихове породице, и 

зато Самостални и синдикат УГС Независност подржавају оправдане захтеве запослених у тој 

фабрици. 

Када питање ове фабрике влада није решавала на време, пре десетак година, онда ће изгледа 

морати да реши сада - на прузи, истакли су данас лидери та два репрезентативна синдиката, 

Љубисав Орборивћ и Бранислав Чанак на конференцији за медије. 

  

Лидер синдиката УГС независност, Чанак, рекао је да се у ФАП-у не ради о генералном штрајку, 

већ о градјанском протесту, наводећи да тај синдикат подржава захтеве свих запослених у 

фабрици. 

  

Према његовим речима, проблем ФАП-а је било могуће решити пре 10 година када су 

инвеститори долазили. 

  

"Ја сам у томе учестовао, не само у ФАП-у, него у многим другим предузећима. Налазили смо 

им стратешке партнере, али нико из владе није хтео да их прими", рекао је Чанак, и додао да се 

"због таквог става владе инвеститори покупе и оду, јер што би чекали да буду понижавани а 

донели паре". 

  

Он је казао да синдикат има прецизну документацију о томе које фабрике су све могле да буду 

спашене, а нису. 

  

"О ФАП-у, али и о другим предузећима у реструктурирању, Савез самосталних синдиката 

Србије тражио је разговоре са министром привреде, Сашом Радуловићем, и министром 

финансија, Лазаром Крстићем", подсетио је председник тог синдиката Љубисав Орбовић. 

  

"Крстић се одазвао на састанак, а Радуловић није. Зато ће сад морати да иде на пругу и да 

поразговарају са тим људима", навео је Орбовић. 

Према његовим речима, радницима у ФАП-у плате нису исплаћене четири и по месеца, немају 

оверене здравствене књижице - ни они, ни њихова деца. 

  

Радници ФАП-а наставили су данас, трећи дан узастопно, блокаду пруге Београд-Бар и 

регионалног пута ка граничном прелазу Увац, према БИХ, захтевајући да им се исплати бар 

једна од четири неисплаћене зараде, овере здравствене легитимације и обезбеди посао. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/416322/Sindikati-podrzali-zahteve-zaposlenih-u-FAPu
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Председник општине Прибој Лазар Рвових најавио је хапшења одговорних за стање у 

прибојској Фабрици аутомобила. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/VucicNiko-ne-sme-da-ucenjuje-drzavu-posebno-ne-FAP.sr.html 

Вучић:Нико не сме да уцењује државу, 
посебно не ФАП 

БЕОГРАД – Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић изјавио је данас да нико не 
сме да уцењује државу, а посебно не ФАП, кога држава издржава, и да он са уцењивачима неће 
да разговара. 

Вучић је подвукао да је у последњих 12 година држава уложила 1,3 милијарде динара у ФАП. 

„Готово да ништа није инвестирано у бизнис”, рекао је Вучић за Б92 и додао да је све отишло у 
плате и друге трошкове. 

Он је навео да, кад то каже, не критикује раднике, који би вредно радили, већ руководства и 
оне из синдиката који мисле да је довољно да буду што бахатији и осионији и да ће тиме да 
добију већу државну подршку. 

„Мислите да сам се уплашио уцена - нећемо да се склонимо с пруге, издржаћемо још мало... 
Стали сте на пругу, доносите Србији губитак од 10 милиона динара дневно, а тражите од нас 
оно што није наша обавеза”, рекао је Вучић. 

Он је поновио да је само ове године Србија, односно њени грађани, за ФАП дали 160 милиона 
динара. 

Према његовим речима, држава тражи програме и планове за ФАП како би та фабрика почела 
да зарађује новац и жели да им помогне. 

Он је рекао да жели да разговара са радницима, како би заједно направили планове да ФАП 
постане профитабилан и како да се доведе стратешки партнер. 

„Са 'Мерцедесом' сам разговарао да дођу у ФАП. Они кажу не, ми нећемо тако, ми имамо неке 
наше политичаре, или неког другог који нам је рекао - ми ћемо на седнемо на пругу и нећемо 
да мрдамо с пруге док ти не дођеш овде - ја са уцењивачима нећу да разговарам”, рекао је 
Вучић. 

