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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/418448/Vise-od-polovine-gradjana-bar-jednom-je-radilo-na-crno 

Више од половине грађана бар једном је 
радило "на црно" 

Танјуг, Политика  

Више од половине радно способних грађана имало је искуство са радом "на црно", показали су 

резултати најновијег истраживања агенције "Фактор плус". 

Истраживање, рађено на узорку од 1.000 пунолетних особа широм Србије, показало је да 

петина радника тако допуњује редовне приходе, а сваки десети радник принуђен је да ради "у 

сивој зони" да би прехранио породицу, пренела је данашња "Политика". 

 

Ццетвртина испитаника је навела да је главни разлог за рад "на црно" био захтев послодавца. 

 

На питање дали сте задовољни послом који радите "на црно", чак 54 посто је одговорило да је 

незадовољно, делимично је задовољно 21 одсто, а само 10 посто да је потпуно задовољно. На 

остале одговоре "отпало" је 15 посто. 

 

На питање да ли сте имали проблема са властима због рада "на црно", 40 посто испитаних је 

рекло да није имало проблема, а 30 одсто да је било проблема и да је било последица. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/418453/Dan-prosvetnih-radnika-Srbije-sindikati-se-zale-Krsticu-i-Jovanovicu-na-

dramaticno-los-polozaj 

Дан просветних радника Србије, синдикати 
се жале Крстићу и Јовановићу на 
"драматично лош положај" 

Танјуг  

У Србији се данас обележава Дан просветних радника, а Унија синдиката просветних радника 

Србије, у писму ресорним министрима, упозорава на драматично лош материјални положај 

наставника и наставак старе праксе непоштовања социјалног дијалога, кршења Посебног 

колективног уговора, одлагања уредбе о коефицијентима. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/418448/Vise-od-polovine-gradjana-bar-jednom-je-radilo-na-crno
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/418453/Dan-prosvetnih-radnika-Srbije-sindikati-se-zale-Krsticu-i-Jovanovicu-na-dramaticno-los-polozaj
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/418453/Dan-prosvetnih-radnika-Srbije-sindikati-se-zale-Krsticu-i-Jovanovicu-na-dramaticno-los-polozaj
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У отвореном писму министрима Лазару Крстићу и Томиславу Јовановићу, скупштинском 

Одбору за образовање, шефовима посланичких група у Народној скупштини, Унија истиче да 

влада сама, без консултација са синдикатима, усваја буџет. 

 

У писму се наводи да је, према најновијим статистичким подацима, просечна зарада у 

образовању 43.021 динар, што је 2,11 одсто мање од просека у Србији. 

Посебан проблем у образовним установама настао је 2010. године када је почео са применом 

Закон о загарантованој заради, па је дошло до нарушавања односа зарада запослених са И и 

ВИИ степеном стручности. 

 

Овај однос је уређен Уредбом о коефицијентима на 1:3, док је он данас само 1:2 што је ионако 

најнижи однос између ових степена образовања у односу на друге делатности код којих је тај 

распон и до 1:9. 

 

Као дан просветних радника у Србији обележава се 8. новембар, односно Митровдан, 

непоуздан дан рођења Вука Караџића. 

 

Уједињене нације прогласиле су 5. октобар светским Даном просветних радника. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/418145/Zaposleni-beze-iz-Instituta-Kirilo-Savic-nisu-primili--platu-godinu-dana 

Запослени беже из Института "Кирило 
Савић", нису примили плату годину дана 

Ранко Пивљанин  

Истраживачко-развојни институт „Кирило Савић“, некада установа од интегритета и угледа, 

преживљава агонију: коче га блокирани рачуни под претњом принудне наплате, неисплаћене 

зараде, осипање кадрова, руинирање зграде, међусобна оптуживања запослених... 

Зоран Мартиновић: Недомаћинско и неодговорно пословање нас је довде довело 

Од 15 рачуна овог акционарског друштва чији је држава власник 96 одсто, блокирано је 10, и то 

на износ од преко 196 милиона динара, чему треба додати дуговања запосленима, који не 

примају плату од новембра прошле године. Како тврде, добијају неке износе за које ни сами не 

знају по којем основу им стижу, а последња исплата износила је 6.000 динара. 

  

- За годину дана било је седам-осам таквих исплата и оне све заједно нису прешле 100.000 

динара. Запосленима се од августа 2011. године не уплаћују доприноси и по том основу 

институт држави дугује око 96 милиона динара. Остатак је дуг повериоцима, у првом реду 

банкама, код којих се пословодство задуживало стварајући привид успешности фирме. 

Резултат те недомаћинске и неодговорне пословне политике је блокада у којој смо од децембра 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/418145/Zaposleni-beze-iz-Instituta-Kirilo-Savic-nisu-primili--platu-godinu-dana
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прошле године - тврди Зоран Мартиновић, председник синдикалне организације науке 

Института „Кирило Савић“, који напомиње да је урушавање почело с доласком актуелног 

директора др Мирољуба Јевтића. 

 

Историја дуга 59 година 

Институт „Кирило Савић“ основан је 1954. године као Железнички институт у оквиру 

Генералне дирекције Југословенских железница с циљем да прати развој науке. 

Истраживање 

Шест година касније се издвојио као организација за развој нових делатности из области 

техноекономских истраживања, заштите човекове средине... 

Институт 

Од 2006. је регистрован као истраживачко-развојни институт са 150 запослених. Ту је 90 

инжењера и осам доктора наука, од којих је седам с научним звањима. 

- Новац одлази на спољну сарадњу и консултантске услуге, при чему се ангажују фирме с 

којима нити смо радили нити има потребе да сарађујемо. Према завршном извештају о 

пословању института за 2012, на спољну сарадњу је потрошено близу 45 милиона динара, на 

уговоре о делу преко 7,5 милиона. Запослено је на десетине нових људи, од којих многи нису 

стручни нити потребни институту. О свему смо обавестили Министарство просвете и науке, 

премијера Дачића, Агенцију за борбу против корупције, инспекцију рада - каже Мартиновић. 

 

Од четири лабораторије института, тренутно су акредитоване две и обе су теренске, 

истраживачи се жале на неусловност простора. 

 

- Радимо у условима штапа и канапа, а захтевне експерименте обављамо у лабораторијама 

других института и факултета - каже једна од научних радница, а они који раде на четвртом и 

петом спрату зграде у зимском периоду распоредиће се на остала три јер нема средстава да се 

плати грејање.  

