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СССС: Блокираћемо Владу и Скупштину 

ИЗВОР: БЕТА, ТАЊУГ 

Јагодина, Београд -- Савеза самосталног синдиката Србије спрема се да од 10. 

јануара блокира путеве, Скупштину и Владу Србије, како би спречио доношење 

Закона о раду. 

 "Ми се спремамо да већ од нове године, од 10. јануара, кренемо у блокаду путева, блокирамо 

Скупштину, односно Владу Србије, прогласимо генерални штрајк и да сви изађемо на улице, не 

један дан, већ данима и онемогућимо уопште рад у Београду", рекао је потпредседник СССС-а 

Зоран Михајловић у Јагодини. 

"Ми смо на то принуђени", рекао је Михајловић, новинарима пред почетак "радно свечене" 

седнице Већа СССС за град Јагодину и општине Поморавског округа.  

 

СССС организује акције поводом овог закона, незадовољан начином на који се доноси јавном 

расправом која је организивана и брзином којом се покушава да се овај закон доносе "а који је 

тотално на штету запослених, који ће драстично умањити права радника и зараде које ће 

пасти", додао је Михајловић.  

 

"Ми чланству објашњавамо, идући од града до града, погубно дејство овог, и не само овог већ 

и Закона о приватизацији, хоћемо да анимирамо чланство и подигнемо тензије како би 

онемогућили да овакав Закон уђе у Скупштинску процедуру и као такав буде изгласан", 

рекао је Михајловић.  

 

Према његовим речима, ово није Закон који се тиче само запослених већ и наше деце и људи 

који тек чекају на посао па и пензионера  

 

"Овим ће бити драстично смањене уплате у пензиони фонд, здравствени фонд... 

Једноставно ћемо, осиромашити читаву земљу. Ради се о томе да се исипа новац из џепова 

радника у џепове послодаваца", тврди Михајловић.  

 

"Нисмо задоволини таквим Законом о раду и начином доношења и покушаћемо на сваки 

начин да спречимо његово доношење", поручује он.  
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Михајловић је навео да су синдикатима "наметнуте неке јавне расправе, које је требало да се 

одраде у року од шест дана", а да је "непримерено" да се један закон круцијалан за све 

запослене, за све грађане Србије доноси оваквом брзином.  

 

Он је подсетио на недодржавање јавних расправа у Новом Саду и Крагујевцу, "због  

 

недакевтно малог простора а велике заинтерсованости чланова Синидката", и додао да је 

Министарство рада донело одлуку да се расправе не одрже "не знам због чега, односно откажу 

и да више апсолутно немамо јавну расправу".  

 

Седницом је педседавао председник Већа Мирослав Гајић а присустовао јој је и још један 

потпредседник СССС Миодраг Ранђеловић. 

У четвртак у Београду скуп о Закону о раду 

Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати "Независност" 

организоваће у четвртак скуп о изменама и допунама Закона о раду.  

 

Како се наводи у најави, тај скуп на којем ће бити речи о "штетним последицама" тих измена по 

раднике Србије биће одржан у малој сали Дома синдиката у Београду.  

 

Истиче се да за измене Закона о раду влада велико интересовање чланства и да две 

репрезентативне синдикалне централе скуп ораганизују како би дале своје мишљење о том 

тексту у чијој изради нису имали прилику да учествују.  

 

Та два синдиката су 21. новембра изашли из Радне групе за измене и допуне Закона о раду, јер 

је "сваки (нови) предлог био по раднике све гори" и јер "нису уважавани аргументи и захтеви 

синдиката". 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=24&nav_id=792905 

Васин: Синдикати оправдано љути 

ИЗВОР: БЕТА 

Нови Сад -- Војвођански секретар за привреду и запошљавање Мирослав Васин 

изјавио је данас да су синдикати у Србији оправдано незадовољни Нацртом закона 

о раду. 

 Васин подсећа да синдикати нису учествовали у писању Закону о раду, чиме је изостао 

социјални дијалог. 
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"Социјални дијалог у Србији на нивоу Републике не функционише. Уместо да је Нацрт закона 

о раду потекао из консултација са партнерима у социјалном дијалогу, то се није десило, а 

такав закон се не може припремити без социјалног дијалога", рекао је Васин на округлом 

столу у Скупштини Војводине.  

 

Он је оценио да не би било проблема с Нацртом закона о раду да је он састављен у социјалном 

дијалогу.  

 

"Да су синдикати били упознати, не бисмо имали оваквих проблема као што данас имамо и 

које ћемо очигледно тек имати", навео је Васин.  

 

Он је додао да је данас одржана седница Покрајинског социјално-економског савета, како би се 

сви партнери у социјалном дијалогу упознали с предлогом буџета Војводине за 2014. године.  

 

Социолог Мирослав Ружица рекао је да милиони људи данас у свету раде на повременим, 

привременим и лоше плаћеним пословима, с врло неизвесним уговорима и са сталном 

претњом губитка посла, а та нова класа људи се зове прекаријат, која је веома присутан и у 

Србији.  

 

"Код нас се то претвара у гротеску, у нешто много трагичније и озбиљније. У овако 

сиромашном друштву јавља се гнев, јавља се фрустрација и онда нема дијалога", рекао је 

Ружица.  

 

Новинарка Тања Јакоби казала је да у Србији постоје "невидљиви људи" који раде потпуно 

бесплатно, а да при томе компаније не крше законе. Према њеним речима, међу таквим 

компанијама има и оних највећих.  

 

Тања Јакоби је навела да је најчешће реч о високо образованим младим људима који раде на 

једноставним пословима, с којих излазе додатно фрустрирани и да међу њима има и доста 

студената који су при крају студија.  

 

Округли сто "Од пролетаријата до прекаријата" организовала је Војвођанска политиколошка 

асоцијација уз подршку покрајинског секретаријата за привреду и запошљавање. 
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Синдикати ГСП одустали од протеста 
ИЗВОР: Б92 

Београд -- Синдикати ГСП "Београд" одустали од протеста, најављеног за данас. Председник 

Привременог већа Синиша Мали најавио разговор с њима. 

 Представници привременог већа Београда данас би требало да разговарају са представницима 

секретаријата за саобраћај, комуналне полиције и ГСП како би утврдио начин заштите возача 

тог предузећа који су све чешће мета напада. 

Био је најављен и протест возача јавног превоза, али се од тога одустало. Представник 

синдиката возача Александар Радојевић за Радио Б92 каже да је одлука највећег синдиката у 

ГСП "Београд" да се данас не изађе на протест јер је оцењено да то није најбољи начин за 

решавање проблема честих напада на возаче јавног превоза.  

