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У чак 45.000 предузећа је запослен један или 
ниједан радник 
 
Д. И. Красић / З. Радовић  

Послује чак 45.625 предузећа у којима је запослен по један или ниједан радник. 

Регистрација друштва са ограниченом одговорношћу кошта 100 динара 

ОД 92.157 фирми које су предале завршни рачун, чак 24.370 нема ниједног запосленог, а нешто 
мање има само једног коме се исплаћује зарада. Пракса српских газда да отварају фирму без 
радника није неуобичајена, па чак ни противзаконита. 
Ову могућност зато, неретко, злоупотребљавају бизнисмени који отварају фантомске фирме 
због прања пара, али и појединци који су специјализовали “феникс” пословање да би се 
некажњено извукли из дугова. Они своју презадужену фирму намерно гурају у стечај, а 
претходно су све што је вредно пренели на новоосновано предузеће, најчешће без запослених. 
Највише предузећа без иједног запосленог, пословало је лане у сектору трговине на велико и 
мало, следи прерађивачка индустрија, па стручне, научне, иновационе и техничке делатности. 
Они који послују легално, с нестрпљењем ишчекују формирање регистра дисквалификованих 
лица, на основу кога ће моћи да се забрани оснивање нових фирми свакоме ко је већ 
упропастио бар једну. 
У Србији никада није било лакше основати предузеће, јер регистрација друштва са 
ограниченом одговорношћу кошта свега 100 динара. Међутим, Звонко Обрадовић, директор 
Агенције за привредне регистре, истиче да фантомска фирма не настаје регистрацијом. 
НИСУ СВИ ПРЕВАРАНТИМНОГЕ фирме послују легално, али се због великих дугова које не 
могу да наплате нађу у ситуацији да им прети блокада, уколико су се и сами задужили, на 
пример, код пословних банака - објашњава Драгољуб Рајић, председник уније послодаваца 
Србије. - Ако их само једна фирма блокира, не могу да раде. Због тога они отварају оваква 
резервна предузећа, али не можемо их сматрати кривцима, јер је за овакво стање крива криза 
потраживања. 

- Фантомска фирма настаје начином пословања које подразумева вољу за кршење закона и 
избегавање плаћања обавеза држави и повериоцима - истиче Звонко Обрадовић, директор 
Агенције за привредне регистре. - На овом плану су веома опасне компаније, такозвани перачи 
новца, где се процењује да се око пет одсто светског бруто друштвеног производа реализује 
кроз нелегалне токове новца. 
Милан Стефановић, стручни саветник УСАИД Пројекта за боље услове пословања, објашњава 
да се, као и друга привредна друштва, гледано из угла легалности и етичности пословања, 
друштва без запослених деле на она која послују у складу са законом и добрим пословним 
обичајима и она која се понашају супротно. 
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- Бројност друштава без запослених може да упућује на пораст “сиве” економије, привредних 
превара, избегавања плаћања обавеза по основу јавних прихода и комерцијалних дугова, 
прања новца, злоупотреба и сличних недозвољених радњи - сматра Стефановић. - Уз то иде и 
повећање нелојалне конкуренције друштвима која послују у складу са законом и добрим 
пословним обичајима, чиме се подстиче криза ликвидности привреде. 
Такође, бројност друштава без запослених, како тврди наш саговорник, може бити и индикатор 
стања флексибилности радног законодавства. Ако нису предвиђене одговарајуће уговорне 
форме рада и ако је радни однос скуп због високог учешћа пореза и доприноса, наручилац 
посла и извршилац посла су склони да се договоре да “радник” оснује посебну фирму преко 
које ће обавити посао, односно реализовати пројекат, уместо да буде у некој форми радног 
односа код наручиоца посла. 
 
ЗАКОН И НАДЗОР 
СПРЕЧАВАЊЕ нелегитимних друштава без запослених, “фантомских” и “феникс” друштава 
захтева скуп мера, а једна од њих је припрема и доношење закона о инспекцијском надзору, 
чија припрема је у току - наводи Стефановић. - Њиме би се увела обавезност инспекцијског 
надзора заснованог на процени ризика, чиме би се омогућило концентрисање инспекцијских 
ресурса на привредне субјекте код којих је процењен висок ризик по заштићена добра. 
Ефикасно судство је од круцијалне важности у овом погледу. 
ДЕСЕТИНА КАПИТАЛА 
ЕКОНОМСКИ значај ових предузећа није занемарљив, што показује њихово повећано учешће у 
главним финансијским показатељима укупне привреде у односу на годину пре - указују у 
Агенцији за привредне регистре. - И поред тога што и даље остварују значајан део кумулираних 
губитака (18,3 одсто) и нето губитка (13,5 одсто), предузећа без запослених су лане ангажовала 
готово десетину укупних средстава, односно капитала српске привреде, што је пораст у односу 
на годину пре. С друге стране, ове фирме у укупним приходима српске привреде учествују свега 
1,3 одсто, а у оствареној нето добити 2,9 одсто. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:466193-Od-Nove-godine-skuplji-hleb-mleko-meso 