Директор: Нападају ме из страха 

„Управо смо добили три тендера велике вредности, у току је 

реализација уговора на изградњи фудбалског стадиона у 

Багдаду. Нападају ме из страха да се не сазна за нечисте 

радње пре мога доласка. Фирма је подигнута на ноге, али 

нас је крајем 2011. сустигла криза. Спољна сарадња је 

неопходна и због недовољног броја кадрова“, тврди 

директор др Мирољуб Јевтић. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/418308/Eksplozija-u-Kolubari-povredjena-dva-radnika 

Експлозија у Колубари, повређена два 
радника 

Бета, Танјуг  

Два радника повредјена су данас у експлозији у руднику угља Колубара, речено је агенцији 

Бета у Министарству унутрашњих послова. 

Повредјени радници превезени су у Ургентни центар у Београд. Ескплозија се догодила у 11 

сати у погону сушаре за угаљ. 

  

Како је агенцији Бета речено у Рударском басену (РБ) "Колубара", експлозије није било, а 

повредјени су радници предузећа Колубара Обилић који су били ангажовани на пословима 

ремонта у сушари, код Лазаревца. 

  

Портпарол РБ Колубара Радош Лазаревић је прецизирао да су радници били ангажовани на 

заваривању аутоклава. 

  

- Један радник је задобио лакше опекотине на бутини, превијен је у Ургентном центру у 

Београду и пуштен на кућно лечење, док је други радник након прегледа враћен на посао - 

казао је Лазаревић. 

  

Како је Тањугу речено у Хитној помоћи Лазаревац радници су повређени док су варили ауто-

главе за сушење угља. 

 

Један радник задобио је опекотине лица, а други лица, екстремитета и дисајних путева, након 

чега су у стабилном стању превезени на Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну 

хирургију у Звечанској улици. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/418307/Stranke-traze-prekid-blokade-inspektori-proveravaju-papire 

Странке траже прекид блокаде, инспектори 
проверавају папире 

Радници "Аутосаобраћаја" који 17. дан држе у блокади пругу и магистрални пут Крагујевац-

Краљево још нису добили одговор надлежних по питању њихових захтева, али наводе да су 

инспектори привредног криминала данас опет дошли у то предузеће где проверавају папире 

због сумње да је предузећу нанета штета организованим слободним вожњама тог превозника. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/418308/Eksplozija-u-Kolubari-povredjena-dva-radnika
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/418307/Stranke-traze-prekid-blokade-inspektori-proveravaju-papire
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 "Још немамо званичну информацију када ће почети реализација социјалног програма, и када 

ће нам бити исплаћена дуговања на име девет плата и накнаде трошкова за превоз за 12 

месеци", рекла је председница Слободног синдиката Сузана Марковић. 

  

Она је поновила да су радници спремни да прекину блокаду чим добију, како је рекла, бар 

половину или трећину од укупно око 110 милиона динара колико им се дугује за плате и 

трошкове превоза. 

  

"Ново је то што су јутрос око 10 сати инспектори привредног криминала поново дошли у 

управну зграду Аутосаобраћаја како би, према нашим сазнањима, проверили папире за 

организоване слободне вожње а због сумње да је на тај начин предузећу нанета штета од пет 

милиона динара", рекла је Марковићева. 

  

Она је подсетила да су, од када траје блокада, инспектори први пут у предузеће дошли 24. 

октобра. 

Марковићева је навела и "да се наставља са провокацијом радника који учествују у блокади". 

  

"Неко је петнаест минута после поноћи каменом гадјао аутобус на блокади и разбио 

шофершајбну. То је други случај провокације после јучерашње када је један градјанин 

мотерном тестером пресекао дрвену греду", рекла је Марковићева. 

  

С друге стране, Уједињени региони Србије у Крагујевцу су данас у саопштењу достављеном 

медијима од Слободног синдиката "Аутосаобраћаја" затражили да прекине блокаду и омогући 

нормализацију живота и рада у граду. 

  

"Поново позивамо Слободни синдиката да прекине блокаду, јер грађани Крагујевца не смеју да 

испаштају због неостварених амбиција сујетних политичара", наведено је у саопштењу УРС-а. 

  

Захтев за прекид блокаде упутили су и млади Либерално демократске партије Крагујевца који 

су медијима доставили отворено писмо упућено првом потпредседнику владе Александру 

Вучићу. 

  

"Ђаци, студенти и мали број људи који данас имају посао нису у стању да несметано обављају 

своје основне дужности у школи, на факултету и на послу, а у великом проблему су и 

привредници", наведено је у писму у којем млади крагујевачки либерали изражавају наду да ће 

Вучић реаговати као што је то учинио у Прибоју. 

  

Млади либерали у писму наводе и, да је дужина трајања блокаде велики проблем и да изазива 

незадовољство и узнемиреност грађана. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/418236/Radnici-Kopaonika-blokiraju-ulaz-u-Simpo-Sik 

Радници Копаоника блокирају улаз у Симпо 
Шик 

Бета  

Радници комбината Копаоник из Куршумлије наставили су данас, седми дан, блокаду капије 

фабрике Симпо ШИК. 

Због блокаде улаза у круг фабрике за прераду дрвета, Симпо ШИК је пре два дана обуставио 

производњу и саопштио да је тиме угрожена егзистенција 623 запослена. 

  

Председник Синдиката Копаоника Драгослав Јевремовић је казао да Симпо по разним 

основама дугује том предузећу 23 милиона динара што је разлог да радници пет месеци не 

примају плату и што им нису оверене здравствене књижице. 

  

"Дежурамо и дању и ноћу, како не би из круга фабрике излазили камиони с готовим 

производима. Држаћемо у блокади улазну капију све док наши захтеви не буду испуњени, 

односно док нам не исплате заостале зараде, овере књижице и повежу радни стаж", рекао је 

Јевремовић. 

  

У протеклих седам дана, колико траје протест, из круга Симпо ШИК није изашао ни један 

камион с робом, а испред капије је неколико камиона натоварених робом за извоз. Симпо 

ШИК из Врања је пре три године, уз помоћ државе, покренуо производњу у шест погона у 

оквиру фабрике ШИК Копаоник, и на посао вратио 627 радника. 

  

Претходили су велики протести запослених Копаоника, који су, после приватизације, остали 

без посла. Они су тада 12 дана блокирали магистрални пут Ниш-Приштина, а после неколико 

дана придружили су им се и други грађани Куршумлије. У то време су све приватне фирме и 

установе у Куршумлији биле затворене јер су запослени протестовали на путу. 

  

Државно руководство је ангажовало Симпо из Врања да покрене производњу када су 

демонстранти запретили да ће њих неколико хиљада кренути за Београд. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/418237/Sindikat-upozorava-na-los-polozaj-prosvetnih-radnika 

Синдикат упозорава на лош положај 
просветних радника 

Унија синдиката просветних радника упутила је данас отворено писмо у којем је упозорила да 

је положај просветних радника драматично лош, да им је егзистенција угрожена и да се 

наставља са "праксом неконтролисаног запошљавања". 