 

"Било је доста предлога на састанку, од заустављања саобраћаја до изласка на улице. Ипак смо 

у обавези да доносимо најрационалнија решења, а најрационалније решење је оне које 

доприноси да се у будућности возачи и остали учесници у саобраћају заштите максимално", 

казао је он.  

 

На питање у ком правцу би требало да иду предлози за решавање проблема заштите возача 

ГСП "Београд" због све чешћих напада, а о чему ће се данас разговарати на састанку са 

члановима Привременог већа за Београд, Радојевић каже:  

 

"Та решења требало би да иду у правцу проналажења најбољег начина да се заштите запослени 

возачи, а самим тим и путници, као и остали Београђани. Замислите само тај тренутак када 

неки хулиган нападне возача аутобуса који је у покрету. То је опасност на улицама Београда. 

Наравно, не кривимо ми никога. То је један мали део људи, који покрећу физичку силу над 

запосленим, нити ми хоћемо да као синдикат покрећемо решења када има полиције и других 

надлежних органа који имају начине да заштите Београђане од хулигана."  

 

На вожаце ГСП у овој години, по подацима тог предузећа, било је 54 напада. Најновији су се 

догодили у понедељак увече, када су хулигани претукли возача аутобуса и пуцали из пиштоља 

на возача минибуса. 
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"Крушик Акумулатори неће преживети" 

ИЗВОР: БЕТА 

Ваљево -- Фабрика "Крушик Акумулатори" је преживела НАТО бомбардовање 

1999, али приватизацију неће, изјавили су данас синдикалци те приватизоване 

фабрике. 

 Они су на конференцији за новинаре рекли да је одлука о томе да ли ће бити поништен уговор 

о продаји фабрике пребачена на Владу Србије, уместо да о томе одлучује Агенција за 

приватизацију. 

Конференција је одржана у згради Општинског већа Самосталног синдиката Србије у центру 

града због назнака да новинарима неће бити дозвољен улазак у фабрику.  

 

Радници сумњају да на тај начин власник фабрике Зоран Чичак додатно "купује време" и 

покушава да избегне поништавање приватизације иако су се, како тврде, одавно стекли услови 

за то.  

 

Агенција за приватизацију је раније препоручила да купопродајни уговор буде поништен због 

тога што су власници за више од 70 одсто запослених исплаћивали зараде испод минималца, 

приказујући их као нето зараде.  

 

Синдикални лидер Зоран Солунац је рекао да "радници Крушик Акумулатора већ 14 месеци не 

примају плату, једино су добили по 12.000 динара једнократне помоћи од Града Ваљева, 

здравствене књижице им нису оверене три месеца, а фабрика практично не ради".  

 

Додао је да блокада рачуна на износ од 87,37 милиона динара "непрекидно траје скоро 300 

дана".  

 

Упркос томе запослени долазе на посао јер се плаше да би могли добити отказе, иако се нова 

директорка Снежана Алексић, као и Чичак  

некадашњи функционер ЈУЛ-а, не појављује у фабрици, нити разговара са запосленима и 

синдикалцима.  

 

Запослени су позвали Владу Србије да или поништи приватизацију "Крушик Акумулатора", 

или дође на "свечано затварање" фабрике.  

 

Ту фирму је пре шест година, за 57 милиона динара, на тендеру купила Еуро Балкан 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=24&nav_id=792914
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корпорација, а нови власници су обавезе измиривали до истека рокова предвиђених 

купопродајним уговором.  

 

"Крушик Акумулатори" су на простору југоисточног Балкана једини произвођач челичних и 

никл-кадмијум акумулатора за железницу, војну индустрију и електропривреду, као и батерија 

за ручне радио станице, те рударских и других лампи. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1478495/Sindikat+sprema+blokadu+Skup%C5%A1tine+i+

Vlade.html 

Синдикат спрема блокаду Скупштине и 
Владе 

Савез самосталних синдиката Србије спрема се да од 10. јануара блокира путеве, 
Скупштину и Владу Србије, како би спречио доношење Закона о раду, најавио је 
потпредседник тог синдиката Зоран Михајловић. Нисмо задовољини таквим 
Законом о раду и начином доношења и покушаћемо на сваки начин да спречимо 
његово доношење, истиче Михајловић. 

Потпредседник Савеза самосталног синдиката Србије (СССС) Зоран Михајловић изјавио је у 
Јагодини да се синдикат спрема да од 10. јануара блокира путеве, Скупштину и Владу Србије, 
како би спречио доношење Закона о раду какав је сада предложен. 

"Ми се спремамо да већ од Нове године, од 10. јануара, кренемо у блокаду путева, блокирамо 
Скупштину, односно Владу Србије, прогласимо генерални штрајк и да сви изађемо на улице, не 
један дан, већ данима и онемогућимо уопште рад у Београду", рекао је Михајловић. 

"Ми смо на то принуђени", рекао је Михајловић пред почетак "радно свечене" седнице Већа 
СССС за град Јагодину и општине Поморавског округа. 

СССС организује акције поводом овог Закона, незадовољан начином на који се доноси јавном 
расправом која је организивана и брзином којом се покушава да се овај закон доносе "а који је 
тотално на штету запослених, који ће драстично умањити права радника и зараде које ће 
пасти", рекао је Михајловић. 

"Ми чланству објашњавамо, идући од града до града, погубно дејство овог, и не само овог већ и 
Закона о приватизацији, хоћемо да анимирамо чланство и подигнемо тензије како би 
онемогућили да овакав Закон уђе у Скупштинску процедуру и као такав буде изгласан", рекао је 
Михајловић. 

Према његовим речима, ово није Закон који се тиче само запослених, већ и наше деце и људи 
који тек чекају на посао, па и пензионера. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1478495/Sindikat+sprema+blokadu+Skup%C5%A1tine+i+Vlade.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1478495/Sindikat+sprema+blokadu+Skup%C5%A1tine+i+Vlade.html
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Како каже Михајловић, тиме ће бити драстично смањене уплате у пензиони фонд, здравствени 
фонд. 

Јадноставно ћемо осиромашити читаву земљу, каже Михајловић и додаје да је реч о томе да се 
исипа новац из џепова радника у џепове послодаваца. 

"Нисмо задовољини таквим Законом о раду и начином доношења и покушаћемо на сваки 
начин да спречимо његово доношење", истиче потпредседник Савеза самосталног синдиката 
Србије. 

