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Михајловић: Блокирањем Железаре Србијагас 

неће решити своје проблеме 
Танјуг  

Министарка енергетике Зорана Михајловић изјавила је у суботу да Србијагас има 
озбиљне проблеме, али да их не може решити пуштањем менице од 6,3 милиона 
евра Железари 

Министарка енергетике Зорана Михајловић изјавила је у суботу да Србијагас има озбиљне 
проблеме, али да их не може решити пуштањем менице, односно блокирањем "Железаре 
Смедерево". 

Обавезе према држави морају да се плаћају, али исто тако морају да се направе јасни 
критеријуми на основу којих се искључују дужници, рекла је Михајловић, поводом пуштања 
меница Србијагаса у износу од 6,3 милиона евра "Железари Смедерево". 

Готово 30 посто укупних потраживања Србијагаса, навела је она, имају приватна предузећа, 
што је огроман износ. 

"Поставља се питање шта се дешава са тим дуговима. Ако знамо да Србијагас има озбиљне 
проблеме, и ако то решавамо заједно на седницима Владе, шта онда значи овакво искакање 
Србијагаса, и пуштање менице "Железари Смедерево". Србијагас има озбиљне проблеме који се 
не решавају на овакав начин, пуштањем менице", рекла је министарка енергетике. 

Рачун "Железаре Смедерево" је био блокиран у четвртак пошто је Србијагас пустио менице у 
износу од 6,3 милиона евра за испоручени гас фабрици, потврдио је јуче Тањугу извршни 
директор за финансије Железаре Бојан Бојковић. 

Он је напоменуо да се рад одвија несметано и да руководство фабрике уз помоћ Владе Србије 
чини све да се настала "мини криза" са исплатом зарада запослених преброди што пре. 

Он је објаснио да је са Србијагасом постојао усмени договор да Железара може плаћати гас на 
одложено у року од 60 дана, те да се није очекивало да ће Србијагас пустити менице на фактуре 
које је требало да буду плаћене касније. 

"Железара Смедерево касни са исплатом плате пет радних дана, а руководство је у 
координацији са синдикатима и највишим врхом владе како би у најкраћем могућем року то 
решили. Настојимо да исплату зарада обавимо у најкраћем могућем року", казао је Бојковић. 
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ТЕ „Костолац“: Стални посао за 209 радника 
Т. Марић  

Привредно друштво Термоелектране и копови „Костолац“ примиће у стални 
радни однос 209 радника који су до сада били ангажовани преко омладинске 
задруге 

 
ПРИВРЕДНО друштво Термоелектране и копови „Костолац“ примиће у стални радни однос 
209 радника који су до сада били ангажовани преко омладинске задруге. Њихово 
запошљавање на неодређено време омогућио је споразум потписан између синдиката ЕПС и 
Владе Србије, након преговора са синдикатима. Јовица Тошковић, председник Синдиката 
копова Костолац, каже да су ово били најтежи преговори у којима је до сада учествовао. 
- Заједничким снагама синдиката термоелектрана и копова, уз темељне и обимне припреме, 
успели смо да преговарање на крају буде у нашу корист - рекао је Тошковић. Он је додао да ће у 
току године у ТЕ-КО „Костолац“ бити запослено још седамдесетак радника, због одласка исто 
толико запослених у пензију. 
Синдикати костолачких копова и термоелектрана изборили су се и за враћање 
„Аутотранспорта“ у састав ЕПС-а, из кога је ово предузеће издвојено 2005. године. 
Раније је одлучено да се од пет издвојених предузећа врате само два - ПРИМ и „Георад“. 
Враћање костолачких предузећа у састав ЕПС-а, у четвртак је потврдила и министарка 
рударства, енергетике и заштите животне средине Зорана Михајловић, приликом обиласка 
Костолца и Пожаревца. Она је истакла да ће њихов рад посебно бити значајан приликом 
изградње новог блока термоелектране „Костолац Б“, која се изводи у склопу кредитног 
аранжмана са Кином. 

Трудницама пуна плата 
Б. Радивојевић  

Изменом Закона о здравственом осигурању изједначене све будуће маме. Накнада 
за боловање била 65 одсто, а локалне самоуправе дотирале разлику 