"Увек се много прича о образовању у Србији. Мало се тога каже, а још мање стигне до Вас. Наш 

положај драматичнији је од онога што сте имали прилику да сазнате. Свакога дана све смо 

сиромашнији и очајнији јер ни сами не можемо да прехранимо и школујемо своју децу," 

наводи се у писму које је упућено министрима, посланицима и медијима. 

  

Представници Уније указали су да је просечан зарада у образовању 43.021 динар, што је 2,11 

одсто мање од републичког просека. Синдикат је истакао да је посебан проблем у образовним 

установама настао 2010. године када се почело са применом Закона о загарантованој заради и 

када је дошло до нарушавања односа између зарада запослених са првим и седмим степеном 

стручности. 

  

У писму се подсећа да је синдикат са претходном владом договорио да се изменама Уредбе о 

коефицијентима врати однос зарада на један према три, али су те измене стално одлагане и 

сада се поново нуди одлагање за 2015. или 2016. годину. 

  

"Наставља се и стара пракса непоштовања социјалног дијалога, кршења Посебног колективног 

уговора и Закона о буџетском систему, па Влада сама, без консултација са синдикатима, усваја 

буџет, у коме по правилу, издвајање за образовање из БДП је све ниже, а образовање се и даље 

третира као потрошња, а не инвестиција," пише у писму. 

  

Констатује се да је положај просветних радника отежан неконтролисаним запошљавањем и да 

директори школа, начелници школских управа и инспекцијске службе не чине ништа да се 

пријем нових људи заустави, у ситуацији када 30 одсто запослених нема пуну норму. 

  

"То је образовни систем довело до ивице одрживости и питање је дана када ће се систем 

урушити", наводи се у писму које је послато министру финансија Лазару Крстићу, министру 

просвете, науке и технолошког развоја Томиславу Јовановићу, као и шефовима посланичких 

група у Народној скупштини и Одбору за образовање. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Skupi-krediti-Krsticeva-nocna-mora.sr.html 

Скупи кредити – Крстићева ноћна мора 
На шта је министар финансија мислио када је поручио да би наредне године ситуација на 

глобалном тржишту могла да се погорша 

 
Догодине морамо да позајмимо 5,5 милијарди евра  

Два пута је у недавном интервјуу „Политици” Лазар Крстић, министар финансија, изразио 
бојазан да „постоји могућност да се глобална ситуација на макроекономском тржишту 
почетком следеће године погорша”. 

Куртоазна формулација, али иза ње се заправо крије страх од све скупљег задуживања на 
светском тржишту. Ова информација је утолико алармантнија што знамо да план буџета 
Србије за 2014. годину предвиђа задуживање од чак 5,5 милијарди евра, а део тога ћемо морати 
да зајмимо управо од страних кредитора. 

Министрова ноћна мора још је драматичнија што, осим кретања на светском тржишту, на цену 
нашег задуживања утиче и незавидни кредитни рејтинг који имамо. Сврстани смо у ББ-/Б ранг 
који сваком међународном зајмодавцу поручује – у овој земљи постоје несигурности у 
областима бизниса, финансија и у привредном окружењу. 

Шта то Крстић драматично види што ми још не видимо и шта нас чека када је реч о 
задуживању (без којег не можемо да прегурамо наредну годину)? 

Небојша Савић, председник Савета гувернера, каже да је веома тешко предвидети шта ће се 
дешавати на глобалном тржишту и поручује да ће се више знати почетком наредне године. 

– Када је реч о задуживању на светском тржишту, ту најпре треба сачекати шта ће се дешавати 
са буџетом Сједињених Америчких Држава. Јер то како администрација председника Обаме 
буде дефинисала ситуацију, опредељиваће глобална кретања, а ми још не знамо шта ће они 
урадити. Што се тиче Србије, наша позиција ће осим од дешавања на глобалном тржишту, 
зависити и од реформи које ћемо спроводити и од поправљања пословног амбијента. Та два 
фактора ће одредити хоћемо ли добити бољи рејтинг и колико ће наше задуживање у наредној 
години бити скупље – каже Небојша Савић. 

Међутим, Ненад Гујаничић из брокерске куће „Вајзброкер”, попут министра Крстића предвиђа 
скупље кредите наредне године. 

– Када се оконча време тренутне монетарне политике коју карактерише маса јефтиног новца, 
постепено ће и задуживање бити скупље. Неке назнаке промене тренда виђене су пролетос и 
сада је, грубо говорећи, теже задужити се него пре годину дана. Клима на тржишту капитала у 
великој мери зависи од активности главних светских централних банака – каже Гујаничић, 
додајући да је прошлогодишње јефтиније задуживање емитовањем еврообвезница у великој 
мери било последица општег пада камата на глобалном тржишту. 
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Осим тога, на цену задуживања утиче и рејтинг, односно како улагачи процењују колика је 
вероватноћа да ће зајам бити враћен. Што су макроекономска слика и очекивања од привреде 
боља, и задуживање ће бити повољније – закључује Гујаничић. 

Ипак, треба бити искрен па рећи да је јефтиније задуживање могуће обезбедити билатералним 
договорима и избећи емитовање еврообвезница које би могло да постане скупље. Како је и сам 
министар Крстић за „Политику” недавно најавио, јефтиније задуживање ћемо обезбедити из 
два различита извора. 

– Ту су врло позитивни кредити за финансирање буџета које нам даје Светска банка, али и 
Руска Федерација. Раније нисмо могли да их добијемо јер нисмо имали одговарајуће мере 
опоравка економије, а сада се та ситуација мења. Други извор финансирања били би 
билатерални аранжмани које можемо да направимо са другим земљама, а ту мислим на зајам 
од Уједињених Арапских Емирата. Ту сам веома оптимистичан – рекао је Крстић. 

С. Деспотовић 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radulovic-Cistimo-preduzeca-od-dugova.sr.html 

Радуловић: Чистимо предузећа од дугова 
Држава неће отписивати дугове, већ ће доћи до конверзије потраживања у власништво 

 
Крушевац – Састанак представника седам предузећа, која се налазе у процесу 
реструктурирања, са министром привреде Сашом Радуловићем, показао је да у већини 
колектива исказани биланси о вредности имовине и капитала не одговарају стварном стању. 
Због тога је министар Радуловић инсистирао да директори организују активност на утврђивању 
реалног биланса, „јер ниједан купац не жели фирму која је у хаотичном финансијском стању“. 
– Држава је направила програм по коме ће предузећа очистити од дугова и ставити их на 
здраве ноге, решити вишак радника кроз социјалне програме, како би фабрике преживеле, а 
наша деца имала где да раде. Овоме смо приступили врло одговорно. Процена вредности 
капитала мора да се заврши како треба у свим предузећима, да се зна стварна вредност 
имовине, да се утврди које су обавезе и то све, не може да се сакрије ништа, а након тога ћемо 
направити програм за оздрављење фирми. 