Михајловић је навео да су синдикатима "наметнуте неке јавне расправе, које је требало да се 
одраде у року од шест дана", а да је "непримерено" да се један закон круцијалан за све 
запослене, за све грађане Србије доноси оваквом брзином. 

Он је подсетио на неодржавање јавних расправа у Новом Саду и Крагујевцу, "због недакевтно 
малог простора а велике заинтерсованости чланова Синидката" и додао да је Министарство 
рада донело одлуку да се расправе не одрже "не знам због чега, односно откажу и да више 
апсолутно немамо јавну расправу". 

Седницом је председавао председник Већа Мирослав Гајић, а присустовао јој је и још један 
потпредседник СССС-а Миодраг Ранђеловић. 

 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/295232/sindikati-prete-posle-bozica-blokiramo-vladu-skupstinu-i-puteve.html 

Синдикати прете: После Божића блокирамо 

Владу, Скупштину и путеве! 
Потпредседник Савеза самосталног синдиката Србије (СССС) Зоран Михајловић 

изјавио је данас у Јагодини да се синдикат спрема да од 10. јануара блокира 

путеве, Скупштину и Владу Србије, како би спречио доношење Закона о раду какав 

је сада предложен. 

"Ми се спремамо да већ од нове године, од 10. јануара, кренемо у блокаду путева, блокирамо 

Скупштину, односно Владу Србије, прогласимо генерални штрајк и да сви изађемо на улице, не 

један дан, већ данима и онемогућимо уопште рад у Београду", рекао је Михајловић.  

 

"Ми смо на то принуђени", рекао је Михајловић, новинарима пред почетак "радно свечене" 

седнице Већа СССС за град Јагодину и општине Поморавског округа. 

 

СССС организује акције поводом овог закона, незадовољан начином на који се доноси јавном 

расправом која је организована и брзином којом се покушава да се овај закон доносе "а који је 

тотално на штету запослених, који ће драстично умањити права радника и зараде које ће 

пасти", додао је Михајловић. 

 

"Ми чланству објашњавамо, идући од града до града, погубно дејство овог, и не само овог већ и 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/295232/sindikati-prete-posle-bozica-blokiramo-vladu-skupstinu-i-puteve.html
javascript://
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Закона о приватизацији, хоћемо да анимирамо чланство и подигнемо тензије како би 

онемогућили да овакав Закон уђе у Скупштинску процедуру и као такав буде изгласан", рекао је 

Михајловић. 

 

Према његовим речима, ово није Закон који се тиче само запослених већ и наше деце и људи 

који тек чекају на посао па и пензионера 

 

Овим ће бити драстично смањене уплате у пензиони фонд, здравствени фонд... једноставно 

ћемо осиромашити читаву земљу. Ради се о томе да се исипа новац из џепова радника у џепове 

послодаваца, тврди Михајловић и додаје: 

 

"Нисмо задоволини таквим Законом о раду и начином доношења и покушаћемо на сваки 

начин да спречимо његово доношење." 

 

Михајловић је навео да су синдикатима "наметнуте неке јавне расправе, које је требало да се 

одраде у року од шест дана", а да је "непримерено" да се један закон круцијалан за све 

запослене, за све грађане Србије доноси оваквом брзином. 

 

Он је подсетио на недодржавање јавних расправа у Новом Саду и Крагујевцу, "због неадекватно 

малог простора а велике заинтерсованости чланова Синидката", и додао да је Министарство 

рада донело одлуку да се расправе не одрже "не знам због чега, односно откажу и да више 

апсолутно немамо јавну расправу". 

 

Седницом је педседавао председник Већа Мирослав Гајић, а присуствовао јој је и још један 

потпредседник СССС Миодраг Ранђеловић. 
Извор: Тањуг 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:470175-Novi-Zakon-o-radu-ce-nas-vratiti-dva-veka-

unazad 

ЈОШ ДАЉЕ ОД ЕУ:Нови Закон о раду ће нас 

вратити два века уназад 

 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

Стручњаци говоре о Нацрту закона о раду у условима разједињености и 
дезоријентисаности синдиката. Имамо најниже зараде и највећу стопу 
незапослености 

НОВИМ Законом о раду Србија ће се вратити два века уназад, када су се радници борили за 

основна синдикална права и права из радног односа. То је далеко испод стандарда 

међународног радног, социјалног и права грађана гарантованим међународним документима. 

Као држава са њим ћемо драстично заостајати и за праксом најразвијенијих земаља света, 

посебно најстаријих чланица Европске уније, док у односу на земље у окружењу, радници 

Србије добијају убедљиво најлибералније, антираднички усмерено законодавство. 

Овако Нацрт новог закона о раду оцењује др Нада Г. Новаковић, научни сарадник у Институту 

друштвених наука у Београду. Она наглашава да са њим нестају основни елементи 

достојанственог рада као што су право на радни однос, зараду од које се може живети, 

здравствену и социјалну заштиту и социјално преговарање. 

- Нема уопште посебних судова за радне спорове, ни трага од било какве партиципације 

запослених, која је присутна у Немачкој, Француској и Холандији - каже др Новаковић. - До 

апсурда је изиграна, а сада озакоњена, обавеза послодавца да исплаћује зараде. У ЕУ се за то он 

кривично гони. Нови закон све прашта капиталистима, лажно се правдајући „сувишним 

процедурама“. Најважнији су профит и интереси домаћег и страног капитала, које држава 

штити максимално. 

Наша саговорница наводи да у односу на земље у окружењу, Србија има најслабије, 

разједињене синдикате, најниже зараде, највећу стопу незапослености и најмоћније 

послодавце. Нови закон о раду, према њеном мишљењу се само пропагандно и идеолошки 

правда тезом о расту запослености и економском напретку. 

- Нема те законске нити стварне силе која ће повећати запосленост, кад постоји резервна 

армија рада од милион незапослених, а правна држава је у повоју - наглашава др Новаковић. - 

Синдикалне примедбе су у највећој мери тачне. Бунт синдиката је оправдан, али нажалост 

слаб, парцијалан и више симболичан. Они касне у свом отпору, без великог су угледа, 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:470175-Novi-Zakon-o-radu-ce-nas-vratiti-dva-veka-unazad
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:470175-Novi-Zakon-o-radu-ce-nas-vratiti-dva-veka-unazad
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разједињени и завађени и немају шансе да спрече улазак Нацрта закона у скупштинску 

процедуру. 