 
ЗА трудничка боловања убудуће ће се исплаћивати накнада у висини 100 одсто зараде, уместо 
досадашњих 65 одсто. То је омогућено изменом Закона о здравственом осигурању. Из касе 
Републичког фонда за здравствено осигурање, као и досад, обезбеђиваће се 65 одсто накнаде за 
трудничко боловање, а остатак ће бити обезбеђен из државног буџета. 
РФЗО ће, без обзира на то што средства из републичког буџета још нису пребачена, свим 
трудницама на територији Србије одмах исплаћивати боловања у висини 100 одсто зараде. 
Боловања ће се трудницама исплаћивати на следећи начин - 65 одсто накнаде ће, као и до сада, 
бити уплаћивано на рачун послодавца, који има обавезу да тај износ исплати трудници. А, 
новина је да послодавац мора доставити надлежној филијали број текућег рачуна труднице и 
РФЗО ће преосталих 35 одсто накнаде исплатити трудници директно на њен рачун. 
- Послодавац је у обавези да достави обрачун боловања за јануар, 1. фебруара 2014. Уколико је 
то учинио у складу са законом, матична филијала РФЗО уплатиће новац у року од 30 дана од 
дана пријема обрачуна боловања које је сачинио послодавац. То значи да за "јануарско 
боловање" трудницима по комплетном обрачуну, који је послодавац у најидеалнијем случају 
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сачинио 1. 2. 2014. године, РФЗО треба да пренесе део новца и уплати на рачун послодавца, а 
остатак на рачун труднице најкасније до 3. марта - објашњавају у РФЗО. 
Ако новац касни, то је, тврде у РФЗО, само због тога што послодавац није на време доставио 
обрачун. 
Подизањем надокнаде за трудничко боловање са 65 на 100 одсто, практично су изједначене све 
труднице у Србији. Јер, досад су, у локалним самоуправама које су дотирале трудничка 
боловања, као, рецимо, у Београду или Јагодини, труднице добијале накнаду у висини 100 
одсто, а у остатку Србије само 65 одсто. 

 

"Петрохемија" стратешки важна за државу 

Радомир Ракочевић  

“Петрохемија” је од стратешке важности за Србију будући да остварује извоз од 240 милиона 

евра. 

Зато ни не чуди намера Владе Србије да за то панчевачко предузеће нађе трајно решење кроз 

проналажење купца и уједно инвеститора који би био спреман да уложи у петрохемијски 

бизнис, о чему преговори, у оквиру радне групе, почињу 10. марта. 

 

Из Нафтне индустрије Србије су раније поручили да нису заинтересовани за преузимање тог 

предузећа, али да ће као мањински акционар учинити све да помогну да та компанија пронађе 

стратешког партнера. 

 

- Држава не може да натера НИС да купи „Петрохемију“, али као већински власник може то да 

предложи. Могуће је да се куповина тог панчевачког предузећа не уклапа у концепт развоја 

НИС-а. Даља улагања НИС-а у потпуности зависе од планова те компаније - каже за “Блиц” 

професор Економског факултета Љубодраг Савић. 

 

НИС је, наиме, спреман да као мањински акционар, након дефинисања будућег статуса 

„Петрохемије“, уложи 20 милиона евра у даљу модернизацију тог панчевачког предузећа. 

  

Досад је НИС помогао финансирање прве фазе модернизације производних капацитета те 

фабрике, у погон ПЕВГ, који је сада један од најпрофитабилнијих делова у износу од око пет 

милиона евра. Осим тога, та компанија је обезбедила повољније услове за „Петрохемију“ како 

би она преживела. Рецимо, просечна цена по којој је „Петрохемија“ набављала примарни 
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бензин од НИС-а у 2013. години је за 35 долара по тони нижа од цене сличних произвођача ове 

сировине у Европи. 

 

НИС је прошле године испоручио тој фирми око 450.000 тона примарног бензина, на чему је 

„Петрохемија“ уштедела око 16 милиона долара за годину дана. 

  

Истовремено, пошто „Петрохемија“ није била у стању да плати за ту испоруку у целости, дуг 

“Петрохемије” према НИС-у је порастао за четири милијарде динара. Да је НИС продао ту 

количину примарног бензина у региону, под тржишним условима, имао би приход већи за 30 

милиона долара. 
 

Михајловић: Блокада рачуна Железаре није 
решење проблема 

Танјуг  

Србијагас има озбиљне проблеме који се не решавају пуштањем менице "Железари 

Смедерево", оценила је данас у Краљеву министарка енергетике развоја и заштите животне 

средине, Зорана Михајловић. 

Обавезе према држави морају да се плаћају, али исто тако морају да се направе јасни 

критеријуми на основу којих се искључују дужници, рекла је Михајловић, поводом пуштања 

меница Србијагаса у износу од 6,3 милиона евра "Железари Смедерево". 

 

Готово 30 посто укупних потраживања Србијагаса, навела је она, имају приватна предузећа, 

што је огроман износ. 

 

- Поставља се питање шта се дешава са тим дуговима. Ако знамо да Србијагас има озбиљне 

проблеме, и ако то решавамо заједно на седницима Владе, шта онда значи овакво искакање 

Србијагаса, и пуштање менице "Железари Смедерево". Србијагас има озбиљне проблеме који се 

не решавају на овакав начин, пуштањем менице - рекла је министарка енергетике. 