После тога можемо да очекујемо и инвеститоре. Сваки од инвеститора жели чисту ситуацију. У 
хаос нико неће да улази. Нема више бацања пара у бунар које би сутра требало да враћају наша 
деце. Зато, хајде да прионемо на посао, да бисмо могли да имамо чисту ситуацију. Држава је 
направила социјални програм за вишак запослених. Такође имамо програм за минималне 
зараде и повезивање радног стажа до тренутка завршетка реструктурирања – објаснио је 
министар Радуловић. 

Говорећи о будућности фабрика у реструктурирању, министар Радуловић је рекао да ће све 
фабрике које имају шансе за опстанак на тржишту добити подршку. 

– Држава неће отписивати дугове, већ ће доћи до конверзије потраживања у власништво. То 
важи и за права радника, исто као и за права државе. На жалост, неодговорним понашањем у 
претходном периоду држава је изгубила сав капитал у предузећима. Њега више нема. Ту нема 
шта да се чува. Све што имамо су потраживања за неплаћене обавезе, које ће се конвертовати у 
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капитал и ту је углавном држава главни поверилац, локалне самоуправе, нека јавна предузећа 
и радници – рекао је Радуловић. 

Проблеме предузећа у реструктурирању представили су представници руководства и 
репрезентативних синдиката „14. октобра”, Фабрике уља, Фабрике мазива ФАМ, „Прве 
петолетке”, „Савременог дома”, Конфекције „Звезда” и Млинско-пекарске индустрије „Бранко 
Перишић”. Представници ових фирми су се сагласили са начином решавања проблема, мада су 
упозорили да до окончања посла радници треба да преживе, захтевајући исти начин решавања 
проблема као у прибојском ФАП-у, односно исплатом минималца. Директор „14. октобра” 
Драги Несторовић признао је да исказани биланс о стању имовине предузећа не одговара 
стварном стању и да ће хитно организовати активност на новом попису и чишћењу рачуна. 

А, директор „Прве петолетке” Љубисав Панић објаснио је нестрпљење радника поводом 
обустављања продаје једној белоруској компанији три привредна друштва, истичући да та 
групација има посла, и то за извоз, али да нема довољно обртних средстава. Министар 
Радуловић је на то реаговао, рекавши да је представницима белоруске компаније објаснио циљ 
мера Министарства привреде и Владе Србије – да жели да продаје чисте фирме и то 
инвеститорима који ће стварно организовати производњу. 

Министар је споменуо да има и других заинтересованих иностраних компанија за „Петолетку”, 
а да је конкуренција јако пожељна. Међу предузећима у реструктурирању има и оних у којима 
су се готово сви радници пријавили за социјални програм, као што је Фабрика уља, која за 
годину дана нема могућности да покрене програм, као и Конфекција „Звезда”. 

Посебан случај је Фабрика мазива ФАМ, која је из система НИБЕНС групе изашла оштећена за 
32 милиона евра, али је успела да организује производњу, редовно исплаћује зараде и то у 
просеку од око 60.000 динара. Међутим, имају проблема са обавезама према НИС-у и још 
неким повериоцима. Директор Владица Петровић је нагласио да је ФАМ и даље лидер у 
области производње моторних уља и мазива и да има најсавременију технологију, тако да је 
интерес земље да буде очувана. 

Р. Станковић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radulovic_stopirao_nove_kredite.4.html?news_id=270747 

У ФОКУСУ - Фонд за развој поново затражио седницу Управног одбора како би се одобриле 52 

нове позајмице 

Радуловић стопирао нове кредите 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Министарство привреде јуче је поново одбило да одобри кредите које су 52 фирме 
тражиле од Фонда за развој, чиме је рад ове институције блокиран већ месец дана. 
Министарство је још 11. октобра од Фонда тражило да обустави даље одобравање кредита све 
док се не изврши детаљна анализа свих до сада одобрених зајмова и процени оправданост 
кредита чије се одобравање планира. 
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- Уместо стручне анализе и пројекције, из Фонда за развој достављен је само позив за седницу 
Управног одбора, са истим дневним редом и истим списком кредита - наводе у Министарству, 
тврдећи да је Фонд то исто учинио и 22. октобра, тако да та институција упорно заказује 
седнице Управног одбора на којима би требало да се одобре кредити, док Министарство упорно 
одбија да те кредите одобри. 
У ситуацији када се не зна због чега је тако висок проценат ненаплативих кредита и без 
анализе разлога „тако катастрофалног стања портфолиа Фонда“ у Министарству сматрају да је 
неодговорно тражити да се и даље пласира новац пореских обвезника. У Министарству 
подсећају на раније објављен податак да Фонд „на папиру“ управља са више од 217 милијарди 
динара одобрених кредита, али је од тога више од 40 одсто потпуно доспело на наплату, али 
није наплаћено, још 40 одсто је делимично доспело и не враћа се редовно. Прецизније, 
невероватних 80 одсто кредита се или уопште не враћа Фонду или зајмопримци касне са 
измиривањем својих дугова. Фонд је, како је објављено, издао и гаранције вредне преко 79 
милиона евра привредним субјектима који нису солвентни. 

- Очигледно је да у Фонду за развој постоји проблем у систему процене ризика пласмана. Није 
логично, нити познато било где у свету, да 61 запослени у Фонду може да управља портфолиом 
од 20.000 кредита - кажу у Министарству привреде и поручују да ће убудуће кредите 
одобравати „средствима гарантног фонда“ заједно са пословним банкама и да ће их учинити 
„доступнијим свим привредним субјектима, а не само политички подобним“. 

Гарантни фонд о којем говори Министарство привреде не постоји, али је његово оснивање део 
плана министра Саше Радуловића, који се залаже за гашење Фонда за развој. Зато блокирање 
рада Фонда за развој не представља изненађење, као што не изненађује ни одлука руководства 
Фонда да игнорише захтев министра који је тражио да објасне како су кредите редовно давали 
пропалим предузећима. 

Овог пута Фонд је тражио од Министарства да одобри 925 милиона динара нових кредита за 52 
предузећа. Могуће под притиском јавности и Министарства привреде које је рад ове 
институције у потпуности обелоданило, на списку нема већих државних предузећа, пропалих 
система и вечитих дужника, а изостале су и, иначе стандардне, фирме политичара и тајкуна. 