С друге стране, др Јелена Жарковић Ракић, доцент Економског факултета у Београду у анализи 

Закона о раду закључује да „регулатива тржишта рада у Србији није посебно ригидна у 

поређењу са другим земљама у региону југоисточне Европе или у земљама ОЕЦД-а.“ 
“ОДРЕЂЕНО“ ДО ДВЕ ГОДИНЕПРЕМА речима др Јелене Жарковић Ракић постоје спорења 

чланова радне групе за измену закона и односи се на трајање уговора на одређено време. - 

Савет страних инвеститора још од 2010. заговарао је да се оваква врста уговора продужи са 

садашњих 12 месеци на 3 године, а убрзо се и Удружење послодаваца придружило - каже наша 

саговорница. - С друге стране, синдикати се противе било каквом продужењу и чини се да ће у 

погледу трајања уговора бити усвојено решење да уговор на одређено време може да траје 

најдуже две године. 

- Иако Закон прописује да једна особа може радити на одређено време код истог послодавца 

најдуже једну годину, та одредба се масовно игнорише, углавном без икаквих санкција за 

послодавце - каже др Јелена Жарковић Ракић. 

Према њеном мишљењу, добра ставка новог предлога су отпремнине, које ће се исплаћивати на 

основу стажа само код последњег послодавца. Синдикати, међутим, сматрају да ће ова измена 

довести до лакшег отпуштања радника. 
- На садашњи начин формулисане отпремнине не само да смањују понуду рада, већ смањују и 

тражњу за радом имајући у виду да послодавци желе да избегну високе трошкове раскидања 

радног односа радника са дужим искуством. Ова одредба је досад представљала једну од 

стандардних мета критике Савета страних инвеститора, који с правом истиче, да она подстиче 

потенцијалну дискриминацију запошљавања старијих особа. 

СВИ ПЕРУ РУКЕ 

МИНИСТАР привреде Саша Радуловић изјавио је да разуме синдикалне вође, али да је 

неодговорно „прање руку од закона који су сами писали“. 

- Нема гаранције за то, али у свим земљама у којима је радно законодавство промењено на 

неки нормалан ниво, последице су привредни раст, запошљавање, мањи ризик од 

запошљавања и раст стандарда - тврди министар. 

И закони о стечају и приватизацији кључни су, како би у 2014. могао да се заврши процес 

реструктурирања предузећа. 

 

ШТРАЈК 

НОВИ Закон о штрајку најгори је у региону, сматра др Нада Новаковић, и изразито је 

антицивилизацијски, антисиндикални и антираднички. Његово усвајање пролази у „сенци“ 

расправе о закону о раду. Понуђена решења у оба закона су комплементарна и на штету су 

већине најамне радне снаге у Србији. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:470157-Radulovic-Nema-novogodisnjih-zurki-i-13-

plate 

Радуловић: Нема новогодишњих журки и 13. 

плате 
З. РАДОВИЋ  

Министар привреде Саша Радуловић препоручио јавним предузећима да стегну 
каиш 

 
ЈАВНА и комунална предузећа, фондови и агенције, који су планирали да се са старом годином 
поздраве на новогодишњој журки или су хтели да исплате 13. плату - требало би да се стрпе и 
да ову идеју сачувају за неке боље дане. То им је препоручило Министарство привреде, које је 
упутило писмо директорима у којем их обавештава о увођењу мера максималне штедње и 
смањивања свих видова расхода који нису у функцији обављања редовних делатности за које су 
регистровани. Директори који се не буду придржавали препоруке - сносиће последице. 
 

- Јавна предузећа која не послују у тржишним околностима и немају конкуренцију у пословању 
требало би да максимално рационализују трошкове маркетинга и спонзорстава - наведено је у 
допису који је потписао министар привреде Саша Радуловић. - Дужни су и да бруто зараде и 
накнаде за 2014. годину стриктно планирају према дозвољеном броју запослених и без 
планирања 13. зараде. Уз пословне планове, обавезно је да Министарству привреде доставе 
прилоге са списковима запослених и обрачунатим бруто зарадама, појединачно по сваком 
запосленом. 
Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката, међутим, сматра да 
је упозорење из Министарства касно пристигло, али напомиње и да су државне фирме ионако 
ове године већ почеле са штедњом, не због савести, већ због недостатка новца.  Они који су 
хтели, већ су организовали коктеле и поделили су поклоне, али таквих је много мање него 
претходних година. Главни разлог је криза, а не штедња - каже Савићева. - Приметно је да су 
фирме слале чак и мање новогодишњих честитки, односно да су лепе жеље упутили мејлом, 
уместо поштом.  
 
КОНТРОЛА ТРОШКОВА 
ОНИ који су навикли да се чашћавају, наставили су са том праксом. О њима ћемо, каже 
министар привреде Саша Радуловић, надамо се, читати извештаје после празника, кад 
спроведемо контролу трошкова. 

 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:470157-Radulovic-Nema-novogodisnjih-zurki-i-13-plate
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:470157-Radulovic-Nema-novogodisnjih-zurki-i-13-plate
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:470182-Zabrana-zaposljavanja-vec-blokira-nastavu-u-

pojedinim-skolama 

Забрана запошљавања већ блокира наставу у 

појединим школама 
И. МИЋЕВИЋ  

Потпуна забрана запошљавања у буџетским институцијама оштетиће ђаке и 
наставу. Уколико неки професор оде у пензију, на то место нико не сме да буде 
примљен 

 
ПОСЛЕДЊЕ измене Закона о буџетском систему већ блокирају наставу у појединим школама. 
Како овај документ забрањује нова запошљавања у јавном сектору, школе су дошле у ситуацију 
да, тамо где је наставник отишао у пензију, на боловање или дао отказ, ђаци остају без часова. 
 

Од општег правила неке институције, високо образовање и наука између осталих, изузете су, 
али је школе неко заборавио. Рад у школи може да блокира чак и ако домар или теткица оду у 
пензију. 
- Овакав закон значи да се са одласком професора гаси предмет - коментарише Веселин 
Вуковић, директор Техничке школе „Нови Београд“. - Пре две недеље преминуо нам је колега, 
професор који је предавао стручни предмет. Сада не смемо никога да запослимо на његово 
место, јер закон то забрањује. Од Нове године и једна спремачица иде у пензију, а њен посао 
неће имати ко да ради. Закон је написан тако да, стриктним поштовањем, не бисмо смели да 
запослимо никога, чак ни са листе технолошких вишкова. 
На овај проблем Унија синдиката просветних радника упозорила је Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја још пре две недеље, али нису добили никакав одговор. 
- Поново ћемо указати на овај огроман проблем који се ствара у просвети. Од забране 
запошљавања изузети су неки државни органи, а просвета је заборављена - напомиње Драган 
Матијевић, председник Уније. - Сада је Министарство финансија издало нову уредбу о 
прибављању сагласности за нова запошљавања, али опет просвета није посебно наведена. 
КАТАНАЦ НА ШКОЛУНАЈДРАСТИЧНИЈЕ последице измена закона могле би да се виде у 
истуреним, сеоским одељењима, која често имају по неколико ђака и само једног учитеља. Ако 
учитељица, рецимо, затрудни и оде на боловање, могла би да прођу и два-три месеца док у 
учионицу не стигне нова. Први месец прошао би у одобравању запошљавања, а остатак у 
конкурсној процедури. 