Од Нове године скупљи хлеб, млеко, месо 
 
Д. И. Красић  

Поскупљују основне животне намирнице, пошто се нижа стопа пореза на додату 

вредност увећава са осам на десет одсто 

ОД Нове године плаћаћемо скупљи хлеб, млеко, месо и остале животне намирнице, пошто се 
нижа стопа пореза на додату вредност увећава са осам на десет одсто. Како је предвиђено 
Предлогом измена закона о ПДВ, који би народни посланици требало да усвоје по хитном 
поступку, из групе повлашћених производа са нижом стопом, само персонални рачунари и 
њихови саставни елементи прелазе не на 10, већ на основну стопу ПДВ од 20 одсто. Хотелске 
услуге поскупеће мање од компјутера, пошто ће се опорезовати стопом ПДВ од 10 одсто, исто 
као и комуналне услуге, уџбеници, дневне новине, огрев, улазнице за позоришне представе, 
концерте... 
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Држава рачуна да ће се у буџет, по основу подизања ниже стопе ПДВ, слити око 20 милијарди 
динара, док би, по рачуници Министарства финансија, у новчаницама би грађани ово 
поскупљење требало да осете по трошковима већим за 0,7 одсто. Односно, како је министар 
финансија Лазар Крстић најављивао, удар на стандард зависиће од тога колики део ПДВ ће да 
се прелије на цене: максималан утицај је, како каже, око 150 динара, на нивоу потрошачке 
корпе од 20.000 динара. 
Поједини грађани осетиће и значајнији, додатни удар по џепу, а реч је о онима који раде у 
јавном сектору. Наиме, пред републичким посланицима на "хитном разматрању", наћи ће се и 
Предлог закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору, којима се предвиђа 
опорезивање плата изнад 60.000 динара. 
Према овом предлогу, плате изнад 60.000 динара требало би да се опорезују са 20 одсто, а 
плате изнад 100.000 динара са 25 одсто. Очекује се да ће предложена мера довести до смањења 
укупног фискалног дефицита у 2014. години за око 15 милијарди динара. Контролу ће, по 
закону, спроводити Пореска управа, а предвиђене су и новчане казне за оне институције у 
јавном сектору које нису умањиле зараде својим запосленима, односно нису уплатиле разлику 
у буџет. Осим институције и одговорног лица, и сам запослени може да буде новчано кажењен 
и то од 50.000 до 150.000 динара, ако не плати разлику до пуне зараде. 
Држава, по Предлогу измена Закона о буџетском систему, планира да уведе и забрану 
запошљавања нових радника у јавном сектору, која ће важити до краја 2015. године. Такође, 
ограничава се и број привремено ангажованих радника на 10 одсто укупног броја запослених у 
органу или нституцији која се директно или посредно финансира из буџета. У изузетним 
случајевима, нови радници могу да се запосле уз сагласност тела Владе, а на предлог 
министарства или другог надлежног органа.  
 
НАКНАДА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ НА ЧЕКАЊУ 
ДРЖАВА нема 20 милиона евра, колико би у наредној години требало да исплати на име 
аконтације власницима и наследницима чија имовина, одузета после Другог светског рата, не 
може да се врати у натури. Зато се исплата аконтације по предложеним изменама Закона о 
враћању одузете имовине и обештећењу, одлаже за после 1. јануара 2015. године. Иначе, 
аконтација се исплаћује у висини од 10 одсто утврђеног износа за обештећење. У Мрежи за 
реституцију кажу да је ово још један доказ да држава треба да уведе супституцију, односно да 
уместо одузете имовине, која не може да се врати у натури, власницима и њиховим 
наследницима да неку другу одговарајућу имовину, а не обештећење.  
(Т. С.) 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:466437-Vozaci-autobusa-rade-i-po-16-sati-dnevno 

Возачи аутобуса раде и по 16 сати дневно 
 
Н. М. НЕДЕЉКОВИЋ  

У првих 10 месеци ове године било 996 саобраћајних несрећа у превозу путника. 