Један приметан изузетак је фирма Агропослови у власништву Јелене Јовановић, супруге 
председника Либерално-демократске партије Чедомира Јовановића. Ово предузеће, познатије 
као власник фабрике тестенина Фиделинка, тражило је од Фонда за развој кредит од чак 200 
милиона динара како би рефинансирало своје постојеће дугове. Фонд је предложио да се 
Јовановићима одобри 150 милиона динара, за шта је као обезбеђење понуђена гаранција Ерсте 
банке. Агропослови запошљавају 103 радника, а како се наводи, кредит за рефинансирање би 
требало да обезбеди отварање још десет радних места. 

Највећи кредит од 300 милиона динара тражила је грађевинска фирма Неимар ради улагања у 
изградњу објеката на Новом Београду. Рајфајзен банка је пристала да гарантује за овај кредит и 
Фонд је предложио да се тражени износ исплати у целини. Неимар има 170 радника и ново 
запошљавање на основу овог кредита није предвиђено. 

Занимљиво је да је портофлио кредита које Фонд жели да одобри клијентима сада приметно 
квалитетнији од раније праксе. Сва 52 предузећа су за тражене зајмове обезбедила или 
хипотеке или банкарске гаранције које, бар према процени Фонда, у потпуности покривају 
тражене износе. 



13 

 

Необично у односу на многе раније случајеве је и то да на списку од 52 предузећа има само 
шест њих која су и раније добијала новац Фонда, при чему ниједном од њих кредит или још 
није доспео за наплату или фирме дугују само две до три хиљаде динара. Уз то, на листи коју је 
Фонд доставио Министарству надајући се седници Управног одбора, налази се још 57 предузећа 
за које се предлаже одбијање захтева за зајам. Ове фирме су тражиле 1,1 милијарду динара 
кредита. 

Па, кад укидају субвенције... 

Фирме које су укупно тражиле 925 милиона динара зајма, заједно запошљавају 985 радника и 
обећавају да ће упослити још 144 када добију новац, што излази на око 56.000 евра кредита по 
новом радном месту. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/otpremnine_po_starom_za_radnike_firmi_u_restrukturiranju.4.html?news_id

=270746 

АКТУЕЛНО - Зоран Мартиновић, државни секретар у Министарству за рад и социјалну 

политику 

Отпремнине по старом за раднике фирми у 
реструктурирању 
АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ 

Београд - Представници репрезентативних синдиката су радној групи за припрему нацрта 

измена и допуна Закона о раду предложили да се старо решење о исплати отпремнина за све 

године радног стажа, без обзира код ког је послодавца стечен, изузетно и даље примењује на 

раднике фирми у реструктурирању, а до окончања тог процеса, каже у разговору за Данас 

државни секретар у Министарству за рад, запошљавање и социјалну политику Зоран 

Мартиновић, после прве дводневне рунде усаглашавања законских измена међу социјалним 

партнерима.  

 

- Део радне групе који представља државу није оспорио ово решење, видећемо шта ће бити 

током даљих консултација. Министарство привреде се о њему није изјаснило, али ја мислим да 

ту можемо да направимо изузетак, јер у тим предузећима је делимично већ реализован 

социјални програм на бази садашњег решења, у неким предузећима је започет и већ су 

направљени спискови, већ су програми у процедури. Ако бисмо сада направили радикалан 

пресек, довели бисмо део радника у неповољан положај у односу на једну групацију која је 

имала другачије услове - каже Мартиновић. Према његовим речима, аргументи синдиката су 

да, с једне стране, те отпремнине исплаћује држава и да су, с друге стране, ти радници 

протеклих година били у неповољнијем положају имајући у виду нередовност зарада, 

неповезивање радног стажа, неадекватну здравствену заштиту. 
Иначе, тврди Мартиновић, међу социјалним партнерима - послодавци, синдикати, држава - 
нема великих неслагања око решења да се отпремнине убудуће исплаћују само за године 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/otpremnine_po_starom_za_radnike_firmi_u_restrukturiranju.4.html?news_id=270746
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/otpremnine_po_starom_za_radnike_firmi_u_restrukturiranju.4.html?news_id=270746
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радног стажа код послодавца који раднику уручује отказ, док око њихове висине и начина 
исплате има различитих предлога. 

- Отпремнине нису нарочито спорне, али социјални партнери имају још неке амандмане. 
Рецимо, предложено је да се покуша успоставити нека евиденција исплаћених отпремнина, 
имајући у виду да сада никаква евиденција не постоји о томе ко је примио отпремнину и 
колико пута током свог радног века. Једино се може наћи податак колико је влада исплаћивала 
за социјалне програме, али то су само предузећа у реструктурирању и нека предузећа у којима 
је држава имала свој капитал - каже Мартиновић. 

На питање да ли су радници државне управе или радници предузећа у којима је држава имала 
свој капитал могли поново да се запосле у државном предузећу пошто су једном узели 
отпремнину, он договара да је била једна одредба у законодавству савезне државе која је то 
омогућавала. 

- Међутим, то је Уставни суд прогласио неуставним, односно закључио је да то утиче на 
доступност свих радних места под једнаким условима. То би, дакле, могло бити преведено само 
на морално или политичко питање, али формално правног разлога да се поново не запосле 
није могло бити - каже наш саговорник. 

Он подсећа и да је решавање питање отпремнина у Белој књизи Савета страних инвеститора 
годинама једна од препорука. Али истог становишта су и Привредна комора и Унија 
послодаваца. Министарство рада је становишта да је то неправично решење какво не постоји у 
другим земљама. На опаску да ако нема евиденције и поузданих података, на основу чега се зна 
да људи за исте године рада користе више пута отпремнину, Мартиновић каже да „чим постоји 
теоретска, формално-правна могућност, свакако је тај облик присутан, а спорадично су се и у 
јавности појављивали случајеви, по имену и презиму“. 

- Синдикати се слажу да се укине право на вишеструко коришћење права на отпремнину за 
исте године рада, с тим што смо увели да послодавац може да предвиди и повољније услове за 
исплату отпремнина од онога што је законски минимум. Дакле, закон каже: не може више пута 
за исте године стажа да се добије отпремнина, али уколико послодавац има податке да неко 
никад током свог радног века није остварио право на отпремнину, он општим актом, 
колективним уговором, правилником о раду може да предвиди да раднику исплати 
отпремнину и за оне године које је провео код другог послодавца - објашњава Мартиновић. 

Како се питање отпремнина налази и у уговорима о приватизацији фирми, отворило се и 
питање да ли тим уговором може да буде предвиђено и повољније решење за запослене? 