А у уредби која се у уторак појавила на сајту Министарства финансија, ипак, каже да ће у 
изузетним случајевима да буде дозвољено запошљавање у буџетским институцијама. Али за 
сваког појединачно школе ће морати да поднесу захтев Министарству просвете, па да иде на 
сагласност Министарства финансија, а онда ће се о томе изјашњавати новоформирана 
Комисија. Ова процедура трајаће око месец дана, после чега следи конкурс. Значи ђаци би тако 
без неког предмета могли да остану и неколико месеци. 
Министар просвете проф. др Томислав Јовановић каже да у просветном систему има 
технолошких вишкова, па ће они попунити нека места. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:470182-Zabrana-zaposljavanja-vec-blokira-nastavu-u-pojedinim-skolama
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:470182-Zabrana-zaposljavanja-vec-blokira-nastavu-u-pojedinim-skolama
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- Прво ћемо проблем покушати да решимо ангажујући наставнике са листе технолошких 
вишкова. Ако тамо не буде расположивих наставника одређених предмета, затражићемо од 
Владе да дозволи ново запошљавање - објаснио је за „Новости“ министар Јовановић. 
Листе технолошких вишкова јесу дуге, слаже се и Матијевић. На њима је чак 30.000 људи, али 
то не значи да свако може све да предаје. Посебан проблем биће мањи градови, а највише због 
професора стручних предмета. Њих је најмање на листи технолошких вишкова. 
- У нашој школи раде по један професор хемије, филозофије, социологије, организације рада, 
музичког, дизајна, ликовног... Ако било ко од њих оде из наставе, деца бар привремено остају 
без часова - анализира Вуковић. - Проблем може настати чак и код предмета за које имамо 
више професора, попут српског језика или математике, јер ни они не смеју тек тако да раде 
преко норме. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/429666/Bez-posla-jos-90000-ljudi 

ТАЛАС ОТПУШТАЊА РАДНИКА НАСТАВЉА СЕ И ИДУЋЕ ГОДИНЕ 

Без посла још 90.000 људи 

Сузана Лакић  

Према најавама из Владе и очекивањима привредника, радно место би 2014. могло да изгуби 

више од четири одсто запослених. 

 

 

Кликнути (+) за увећање 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/429666/Bez-posla-jos-90000-ljudi
http://www.blic.rs/data/images/2013-12-23/415467_1213_lb.jpg?ver=1387837382.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-12-23/415467_1213_lb.jpg?ver=1387837382.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-12-23/415467_1213_lb.jpg?ver=1387837382.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-12-23/415467_1213_lb.jpg?ver=1387837382.jpg
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У години на измаку просечно се 40.000 људи месечно пријављивало на биро, док се наредне 

очекује нових 90.000 отказа. 

 

Иако Влада и Међународни монетарни фонд предвиђају благи опоравак привреде, следеће 

године не треба очекивати и помаке на тржишту рада. Незапосленост ће и даље расти због 

мера штедње, али и због пада промета и куповне моћи. 

 

Први на мети биће 80.000 запослених у државним предузећима у реструктурирању и фирмама 

под окриљем Агенције за приватизацију. Наредне године Влада има обавезу да утврди које од 

ових фирми могу да наставе да раде, а које ће у стечај. Званичне процене не постоје, али се све 

чешће чује да би само овде без посла могло да остане око 30.000 радника. 

 

Министар привреде Саша Радуловић не спори отказе. 

- Не могу лицитирати колико ће људи остати без посла, али да ће бити губитака радних места - 

хоће. То је и начин да ова предузећа поставимо на здраве основе. Не спорим и да ће наредна 

година бити изузетно тешка. Највећи проблем остаће недостатак привредног раста, а без тога 

нема ни запослења - рекао је Радуловић за “Блиц”. 

 

Привредници очекују отказе за најмање 40.000 а највише 60.000 запослених у приватном 

сектору. У Србији је активно 245.000 предузетника, малих и средњих предузећа, што значи да 

би у њима без посла могло да остане 20 одсто људи. 

 

- То је реална процена, не песимистична. Истраживања показују да пад промета у било каквој 

трговини за четири одсто доноси смањење укупног броја запослених за један проценат - каже 

Драгољуб Рајић, председник Уније послодаваца Србије. 

 

Он додаје и да 3.000 отказа треба очекивати у сектору за склапање и продају рачунара који 

запошљава око 75.000 радника. Разлог - повећање ПДВ са 8 на 20 одсто на рачунаре и 

рачунарску технику. 

 

Власник “Алеве” Христивоје Милошевић каже да ће наредну годину сигурно обележити пад 

куповне моћи. 

- Паралелно ће доћи и до смањења продаје, али и нових отказа. “Алева” има срећу да 

производи храну која се купује и у време кризе, али се то не може рећи и за остале делатности - 

каже Милошевић за “Блиц”. 
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Од почетка кризе 2008. године у Србији је без посла остало око 600.000 људи. Стопа 

незапослености је достигла 24,1 одсто. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/429861/SindikatFabrika-akumulatora-nece-preziveti-privatizaciju 

Синдикат:Фабрика акумулатора неће 
преживети приватизацију 

Бета  

Фабрика "Крушик Акумулатори" је преживела НАТО бомбардовање 1999, али приватизацију 

неће, изјавили су данас синдикалци те приватизоване фабрике. Они су на конференцији за 

новинаре рекли да је одлука о томе да ли ће бити поништен уговор о продаји фабрике 

пребачена на Владу Србије, уместо да о томе одлучује Агенција за приватизацију. 

Конференција је одржана у згради Општинског већа Самосталног синдиката Србије у центру 

града због назнака да новинарима неће бити дозвољен улазак у фабрику. 

  

Радници сумњају да на тај начин власник фабрике Зоран Чичак додатно "купује време" и 

покушава да избегне поништавање приватизације иако су се, како тврде, одавно стекли услови 

за то. 