Шофери возе и до 16 сати дневно јер власници желе само зараду 

САОБРАЋАЈНЕ несреће у којима учествују аутобуси углавном су са тешким последицама, а 
неретко у једном маху односе десетине људских живота. Некада је узрок лоше стање на 
путевима, или неке непредвиђене околности, али је јавна тајна да многи шофери не поштују 
прописе возећи и по 16 сати дневно, како би зарадили што више новца. Да ствар буде гора, 
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упућени тврде да се такве ствари увек догађају уз дозволу фирми превозника, којима је профит 
испред безбедности. 
 

Потврда тога је чињеница да су возачи аутобуса за 10 месеци ове године укупно изазвали 996 
саобраћајних несрећа. У њима је погинуло 18 особа, док је 75 тешко повређено, а 406 лакше. 
Према речима Милана Божовића, из Српског комитета за безбедност саобраћаја, возачи и 
фирме превозници се користе најразличитијим преварама како би са што мање људи 
„одвозали“ што више километара, не обазирући се на безбедност путника. 
- Фирме желе да посао обаве са што мање радника, а с обзиром на то да се возачи плаћају по 
сатима вожње и пређеним километрима и једнима и другима не одговарају ограничења - каже 
Божовић. - Јавни градски превоз је углавном добро уређен, али је и ту нарушен систем 
унутрашње контроле. Ипак, главни проблем је са међуградским турама, где се возачи слабо 
контролишу, а саобраћајна полиција нема капацитета за појачане провере. 
Божовић тврди да су поштовање прописа и брига о безбедности генерално бољи код фирми 
које добро послују. Са друге стране, они који имају финасијских проблема одричу се људства и 
занемарују бригу о безбедности. 
ДОЗВОЉЕНА САТНИЦАРАДНО време возача дефинисано је Законом о безбедности 
саобраћаја. Прописано радно време за возаче међуградских и међународних линија је девет 
сати вожње у току дана, уз обавезну паузу, док је за возаче у градском и приградском 
саобраћају дефинисано радно време до осам часова. - Радно време возача контролише се путем 
тахографа, који могу бити дигитални и аналогни. Овај уређај поред времена проведеног у 
вожњи, бележи и време одмора, брзину којом се кретало возило, као и пређену километражу - 
кажу у „Ласти“. 

- Тако се дешава да фирме покушавајући да минимализују трошкове смањују број запослених и 
свесно дозвољавају да се праве сатнице преко законских ограничења - објашњава Божовић. - 
Класичан пример тога су туристичке туре. Дешава се да уштедом на превозу агенције смање 
цену комплетног путовања. И онда се дешава да пут који би на пример требало да има пет 
ноћења, на крају има само четири, јер шофери возе сатима, без одмора. 
Једна од најчешћих превара која се изводи је убацивање идентификационе картице једног 
возача, док је други за воланом. Такође, често се дешава да се пријаве два шофера, а само један 
је у аутобусу. Божовић тврди да која год превара да је у питању не може се извести без знања 
послодавца. 
У саобраћајном предузећу „Ласта“ кажу да је њихов правилник о унутрашњој контроли о 
безбедности саобраћаја усаглашен са Законом о безбедности саобраћаја. 
- Свака пословна целина има своје референте за безбедност саобраћаја, којима је у опису посла 
контрола радног времена возача, као и свих осталих процедура у вези са безбедношћу 
саобраћаја - наводе у овом предузећу. - У оквиру СП „Ласта“ постоји и служба за контролу 
безбедности саобраћаја, која у току године више пута контролише рад референата за 
безбедност. Такође, непосредну контролу врше диспечери, приликом издавања путног налога 
односно пре него што возач изађе у саобраћај. 
Како наводе у „Ласти“, у случају непоштовања процедуре рада, возачима се пишу пријаве, 
након чега се од истих узимају усмене и писане изјаве. 
- О самом дисциплинском поступку одлучује надлежни директор. Од тежине прекршаја, зависи 
и дисциплинска мера. Најблажа казнена мера је опомена, потом новчана дестимулација, док се 
као најтежа категорише суспензија и искључење са посла. За теже и поновљене прекршаје 
казна се увећава - рекли су нам у овом предузећу. 
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http://www.pravda.rs/2013/12/02/na-konferenciji-predstavljeni-rezultati-projekata/ 

На конференцији представљени резултати 

пројеката 

 
ВРЊАЧКА БАЊА – Завршна конференција пројекта Млади у фокусу одржана је  у 

Свечаној сали Скупштине општине Врњачка Бања. 