- Може, ако се о томе постигне сагласност између послодавца и запослених у складу са 
законом. Дакле, послодавац је обавезан да раднику исплати отпремнину за године стажа које је 
провео код њега, Министарство рада је предложило да та отпремнина износи једну трећину 
бруто зараде за сваку годину стажа без обзира колико их запослени има код послодавца, а 
послодавац општим актом може предвидети и повољније услове. Министарство привреде је 
доставило своје амандмане на овај закон и у њима предлаже да износ отпремнине буде једна 
трећина збира основне зараде и минулог рада за сваку годину рада код послодавца и да рок за 
исплату отпремнина буде 60 дана од дана уручивања отказа, с тим да се једна половина 
отпремнине исплати у року од 15 дана. О тим предлозима Министарства привреде још нисмо 
расправљали, али одлагање исплате отпремнине на време после уручивања отказа не чини се 
прихватљивим решењем - закључује наш саговорник. 
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Радна књижица нема замене 
Министарство привреде је предложило да се укине и радна књижица као велико оптерећење 
за послодавце, али Министарство рада није засад склоно да се са таквим предлогом сагласи, 
каже Зоран Мартиновић. Сем што не постоје комплетни регистри који би радну књижицу 
могли да замене, она за послодавце не представља ни трошак, јер је плаћа запослени, додаје 
он. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sporno_nedonosenje_resenja_o_okoncanju_restrukturiranja.4.html?news_id

=270673 

Радници Холдинг система "Јанко Лисјак" незадовољни због стечаја проглашеног 4. октобра 

Спорно недоношење решења о окончању 
реструктурирања 
АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ 

Београд - Запослени у Холдинг систему "Јанко Лисјак", над којим је недавно покренут стечајни 

поступак тврде да је он спроведен супротно законским решењима чиме је њихово предузеће 

грубо оштећено. 
Наиме, решењем Привредног суда у Београду од 4. октобра усвојен је предлог повериоца 
Пореске управе - Филијала Палилула, поднет 4. септембра, па је отворен стечајни поступак над 
стечајним дужником Холдинг системом "Јанко Лисјак", акционарским друштвом, предузећем 
за инжињеринг, пројектовање, производњу и монтажу енергетских, хидротехничких, 
термотехничких и технолошких постројења у реструктурирању. У образложењу се наводи да је 
разлог отварања стечајног поступка "трајнија неспособност плаћања" и за стечајног управника 
је именована Агенција за приватизацију. Та агенција је пак пуномоћјем овластила Снежану 
Димитријевић, власницу агенције за стечај, ликвидацију и вештачење "Бона фидес" из 
Крагујевца да обавља дужности привременог стечајног управника. Прво поверилачко рочиште 
заказано је за среду 13.новембар. 

Са друге стране адвокат ХС "Јанко Лисјак" је 12. октобра Привредном апелационом суду у 
Београду поднео жалбу на решење Привредног суда о покретању стечајног поступка над тим 
предузећем. " Битна повреда одредаба парничног поступка огледа се у томе што је изрека 
решење неразумљива, а постоји противуречност између онога што се у разлозима решења 
наводи у односу на исправе, записнике и изведене доказе", истиче се у жалби. - Тачно је да 
отежано послујемо у времену у коме је светска економска криза захватила и нашу државу, али 
није тачно да не испуњавамо своје обавезе преузете у процесу реструктурирања, јер да није тако 
повериоци би већ одавно покренули питање отварања стечаја за наш холдинг. Оно што је 
спорно је да решење којим се укида реструктурирање није потписано ни до дана данашњеги 
као такво уручено стечајном дужнику, то јест нама. Такође, првостепени суд није узео у обзир 
да наше предузеће очекује већа новчана средства која премашују дуг који предлагач 
презентира, па се оправдано поставља питање коме је у интересу да нашу фирму која постоји 
још од 1944. године преко ноћи затвори - каже за Данас Стевица Чупић, бивши директор 
Холдинг система "Јанко Лисјак". Он додаје да је трајнија неспособност плаћања стечајног 
дужника коју наводи Привредни суд нетачна и олако дата констатација јер предлагач, Пореска 
управа, се није удостојила да ХС "Јанко Лисјак" одговори на образложен предлог о 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sporno_nedonosenje_resenja_o_okoncanju_restrukturiranja.4.html?news_id=270673
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sporno_nedonosenje_resenja_o_okoncanju_restrukturiranja.4.html?news_id=270673
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репрограмирању дуга, а могла је то урадити, јер је упозната да предузеће очекује већи прилив 
новца који је исти тај предлагач блокирао. - Оправдано се поставља питање како то неко може 
и да блокира средства која стечајни дужник очекује,а на другој страни без договора са истим 
тим стечајним дужником не жели да направи план и програм да та иста средства преузме 
предлагач. Такође, сматрамо да је одредба у члану 208 став 1. Закона о приватизацији на који 
се позива првостепени суд још један доказ који иде у прилог нама, из разлога што се односи на 
доношење одлуке о реструктурирању и да од дана доношења одлуке па до дана доношења 
одлуке о окончању реструктурирања, а најкасније до 30. јуна 2014. године, не може се 
спроводити извршење ради намиривања потраживања против субјекта приватизације, те је суд 
ту законску одредбу требало да тумачи на другачији начин, односно да нису испуњени услови 
за отварање стечајног поступка. Таквим поступањем суд је повредио закон на нашу штету - 
сматра Чупић. Према његовим речима исто тако не стоје разлози које Привредни суд цитира из 
члана 12. Закона о стечају јер не постоји претпоставка трајније неспособности плаћања "Јанка 
Лисјака", јер холдинг има новчана средства у банци који државни органи блокирају, односно 
не дозвољавају да са истим располаже. Износ тих средстава је знатно већи од износа дуга због 
којег Пореска управа предузеће гура у стечај. - Сматрамо да је на Привредном апелационом 
суду да извага да ли најстарије предузеће у Србији треба да због релативно малог дуга у односу 
на потраживања заврши свој пословни пут , или држава у сарадњи са запосленима омогући да 
настави пословање - истиче Чупић. 

У Агенцији за приватизацију наглашавају да је ирелевантно то што нису потписали решење о 
престанку реструктурирања и што оно није достављено пословодству "Јанка Лисјака". - Одлуку 
о покретању стечаја је донео суд и у том случају није неопходно да ми донесемо решење о 
престанку реструктурирања. Такође, Влада Србије је својевремено донела акциони план који 
предвиђа убрзано решавање судбине предузећа у реструктурирању. У овом тренутку можемо 
само да упутимо на надлежни суд уз жаљење што Агенција за приватизацију пре проглашења 
стечаја није успела да пронађе купца за "Јанка Лисјака". У случају да суд пресуди да смо ми 
дужни да потпишемо и доставимо решење о престанку реструктурирања ми ћемо то и урадити - 
речено нам је у Агенцији за приватизацију Србије. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vise_od_pola_privrede_u_nelegalnim_tokovima.4.html?news_id=270669 

Највећи проблем државе сива економија и рад на црно 

Више од пола привреде у нелегалним 
токовима 
Држава годишње из буџета губи најмање 1,5 милијарди евра * Сива економија и рад на црно 

