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Председник Савеза самосталних синдиката Србије очекује проблеме са министром 

Орбовић: Радуловић не зна куда води 
привреду 
АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ 

Београд - Најкрупније, неолибералне промене у Закону о раду предлаже Министарство 

привреде. Уколико би све те измене биле прихваћене, по прорачуну који смо у синдикату 

радили, дошло би по различитим основама до смањења просечне плате негде за 10 одсто, каже 

за Данас Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, пред данашњи 

наставак усаглашавања измена тог закона.  

На дневном реду данашњег састанка биће управо елементи за формирање зарада и накнада из 

радног доноса. Састанак, који је започео у Аранђеловцу, наставља се данас у Београду. 

Дводневни боравак у Аранђеловцу платио је, каже Орбовић, УСАИД. 
Према речима Орбовића, Министарство привреде, сем исплате отпремнина само за године 
рада код послодавца и у његовим повезаним фирмама, што потпуно отвара пут лаком 
отпуштању радника, предлаже да се годишњи одмор раднику више не плаћа као просек три 
просечне плате него само основна зарада плус минули рад, да отпремнина за одлазак у пензију 
не буде три плате него једна, да се укине надокнада за сменски рад... 

„Цео предлог измена Закона о раду је недефинисан, врло је тешко дефинисати ко је шта 
предложио, једни су предлози Министарства рада, други су предлози Министарства привреде, 
трећи су предлози Министарства финансија. Влада не само да није ускладила своје предлоге 
него ја мислим да и не може да их усклади између појединаца и министарстава, па Влада није 
ни саопштила које је њено мишљење. Ствара се једна врло компликована, нејасна слика око 
тога у ком правцу све то иде“, каже Орбовић. 

Председник Савеза самосталних синдиката је посебно збуњен целокупном појавом министра за 
привреду Саше Радуловића. „Наш је велики страх, ево сад смо имали састанак овде у 
синдикату, да он не зна куда води ову привреду. Ја мислим да ћемо са тим човеком имати 
озбиљних проблема, имаћемо их и већ почињу. То што он предлаже су тако крупне ствари, то 
су огромне промене и ја се питам има ли он за те промене легитимитет, са ким је то 
усагласио?“, каже Орбовић. 

Као посебну ману министру привреде приписује то што уопште није спреман да оде у фабрику. 
„Ево сад је био у Крушевцу, али није био у „14. октобру“. Ја не знам да ли је он некада и био у 
некој фабрици која ради. Он је био само стечајни управник. Што не оде у Симпо? Пошто даје 
решења, нека оде да види како тамо изгледа, он не може ни да замисли шта је то. Показује се да 
је он потпуно човек ван реалности, да има једно своје седиште, место одакле гледа, он види 
бројеве, а питање је колико и са њима барата, и покушава на тај начин да решава ствари“, 
тврди Орбовић. 
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На питање да ли је све то рекао министру привреде, он каже да није имао прилику. „У петак 
сам му послао поруку, три пута сам га звао телефоном, на састанку овде је први потпредседник 
Владе господин Александар Вучић рекао да је основано једно контакт тело у коме ће бити 
Радуловић и министар финансија Лазар Крстић, а Радуловић треба да га води пошто се 
највише ствари догађа код њега. Он не одговара на позиве. То што је господин Вучић рекао, то 
ми нисмо тражили, то прављење радних група..., али он је то предложио и ми то поштујемо“, 
каже Орбовић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/budzet_prepolovljen_zahtevi_povecani_.4.html?news_id=270995 

Нови закон о робним резервама спречиће злоупотребе, тврди министар трговине 

Буџет преполовљен, захтеви повећани 
АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Предложени закон о робним резервама који је јуче у Народној скупштини бранио 

ресорни министар трговине Расим Љајић између осталог предвиђа и проширење круга робе 

које Дирекција за робне резерве мора да купује, па је на новом списку и опрема за железницу, 

пошту и телекомуникације. С повећањем обавеза, очекивало би се да ће Дирекција добити и 

више новца, али догодило се управо супротно: Влада Србије је одлучила да наредне године 

преполови буџет за робне резерве. 

 

Уместо 3,7 милијарди динара, колико је било предвиђено републичким буџетом за 2013. 

годину, наредне године Влада је за обезбеђивање резерви стратешких производа спремна да 

одвоји тек 1,88 милијарди динара, што значи да ће Дирекција моћи да купи рецимо тек сваки 

други килограм жита или пшенице у односу на ову годину. 
Директор Дирекције Горан Тасић каже за Данас да смањење буџета јесте значајно, али да „с 
обзиром на залихе којима располажемо, у 2014. години неће бити проблема“. 

- Међутим, ако се овако настави, јасно је да свему дође крај - каже Тасић. 

Према Љајићевим речима, новим законом ће прецизно бити наведена врста и структура робе 
која је предмет резерви. „Уводи се и нови начин управљања робним резервама и прецизно се 
дефинишу све фазе управљања, од набавке преко складиштења, давања на зајам и обнављања 
резерви. Овај закон омогућава суштинску реформу система робних резерви у Србији и далеко 
ефикасније управљање резервама. Сада се први пут уводе и обавезне резерве нафте и нафтних 
деривата“, рекао је Љајић. 

Он је објаснио да ће, осим у случају ванредног стања и поремећаја на тржишту, држава сада 
моћи да интервенише из робних резерви и у случају елементарних непогода, као и техничких и 
технолошких ситуација које могу да омету снабдевање становништва основним намирницама. 

Говорећи о злоупотребама робних резерви, којима је „направљена милионска пљачка“, 
министар је рекао да је нестало око 80.000 тона пшенице и кукуруза, од чега су складиштари 
вратили само 13.000 тона пшенице и око 2.500 тона кукуруза. 

- Са складиштарима који су у року од месец дана вратили робу уговор је обновљен, а остали се 
истражују - рекао је Љајић и додао да због уочених злоупотреба држава планира да обезбеди 
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што већи простор у свом власништву за складиштење робе, тако што би активирала хипотеке 
складиштара дате за робне резерве које нису вратили, одузела им складишта и тако дошла до 
„бар 100.000 квадратних метара складишног простора за пшеницу“. Љајић је нагласио да је 
држава за закуп складишта годишње плаћала 460 милиона динара. „То је невероватно. Могли 
смо да направимо складишни простор, уштедимо значајна средства и осигурамо се од 
злоупотреба“, рекао је Љајић. Упитан око овога, Тасић каже да се складишта закупљују само за 
чување житарица, односно пшенице и кукуруза и да се плаћање врши према количини робе, а 
не према простору, то јест да се не дешава да се изнајми капацитет који се не користи. 

Говорећи о ситуацији са робним резервама, Тасић каже да је осим великог смањења буџета 
„које морамо да прихватимо, јер је буџет смањен свима“, проблем за Дирекцију и то што су јој 
од октобра прошле године укинути сви сопствени приходи, на основу одлуке Владе Србије 
којом су обухваћени сви буџетски корисници. 