На овој конференцији су представљени резултати 6 месечног пројекта истраживања положаја 

незапослених младих на територији општине Врњачка Бања. Конференцију је водио 

координатор пројекта Љубомир Ракезић председник ОО Савеза самосталних синдиката за 

општину Врњачку Бању уз подршку Валентине Крстић председнице Центра за децу и 

омладину који је био партнер на реализацији пројекта и Маја Здравковић из Одељења за ЛЕР у 

име партнера Општине Врњачка Бања. Уз присуство Николе Микашиновића представника 

донатора Солидар Сwисс, професор др. Драган Танчић и проф. др. Милан Милошевић су 

изложили сублимиране резултате истраживања анкетиртаних младих и послодаваца и указали 

на алармантну ситуацију која је уочена на овом пилот пројекту, а одговара стању у целој 

држави. 

Конференцији су присуствовали представници јавних предузећа и установа, Националне 

службе за запошљавање из Краљева и Врњачке Бање, школа, факултета и млади као из урбане 

тако и из сеоске средине. Сви су узели активно учешће у отвореној дискусији.. 

Поред представљања резултата истраживања о проблему незапослености младих, ова 

конференција је омогућила директан сусрет главних актера јавног, приватног и цивилног 

сектора који су заиста схватили озбиљност проблема и заузели озбиљнији приступ за креирање 

будућих заједничких мера за решавање овог комплексног проблема. 

На початку конференције млади чланови Центра за децу и омладину који су активно 

учествовали у истраживању, извели су кратку позоришну представу „Разговор за посао“, а на 

крају конфернције њихови вршњаци из Отвореног клуба Ниш су извели форум представу 

„Беспослена представа“, након које су наставили дружење и разменили искуства из својих 

локалних заједница. 

 

http://www.pravda.rs/2013/12/02/na-konferenciji-predstavljeni-rezultati-projekata/
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kako-ce-se-dalje-menjati-odredbe-zakona-o-radu 

Како ће се даље мењати одредбе Закона о 
раду? 

Представници синдиката најавили су да ће одлуку о евентуалном повратку за 
преговарачки сто о Закону о раду донети наредне недеље, након што им 
представници Министарства привреде објасне поједина предложена решења са 
којима сикдикалци нису сагласни. 