Мени власт није толико драга да би неко тако могао да ме уцењује, рекао је Вучић и додао да 
није богат, да није лопов и да ником није ништа украо. 

„Ако могу да им помогнем, помоћи ћу им, нећете помоћ, хоћете да уцењујете државу.. државу 
да уцењујете нећете”, нагласио је Вучић. 

Он је поручио да су од државе добили много, да ће добити још, али да не могу да се боре против 
државе и да је уцењују. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/VucicNiko-ne-sme-da-ucenjuje-drzavu-posebno-ne-FAP.sr.html
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„Да је уцењујете, а да ничим нисте заслужили да је уцењујете... Није држава дужна да им 
исплаћује нешто, нису ништа зарадили, имали су да троше на певачице, на разне сумњиве 
набавке, а нису имали да потроше на инвестиционе планове”, рекао је Вучић. 

Он је истакао да се тражи да држава да још и да ће то учинити, али да хоће да контролише како 
се тај новац троши. 

„Неће да долази држава некоме ко блокира пругу, већ хоће да разговара са вама на 
равноправним основама”, рекао је Вучић и додао да равноправне основе никако нису да он 
долази на пругу, где су постављена и деца. 

„Нећемо да терамо никога, али да пристајемо на ваше уцене нећемо”, казао је Вучић. 

Вучић је јуче из Абу Дабија поручио да ће доћи да разговара са радницима ФАП-а ако прекину 
протест и склоне се с пруге, али су радници то одбили. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radulovicev-recept-za-kraj-privatizacije.sr.html 

Радуловићев рецепт за крај приватизације 

Јуче су објављени нацрти закона о приватизацији и стечају, али и „јавни позив за прикупљање 

пословних планова и идеја за предузећа у реструктурирању” 

Од свих „реконструисаних” министара, чини се да је само Саша Радуловић, који је задужен за 
привреду, непрестано већ недељама под лупом јавности. Нарочито због мера које су раднике 
навеле на протесте зато што им држава укида финансијску инфузију. Његови потези засметали 
су и немалом броју директора државних фирми који и даље не достављају „личне карте” 
предузећа која воде. 

Те „личне карте” као да су постале „нови афлатоксин” за који су сви одједном чули и само о 
томе причају, а за то време остали нови министри, попут Крстића, Гламочића или Јовановића 
некако су невидљиви. Рекло би се да, или мирније и без таласања раде свој посао или да нису 
добили толико врућ кромпир у руке. Успех министра привреде зависиће од политичке 
подршке коју има – многе јавне и државне фирме воде управо људи из странака чији лидери 
седе у влади за истим столом са министром Радуловићем. 

И док се не стишава бура око „личних карти” предузећа, Министарство привреде јуче је на свом 
сајту објавило Нацрт новог закона о приватизацији. Суштина новог прописа је окончање овог 
процеса до 31. децембра 2014. године. Речју, и нови министар привреде и после 13 година 
приватизације одређује нови рок за окончање овог процеса. 

Будући да се још једном звони за крај, намеће се питање шта ће бити са фирмама које до тада 
не буду приватизоване. Одговор је – стечај или ликвидација. Што се тиче предузећа у 
реструктурирању, рок за окончање овог процеса остаје 30. јун 2014. године, а њих чека исто – 
приватизација, конверзија потраживања повериоца у капитал или такође стечај. 

Важно је истаћи да је фирми у реструктурирању тренутно 153, док има још 419 фирми у 
надлежности Агенције за приватизацију. У предузећима у реструктурирању тренутно ради око 
51.000 радника, а у преосталим око 35.000 људи. Осим тога, како је сам Радуловић рекао у 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radulovicev-recept-za-kraj-privatizacije.sr.html
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недавном интервјуу „Политици”, приватизација ће се по новом закону заснивати на две речи – 
„транспарентност и одговорност”. 