То значи да Дирекција већ годину дана не може да ствара нове резерве купујући робу новцем 
од продаје залиха пласираних на тржиште, наплате гаранција и слично, као што је до тада 
радила. 

- Сви наши приходи су и раније били под контролом Владе, што значи да ми нисмо могли да 
трошимо тај новац без њеног знања, али сада уопште не можемо да купујемо робу - каже Тасић. 

Када се изразито смањеном буџету и укидању сопствених прихода додају нове обавезе 
Дирекције, као што је стварање робних резерви за пошту, телекомуникације и железницу, јасно 
је да ћемо 2015. годину дочекати са упозоравајуће малим залихама основних животних 
артикала. 

Да би се та опасност пренебрегла, Тасић планира да приоритет рада Дирекције остану 
пољопривредни производи. Да ли ће због недостатка новца и обавезе да се набављају и друге 
робе, неке од старих бити избачене, директор Робних резерви није могао да каже, напомињући 
само да ни до сада није постојао таксативан списак робе која је морала да буде откупљивана, 
већ Дирекција сваке године прави нови план. 

Како је истакао, једна од најзначајнијих новина, обавеза да држава прави резерве нафте, неће 
бити финансирана новцем Дирекције, већ ће бити успостављена посебна накнада из које ће се 
обезбедити новац за те потребе. Набавка свих осталих роба финансираће се из буџета 
Дирекције. 

Нова складишта нису планирана 
- Нажалост, држава данас има само једно своје складиште, док се остала изнајмљују. Пре 
седам-осам година је било другачије. Сада је план, о којем је говорио и министар Љајић, да 
активирамо хипотеке над складиштима дужника. О изградњи нових складишта у овој 
економској ситуацији није реално говорити - сматра Тасић. Дирекција за робне резерве у овом 
тренутку потражује 35.000 тона пшенице и око 27.000 тона кукуруза. 
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Заставини радници траже да влада испуни социјални програм 

Прекобројни се враћају на посао 
АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Уколико Влада до 20. новембра не регулише обавезе из усвојеног социјалног 

програма за вишак запослених у Групи „Застава возила“, они ће се већ 2. децембра вратити на 

стара радна места, одлучено је после прошлонедељних протеста више стотина бивших 

радника. Реч је о групи која се летос определила за опцију из понуђеног социјалног програма 

која, уз одговарајуће отпремнине, предвиђа и државни докуп до пет година стажа и редовне 

принадлежности до одласка у пензију. 
 

Програм који је прихватило око 220 прекобројних се, међутим, не реализује, тако да су они већ 
у два наврата протестовали испред управне зграде Групе и испред националне службе за 
запошљавање. Синдикат Заставе Камиона одлучио је потом да све раднике тих фабрика позове 
да се врате на посао, уколико права из социјалног програма у целости не остваре до почетка 
наредног месеца. Уз то, најављена је тужба против пословодства Групе „Застава возила“, са 
којим су 31. августа потписивали споразуме о раскиду радног односа 

Прекобројним „Заставиним“ радницима којима је остало до пет година до пензије, почетком 
септембра исплаћене су отпремнине од по 360.000 динара у просеку, али ни два месеца након 
раскида радног односа не успевају да се пријаве у НСЗ, због чега не могу да остварују права која 
им припадају на евиденцији те службе, међу којима је и исплата надокнада од по 36.000 
динара месечно. У Националној служби за запошљавања кажу да та служба не може да прими 
бивше „Заставине“ раднике на своју евиденцију све док уз спискове прекобројних не буде 
уплаћен и одговарајући новчани износ. 

Фабрике Групе „Застава возила“ крајем августа добровољно су, уз права и могућности из 
понуђеног социјалног програма, напустила укупно 524 радника. За исплату месечних 
принадлежности оним радницима којима је остало до пет година до пензије потребно је око 
два милиона динара месечно. 
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:463399-Radulovic-Nikome-vise-necemo-da-poklanjamo-

pare 

Радуловић: Никоме више нећемо да поклањамо 
паре 
З. РАДОВИЋ - Д. И. КРАСИЋ  

Министар привреде Саша Радуловић о малверзацијама, помоћи посрнулим 

фирмама и субвенцијама странцима: Пријавићемо све сумњиве послове агенција. 

Не одустајем од смањења намета на рад 

 
НАШЕ Министарство сада спроводи редовну контролу свих агенција под својим окриљем и 
прослеђује доказе о сумњивим пословима надлежним органима. Неодговорно понашање кад се 
ради о новцу пореских обвезника више неће бити могуће. Или ће Србија преживети, или ће 
преживети ово живо блато. 
 

То за „Новости“ каже Саша Радуловић, министар привреде, потврђујући да је против првог 
човека Агенције за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА), Божидара Лаганина, поднета 
кривична пријава. 
* Да ли је раније уопште постојала контрола доделе субвенција инвеститорима? 
- Досад није било никаквих провера те врсте и били су огромни отпори да се уопште започну. У 
уговорима не пише колико је инвеститор запошљавао људи у моменту доделе субвенција, а 
колико је данас ангажовано. Немамо информацију да ли је инвестиција уопште извршена у 
планираном износу. Ни висина капитала у тим предузећима не одговара висини инвестиције 
која је обећавана. Безумне субвенције су део погрешне економске политике. Фокус развоја је 
домаћа привреда. Стране инвестиције су више него добродошле, али оне су шлаг на торти. 
Нама је пропала торта. 
ОТПОРИ ИЗ СИЕПА* ВЕРУЈЕТЕ ли да ће умешани у малверзације бити кажњени?  
- Радимо на томе. Поднели смо одговарајуће пријаве. Наш систем је тако направљен да овакве 
ствари имају привид легалности. Правилник контроле никад није донет, тако да сви могу да 
кажу да нису они надлежни. Сва документација је била у СИЕПА и постоје отпори да се она 
достави Министарству. 