  

Агенција за приватизацију је раније препоручила да купопродајни уговор буде поништен због 

тога што су власници за више од 70 одсто запослених исплаћивали зараде испод минималца, 

приказујући их као нето зараде. 

  

Синдикални лидер Зоран Солунац је рекао да "радници Крушик Акумулатора већ 14 месеци не 

примају плату, једино су добили по 12.000 динара једнократне помоћи од Града Ваљева, 

здравствене књижице им нису оверене три месеца, а фабрика практично не ради". 

  

Додао је да блокада рачуна на износ од 87,37 милиона динара "непрекидно траје скоро 300 

дана". Упркос томе запослени долазе на посао јер се плаше да би могли добити отказе, иако се 

нова директорка Снежана Алексић, као и Чичак некадашњи функционер ЈУЛ-а, не појављује у 

фабрици, нити разговара са запосленима и синдикалцима. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/429861/SindikatFabrika-akumulatora-nece-preziveti-privatizaciju
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Запослени су позвали Владу Србије да или поништи приватизацију "Крушик Акумулатора", 

или дође на "свечано затварање" фабрике. Ту фирму је пре шест година, за 57 милиона динара, 

на тендеру купила Еуро Балкан корпорација, а нови власници су обавезе измиривали до истека 

рокова предвиђених купопродајним уговором. 

  

"Крушик Акумулатори" су на простору југоисточног Балкана једини произвођач челичних и 

никл-кадмијум акумулатора за железницу, војну индустрију и електропривреду, као и батерија 

за ручне радио станице, те рударских и других лампи. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/429819/Radulovic-Isplata-13-plate-u-javnim-preduzecima-je-neprimeren-potez-

Stedite 

Радуловић: Исплата 13. плате у јавним 
предузећима је непримерен потез. Штедите 

Бета  

Министарство привреде Србије саопстило је данас да је препоручило пословодствима јавних 

предузећа, јавних фондова и агенција који су његовој надлежности да "уведу мере максималне 

штедње" и смање све непотребне расходе. 

При изузетно отежаним условима пословања у реалној привреди, непримерене су исплате 13. 

зараде за 2013. и други издаци за награде, поклоне, трошкове свечаности и слично поводом 

новогодишњих и других празника и сличних манифестација", наведено је у допису који је 

потписао министар привреде Саша Радуловић. 

  

Тај допис је послат пословним руководствима јавних и јавно-комуналних предузећа, јавних 

фондова и агенција у надлежности Министарства привреде. 

  

Јавним предузећима која не послују у тржишним околностима и немају конкуренцију у 

пословању Министарство привреде препоручило је да у припремама и доношењу пословних 

планова за 2014. годину максимално рационализују трошкове маркетинга и спонзорстава. 

  

Неопоходно је да, како се истиче, трошкове службених путовања у Србији и иностранству, 

мобилних телефона, коришћења службених возила, непроизводних услуга и друге непословне 

расходе сведу на најмањи одрживи ниво, с детаљним образложењем. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/429819/Radulovic-Isplata-13-plate-u-javnim-preduzecima-je-neprimeren-potez-Stedite
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/429819/Radulovic-Isplata-13-plate-u-javnim-preduzecima-je-neprimeren-potez-Stedite
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- Сва јавна предузећа у Србији и сва јавно комунална предузећа дужна су да бруто зараде и 

накнаде за 2014. годину стриктно планирају према дозвољеном броју запослених и без 

планирања 13. зараде - истиче се у допису Министарства привреде. 

  

Напомиње се да су та предузуећа обавезна да Министарству привереде, уз пословне планове, 

обавезна да доставе прилоге са списковима запослених и обрачунатим бруто зарадама, 

појединачно по сваком запосленом. 

  

- Непридржавање ванредних мера и препорука штедње у јавном сектору, ради солидарног 

превазилажења значајно повећаног буџетског дефицита, како би се остварила бржа 

финансијска консолидација у јавном интересу, повлачи личну одговорност пословодних органа 

- наводи се у допису Министарства привреде јавним и јавно комуналним предузећима. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/429901/Najavljen-strajk-zbog-neuplacenih-doprinosa-rudarima-Resavice 

Најављен штрајк због неуплаћених 
доприноса рударима Ресавице 

Бета  

Синдикат Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља "Ресавица" одлучио је да 

организује штрајк упозорења како би скренуо пажњу надлежних на 170 радника који због 

неповезаног стажа не могу да оду у пензију. 

Председник тог синдиката Горан Николић је за агенцију Бета потврдио да ће рудари 17. јануара 

прекинути рад на сат времена. 

  

Синдикат се за помоћ обраћао премијеру Ивици Дачићу, првом потпредседнику владе 

Александру Вучићу и министарки енергетике Зорани Михајловић, али није стигао никакав 

одговор. 

  

"Не тражимо повезивање стажа за све раднике, него само за оне који треба да иду у пензију. 

Радни стаж није повезан за 2011. годину и седам месеци 2012. године. Ти људи, који преко 30 

година копају и којима је нарушено здравље, не могу да оду у пензију", казао је Николић. 

  

Синдикалци су незадовољни и што је држава "Ресавици" за око милијарду смањила субвенције 

за 2014. годину. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/429901/Najavljen-strajk-zbog-neuplacenih-doprinosa-rudarima-Resavice
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"Влада је усвојила план консолидације предузећа где се предвиђа отварање неких нових 

рудника и термоелектрана. Надам се да то није само политичка одлука, јер због мањих 

субвенција од нове године биће проблем што рудари неће имати здравствене књижице", казао 

је Николић. 

  

Синдикат захтева од Владе Србије повратак "Ресавице" у окриље Електропривреде Србије, 

пошто је 1. новембра усвојен план стратешке консолидације предузећа у коме се предвиђа 

повезивање с енергетским сектором, односно изградњу две термоелектране и отварање нових 

рудника. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/429739/U-Krusevcu-strahuju-od-otkaza-u-jos-pet-preduzeca 

У Крушевцу страхују од отказа у још пет 
предузећа 

На евиденцији незапослених на крају новембра у Расинском округу било је за око 700 лица 

више него пре годину дана, а у Крушевцу је број незапослених повећан за око 360 по подацима 

крушевачке филијале Националне службе за запошљавање. 

Директор крушевачке филијале НСЗ, Предраг Марковић казао је да прави удар, односно 

пораст броја незапослених предстоји када буду спроведени социјални програми у пет 

предузећа у Расинском округу, из којих ће укупно отићи око 1.600 људи. 