– То значи да ће у поступку продаје фирме све бити јавно, односно њихове комплетне „личне 
карте” биће објављене на нашем сајту. Биће предвиђена и одговорност, како руководства, тако 
и државних службеника у Агенцији за приватизацију у том процесу – рекао је Радуловић. 

Конкретно, у Закону о приватизацији који још важи, постоји кривично дело давања нетачних 
података одговорног у предузећу у проспекту за продају фирме. Сада је предлог Министарства 
привреде да кривично дело убудуће постоји и када се генерално дају неистинити или 
непотпуни подаци оимовини и обавезама предузећа, као што је то сада случај код „личних 
карти”. 

Међутим, да можда ни сам Радуловић нити његов тим не знају сигурно шта би са 153 фирми у 
реструктурирању, јер није лако угасити их и оставити на улици више од 50.000 људи и њихових 
породица, показује и такође јуче објављен „јавни позив за прикупљање пословних планова и 
идеја за предузећа у реструктурирању”. 

– Позивамо све заинтересоване домаће и стране инвеститоре да анализирају „личне карте” 
предузећа и да Министарству привреде пошаљу своје пословне планове и идеје за предузећа у 
реструктурирању и остала у надлежности Агенције за приватизацију – навели су у 
министарству. 

Ко ће доставити предлоге тачно ће се знати, јер ће и то бити објављено на сајту Министарства 
привреде. У сваком случају, за сваку од ових фирми након што доставе „личне карте” следиће – 
разговор са руководством, растерећење од дугова, покушај продаје, а ако ништа не успе следиће 
– стечај. 

Лиценцирање директора 
У Предлогу новог закона о приватизацији наводи се да ће након што овај пропис ступи на снагу 
„престати заступничка и управљачка права директора, заступника и пуномоћника, као и органа 
управљања и надзорних органа предузећа која се приватизују и да ће та права прећи на 
заступника капитала”. 

Даље пише: „Док се они не буду именовали, директори ће обављати функцију вршиоца 
дужности заступника капитала, а Агенција за приватизацију ће у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу закона именовати заступнике капитала. То ће моћи да буде само особа која 
има лиценцу, а управо ће Министарство привреде донети правилник којим ће се утврдити 
критеријуми и мерила за стицање лиценце заступника капитала у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу новог закона. 

Предлог закона не искључује могућност да се за та места пријаве и досадашњи директори”. 

У сваком случају, пошто се усвајање закона најављује за крај ове године, смена директора и 
лиценцирање нових руководиоца очекује се након тога, а који ће тачно бити критеријуми за 
стицање ове лиценце, још није сасвим познато. 

Комора стечајних управника 
Министарство привреде предложило је и нове прописе о стечају, а у оквиру њих и оснивање 
коморе стечајних управника. То ће, како наводе, бити непрофитно струковно удружење 
стечајних управника. 
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У образложењу Предлогу закона пише да „комора сачињава кодекс професионалне етике, 
издаје и обнавља лиценце за рад стечајним управницима, доноси решење о одузимању 
лиценце, води именик стечајних управника”. 

То заправо значи да би будућа комора требало да преузме велики део посла садашње Агенције 
за лиценцирање стечајних управника.  

С. Деспотовић 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/protiv_zakona_o_radu.41.html?news_id=270198 

Протести незапослених у центру Зрењанина 

Против закона о раду 

АУТОР: М. П. 

Зрењанин - Тачно у подне незапослени Зрењанинци протестовали су у центру Зрењанина, 

незадовољни статусом радника и противећи се новом Закону о раду. 
Протест је организовао Независни синдикат јавних служби Србије у Зрењанину, чији су 
чланови и бројни бивши радници неуспешно трансформисаних великих предузећа. Током 
преподнева прикупљани су потписи грађана за петицију против измена Закона о раду, штрајку, 
пензијско-инвалидском осигурању. У овом синдикату сматрају ће наведени закони бити 
усвојени без консултовања синдиката и без социјалног дијалога. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/neizvestan_dolazak_vucica.4.html?news_id=270199 