* Тврдите и да субвенције нису донеле 55.000 нових радних места? 
- Та прича је надувана. Анализе су показале да је у тај број укључено и око 7.000 запослених 
код послодаваца са којима је уговор о субвенционисању раскинут, и где смо ишли на наплату 
гаранција. Ту спада и више од 24.000 оних који тек треба да добију посао. Имамо ситуацију и 
да су радници добили отказ на неком другом месту, пријавили се у Националну службу за 
запошљавање на један дан, а након тога су преузети и запослени у другој фирми. Министарство 
ће се бавити привлачењем страних инвеститора, подстицајима, али нећемо ником поклањати 
новац. То није стратегија за развој привреде. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:463399-Radulovic-Nikome-vise-necemo-da-poklanjamo-pare
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:463399-Radulovic-Nikome-vise-necemo-da-poklanjamo-pare
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* Има ли случајева да је субвенција државе била већа од онога колико је уложио 
инвеститор? 
- Како да не. Најбољи пример за то је „1. мај“, где су радници добили отказ, а кроз субвенције је 
Србија, практично, купила инвеститору опрему! Таквих случајева имамо још. 
* Да ли сте одустали од смањења намета на рад? 
- Не. То спада у мере о којима се у Влади и даље воде дискусије. Тек уз смањење намета на рад 
има смисла повећавати порезе. Јер само повећавање пореза, уз смањење потрошње има лоше 
ефекте, што смо искусили у последњих годину дана. 
* Спекулише се да сте се због тих мера сукобили са министром Крстићем... 
- Сагласни смо да је то добра мера. Природно је да је министар финансија конзервативнији и да 
постоје разлике у мишљењу. 
* Хоће ли се коначно средити стање у предузећима у реструктурирању? 
 

- Не иде онако како бисмо желели, али су се неке ствари, ипак, покренуле. Држава је својим 
неодговорним понашањем изгубила капитал, па та предузећа имају веће обавезе од имовине. 
Оно што радимо је конверзија потраживања у власништво. Фирме ће бити очишћене од 
обавеза и дугова како би од Нове године кренуле у приватизацију. Очекујемо да ће управо зато 
што имамо чисте билансе инвеститори показати веће интересовање. 
* Може ли модел решења за ФАП да се преслика и на друга посрнула предузећа? 
- Да. Исто смо урадили и са „14. октобром“ и са „Петром Драпшином“, и са свима који су 
тражили помоћ од државе, а имају попуњене личне карте. Иначе у ФАП-у имамо велике 
проблеме са руководством које је изгледа ненаменски трошило средства и тренутно смо у 
поступку испитивања. 
* Хоћете ли помоћи фирмама које имају пословни програм и за које постоје 
заинтересовани купци? 
- Обезбедићемо им кредитну подршку за обртна средства, да би могли да наставе да раде по 
свом пословном плану и потом нађу купца. И кад човек продаје половног „стојадина“ мало га 
среди пре него што га изнесе на тржиште. Новац је предвиђен буџетом и биће пласиран из 
Фонда за развој. 
* Али имали сте много примедби на недомаћинско пословање управо у Фонду за 
развој? 
- Немогуће је да 61 запослени управља портфолијем од 20.000 кредита. Ту не постоји контрола. 
Кад се одобравају средства из Фонда, онај ко тражи кредит каже колико ће људи запослити и 
колика средства ће инвестирати. Нико никада није проверио те бројеве. Фонд мора да се бави 
наплатом оног што је дато, а добиће помоћ и других институција које ће преузети део 
проблематичног портфолија, да покушамо нешто да наплатимо. 
 
 
СТИЖУ ПОВОЉНИЈИ КРЕДИТИ ЗА МАЛА ПРЕДУЗЕЋА 
* ДА ли ће бити јефтинијих кредита под истим условима за све привреднике, па и 
за мала и средња предузећа? 
- Одвојили смо значајна средства преко онога што тренутно зовемо гарантни фонд, да се смање 
каматне стопе за целу привреду кроз дељење ризика са пословним банкама, на економским 
основама. Посебно би кредити били доступни малим и средњим предузећима, јер је реч о 
великом броју људи који су потпуно искључени из кредитне подршке. Други део је подстицање 
иновација, посебно ИТ индустрије. Одвојили смо у буџету четири милијарде динара. 
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http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:463414-Sindikat-Posao-za-stranacki-kadar-u-gradskoj-upravi-Novog-Sada 

Синдикат: Посао за страначки кадар у градској 
управи Новог Сада 
Н. СУБОТИЋ  

Самостални синдикат управе Новог Сада отвореним писмом оптужио градске 

власти. Градоначелник: Лични мотиви синдикалаца 

 
ПРЕКОМЕРНО „страначко“ запошљавање, мобинг по политичком основу, а такође и 
недостатак социјалног дијалога, главни су проблеми који притискају запослене у градској 
управи Новог Сада, наводи се у отвореном писму, које је у уторак, медијима, доставио Синдикат 
радника градске управе, а потписао га је Лазар Шкорић, председник градске организације овог 
сидиката. С друге стране, међутим, Милош Вучевић, градоначелник Новог Сада, истиче како 
иза упућивања овог писма стоје лични мотиви синдикалаца. 
 

У писму које је упућено, јер „синдикат није успео да ступи у контакт са градоначелником“, 
наиме, наводи се како је један од тренутно највећих проблема у градској управи прекомерно 
страначко запошљавање, иза кога стоје Милош Вучевић, градоначелник Новог Сада, и 
председник Градског одбора Српске напредне странке, Синиша Севић, председник скупштине 
града, уједно и председник Градског одбора Социјалистичке партије Србије. 
- Вучевић и Севић у потпуности креирају политику запошљавања у Градској управи - тврди се у 
писму. - Са њима све почиње и све се завршава кад је реч о запошљавању, уз незаобилазни 
услов да се запослити могу само чланови политичких партија, њихова деца или симпатизери. 
У писму се, такође, наводи како се крши Закон о радним односима у државним органима, јер се 
вршиоци дужности запошљавају без конкурса. 
 
БЕЗ ДИЈАЛОГАСОЦИЈАЛНИ дијалог у Новом Саду не постоји - тврди се у писму. - 
Представници власти избегавају разговор. На пример, колективни уговор, усаглашен између 
синдиката и Дејана Мандића, члана Градског већа за буџет и финансије и Милана Ђурића, 
члана Градског већа за управу и прописе, пре више од годину дана, стоји негде „са стране“ и 
нема ни назнака да ће се узети у разматрање. 

- Кад овако запослени годину дана проведу на месту вршиоца дужности, онда се запосле и 
добијају функције без в.д. јер су за ту годину дана стекли потребно искуство за то радно место - 
наводи се у писму. - За остала радна места, форме ради, објављује се конкурс у „Службеном 
листу“ града Новог Сада. Ти конкурси су увек намештени за унапред одабране страначке 
„војнике“ који једини прате „Службени лист“, јер обични грађани посао траже преко конкурса, 
преко Националне службе за запошљавање... 
У синдикату, такође, наводе како је у Градској управи присутан политички мобинг. 
- Прете нам рационализацијом јавног сектора, а до сада је примљено више од 200 нових 
радника, и сви су на овај или онај начин повезани са владајућим странкама - наведено је у 
писму. - С друге стране, запослене који нису били политички подобни отпуштали су, односно, 
није им продужаван уговор о раду. 
Градоначелник Вучевић, међутим, није прихватио ове оптужбе, на које је одговорио кратко, 
наводећи како иза њих стоје лични мотиви лидера синдиката. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:463414-Sindikat-Posao-za-stranacki-kadar-u-gradskoj-upravi-Novog-Sada
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- Синдикалце треба упитати да ли су тражили да се запосле њихови најближи сродници - каже 
Вучевић. - Кад сам то одбио, онда су кренули - писмом. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/419330/Radnici-Fam-Farma-i-dalje-strajkuju 

Радници Фам Фарма и даље штрајкују 

Танјуг  

Радници крушевачког Фам Фарма наставили су штрајк започет 2. септембра пошто им до данас 

нису исплаћене заостале зараде и разлика за топли оброк. 