Послодавачка удружења истичу да је измена тог закона неопходна и да је реч о системском 
решењу које доприноси подстицању побољшања свеукупног пословног амбијента. 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије (С С С С), Љубисав Орбовић, изјавио је да 
јучерашњи састанак синдикалних организација са министром привреде, Сашом Радуловићем, 
не значи њихов повратак у преговоре о Закону о раду и додао да ће одлука о томе бити донета 
идуће недеље. 
"Разговарали смо и договорили да нам појасне шта се хтело појединим предложеним 
одредбама у закону, а када то чујемо, одлучићемо током наредне недеље како ћемо поступити 
даље и да ли ћемо се вратити у преговоре", казао је Орбовић  Танјугу након састанка у 
Министарству привреде. 
Министарство је поводом тог састанка саопштило да је важно да се социјалним дијалогом дође 
до одрживих решења у интересу радника, послодаваца и државе. 
Орбовић је додао да синдикати имају примедбе на поједине предлоге Министарства привреде у 
закону, међу којима се неке односе на флексибилне облике запошљавања, који, како је рекао, 
утичу на смањење права запослених. 
Представници тог синдиката, као и УГС "Независност", разговарали су са министром и о 
решавању проблема предузећа у реструктурирању у Србији. 
Репрезентативни синдикати договорили су интезивнију сарадњу и одржавање редовних 
састанака у предстојећем периоду, а наредни је заказан за 2. децембар, када ће бити речи о тим 
предузећима. 
На питање да ли остају при њиховом ранијем захтеву за смену министра Радуловића, Орбовић 
је рекао да то "остаје као алтернатива" и да се наставља прикупљање потписа за смену у 
предузећима у реструктурирању, али да ће након што министарство аргументује предложена 
решења и након састанка 5. децембра, синдикати одлучити да ли ће предати захтев за смену. 
На тај састанак, како је истакао Орбовић, позван је и министар Радуловић. 
Синдикални лидери су раније најавили да ће 5. децембра у Дому синдиката у Београду одржати 
састанак са представницима пословодства и синдиката предузећа у реструктурирању, након 
чега ће организовати протестну шетњу до Владе Србије и предати потписе за смену 
Радуловића. 
Радуловић је изјавио да неће поднети оставку због притиска синдиката и да неће одустати од 
измена Закона о раду, а да је дијалог једини начин да се пронађе решење. 
Са њим се слажу и послодавачка удружења. 
Потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа, Милан Кнежевић, рекао је да та 
асоцијација "подржава напоре министра привреде, Саше Радуловића, да разреши безнадежну 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kako-ce-se-dalje-menjati-odredbe-zakona-o-radu
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ситуацију у српској привреди". 
"Министар Радуловић се ухватио у коштац са годинама одлаганим а највећим проблемима 
српске привреде - јавним предузећима, фирмама у реструктуирању, неприватизованим и 
реприватизованим предузећима", изјавио је  Танјугу Кнежевић. 
Он је оценио да је раније лоше вођење тог ресора проузроковало садашње "катастрофално 
стање у привреди". 
Директор Уније послодаваца Србије, Драгољуб Рајић, сложио се да је ресорно министарство 
доследно у настојању да се реши проблем предузећа у реструктурирању. 
"Радни односи у садашњем закону су доста неуређени и он се мора прилагодити, односно 
допринети условима за пословање фирми", рекао је Рајић, додајући да је Закон о раду један од 
системских закона који се морају унапредити. 
Рајић очекује да ће нови закон смањити рад на црно, заштити права радника и утицати на 
побољшање стања у приватном сектору. 
Он је упозорио да је од 2009. године угашено више од 150.000 привредних субјеката у Србији. 
Коментаришући неслагање синдиката са неким предложеним решењима, Рајић је рекао да су и 
послодавци одступили од неких својих ранијих захтева и попустили у ставовима. 
Један од примера је усаглашавање око рада на одређено време на две године, а првобитни 
захтеви су били да то буде три, рекао је он. 
Министар привреде Радуловић је навео раније да је Закон о раду изузетно важна ствар за 
Србију и за све грађане и за опоравак привреде. 
"Морамо да доведемо у ред радно законодавство, да оно буде у нивоу права која постоје у 
Европској унији. Имамо разне одредбе у закону које су јако лоше, које су допринеле губитку 
радних места и неотварању нових радних места", рекао је он. 
Задатак и циљ владе је раст запошљавања, казао је министар и додао да је Закон о раду, заједно 
са другим законским решењима - о планирању и изградњи, о приватизацији и о стечају, 
кључан за опоравак српске привреде. 
Државни секретар у Министарству рада, Зоран Мартиновић, казао је да је рад радне групе 
настављен и након изласка синдиката из преговора, и да очекује да ће за пар дана бити готов 
материјал за јавну расправу. 
Он је навео да ће се настојати у томе да се уваже ранији ставови синдиката око неких решења. 
Према његовим речима, основне измене у закону односе се на продужавање рада на одређено 
време са једне на две године и на то да ће отпремине бити исплаћиване само за године стажа 
проведене на раду код последњег послодавца. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/direktori-neprodatih-firmi-baratali-laznim-podacima 

Директори непродатих фирми баратали 
лажним подацима 
 

Припреме за приватизацију до сада непродатих и предузећа у реструктурирању 
убрзавају се: предузећа су Министарству привреде доставила своје “личне карте”, 
а оно је јуче расписало позив за прикупљање писама о заинтересованости за 
привремене заступнике државног капитала у њима. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/direktori-neprodatih-firmi-baratali-laznim-podacima
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Ипак, у Министарству за “Дневник” кажу да ствари не теку баш глатко и да је “евидентна 
неодговорност већине директора ових предузећа”. 

- У бројним случајевима утврђена је нетачност података у финансијским извештајима и 
несклад са стварним стањем. То је, нажалост, реалност у Србији и за то нико годинама не 
одговара - речено је нашем листу у Министарству. 

Предузећа у реструктурирању налазе се у том процесу већ дуже од 10 година и од тада су била 
“заштићена” од плаћања бројних обавеза, с намером да се на тај начин доведу у ред и припреме 
за будућу продају. Међутим, испоставило се да већина њих уопште у том периоду није 
напредовала већ је само повећавала своје дугове. Тако пословање су, наравно, плаћали порески 
обвезници, а цена је била прилично висока - према проценама Светске банке само предузећа у 
реструктурирању Србију су годишње коштала 750 милиона евра. 

- Вредност обавеза већине тих предузећа данас превазилази вредност њихове имовине - кажу у 
Министарству. 