Радници ФАП-а у Прибоју остају на барикадама 

Неизвестан долазак Вучића 

АУТОР: С. НОВОСЕЛ 

Прибој - Одлука Штрајкачког одбора и радника Фабрике аутомобила Прибој (ФАП) остаје 
непромењена - једногласно је одлучено да се наставља блокада пруге Београд - Бар и 
регионалног пута док не добију чврсте гаранције да ће њихови захтеви бити испуњени, иако је 
прекид блокаде услов да у Прибој данас дође први потпредседник Владе Србије Александар 
Вучић. На замрзавање штрајка јуче ујутру их је поново позвао и председник општине Лазар 
Рвовић, који им је рекао да је потпредседник Владе Вучић „припремио пакет помоћи, па ако не 
буду задовољни, да протест наставе сутра“. 
Ни овај предлог није прихваћен и у Прибоју је јуче могло да се чује да је Вучићев долазак због 
тога неизвестан, али и да се очекује његово обраћање нацији. Председник прибојске општине 
је, у уторак увече, позивајући раднике да одмах прекину блокаду, рекао да ће поднети 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/vojvodina/protiv_zakona_o_radu.41.html?news_id=270198
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/neizvestan_dolazak_vucica.4.html?news_id=270199
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неопозиву оставку на ту функцију уколико председник његове партије и први потпредседник 
Владе Србије данас не дође у овај град. Учесници протеста захтевају да им се исплати најмање 
једна од четири и по зараде, овере здравствене књижице за око 1.500 запослених и обезбеди 
посао. Последња зарада исплаћена им је у августу и то део мајске плате. Проблем са 
оверавањем здравствених књижица провлачи се од 2003. године и до сада је то уплаћивано 
сукцесивно, а од 1. јануара 2011. године запосленима у ФАП-у не уплаћује се радни стаж. 
Констатација да је ФАП исто што и Прибој има потпору у статистици да сваки четврти 
становник ове општине живи од те фабрике. 

ФАП је почео да ради 30. октобра 1953. године и радници су јубилеј - шест деценија постојања и 

рада, обележили на барикадама. Јуче су им тим поводом долазили и давали подршку да 

истрају у својим захтевима синдикати просветних и здравствених радника, средњошколци, 

привредници и грађани. Дежурства на барикадама одвијају се по утврђеном распореду, где је 

присутно у сваком тренутку око 300 радника 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_zelvoza_blokirali_most_na_dunavu.4.html?news_id=270201 

Због неисплаћених зарада јуче затворена још једна саобраћајница 

Радници Желвоза блокирали мост на Дунаву 

АУТОР: А. М. И БЕТА 

Смедерево - Радници смедеревске фабрике железничких возила Желвоз у реструктурирању 

јуче су наставили блокаду моста на Дунаву који спаја централну Србију с Војводином. 

Штрајкачи, који су последњу плату примили за април, преко моста пуштају само пешаке и 

возила са малом децом или болеснима. 

 
Како је изјавио главни повереник Асоцијације слободних и независних синдиката у Желвозу 
Драган Милијашевић, штрајкачи неће прекинути блокаду пре разговора са представницима 
владе. Са обе стране моста јуче су биле формиране дугачке колоне камиона. 

Милијашевић је с неколико сарадника јуче ујутро био на разговору код градоначелнице 
Смедерева Јасне Аврамовић, која је радницима сугерисала да „покажу добру вољу“ и да се 
повуку с моста, после чега би, како је навела, први потпредседник Владе Александар Вучић 
дошао да разговара с њима. То је услов који је Вучић поставио свим протестантима који 
тренутно стоје на српским путевима. 

Радници Желвоза, наиме, нису једини који ових дана блокирају саобраћај на главним путевима 
и пругама, пошто су истој тактици прибегли и запослени у прибојском ФАП-у. Како је истакао 
Милијашевић, синдикати две фабрике су у међусобном контакту. Синдикалци ФАП-а 
потврдили су Милијашевићу да им је речено да је преговор с Владом у њиховом случају могућ 
само после деблокаде пруге. 