Према речима председника синдиката "Независност" Драгослава Јовановића, штрајк је, 

између осталог, настављен јер се радници налазе у тоталној неизвесности, не знају ни да ли ће, 

ни када ће им бити исплаћене зараде. 

 

"Ситуација је јако тешка, власници су раније најавили да ће посетити фабрику почетком 

новембра, међутим, то се није догодило, а сада не знамо ни да ли ће уопште доћи", рекао је 

Тањугу Јовановић. Он је нагласио да су радници расположени за компромис, али да неће 

дозволити да им се одузму права која им припадају. 

 

Како је рекао директор Фам Фарма Радмило Живковић, радници потражују зараде од јуна јер 

су им од почетка штрајка до данас исплаћене плате за април и мај. 

 

Живковић наводи да предузеће због штрајка месечно губи око 2,5 милиона динара и упозорава 

да ће дугорочни губици бити много већи. “ Фам Фарм је изгубио купце, зову нас добављачи… и 

дугорочно гледано последице ће се тек осећати и наредних неколико месеци док не вратимо 

тржиште, поверење купаца, а с друге стране добављачи ће сигурно тражити авансне уплате за 

набавку репроматеријала, рекао је Живковић. 

 

“ Мој лични осећај је да смо ми са 30-так запослених безначајни у односу на целу групу од 40 

фирми које послују у оквиру Тендер групе и мислим да они од почетка нису озбиљно схватали 

Фам фарм”  – рекао је Живковић одговарајући на питање да ли ће власници ускоро измирити 

обавезе према радницима. 

 

Он је истакао да је велики проблем настао када је власницима, румунској Тендер групи, 

дозвољено да прошире делатност на производњу хемијских производа, и то што се “ побегло”  

од основне делатности –  производње лекова. 

 

Фам Фарм је аукцијски продат 2006.године конзорцијуму који је заступао Дејан Минић за 136 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/419330/Radnici-Fam-Farma-i-dalje-strajkuju


10 

 

милиона динара уз обавезно улагање од 88 милиона. Само годину дана касније, купац је уз 

сагласност Агенције за приватизацију уступио уговор румунској компанији Тендер СА. 

Фабрика, у којој је просечна плата око 30.000 динара, данас се бави производњом кућне хемије 

и дезинфекционих средстава. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/419379/Protest-radnika-FADa-iz-Gornjeg-Milanovca 

Протест радника ФАД-а из Горњег 
Милановца 

Танјуг  

Око 300 радника горњомилановачке Фабрике аутомобилских делова (ФАД) протестовали су 

јуче испред зграде општине због тога што ће, како кажу, на то предузеће бити стављен катанац, 

и захтевали од локалне самоуправе да им помогне у борби да се то не догоди. 

Уколико се, како истичу, не буду испоштовали њихови захтеви, најавили су да ће блокирати 

Ибарску магистралу, или радове на Коридору 11 у Такову. 

 

Председник синдиката "Независност" и представник акционара, Мирослав Милетић, каже да, 

упркос томе што је ФАД уведен у стечај, та фабрика може да настави процес производње, која 

се одвијала и данас. 

  

Он тврди да је власник фабрике, Дејан Бабић, као залог за кредите које је узимао за своја друга 

предузећа давао имовину ФАД-а, због чега се фабрика и нашла у овој ситуацији, те само по том 

основу има обавеза око 16 милиона евра. 

  

- Тражимо од општинске власти да предузме конкретне кораке и не дозволи да брљамо по 

контејнерима како бисмо се хранили. Захтевамо да се пронађе стратешки партнер за ФАД, јер 

имамо могућност да производимо и даље и да станемо на здраве ноге - рекао је Милетић. 

  

Радник Славко Дедејић наводи да је ово предузеће остваривало месечни извоз од 600 хиљада 

до милион евра. 

  

- Питам се у чијем интересу је било да се прогласи стечај - општине, државе или стечајног 

управника, и зашто ми морамо да испаштамо због тога што је власник као гаранцију за кредите 

које је узимао за своје друге фирме залагао имовину ФАД-а - навео је Дедејић. 

  

Он истиче да ће, уколико пропадне ово предузеће, више од хиљаду људи бити гладно. Дедејић 

је позвао државу да, како је рекао,"не дозволи стварање карцинома на здравом телу" будући да 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/419379/Protest-radnika-FADa-iz-Gornjeg-Milanovca
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ова горњомилановачка фирма и сада има наручених послова за око милион евра. 

  

Након мирног протеста, раднике су у скупштинској сали примили секретар Скупштине 

општине, Александар Јефтовић, и члан Општинског већа задужен за инфраструктуру, Десимир 

Јовановић. 

  

- Ми ћемо у четвртак на седници општинског већа заједно са радницима покушати да изнађемо 

решење за њихове проблеме, наравно, поштујући законске процедуре - рекао је Јовановић. 

  

Иначе, ФАД тренутно броји 343 радника, приватизована је 2007. године када је продата 

предузећу "ИТХ" из Београда. Предузеће је уведено у стечај 5. новембра ове године, иако су 

радници добијали уверења да ће производња бити настављена. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/419226/Ocajnici-radnici-Autosaobracaja-i-za-minimalac-pristaju-da-prekinu-blokadu 

Очајници радници "Аутосаобраћаја" и за 
минималац пристају да прекину блокаду 

Танјуг  

Радници "Аутосаобраћаја" који 22. дан држе у блокади пругу и магистрални пут Крагујевац-

Краљево спремни су, како је рекла председница синдиката, да одблокирају те саобраћајнице 

уколико би им била исплаћена минимална месечна зарада уместо плата које нису добили за 

девет месеци. 

"О том предлогу мејлом смо обавестили кабинет првог потпредседника владе Србије 

Александра Вучића и чекамо одговор", рекла је председница Слободног синдиката у 

"Аутосаобраћају" Сузана Марковић. 

 

Она је додала да је таква одлука донета после каменовања аутобуса на блокади пруге и пута, 

доласка једног грађанина са моторном тестером, али и, како је рекла, због претњи које радници 

на блокади добијају. 