Предузећа у реструктурирању је 153 а оних непродатих у портфељу Агенције за приватизацију 
још 419, а завршетак приватизације свих предузећа предвиђен је за крај 2014. године. Сва она 
су, као и 36 јавних предузећа у надлежности државе, у протекла два месеца доставила личне 
карте. Ипак, иако у Министарству привреде наводе да свако ко води уредно књиговодство, 
може у року од седам дана да попуни и достави ту једноставну табелу, која није ништа друго до 
примена приципа Међународних рачуноводствених стандарда, испоставило се да је многим 
предузећима требало много више времена за тај посао те да нека још увек нису доставила све 
тражене податке. 

У Министарству додају да су ти подаци потпуно неопходни да би проблеми предузећа били 
решени и да би она била спремна за приватизацију. 

- Да бисмо могли да анализирамо и предлажемо било шта, потребно је, пре свега, да знамо о 
чему причамо и шта имамо у том предузећу, односно да “лична карта” предузећа буде потпуна, 
прецизна и истинита. Сваки разговор заснован на полуинформацијама, претпоставкама и 
непотпуним подацима о билансима предузећа је чиста импровизација и не доприноси 
проналажењу одрживих решења за ова предузећа - наводе у Министарству.   

В. Чворков 
  

Позив будућим директорима 
Министарство привреде објавило је јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за 
привремене заступнике државног капитала у предузећима у надлежности Агенције за 
приватизацију, као и за она у реструктурирању. Радном верзијом Закона о приватизацији, чије 
је усвајање планирано у децембру, предвиђено је и да заступници државног капитала у 
предузећима у надлежности Агенције за приватизацију имају шира овлашћења и одговорности 
и обједињују функције постојећих надзорних одбора и генералног директора тих предузећа. 

То значи да ће они директори који су добро радили бити именовани у заступнике капитала 
односно у приватизационе управнике и тако објединити функције директора, заступника 
капитала и надзорних одбора, објашњавају у Министарству привреде. Заинтересовани за 
потенцијалне заступнике државног капитала треба да имају високу стручну спрему, добро 
познају финансијско извештавање у складу са Међународним рачуноводственим стандардима 
и Међународним стандардима финансијског извештавања. Кандидати такође треба да имају 
искуство од најмање пет година у делатности одређеног предузећа за који се подноси писмо 
заинтересованости. 
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http://www.pressonline.rs/info/drustvo/293015/pruga-i-put-40-dan-u-blokadi-radnici-hoce-opet-u-beograd.html 

Пруга и пут 40. дан у блокади, радници хоће 

опет у Београд 
 

Радници "Аутосаобраћаја", који 40. дан држе у блокади пругу и магистрални пут 

Крагујевац-Краљево, намеравају да иду за Београд да би од представника владе 

Србије добили одговор на питање - зашто захтеви радника нису испуњени, 

изјавила је данас Тањугу председица Слободног синдиката Сузана Марковић. 

 

"У току дана донећемо одлуку када ћемо и да ли ћемо ићи у владу Србије", рекла је 

Марковићева и додала да радници разматрају тај предлог јер им захтеви нису испуњени до 1. 

децембра, како им је, четвртог дана блоладе, обећао први потпредседник владе Србије 

Александар Вучић. 

Радници "Аутосаобраћаја" траже исплату девет плата, реализацију социјалног програма за 254 

од око 480 радника, оверу здравствених књижица, утврђивање одговорности за пропадање 

предузећа и проналазак стратешког партнера. 

Марковићева је навела да се на социјалном програму још ради и да радници имају 

информацију да би могао бити одобрен до краја седмице, али да то ништа није званично. 

"Блокадом смо нанели штету од око 40 милиона евра и питамо се зар није било боље да нама 

исплате плате, а предлагали смо и минималац како бисмо прекинули блокаду", рекла је 

Марковићева. 

Од трећег дана блокаде, а на захтев Вишег тужилаштва, инспектори привредног криминала 

проверавају пословање "Аутосаобраћаја" у последњих неколико година, али до данас нису 

званично познати резултати тих провера. 

Полицијска управа у Крагујевцу је, другог дана блокаде, саопштила да је за протеклих 

седам годинаподнела кривичне пријаве против 15 особа због сумње да су злоупотребили 

службени положај и предузећу "Аутосаобраћај" нанели вишемилионску штету. Међу особама 

против којих су поднете кривичне пријаве су директори и други руководиоци, али и 

представници синдикалних организација. 
Извор: Танјуг 
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