Милијашевић је оценио да је у Желвозу сценарио исти, и рекао да „нема говора“ да се мост на 
Дунаву ослободи пре преговора. Радници ФАП-а такође нису одступили од намере да истрају у 
блокади упркос противљењу локалних становника и врха власти. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_zelvoza_blokirali_most_na_dunavu.4.html?news_id=270201
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После разговора с градоначелницом, Милијашевић је јуче позван са сарадницима и на 
разговор у полицији у Смедереву. 

Радници Желвоза одлучили су да блокирају мост због тога што не добијају плате, што им нису 
уплаћени доприноси и немају оверене здравствене књижице. Пре овакве радикализације 
протеста, запослени су покушали да решење своје ситуације пронађу у договору са 
руководством града Смедерева, али ти разговори нису донели никакве резултате. Желвоз је 
2007. године купио румунски конзорцијум Грампет - Ремар за 1,15 милиона евра, али је и ова 
приватизација, као и многе друге, касније поништена, пошто је 2011. утврђено да купац 
Желвоза није испуњавао обавезе из уговора о приватизацији. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaustavljen_saobracaj_na_putu_kragujevac__kraljevo.4.html?news_id=27020

8 

Мештани неколико шумадијских насеља на блокаду пруге и пута радника Аутосаобраћаја 

одговорили контраблокадом 

Заустављен саобраћај на путу Крагујевац - 
Краљево 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Нешто пре поднева јуче је у потпуности обустављен саобраћај на магистралном 
путу Крагујевац - Краљево, који води према Санџаку, северу Косова и Црној Гори, и којим 
дневно прође више десетина хиљада људи из земље и иностранства. Неколико стотина 
мештана и привредника из овдашњих приградских насеља Станово, Велико Поље, Козујево, 
Мале Пчелице, Корићани и Драгобраћа све су угроженији због вишедневне блокаде 
железничке пруге и магистралног пута коју организују радници Аутосаобраћаја, тако да су они 
на истом путу, само нека два километра даље, код кафане „Дедиње“, у Корићанима, тешким 
камионом, контејнерима и гумама у потпуности прекинули саобраћај у оба путна правца. 
 
Контакта између радника Аутосаобраћаја и мештана током јучерашњег дана није било, између 
осталог и због тога што полицијски кордони стоје и испред и иза блокаде магистрале и пруге. 
Полиције има и код затвореног пута у Корићанима, али више зарад регулисања саобраћаја 
алтернативним правцима. 

Учесници контрабарикаде у Корићанима кажу да ће ту остати до остварења циља, односно до 
уклањања барикаде радника Аутосаобраћаја, која им је, истичу, тотално пореметила 
свакодневицу. 

- Деца не могу на време да стигну до школа, запослени до својих радних места, болесни до 
лекара. Саобраћај је у хаосу, улице пропадају под теретом тешких камиона, који, уместо путем, 
иду кроз наша насеља. Због поремећеног саобраћаја и отежаног транспорта робе, угрожено је и 
пословање привредника лоцираних у делу града изнад Грошничке станице, где су радници 
Аутосаобраћаја поставили своју блокаду. Последице њихове блокаде су све теже и озбиљније, и 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaustavljen_saobracaj_na_putu_kragujevac__kraljevo.4.html?news_id=270208
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaustavljen_saobracaj_na_putu_kragujevac__kraljevo.4.html?news_id=270208
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морали смо да реагујемо - рекао је нашем листу Дејан Вуловић, који учествује у блокади пута у 
Корићанима. 

Подсетимо, пругу и магистрални пут радници Аутосаобраћају држе у блокади од 22. октобра, 
захтевајући исплату девет заосталих зарада, реализацију социјалног програма за половину од 
480 запослених, решавање статуса предузећа и утврђивање одговорности за пропаст фирме. 
Председница Слободног синдиката у том предузећу Сузана Марковић каже, међутим, да ни 
радници нису „из беса изашли на пругу и пут, већ да су их мука и нужда на то нагнали“. Они су 
прексиноћ из кабинета Александра Вучића обавештени да ће током јучерашњег дана у 
Скупштину града да стигне документ везан за социјални програм, а реализација би могла да 
почне већ од краја ове седмице. 