 

Радници "Аутосаобраћаја" су 16. октобра потпуно обуставили рад и блокирали главну  

аутобуску станицу, а шест дана касније и пругу и пут, тражећи реализацију социјалног 

програма за око 250 од укупно 480 радника, исплату девет плата, оверу здравствених 

књижица, утвђивање одговорности за пропадање тог предузећа. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/419226/Ocajnici-radnici-Autosaobracaja-i-za-minimalac-pristaju-da-prekinu-blokadu
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Председница Слободног синдиката "Аутосаобраћаја" Сузана Марковић је 

рекла агенцији Бета да су радници "очајни и на све спремни". 

 

Од 24. октобра инспектори привредног криминала Полицијске управе у Крагујевцу проверавају 

пословање "Аутосаобраћаја", а 1. новембра градско веће Крагујевца доноси одлуку да локална 

самоуправа уступи 24,02 одсто акција Републици, како би се створиле могућности за 

реализацију социјалног програма, будући да држава постаје већински власник у том предузећу. 

 

Због блокаде магистралног пута на излазу из Крагујевца и Краљева саобраћај је усмерен 

алтернативним правцем кроз околна насеља, због чега је отежан свакодневни живот мештана 

тих насеља. Тражећи да радници одблокирају магистрални пут, мештани Малих Пчелица од 3. 

новембра онемогућавају да кроз њихово насеље пролазе камионим, шлепери и аутобуси на 

међуградским линијама. 

 

Због блокаде саобраћајница трпи домаћа привреда, па тако три седмице Фијатов аутомобил 

"500Л" произведен у Крагујевцу и намењен извозу транспортује се до Бара преко Београда, 

односно трасом дужом око 200 километара, док грађани који аутобусима негде путују или 

треба да прођу кроз Крагујевац, морају да иду заобилазним путем, преко Кнића, села Баре и 

горњомилановачког пута. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/419488/Orbovic-Strah-od-Radulovica 

Орбовић: Страх од Радуловића 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је да, уколико све 

промене у Закону о раду, које предлаже Министарство привреде, буду прихваћене, према 

прорачуну синдиката дошло би по различитим основама до смањења просечне плате за око 10 

одсто. 

Ако се прихвате промене у Закону о раду, биће смањења плата 

Према речима Орбовића, Министарство привреде, сем исплате отпремнина само за године 

рада код послодавца и у његовим повезаним фирмама, што потпуно отвара пут лаком 

отпуштању радника. 

  

Како је рекао, предлаже се да се годишњи одмор раднику више не плаћа као просек три 

просечне плате него само основна зарада плус минули рад, да отпремнина за одлазак у пензију 

не буде три плате него једна, да се укине надокнада за сменски рад... 

У супротбом радикализација протеста 

Радници "Аутосаобраћаја" могли би да радикализују протест уколико у наредна два дана 

изостане одговор државе на њихове захтеве. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/419488/Orbovic-Strah-od-Radulovica
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„Цео предлог измена Закона о раду је недефинисан, врло је тешко дефинисати ко је шта 

предложио, једни су предлози Министарства рада, други су предлози Министарства привреде, 

трећи су предлози Министарства финансија", рекао је Орбовић. 

  

"Влада не само да није ускладила своје предлоге него ја мислим да и не може да их усклади 

између појединаца и министарстава, па Влада није ни саопштила које је њено мишљење. 

Ствара се једна врло компликована, нејасна слика око тога у ком правцу све то иде“, рекао је 

Орбовић. 

  

Орбовић је рекао да је посебно збуњен целокупном појавом министра за привреду Саше 

Радуловића. 

  

„Наш је велики страх, ево сад смо имали састанак овде у синдикату, да он не зна куда води ову 

привреду. Ја мислим да ћемо са тим човеком имати озбиљних проблема, имаћемо их и већ 

почињу. То што он предлаже су тако крупне ствари, то 

су огромне промене и ја се питам има ли он за те промене легитимитет, са ким је то усагласио“, 

рекао је Орбовић. 

  

"Ја не знам да ли је он некада и био у некој фабрици која ради. Он је био само стечајни 

управник. Што не оде у Симпо? Пошто даје решења, нека оде да види како тамо изгледа, он не 

може ни да замисли шта је то. Показује се да је он потпуно човек ван реалности, да има једно 

своје седиште, место одакле гледа, он види бројеве, а питање је колико и са њима барата, и 

покушава на тај начин да решава ствари“, рекао је Орбовић. 

  

На питање да ли је све то рекао Радуловићу, Орбовић је одгворио да није имао прилику и да он 

не одговора на позиве. 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Veca-prava-radnika.sr.html 

Већа права радника 
Запослени у пропалим фирмама моћи ће, по новом пропису, да повежу стаж и добију заостале 

минималне зараде, али од масовног отказа – нема спаса 

Новим законом о стечају, о коме ће се јавно расправљати до краја овог месеца, радници ће 
моћи потпуно да повежу стаж и да добију заостале минималних зарада, али оног тренутка када 
фирма уђе у стечај, сви запослени остају без посла, јер се раскидају уговори о раду. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Veca-prava-radnika.sr.html
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Покретање стечаја и досад је био довољан разлог за отказ радницима, али га је уручивао 
стечајни управник, који је истовремено имао право да, уз задржане запослене, ангажује и 
додатну радну снагу. Новим законом сви запослени аутоматски остају без посла, а стечајни 
управник накнадно може да ангажује потребан број радника, по основу уговора о раду на 
одређено време или уговора о делу. 

Када је реч о исплати зарада, по тренутном закону, радницима из стечајне масе следују 
минималци за последњих годину дана пре отварања стечаја, као и плаћени доприноси за 
последње две године пре отварања стечајног поступка. Ово се мења, па ће по новом законском 
предлогу, радници, ако се усвоји предложено решење, имати потпуно повезан стаж и 
исплаћене све заостале плате у висини најмање минималца. 

„С даном отварања стечајног поступка раскидају се сви уговори о раду, па и колективни, које је 
стечајни дужник закључио са запосленима. Новост је то што ће потраживања по основу 
минималних зарада и доприноса бити у првом исплатном реду. Дотле ће разлика до пуне 
зараде и отпремнина због раскида уговора о раду, највише до минималне зараде по години 
радног стажа, ићи у други исплатни ред”, истиче се у образложењу радне верзије нацрта закона 
о изменама и допунама закона о стечају. 

Осим ових измена, новим законом предвиђа се оснивање коморе стечајних управника и 
њихово ново непрофитно струковно удружење. Комора пише професионални и етички кодекс, 
издаје и обнавља лиценце за рад стечајним управницима, доноси решење о одузимању 
лиценце, води именик стечајних управника и обавља друге послове предвиђене законом. 

Саша Радуловић, министар привреде, каже да ће та комора функционисати по истом принципу 
као и адвокатска и финансираће се од чланарина, а не из буџета. 

Према његовим речима, надзор рада стечајних управника био је веома лош. Било је доста 
злоупотреба, због чега су многи повериоци оштећени. 

Новим законом је предложено гашење Агенције за лиценцирање стечајних управника, али ће 
Агенцији за приватизацију бити поверене нове функције надзора извештавања и праћења 
стечајног поступка. 