  

Подаци крушевачке филијале НСЗ показују да ће на тај начин из четири крушевачке фабрике 

отићи око 950 људи, док се за одлазак из "Прве Петолетке" пријавило око 650 радника. 

  

"То значи да ће мере наше службе у наредној години првенствено морати да буду усмерене на 

подстицање запошљавања старијих од 45, односно од 50 годна. Пријавиће нам се на евиденцију 

они који су искористили социјални програм, односно имају доста годна радног стажа, а самим 

тим и година старости" објаснио је Марковић. 

  

Према подацима НСЗ незапослени старости измедју 45 и 55 година чине петину укупног броја 

незапослених у Расинском округу. О паду привредне активности говори и податак да је у 

протеклих годину дана у Крушевцу склопљено за 17 одсто мање уговора о раду, док је тај број у 

Округу мањи за 22 одсто. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/429739/U-Krusevcu-strahuju-od-otkaza-u-jos-pet-preduzeca
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Послодавци су пријавили и мање потребе за запошљавањем у овој у односу на претходну 

годину, конкретно у Крушевцу уместо прошлогодишњих 738, сада су навели да им је потребно 

633 нових радника, док је у Округу број смањен са 1.562 на 926. 

  

Подаци НСЗ показују да је у Расинском округу на крају новембра било 

28.251 незапослених, што је за 703 више него у истом периоду прошле године, док их је у 

Крушевцу било 16.119, односно за 363 више него пре годину дана. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/429874/Aleksandar-Vucic-Do-kraja-nedelje-okoncanje-istrage-24-privatizacije 

Александар Вучић: До краја недеље 
окончање истраге 24 приватизације 

Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић изјавио је данас да ће до краја недеље 

бити окончане истраге о све 24 спорне приватизације, како је влада и обећала, а да одлуку о 

медјувладиној конференцији треба да схватимо на начин да морамо сви себе да мењамо. 

Полиција је све послове у истрагама спорних приватизуација завршила, и остали државни 

органи су свој посао завршили и остаје да се види колико ће оптужница бити подигнуто, 

изјавио је вицепремијер, најављујући да се могу очекивати ових дана и неке нове акције. 

  

Вучић је на тематској седници Владе Србије посвећеној европским интеграцијама отвореној за 

медије захвалио свим чалновима владе што данас обелезавамо победу и успех градјана, који су 

добро разумели полтичке поруке, који су разумели где желе да Србија буде смештена. 

  

Прегвори у Бриселу били су тешки, неретко и мучни, али то је наш посао и обавеза да се 

озбиљно понашамо према свим проблемима, навео је Вучић. 
 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/429874/Aleksandar-Vucic-Do-kraja-nedelje-okoncanje-istrage-24-privatizacije
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Uslovni-zakoni-nisu-odbaceni.sr.html 

Условни закони нису одбачени 
Нови прописи о приватизацији, стечају и изградњи биће усвојени до краја године како би 

Србија могла да конкурише за зајам Светске банке од 250 милиона долара 

Пожешка „Будимка” на прагу пословног и финансијског оздрављења (Фото С. Јовичић) 

Влада Србије требало би до Нове године да усвоји законе о приватизацији, стечају и уређењу 
простора и изградњи који су услов за добијање буџетске подршке од Светске банке. На текстове 
сва три закона поједина министарства имала су примедбе, али према нашим сазнањима, 
замерке су техничке природе и не мењају њихову суштину. 

„У току је усаглашавање оба законска предлога. Очекујемо да ће их влада усвојити у току ове 
седмице”, речено нам је у Министарству привреде. Такође и Министарство грађевинарства 
очекује да ће ових дана добити позитивна мишљења свих министарстава како би предлог свог 
закона до краја године упутило влади на усвајање, а потом у скупштинску процедуру. 

Евентуално померање рокова и кашњење усвајања ових закона неће много пореметити 
динамику добијања кредита од 250 милиона долара за буџет, јер је Светска банка овај зајам 
везала за споразум са ММФ. Како нам је речно, руководство ове међународне финансијске 
институције је одлучило да одобравање овог зајма иде паралелно са преговорима са ММФ-ом, 
који би требало да отпочну у првим месецима наредне године. Светска банка планирала је да 
Србији ове паре стави на располагање у првом тромесечју 2014. године. 

Тони Верхејен, директор Светске банке у Београду, почетком децембра у интервјуу за РТС рекао 
је да је услов за добијање кредита усвајање та три закона до краја године. Закон о раду није 
њихов услов. Тај пропис, како је нагласио, може да сачека, али би било боље и да се то оконча 
до краја фебруара. 

„Са владом све преговоре треба да окончамо до 15. јануара и да будемо спремни да нашем 
Одбору директора представимо програм за одобравање кредита 27. фебруара”, рекао је 
Верхејен. 

Услов свих услова за добијање овог кредита јесте да процес реструктурирања 153 предузећа 
буде у потпуности завршен до 30. јуна 2014. Приватизација тих предузећа и још 419 фирми 
налази се „у разним фазама приватизације” која би требало да се оконча до краја наредне 
године. 

Према предлогу закона који ће се ове недеље наћи у влади, убудуће ће се примењивати 
флексибилнији модел приватизације, јер ће се продавати цео капитал, али и одређени удео у 
власништву предузећа. Моћи ће да се купи и мање од 100 одсто уз докапитализацију или чак 
пет одсто и да се добије вођење менаџмента. 

Купци не могу да долазе из офшор зона или других подручја са преференцијалним пореским 
третманом. Као купци неће моћи да се појаве ни они који су већ учествовали у неуспешним и 
раскинутим приватизацијама нити њихова повезана лица, нагласио је министар. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Uslovni-zakoni-nisu-odbaceni.sr.html
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Предузећа која не успеју да нађу инвеститора, а не могу да опстану сама, завршиће у стечају 
или ће бити ликвидирана, зависно од њихове имовине и обавеза. 

По предлогу Министарства привреде, изменама Закона о стечају биће омогућен аутоматски 
стечај, а стечајни управници ће добити шира овлашћења. Изменама закона први пут се 
регулише стечај повезаних фирми тако да се у повезаним фирмама именује један стечајни 
управник, образује једна стечајна маса и један план реорганизације, начело равномерног 
намирења поверилаца примењује на све повериоце повезаних фирми, а међусобна 
потраживања повезаних фирми поништавају. 

Предвиђено је обезбеђивање услова за исплату минималних зарада с каматом и доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање за запослене и бивше запослене у фирмама у стечају. И они 
ће се наћи у првом исплатном реду. 