- То не би значило и наше повлачење са пруге и пута у Грошници. Тражимо и исплату 
заосталих зарада, не мора свих девет одједном, довољно је да добијемо неколико. После тога 
бисмо били спремни на компромис, што значи да би решења за остале наше захтеве тражили у 
преговорима са надлежнима - каже Марковићева. 

Компликације и хаос 

Члан крагујевачког Градског већа за комуналну делатност Зоран Јовановић каже за Данас да 
град нема ингеренције да решава саобраћајне проблеме, посебно не оне на магистралним 
путним правцима, те да због тога апелује на надлежне државне органе да реагују. Тим пре што 
се ситуација на путу Крагујевац - Краљево, према његовој процени, компликује у мери да води у 
хаос. 

Полиција прати ситуацију 

Начелник Полицијске управе у Крагујевцу Горан Живковић рекао је јуче да полиција прати 
ситуацију, али да ништа неће предузимати без одлуке Министарства унутрашњих послова. 
Додао је да полиција предузима мере да не дође до контакта између учесника блокаде и 
контраблокаде. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_i_pravdu_i_radno_mesto.4.html?news_id=270197 

Протест произвођача дувана испред Основног суда у Нишу 

Траже и правду и радно место 

АУТОР: З. МИЛАДИНОВИЋ 

Ниш - Више десетина произвођача дувана са југа Србије протестовало је јуче испред Основног 

суда у Нишу, тражећи правично поступање у њиховим споровима са ДИН Филип Морис, али и 

наставак сарадње са том компанијом. Они су за наредне дане најавили могућност блокаде 

саобраћајница пољопривредним возилима. 

 
Окупљени произвођачи су казали да су 2002. године од ДИН-а добили тракторе, сушаре, 
системе за наводњавање и пратећу механизацију коју је требало да отплате у наредних десет 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_i_pravdu_i_radno_mesto.4.html?news_id=270197


24 

 

година кроз производњу дувана. Пошто је производња у међувремену пропала, компанија 
Филип Морис, која је 2003. купила ДИН, одбила је да јој дуванџије врате опрему и затражила 
да је исплате у новцу, што они нису у стању јер су „на рубу егзистенције“. Истовремено, Филип 
Морис не жели да са њима обнови уговоре о производњи дувана. 

- Филип Морис нас је 2006. тужио и тражи да механизацију исплатимо у еврима, пошто не 
жели да му је вратимо, јер је, како кажу, стара и руинирана. Од 2005. он са нама не уговара 
производњу, јер је једнострано раскинуо уговоре о сарадњи. Уместо да за његове потребе ми 
производимо дуван, како смо то чинили одвајкада, Филип Морис увози дуван из Хрватске, а 
наша деца не раде и наша села су празна - рекао је новинарима председник Удружења 
произвођача дувана са југа Србије Мирољуб Ракић. 

Произвођачи су додали да је проблем са њиховом производњом почео 2001. године, када су од 
ДИН добили семе дувана које је било заражено вирусом, па су тако и њиве заразили „вирозом“ 
која је трајала пет година. На парцелама више ништа није успевало, а дуван наредних пет 
година није откупљиван јер је био лошег квалитета. „Пошто нам је читава производња 
уништена, и то не нашом кривицом, сада још треба да продамо куће да бисмо исплатили 
механизацију“, рекли су они. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/stoji_osam_teretnih_vozova.4.html?news_id=270194 

Штета у Железници због блокаде пруга преко 30 милиона динара 

Стоји осам теретних возова 

АУТОР: БЕТА 

Београд - Укупне директне штете које српске железнице трпе због блокаде барске и 

крагујевачке пруге повећале су се на преко 30 милиона динара. Само у теретном железничком 

саобраћају оне се процењују на око 200 хиљада евра, уколико се узимају у обзир само 

уговорени теретни возови, који због блокаде не могу да саобраћају. 
Број железничких композиција које јуче нису могле да крену повећан је за још два воза - 
транзитни теретни који је из Суботице требало да саобраћа за Пријепоље, као воз из станице 
Радинац са топло ваљаним тракама намењеним извозу. У матичним станицама од раније стоје 
железничке композиције са 442 аутомобила за потребе крагујевачког Фијата, затим са 1.850 
тона житарица, 640 тона глинице и 660 тона боксита намењених извозу. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-predlozeni-tekst-zakona-na-stetu-radnika 