„Мислим да је транспарентност најбољи одговор на корупцију  злоупотребе”, рекао је 
Радуловић и додао да ће јавно бити објављивани финансијски извештаји фирми у стечају и 
списак поверилаца. Повећаће се одговорност стечајног управника, док се смањују права 
поверилаца – повезаних лица. Њихова потраживања ићи ће на ниво власника капитала – то 
јест биће последњи у реду за исплату. 

У погледу уновчења стечајне масе закон предвиђа нова решења. По доношењу решења о 
банкротству, стечајни управник започиње и спроводи продају целокупне или дела имовине 
стечајног дужника, с тим да може да прода делове имовине и пре доношења решења о 
банкротству уз сагласност одбора поверилаца и стечајног судије. 

Оваквим решењем се омогућава убрзање поступка продаје. Стечајни управник дужан је да 
сачини план продаје имовине стечајног дужника у року од 15 дана од дана доношења решења о 
банкротству. Нови метод продаје имовине јесте јавно прикупљање писаних понуда, након које 
следи јавно надметање или непосредна погодба у складу са националним стандардима за 
управљање стечајном масом. 

Највиша понуђена цена из писане понуде јесте почетна цена за јавно надметање, с тим да се 
јавно надметање одржава у року од 15 дана од дана отварања писаних понуда, а непосредна 
погодба у року од седам дана од дана неуспелог јавног надметања. „Реч је о једноставним 
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правилима која омогућавају да се у транспарентном поступку постигне највиша цена. У пракси 
је овај начин продаје (продаја Мобтела) показао добре резултате”, наведи се у образложењу 
закона. 

Решена половина случајева 
По Закону о стечају, који се примењује од 2010. године, покренут је 3.461 стечај. Од тог броја 
3.028 односи се на приватни, а 433 на друштвени капитал. По том истом пропису окончано је 
1.629 стечајева. На приватни капитал односи се 1.528 случајева, а на друштвени 101. 

М. Авакумовић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-%E2%80%9Ejuznom-toku%E2%80%9D-200-miliona-evra-4000-radnih-mesta 

У „Јужном току” 200 милиона евра, 4.000 
радних места... 
 

Изградња магистралног гасовода „Јужни ток” кроз Србију почеће крајем овог 
месеца, тачније 24. новембра, договорено је приликом недавног сусрета српског 
политичког врха с делегацијом руског „Гаспрома”. 

Тај гасовод ће гас из Русије (проласком испод површине Црног мора, те преко територије 
Бугарске, а потом и Србије), допремати ка јужној и централној Европи. Очекује се да ће 
изградња „Јужног тока“ коштати око 16 милијарди евра, да ће гас потећи 2015. године, а да ће 
укупан капацитет гасовода (око 63 милијарде кубних метара природног гаса), бити остварен 
2017. 

Не треба трошити много речи да би се указало на то колико је пролазак тог гасовода кроз 
Србију важан за нашу земљу. Захваљујући тој инвестицији (а реч је о једној од највреднијих у 
последњих неколико деценија) од око 1,7 милијарди евра и изградњи веома важног енергетског 
инфраструктурног објекта, Србија ће остварити неколико повољности. Пре свега, стећи ће 
далеко повољнију позицију на енергетској мапи Европе, постаће гасно чвориште, али и 
транзитна земља за природни гас и остваривати значајне приходе од тога. Истовремено, 
обезбедиће себи енергетску сигурност и безбедност, односно још један правац снабдевања 
природним гасом, што ће допринети смањењу садашње зависности наше земље при увозу овог 
енергента, пошто гас из Русије у нашу земљу стиже само из једног правца, из Мађарске. 

За сада се још не може поуздано рећи колики би приход од транзитних такси, након што гас 
потече кроз гасовод „Јужни ток”, Србија могла остварити, а раније процене говориле о суми од 
око 200 милиона евра. Уз то, очекује се и да ће изградња тако значајног пројекта имати 
позитиван утицај и на привреду земље, односно раст броја запослених. Наиме, очекује се да би, 
уз ангажман неколико хиљада радника и српских грађевинских компанија и произвођача 
опреме, посла било и за предузећа из услужних делатности. Како је раније најављивао 
директор ЈП „Србијагас“ Душан Бајатовић, очекује се да ће на изградњи бити ангаживано око 
4.000 људи, од којих би многи касније могли добити и стално запослење. Што се тиче домаћих 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-%E2%80%9Ejuznom-toku%E2%80%9D-200-miliona-evra-4000-radnih-mesta
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грађевинских фирми, он је указивао на то да треба очекивати да ће тамо где то буде могуће 
бити ангажована домаћа оператива, да је за српске фирме заинтересоване да нађу своје место у 
том послу неопходно да се удруже и буду носиоци конзорцијума, а да би, захваљујући 
референцама које буду стекле при ангажману у том послу, српске фирме у будућности 
„отвориле врата” и за учешће у другим пословима. 

Да се у Србији водило рачуна о томе да сви важни послове, који претходе почетку изградње 
„Јужног тока” буду урађени на време потврђује Бајатовић. По његовим речима, пројекат за 
почетак изградње гасовода „Јужни ток” кроз Србију је завршен, у току је ревизија главног 
пројекта и ових дана се очекује добијање локацијске дозволе, која мора да претходи 
расписивању тендера за извођача радова. Обезбеђен је и новац за почетак радова, и то, како је 
рекао Бајатовић, захваљујући кредиту од 75 милиона евра, који је заснован на државној 
гаранцији, док ће исто толико уложити и Руси. Уз то, он је рекао и да ЈП „Србијагас“ следеће 
године од „Гаспрома“ очекује кредит сличан оном у Бугарској, од око 175 милиона евра, што би 
омогућило да се за фебруар и март 2014. године (односно почетак грађевинске сезоне) 
обезбеди 500 милиона евра. 

Да ли ће тако и бити, видеће се, и то већ за десетак дана, а онда и почетком следеће године. 
Изградња гасовода „Јужни ток”, сасвим сигурно је, осим за Србију, значајна и за многе друге 
земље – било да кроз њих овај гасовод пролази, било да ће бити обезбеђен додатни, или још 
један правац  снабдевања природним гасом и тиме се позитивно утицати на смањење 
енергетске зависности, што је циљ сваке државе. 

Д. Млађеновић 
  

У Ковиљ стиже и Путин? 
Свечани почетак изградње „Јужног тока” кроз Србију  24. новембра могао би бити уприличен 
између Ковиља и Шајкаша. Такође, још увек се чека и потврда да ће свечаности у Србији, а 
тиме и Ковиљу, присуствовати и руски председник Владимир Путин. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikat-nece-otpremnine-samo-od-poslednjeg-gazde 

Синдикат неће отпремнине само од 
последњег газде 
Закон о раду би ускоро требало да претрпи измене, и то у неколико одредби веома 
важних, како за послодавце, тако и за раднике, а какве ће оне бити и када би се то 
могло десити, за сада још није познато. 