чине 50 до 60 одсто укупне економије * Удружење Послодавац представило Строс Кану 

предлог закона о спречавању обављања нерегистроване делатности 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - Судећи према ономе о чему су послодавци пре два дана разговорали са специјалним 

саветником Владе Србије Домиником Строс Каном највећи привредни проблем државе јесте 

сива економија. Иако не постоје званични подаци о томе колики је удео сиве економије и 

"црног" тржишта у Србији, према подацима Асоцијације малих и средњих предузећа, они који 

раде на црно и они који су само делимично у легалним токовима чине од 50 до 60 одсто укупне 

привреде земље. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vise_od_pola_privrede_u_nelegalnim_tokovima.4.html?news_id=270669
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Један од начина, односно први корак у решавању проблема са којим се држава суочава већ 
другу деценију, јесте, сматрају у Удружењу Послодавац, да се направи закон и одлучно крене у 
борбу против сиве економије. У Послодавцу су тако припремили и предлог закона о 
спречавању обављања нерегистроване делатности, који су представили Строс Кану, али и 
предстваницима осталих послодавачких удружења. 

- То би могао да буде само део мера Владе за смањење сиве економије због које држава 
годишње из буџета губи најмање 1,5 милијарди евра. Држава годинама не решава проблем 
сматрајући то као неки вид социјалне помоћи друштву - каже за Данас в.д. генералног 
директора Удружења Послодавац Јована Мајсторовић. 

Она напомиње да је нужно направити овакав закон, јер би то онда све обавезало. 
Мајсторовићева подсећа да је у Србији тренутно 27 одсто незапослених, од тога 50 одсто 
млађих од 30 година нема посао. "Морамо да радимо на томе да сви привредници имају једнак 
третман, да се не кажњавају само они који раде легално, већ и други, да радимо на томе да буде 
што више пореских обвезника", истиче наша саговорница. 

Мајсторовићева, која је присуствовала састанку са Строс Каном, каже да су се са предлогом 
закона, у ком се акценат ставља на давање већих овлашћења надзорним органима, пореским 
управама, али и на јачање инспекцијске контроле, сагласили сви представници послодаваца. 
Њихов предлог закона, како каже, биће ускоро преведен и на франсуцки језик. Осим на борби 
против сиве економије, сматра она, послодавци су инсиситирали и наставиће да инсистирају и 
на смањењу пореза, али и преобимне администрације и парафискалних намета. "Послодавци 
се сусрећу са 370 различитих такси, које су неки вид парафискалних намета и то је оно што 
треба решити", напомиње Јована Мајсторовић. 

Потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа Милан Кнежевић, међутим, тврди да 
нама нису потребни нови закони већ да је проблем у томе што држава не спроводи постојеће 
законе. 

- Тренутним законима ми бисмо могли да решимо проблем, али је ствар у томе што се код нас 
70 одсто закона не спроводи. Проблем је у томе што држава упорно амнестира један део 
друштва - напомиње Кнежевић. 

Систем, како истиче, нема снаге да спроведе законе, а систем поправљамо тако што крећемо од 
"општег ка појединачном и од појединачног ка општем". "Институције су нам разорене, ништа 
не функционише, а нико неће да проводи ригидне мере", наглашава Кнежевић. 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-vise-nece-placati-otvaranje-novih-radnih-mesta 

Држава више неће плаћати отварање нових 
радних места 
 

Након седам година држава Србија укинуће једну врсту подстицаја привреди и 
престаће да даје новац инвеститорима који отварају нова радна места. За то је до 
сада издвојено око 300 милиона евра, а у Агенцији за страна улагања (СИЕПА) 
наводе да је на тај начин отворено готово 50.000 радних места. 

Ипак, та политика је изазивала доста контроверзи у јавности, а њени многобројни критичари 
међу економистима и привредницима су указивали на то да заправо никада нису били јасни 
стварни ефекти тих субвенција и да ли би било боље да је тај државни новац прераспоређен на 
други начин. Стручњаци су неретко оцењивали да се ради о политици „поткупљивања” 
инвеститора и да би много боље било створити добре услове за привређивање који би онда 
сами по себи били добра позивница улагачима. 

Један од критичара политике субвенционисања инвеститора био је и актуелни министар 
привреде Саша Радуловић, који је одмах по ступању на функцију најавио да ће тај програм 
доживети значајне промене. Да ствари иду у том смеру постало је јасно након што је пре неки 
дан објављено да ће у буџету за наредну годину бити преполовљен износ државних субвенција 
намењених привреди, с лањских 15 милијарди динара на 8,3 милијарди. 

Сам Радуловић данас је изјавио да је буџет Министарства привреде потпуно другачији од 
буyета из претходних десет година јер су субвенције укинуте те да ће се прећи на другачији 
начин помоћи привреди, путем гарантног фонда. 

– Оно што је остало од субвенција односи се само на обавезе које су преузете у претходним 
годинама, пре него што је реконструисана Влада почела да ради – казао је Радуловић. 

– Ради се о обавезама које држава има по уговорима с одређеним инвеститорима и које не сме 
да прекине. Реч је о субвенцијама за „Фијат“, „Јат ервејз“ и још неке раније преузете обавезе – 
објаснио је Радуловић, и поновио да нових обавеза што се субвенција тиче – неће бити. 

Убудуће ће државна помоћ компанијама и инвеститорима бити пласирана на потпуно други 
начин, путем гарантног фонда, који ће државним новцем гарантовати за кредите привреди код 
комерцијалних банака. То би, надају се у Министарству привреде, требало да санира једну од 
рак-рана домаће економије – скупе кредите који су недоступни већини компанија. Ипак, како 
је нашем листу јуче речено у Министарству, још увек није утаначен начин на који ће бити 
формиран гарантни фонд. 

Пошто би те мере једнаке ефекте требало да имају на све учеснике на тржишту, то би значило 
да се отклања још један аспект политике субвенционисања запошљавања – сумња на крупцију 
која се јавља увек када се новац из буyета даје некој конкретној фирми „на руке”. 

На мети нарочито оштрих критика увек је била и процена ефеката субвенција за отварање 
радних места. У претходним владама могло се чути да сваки евро који држава на тај начин 
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пласира у привреду ствара нових осам евра, а сам Радуловић је раније, док је у јавности иступао 
као независни економски аналичар, такву аргументацију поредио с претварањем „олова у злато 
и воде у вино”. 

Иначе, како наводе у СИПЕА-и, на тај начин су до сада помогнута 248 инвестициона пројекта, 
укупно вредна милијарду и по евра, у чему је буџет Србије учествовао с 300 милиона евра. 
Просечан износ подстицаја по новоотвореном радном месту био је 4.633 евра, а на тај начин 
посао је добило тачно 49.365 радника. 