Синдикати: Предложени текст Закона на 
штету радника 

Представници Савеза самосталних синдиката Србије (С С С С) и УГС Независност 
оценили су данас да предложена верзија измена Закона о раду неприхватљива, и 
да ће, уколико буде усвојена, имати веома негативан утицај на запослене у Србији 

и довести до лакшег отпуштања радника. 

На заједничкој конференцији за новинаре, представници два синдиката навели су да су се 
договорили да заједнички наступају у погледу измена и допуна Закона о раду, али и 
најављених измена других системских закона. 

Председник С С С С Љубисав Орбовић рекао је да се припрема закон који ће бити изузтено 
негативан за све запослене грађане Србије, али и оне који би у блиској будућности требало да 
се запосле. 
"Ово није закон који ће довести до флексибилног запошљавања већ до отпуштања радника, и 
који говори о томе да нико неће бити сигуран на свом радном месту", рекао је Орбовић. 

Предложена верзија измена закона је рестриктивна, а синдикати ће се ангажовати и покушати 
да кроз дијалог то поправе, поручио је. 
Такође је рекао да је предложени текст закона пун алтернативних, а не конкретних решења. 
Орбовић је подсетио да ће после састанка са члановима радне групе који ће бити одржан 4. и 5. 
новембра у Аранђеловцу, на седницама председништва синдикати донети одлуке о даљим 
активностима. 
Реч је о "хајдучком предлогу закона" који је, како је рекао председник УГС Независност 
Бранислав Чанак, направљен тако да не може да буде усвојен. 
Он је рекао да ће од предлагача закона, синдикати на састанку затражити да објасне који су 
социјални и економски разлози за предложена решења. 
Чанак је рекао и да није тачно да је актуелни закон препрека за стране инвеститоре. 
(Танјуг) 
        
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-70-firmi-koje-cekaju-gazdu-vise-ne-radi-nijedan-radnik 

У 70 фирми које чекају газду више не ради 
ниједан радник 

Приватизација у Србији мораће да буде окончана до краја идуће године, а у 
портфељу Агенције за приватизацију је још 419 предузећа. Када се томе додају и 
153 фирме у реструктурирању, добија се цифра од 572 предузећа која би до краја 
2014. требало да добију власника, 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-predlozeni-tekst-zakona-na-stetu-radnika
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26 

 

или да оду у стечај или ликвидацију. У Војводини приватизацију чека још 99 предузећа. 

Све то, наравно, под условом да предлог новог закона о приватизацији најпре буде усвојен а 
потом и доследно спроведен. Окончање процеса приватизације је, наиме, нешто што је у 
Србији већ више пута најављивано, али се даље од најава никада није стигло. 

За веома велики број фирми које макар формално чекају приватизацију већ сада се зна 
судбина: у чак 71 таквој фирми више не ради нити један једини радник! Сва је прилика да ће 
све такве фирме, које дакле више практично и не постоје, бити и формално ликвидиране. Када 
се њима додају и фирме у којима је запослен тек један или двоје радника, добија се број од 161 
предузећа у којима нико или практично нико није запослен, што је више од трећине фирми 
које чекају приватизацију. 

Таквих предузећа је највише у Београду, док их је у Војводини мање него у остатку земље – у 
тек десет не ради нико, а до двоје запослених је у 23 фирме у Покрајини. 

Као и код реструктурирања, и у случају неприватизованих предузећа, из Војводине их је 
несразмерно мало, тек 99. Подсетимо, од 153 фирме у реструктурирању, свега 28 има седиште 
на територији Покрајине. 

Од укупног броја неприватизованих фирми највише их се бави трговином (84), стручним, 
научним и иновационим делатностима (73), информисањем (72), грађевинарством (46) те 
прерађивачком индустријом (44).  