За сада се зна да се ставови оних којих се тај закон тиче, пре свега радника, односно синдиката 
као њихових представника и преговарача, и послодаваца, у појединим одредбама слажу, а у 
неким драстично разликују. Како је за „Дневник” изјавио председник Савеза самосталних 
синдиката Љубисав Орбовић, о свему томе ће се и даље разговарати на нивоу радних група, а 
циљ је да се разлике ублаже и дође до договора. 

– Није постављен никакав ултиматум и договорено је да се предузму кораци који ће омогућити 
да се нађу најбоља решења – каже Орбовић. – То значи да сви заинтересовани, синдикати, 
послодавци и представници Владе Србије, ураде све што је потребно да би се ставови 
усагласили и дошло до заједничког става о предлогу измена закона. Иако се, наравно, не може 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikat-nece-otpremnine-samo-od-poslednjeg-gazde
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рећи када би се предлози измена Закона о раду могли наћи пред посланицима, то не би 
требало очекивати до краја ове године те је времена за постизање договора довољно, уколико 
су учесници у разговору спремни на усаглашавање ставова о спорним питањима, или бар 
њихово приближавање. 

Исплата отпремнина и даље је камен спотицања. И док се с предлогом Министарства рада, који 
подразумева исплату отпремнина за године стажа проведене код последњег послодавца, слажу 
удружења послодаваца, синдикати мисле другачије. Представници репрезентативних 
синдиката сматрају да би отпремнине требало ислаћивати за цео радни век, а Љубисав 
Орбовић појашњава – оптремнине би требало исплаћивати за године стажа за које она није 
исплаћена. По његовим речима, постоје начини да се прецизно утврди да ли некоме 
отпремнина већ исплаћена, а то би спречило могућност да се некоме она исплати више пута, а 
да неко буде ускраћен за то право. 

А спорна су и даље питања која се тичу запошљавања на одређено време и агенција за 
запошљавање. Наиме, на недавном састанку чланова радне групе за доношење измена Закона 
о раду и представника синдиката и послодаваца, како је рекао државни секретар Министарства 
рада Зоран Мартиновић, неке спорне тачке су усаглашене, а неке су и даље отворене и о њима 
ће се разговарати. По његовим речима, усаглашени су ставови у погледу права и обавезе 
радника током радне недеље и годишњих одмора, док је питање начина организовања рада 
агенција за запошљавање остало отворено. Што се тиче рада на одређено време, договор је 
близу, а о начину исплате отпремнина разговараће се и даље. Он очекује да би до краја 
новембра радна верзија могла бити у највећој мери усаглашена да би се о документу изјаснили 
и представници других министарстава. По његовим речима, у радној верзији систематизовани 
су сви предлози који су стигли до Министарства рада, а неки су иницирани из тог министарства 
пошто се тај документ усаглашава с европском директивом и међународним конвенцијама. 

Д. Млађеновић 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/orbovic:-zakon-o-radu-nedefinisan_437224.html 

Орбовић: Закон о раду недефинисан 

БЕОГРАД -  

Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић 

изјавио је да Министарство привреде предлаже најкрупније, неолибералне 

промене у Закону о раду, а уколико би све те измене биле прихваћене, према 

прорачуну ССССС, уследило би, по различитим основама, смањење просечне 

плате за 10 одсто. 

"Цео предлог измена Закона о раду је недефинисан, врло је тешко дефинисати ко је шта 

предложио, једни су предлози Министарства рада, други су предлози Министарства привреде, 

трећи су предлози Министарства финансија", рекао је Орбовић у интервјуу листу "Данас" пред 

наставак усаглашавања измена тог закона. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/orbovic:-zakon-o-radu-nedefinisan_437224.html
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"Влада не само да није ускладила своје предлоге него мислим да и не може да их усклади 

између појединаца и министарстава, па влада није ни саопштила које је њено мишљење. 

Ствара се једна врло компликована, нејасна слика око тога у ком правцу све то иде", сматра 

Орбовић. 

Према његовим речима, Министарство привреде, сем исплате отпремнина само за године рада 

код послодавца и у његовим повезаним фирмама, што потпуно отвара пут лаком отпуштању 

радника, предлаже да се годишњи одмор раднику више не плаћа као просек три просечне 

плате, него само основна зарада плус минули рад, да отпремнина за одлазак у пензију не буде 

три плате него једна, да се укине надокнада за сменски рад... 

Председник СССС је рекао да је посебно збуњен "целокупном појавом" министра за привреду 

Саше Радуловића и оценио да он "не зна куда води ову привреду" и да ће са њим имати 

озбиљних проблема. 

" То што он предлаже су тако крупне ствари, то су огромне промене и питам се има ли он за те 

промене легитимитет, са ким је то усагласио?", запитао је Орбовић. 

Као посебну ману министру привреде он приписује то што није спреман да оде у фабрику. 

"Показује се да је он потпуно човек ван реалности, да има једно своје седиште, место одакле 

гледа, он види бројеве, а питање је колико и са њима барата, и покушава на тај начин да решава 

ствари", тврди Орбовић, додавши да није имао прилику да му то каже. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1442179/Prekid+blokade+za+isplatu+minimalaca.html 

Прекид блокаде за исплату минималаца 

Уколико би им била исплаћена минимална месечна зарада уместо плата које нису 
добили девет месеци, радници "Аутосаобраћаја" спремни да одблокирају пругу и 
магистрални пут Крагујевац-Краљево, преноси "Тањуг". 

Радници "Аутосаобраћаја" који 22. дан држе у блокади пругу и магистрални пут Крагујевац-
Краљево спремни су, како је рекла председница синдиката, да одблокирају те саобраћајнице 
уколико би им била исплаћена минимална месечна зарада уместо плата које нису добили девет 
месеци. 

"О том предлогу мејлом смо обавестили кабинет првог потпредседника владе Србије 
Александра Вучића и чекамо одговор", рекла је Тањугу председница Слободног синдиката у 
"Аутосаобраћају" Сузана Марковић. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1442179/Prekid+blokade+za+isplatu+minimalaca.html
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Марковићева је додала да је таква одлука донета после каменовања аутобуса на блокади пруге 
и пута, доласка једног грађанина са моторном тестером, али и, како је рекла, због претњи које 
радници на блокади добијају. 

Радници "Аутосаобраћаја" су 16. октобра потпуно обуставили рад и блокирали главну аутобуску 
станицу, а шест дана касније и пругу и пут, тражећи реализацију социјалног програма за око 
250 од укупно 480 радника, исплату девет плата, оверу здравствених књижица, утврђивање 
одговорности за пропадање тог предузећа. 