По овим подацима, највише субвенционисаних радних места отворено је у ауто-индустрији 
(12.509), те текстилној (12.176) и електронској и електротехничкој индустрији (7.815). Највише 
новца добили су улагачи из Италије (26,2 одсто), Србије (22,7) и Немачке (14 одсто), док су 
највише радних места отворили инвеститори из Србије (13.707), а следе Италијани (11.099) и 
Немци (6.937). 

На југу и истоку Србије путем субвенција је отворено 22.748 нових радних места, у Војводини 
15.626, у Шумадији и на западу земље 9.131, а у Београду 1.860. 

В. Чворков 
 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/prosecna-zarada-nastavnika-43021-dinar 

Просечна зарада наставника 43.021 динар 
 

Унија синдиката просветних радника Србије, у писму ресорним министрима, 
упозорава на драматично лош материјални положај наставника и наставак старе 
праксе непоштовања социјалног дијалога, кршења Посебног колективног уговора 
и одлагања уредбе о коефицијентима. 

У отвореном писму министрима Лазару Крстићу и Томиславу Јовановићу, скупштинском 
Одбору за образовање, шефовима посланичких група у Народној скупштини, Унија истиче да 
Влада сама, без консултација са синдикатима, усваја буyет. У писму се наводи да је, по 
најновијим статистичким подацима, просечна зарада у образовању 43.021 динар, што је 2,11 
одсто мање од просека у Србији. 

С друге стране, једино у образовању апсолутна већина запослених (65,6 одсто) има високо 
образовање, док је просек у Србији само 24,6 процента, а зараде у образовању за запослене с 
високим образовањем далеко су најниже од зарада запослених у свим другим делатностима, 
наводи се у писму. Унија подсећа на то да је од 2008. године стављен ван снаге већ потписани 
Протокол о расту зарада запослених у образовању у 2009. години па је још тада дошло до 
драстичног пада реалних зарада и куповне моћи. 

„Тако данас нико од запослених у образовним установама, од предшколског до средњег 
образовања, не може од своје зараде подмирити ни просечну потрошачку корпу, што говори о 
угрожености елементарне егзистенције породице”, наводи се у писму. 
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1439271/Saop%C5%A1tenje+uzbunjiva%C4%8Da+i+sindikata+

.html 

Саопштење узбуњивача и синдиката 

Поводом дешавања у Специјалној болници "Сокобања" у Сокобањи и претњи 
новинарки РТС-а која је о том случају извештавала, сопштење за јавност издали су 
представници четири синдиката болнице као и радници који имају статус 
узбуњивача. 

Поводом претњи новинарки РТС-а Драгани Сотировски, аутору прилога о дешавањима у 
Специјалној болници Сокобања, Саопштење јавности издали су представници Синдиката 
лекара и фармацеута Специјалне болнице Сокобања, Синдиката запослених у здравству и 
социјалној заштити, Синдиката Солидарност и Синдиката медицинских сестара и техничара 
Србије. 

"У Специјалној болници Сокобања дуги низ година, синдикати се труде да скрену пажњу 
јавности и укажу надлежнима да је понашање директорке Љиљане Исаковић, према 
располагању државном имовином, лековитим фактором и према запосленима лоше и пуно 
пута није у складу са законом. Последице таквог рада далекосежно се осећају или ће осетити 
пацијенти, локална средина и запослени", наводи се у Саопштењу за јавност представника 
четири синдиката. 

Они наводе да су синдикати 29. априла 2013. године озваничили штрајк како би спречили 
намеру директорке да у обрачуну са непослушнима употреби механизам проглашења 
технолошког вишка. 

"Мишљења смо да је истраживачко новинарство о горућим проблемима у нашој држави и 
девијантним појавама у друштву најбољи начин у разобличавању извршилаца, спречавању 
појаве нових и борби против корупције и њеног искорењивања. Недопустиве су претње 
новинарима који поштују новинарска правила и савесно обављају свој посао и због тога 
најоштрије осуђујемо понашање директорке Љиљане Исаковић", наводи се у Саопштењу. 

Саопштење узбуњивача јавности 

Изражавајући "оштар протест и жаљење", јавности су се тим поводом обратили и радници 
Специјалне болнице Сокобања који имају статус узбуњивача. 

"Оваквим понашањем директорке Љиљане Исаковић нисмо нимало изненађени, јер је то 
нешто са чиме се суочавамо свакодневно и један је од разлога због којих изражавамо своје 
незадовољство. Истичемо да је оно за шта се залажемо истина, правда и законито пословање 
јер се само таквим понашањем, у свим сферама, може осигурати боља будућност", наводи се у 
Саопштењу узбуњивача. 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=07&nav_id=774651 

КШ: Коначан крај за три предузећа 
ИЗВОР: ТАЊУГ 

Крушевац -- Гасе се три крушевачка предузећа у реструктурирању у којима ради 

око 370 људи, јер су се готово сви радници пријавили за социјални програм. 

 Угасиће се конфекција Звезда, дрвно-прерађивачка индустрија Савремени дом и Фабрика уља, 

потврдио је Тањугу председник већа савеза самосталног синдиката, Миленко Михајловић. 

"Нажалост, та предузећа нестају са привредне мапе Крушевца. Радници ће, када буду узели 

социјални програм, потписати раскид уговора, а предузећа ће прво отићи у стечај, па потом у 

ликвидацију", објашњава Михајловић.  

Већина њих су се определили за опцију 300 евра по години радног стажа, а на то их је, према 

Михајловићевим речима, мука натерала, имајући у виду да нису примили по двадесетак 

зарада.  

Он је изразио наду да ће се у будућности отворити нова радна места, јер ће се због актуелне 

ситуације повећати број незапослених у Крушевцу, подсетвиши да је услед приватизације у том 

граду око 12.000 људи остало без посла, од тога само кроз стечај око 4.000.  

"Радници три крушевачке фирме су сами тражили да се њихова предузећа затворе. Исплатиће 

им се социјални програм, а град Крушевац и Министарство привреде ће предузети кораке да у 

оним погонима, као што је то случај сада у 'Жупи', који могу бити здрави и да раде, запослимо 

неке нове људе и отворимо нова радна места", рекао је Тањугу градоначелник Крушевца, 

Братислав Гашић.  

Он оцењује да је до сада у тим предузећима био "статус кво", а то значи да су се дугови 

гомилали, док производње није било.  

 

Сада ће се, додаје он, кренути од нуле и направити, пре свега од конфекције Звезда и Фабрике 

уља који могу да раде, здрава предузећа.  

 

Од 32 предузећа, колико их је путем тендера и аукција продато у Крушевцу, за 14 су раскинути 

уговори о приватизацији. 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=07&nav_id=774651