И најзад нови закон о уређењу простора и градњи предвиђа издавање грађевинске дозволе на 
једном шалтеру до 30 дана. Дозвола ће у старту бити бесплатна и плаћаће се сукцесивно до 
добијања употребне дозволе. Такође, накнада за уређење грађевинског земљишта плаћаће се 
само за оно што је локална самоуправа стварно уложила инфраструктурно опремање одређене 
локације. Управо због висине ове накнаде, као и дугог чекања на издавање дозволе, наша 
земља је на зачељу листе „Дуинг бизниса” Светске банке. 

М. Авакумовић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/da_li_su_potrosene_pare_radnika_geneksa.4.html?news_id=273505 

Ни пет година након продаје имовине Генералекспорта не исплаћује се социјални програм за 

бивше запослене 

Да ли су потрошене паре радника Генекса? 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - Месец дана након што смо објавили вест да је министар привреде Саша Радуловић 
дао сагласност да се бившим радницима Генералекспорта и ИЦГ Београд исплати 200 евра по 
години стажа и то од новца који је ова фирма зарадила од продаје своје имовине још пре пет 
година - још се ништа не дешава.  
 
У међувремену, и Данас, али и бивши радници ових фирми покушали су да сазнају нешто више 
о томе када ће добити новац који им по социјалном програму припада и ког је наводно било на 
рачунима неколико банака, али је сваки покушај био безуспешан. У Министарству привреде, 
осим констатације да је ту „ситуација компликована“, Данасу није одговорено ни на једно 
питање. 

Више од 5.000 радника требало је да добије укупно 14 милиона евра на име социјалног 
програма, а с обзиром на то да држава годинама избегава да им тај новац исплати, једини 
закључак који се намеће јесте да новца нема на рачунима, да га није ни било или да га је било, 
али да га је неко потрошио. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/da_li_su_potrosene_pare_radnika_geneksa.4.html?news_id=273505
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„Ко је и на шта потрошио новац од продаје наше имовине у Блоку 20 и Генекс Копаоник? Ко је 
из бившег Министарства привреде и финансија дао налог да се средства подигну са наменског 
рачуна, који строго контролише Агенција за приватизацију“, написали су у писму министру 
привреде бивши радници Генекса, окупљени у Удружењу бивших и садашњих радника. Они 
траже новац који им припада, или ће, како су навели у писму министру Радуловићу, блокирати 
ауто-пут Београд - Загреб и то на месту испред пословне зграде Генекса на Новом Београду. 

Услови за исплату социјалног програма радницима Генекса, а то је у неколико наврата 
потврђено и Данасу у Агенцији за приватизацију, испуњени су још 2009, када је држава 
продала делове компаније - Блок 20 и Копаоник. 

Новац од продаје завршио је на неколико рачуна, а почетком ове године на рачуну 
Комерцијалне банке било је 13,9 милијарди динара, Агробанке 2,5 милијарди динара, док је на 
рачуну у Управи за трезор на име средстава уплаћених од камате на депозите, Генекс имао 
неких 790 милиона динара. Новац који је био на рачуну Агробанке, која је отишла у стечај, није 
завршио у стечајној маси, већ је пребачен у Поштанску штедионицу. Упркос томе, радници 
Генекса нису успели годинама да добију новац намењен социјалном програму јер су у Агенцији 
чекали одобрење тада Министарства финансија и привреде, које се углавном није оглашавало. 
Подсетимо, Генексова имовина вредна више од две милијарде евра распродата је за 170 
милиона евра - Блок 20 са хотелом Континентал излицитирала је Делта холдинг Мирослава 
Мишковића, док је хотелски комплекс на Копаонику откупио МК комерц Миодрага Костића. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mihajlovic-sindikat-se-sprema-na-blokadu-skupstine-i-vlade 

Михајловић: Синдикат се спрема на блокаду 
Скупштине и Владе 
 

Потпредседник Савеза самосталног синдиката Србије (СССС) Зоран Михајловић 
изјавио је данас у Јагодини да се синдикат спрема да од 10. јануара блокира 
путеве, Скупштину и Владу Србије, како би спречио доношење Закона о раду какав 
је сада предложен. 

"Ми се спремамо да већ од нове године, од 10.јануара, кренемо у блокаду путева, блокирамо 
Скупштину, односно Владу Србије, прогласимо генерални штрајк и да сви изађемо на улице, не 
један дан, већ данима и онемогућимо уопште рад у Београду", рекао је Михајловић. 

  

"Ми смо на то принуђени", рекао је Михајловић, новинарима пред почетак "радно свечене" 
седнице Већа СССС за град Јагодину и општине Поморавског округа. 

СССС организује акције поводом овог закона, незадовољан начином на који се доноси јавном 
расправом која је организивана и брзином којом се покушава да се овај закон доносе "а који је 
тотално на штету запослених, који ће драстично умањити права радника и зараде које ће 
пасти", додао је Михајловић. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mihajlovic-sindikat-se-sprema-na-blokadu-skupstine-i-vlade
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"Ми чланству објашњавамо, идући од града до града, погубно дејство овог, и не само овог већ и 
Закона о приватизацији, хоћемо да анимирамо чланство и подигнемо тензије како би 
онемогућили да овакав Закон уђе у Скупштинску процедуру и као такав буде изгласан", рекао је 
Михајловић. 

Према његовим речима, ово није Закон који се тиче само запослених већ и наше деце и људи 
који тек чекају на посао па и пензионера. Овим ће бити драстично смањене уплате у пензиони 
фонд, здравствени фонд... јадноставно ћемо, осиромашити читаву земљу. Ради се о томе да се 
исипа новац из џепова радника у џепове послодаваца, тврди Михајловић и додаје: 

"Нисмо задоволини таквим Законом о раду и начином доношења и покушаћемо на сваки 
начин да спречимо његово доношење." 

Михајловић је навео да су синдикатима "наметнуте неке јавне расправе, које је требало да се 
одраде у року од шест дана", а да је "непримерено" да се један закон круцијалан за све 
запослене, за све грађане Србије доноси оваквом брзином.  Он је подсетио на недодржавање 
јавних расправа у Новом Саду и Крагујевцу, "због недакевтно малог простора а велике 
заинтерсованости чланова Синидката", и додао да је Министарство рада донело одлуку да се 
расправе не одрже "не знам због чега, односно откажу и да више апсолутно немамо јавну 
расправу". 

Седницом је педседавао председник Већа Мирослав Гајић а присустовао јој је и још један 
потпредседник СССС Миодраг Ранђеловић. 

(Танјуг) 
 