Од 24. октобра инспектори привредног криминала Полицијске управе у Крагујевцу проверавају 
пословање "Аутосаобраћаја", а 1. новембра градско веће Крагујевца доноси одлуку да локална 
самоуправа уступи 24,02 одсто акција Републици, како би се створиле могућности за 
реализацију социјалног програма, будући да држава постаје већински власник у том предузећу. 

Због блокаде магистралног пута на излазу из Крагујевца и Краљева саобраћај је усмерен 
алтернативним правцем кроз околна насеља, због чега је отежан свакодневни живот мештана 
тих насеља. 

Тражећи да радници одблокирају магистрални пут, мештани Малих Пчелица од 3. новембра 
онемогућавају да кроз њихово насеље пролазе камионим, шлепери и аутобуси на међуградским 
линијама. 

Због блокаде саобраћајница трпи домаћа привреда, па тако три седмице Фијатов аутомобил 
"500Л" произведен у Крагујевцу и намењен извозу транспортује се до Бара преко Београда, 
односно трасом дужом око 200 километара, док грађани који аутобусима негде путују или 
треба да прођу кроз Крагујевац, морају да иду заобилазним путем, преко Кнића, села Баре и 
горњомилановачког пута. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=12&nav_id=776811 

"Куда Радуловић води привреду?" 

ИЗВОР: ДАНАС 

Београд -- Најкрупније, неолибералне промене у Закону о раду предлаже 

Министарство привреде. 

Уколико би све те измене биле прихваћене, по прорачуну који смо у синдикату радили, дошло 

би по различитим основама до смањења просечне плате негде за 10 одсто, каже за Данас 

Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, пред наставак 

усаглашавања измена тог закона. 

Према речима Орбовића, Министарство привреде, сем исплате отпремнина само за године 

рада код послодавца и у његовим повезаним фирмама, што потпуно отвара пут лаком 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=12&nav_id=776811
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отпуштању радника,предлаже да се годишњи одмор раднику више не плаћа као 

просек три просечне плате него само основна зарада плус минули рад, да 

отпремнина за одлазак у пензију не буде три плате него једна, да се укине 

надокнада за сменски рад...  

 

"Цео предлог измена Закона о раду је недефинисан, врло је тешко дефинисати ко је шта 

предложио, једни су предлози Министарства рада, други су предлози Министарства 

привреде, трећи су предлози Министарства финансија. Влада не само да није ускладила 

своје предлоге него ја мислим да и не може да их усклади између појединаца и 

министарстава, па Влада није ни саопштила које је њено мишљење. Ствара се једна врло 

компликована, нејасна слика око тога у ком правцу све то иде“, каже Орбовић.  

 

Председник Савеза самосталних синдиката је посебно збуњен целокупном појавом министра за 

привреду Саше Радуловића.  

 

"Наш је велики страх, ево сад смо имали састанак овде у синдикату, да он не 

зна куда води ову привреду. Ја мислим да ћемо са тим човеком имати озбиљних 

проблема, имаћемо их и већ почињу. То што он предлаже су тако крупне ствари, то су 

огромне промене и ја се питам има ли он за те промене легитимитет, са ким је то 

усагласио?“, каже Орбовић.  

 

Као посебну ману министру привреде приписује то што уопште није спреман да оде у фабрику.  

 

"Ево сад је био у Крушевцу, али није био у "14. октобру“. Ја не знам да ли је он некада и био у 

некој фабрици која ради. Он је био само стечајни управник. Што не оде у Симпо? Пошто даје 

решења, нека оде да види како тамо изгледа, он не може ни да замисли шта је то. Показује 

се да је он потпуно човек ван реалности, да има једно своје седиште, место одакле гледа, он 

види бројеве, а питање је колико и са њима барата, и покушава на тај начин да решава 

ствари“, тврди Орбовић.  

 

На питање да ли је све то рекао министру привреде, он каже да није имао прилику.  

 

"У петак сам му послао поруку, три пута сам га звао телефоном, на састанку овде је први 

потпредседник Владе господин Александар Вучић рекао да је основано једно контакт тело у 

коме ће бити Радуловић и министар финансија Лазар Крстић, а Радуловић треба да га води 

пошто се највише ствари догађа код њега. Он не одговара на позиве. То што је господин 

Вучић рекао, то ми нисмо тражили, то прављење радних група..., али он је то предложио и 

ми то поштујемо“, каже Орбовић. 

 
 



21 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=12&nav_id=776807 

Радници Фам Фарма и даље штрајкују 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Краљево -- Радници крушевачког Фам Фарма наставили су штрајк започет 2. 

септембра пошто им до данас нису исплаћене заостале зараде и разлика за топли 

оброк. 

Према речима председника синдиката "Независност" Драгослава Јовановића, штрајк је, 

између осталог, настављен јер се радници налазе у тоталној неизвесности, не знају ни да ли ће, 

ни када ће им бити исплаћене зараде. 

"Ситуација је јако тешка, власници су раније најавили да ће посетити фабрику почетком 

новембра, међутим, то се није догодило, а сада не знамо ни да ли ће уопште доћи", рекао је 

Тањугу Јовановић.  

 

Он је нагласио да су радници расположени за компромис, али да неће дозволити да им се 

одузму права која им припадају.  

 

Како је Тањугу рекао директор Фам Фарма Радмило Живковић, радници потражују зараде од 

јуна јер су им од почетка штрајка до данас исплаћене плате за април и мај.  

 

Живковић наводи да предузеће због штрајка месечно губи око 2,5 милиона динара и упозорава 

да ће дугорочни губици бити много већи.  

 

"Фам Фарм је изгубио купце, зову нас добављачи…и дугорочно гледано последице ће се тек 

осећати и наредних неколико месеци док не вратимо тржиште, поверење купаца, а с друге 

стране добављачи ће сигурно тражити авансне уплате за набавку репроматеријала", 

рекао је Живковић.  

 

"Мој лични осећај је да смо ми са 30-так запослених безначајни у односу на целу групу од 40 

фирми које послују у оквиру Тендер групе и мислим да они од почетка нису озбиљно 

схватали Фам фарм", рекао је Живковић одговарајући на питање да ли ће власници ускоро 

измирити обавезе према радницима.  

 

Он је истакао да је велики проблем настао када је власницима, румунској Тендер групи, 

дозвољено да прошире делатност на производњу хемијских производа, и то што се "побегло" од 

основне делатности – производње лекова.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=12&nav_id=776807
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Фам Фарм је аукцијски продат 2006.године конзорцијуму који је заступао Дејан Минић за 136 

милиона динара уз обавезно улагање од 88 милиона.  

 

Само годину дана касније, купац је уз сагласност Агенције за приватизацију уступио уговор 

румунској компанији Тендер СА.  

 

Фабрика, у којој је просечна плата око 30.000 динара, данас се бави производњом кућне хемије 

и дезинфекционих средстава. 
 