Ван Војводине је не само осетно већи број неприватизованих фирми већ и оних које 
запошљавају велики број радника. Таква су београдска предузећа „Ласта” и „Це маркет” с по 
више од три хиљаде запослених, затим врањански „Симпо” у којем је ради близу три хиљаде 
људи... 

Како је објашњавају у Министарству привреде, убудуће ће се приватизација заснивати на 
четири начела: „стварање услова за развој привреде, обезбеђивање потпуне транспарентности 
и јавности, онемогућивање корупције и „прања” новца и формирање цене по фер и тржишним 
условима”. 

Приватизација ће се спроводити продајом капитала, а изузетно продајом имовине. Уколико 
нема купаца за понуђену фирму, спроводиће се поступак реструктурирања по правилима 
унапред припремљеног плана реорганизације. Одлуку о начину приватизације доносиће 
Министарство привреде, а на предлог Агенције за приватизацију, док ће Влада одлучивати о 
предузећима која су од посебног интереса за државу. Продаја капитала спроводиће се јавним 
надметањем, након јавног прукупљања понуда. Највиша цена из писаних понуда представљаће 
почетну цену на јавном надметању, а минимално прихватљива цена износиће 70 одсто 
процењене вредности капитала. 

В. Чворков 
  

Панчево највише стрепи 
Највећа неприватизована војвођанска фирма јесте панчевачка „Азотара”, с 987 запослених. 
Када се томе придода више од две хиљаде радника у предузећима у реструктурирању у овом 
граду, јасно је да је Панчево средина која највише стрепи од окончања процеса приватизације. 

Од осталих неприватизованих предузећа у Покрајини, највише запошљавају вршачки „2. 
октобар” (467 радника) и новосадско ДП „Одржавање и услуге” (338 радника). Више од 100 
запослених имају још и водопривредна предузећа „Средњи Банат” из Зрењанина, „Горњи 
Банат” из Кикинде и „ Шајкашка” из Новог Сада, затим хоргошки „Потиски водоводи”, 
врднички Завод „Термал”, те „Дожа Ђерђ” из Бачке Тополе. 
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Фабричке хале у многим предузећима остале празне 

 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/protest-radnika-imk-14.oktobar_433350.html 

Протест радника ИМК "14.октобар" 

КРУШЕВАЦ -  

Око 200 радника крушевачког ИМК "14. октобар" окупило се данас испред зграде 

Градске управе са захтевом да се руководству и представницима 

репрезентативних синдиката фабрике омогући хитан састанак у Министарству 

привреде. 

Писмо са захтевом упућено је ресорном министарству, а прослеђено је и Градској управи, уз 

најаву да ће, уколико захтев не буде испуњен, протест бити радикализован. 

Радницима се дугује 12 плата, немају оверене здравствене књижице, а превоз и друге накнаде 

касне више од три године, рекао је председник фабричког синдиката Независност Дејан 

Мутавџић. 

Он је подсетио да су радници од претходних мартовских протеста, када су због лошег 

материјалног и социјалног статуса тражили смену руководства и измирење радничких 

потраживања, добили само ново руководство. 

Мутавџић је рекао да су тада договорене и субвенције за покретање производње у износу од 30 

милиона динара месечно, а да су до сада добили само 49 милиона. 

Пре запослених у 14. октобру, протест испред скупштине организовали су и радници Фабрике 

уља, која се у процесу реструктурирања налази годину и по дана. 

Радници Фабрике уља протестују од понедељка са захтевом да им се омогући хитан састанак са 

министром привреде Сашом Радуловићем. 

Запосленима у тој фабрици дугују се 23 плате, немају оверене здравствене књижице и немају 

повезан стаж за две године и десет месеци. 

Фабрика уља има 134 радника, од чега је 80 одсто на плаћеном одсуству. Након раскида 

приватизације, у децембру 2011. године, фабрика се налази у процесу реструктурирања. 

Индустрија машина и компонената "14. октобар" има око 1.500 радника, а њих око 500 чланови 

су синдиката Независност, који је и организатор данашњег протеста. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/protest-radnika-imk-14.oktobar_433350.html