 

Рачун "Железаре Смедерево" је био блокиран у четвртак пошто је Србијагас пустио менице у 

износу од 6,3 милиона евра за испоручени гас фабрици, потврдио је јуче извршни директор за 

финансије Железаре Бојан Бојковић, и поручио да се рад одвија несметано и да руководство 
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фабрике уз помоћ Владе Србије чини све да се настала "мини криза" са исплатом зарада 

запосленика преброди што пре. 

 

Он је објаснио да је са Србијагасом постојао усмени договор да Железара може плаћати гас на 

одложено у року од 60 дана, те да се није очекивало да ће Србијагас пустити менице на фактуре 

које је требало да буду плаћене касније. 

 

- Железара Смедерево касни са исплатом плате пет радних дана, а руководство је у 

координацији са синдикатима и највишим врхом владе како би у најкраћем могућем року то 

решили. Настојимо да исплату зарада обавимо у најкраћем могућем року - казао је Бојковић. 

Влаховић: Реформе нужне, одлагање би 
било штетно 

Танјуг  

Спровођење структурних реформи неопходно је за унапређење свеукупног привредног 

амбијента у Србији, за шта је потребан општи консензус у друштву а свако даље одлагање 

реформи не би било добро, сматра председник Савеза економиста Србије, Александар 

Влаховић. 

- Мора се врло јасно и прецизно дефинисати који су то основни структурно-реформски 

пројекти који се морају спровести уколико желимо да постигнемо дугорочну одрживост буџета 

и конкурентну привредну структуру", каже Влаховић. 

 

За то је, истиче он, неопходан консензус свих, не само политичких странака, већ и ширих 

друштвених група, синдиката, послодаваца и интелектуалних група, које, како сматра, са своје 

стране треба да дају подршку. 

 

Према његовом мишљењу, планиране реформе се могу поделити у четири основна блока. 

Најпре је, како каже, неопходно донети ново радно законодавство, које ће обезбедити лакше 

запошљавање, пре свега младих људи, потом спровести реформе пензионог система, а трећа 

група реформи требало би да се односи на реструктурирање, односно делимичну 

приватизацију великих јавних предузећа и завршетак приватизације предузећа која се налазе у 

поступку реструктурирања. 

 

Осим тога, неопходно је спровести и сет реформи које се односе на унапређење привредног 
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амбијента, како би се елиминисале све препреке за развој предузетништва и приватног 

бизниса. 

 

- Тешко је очекивати долазак значајнијег нивоа страних инвеститора, односно значајнији 

прилив директних страних инвестиција уколико се не реформише државна администрација, и 

ако она не постане ефикаснија и не буде проактивна према инвеститорима - оцењује Влаховић. 

 

Додаје да је "тешко за очекивати да ће страни инвеститори у Србију доћи само због 

евентуалних субвенција", већ је неопходно елиминисати све законске препреке које 

онемогућавају бржи развој предузетништва и бизниса. 

 

Влаховић је мишљења да се на структурним реформама није много одмакло у претходном 

периоду, да су оне заустављене 2004. године и да су све до данашњег дана избегаване и 

одлагане за нека будућа времена. 

 

Како је казао, од 2004. до 2008. године пропуштен је период који је био највећа шанса за 

реализацију структурних реформи. 

 

- Данас немамо неки нарочити избор да ли приступити реализацији структурних реформи или 

не, због тога што се суверени дуг више подизати не може а да земља очува постојећи кредитни 

рејтинг и да очува екстремну ликвидност, пре свега - навео је он. 

  

С друге стране, тешко је за очекивати значајнији прилив иностраних инвестиција, уколико се 

прво структурне реформе не десе. 

- Ако се буду одлагале структурне реформе, бојим се да ћемо поновно имати неопходност 

прилагођавања фискалних прихода и фискалних расхода са идејом да се смањи фискални 

дефицит, али такво стање не може да траје у недоглед - рекао је Влаховић. 

 

О реформама ће бити речи и на овогодишњем 21. по реду "Копаоник бизнис форуму", који се 

одржава од 4. до 6. марта. 

 

Тема овогодишњег скупа биће "Променимо Србију у Европи која се мења", а очекује се више од 

500 учесника. Предвиђено је одржавање 11 панелних и пет пленарних сесија. 

 

Присуствоваће представници Владе Србије, Народне банке, амбасадори земаља ЕУ, а 

планирано је и одржавање посебног панела који ће бити посвећен европским интеграцијама. 
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Влаховић се осврнуо и на позитивне резултате у привреди Србије током 2013. године, од којих 

је као најзначајније постигнуће издвојио смањење инфлације. 

 

- Чини ми се да су највећи позитивни помаци управо учињени на плану смањења дефицита 

текућег плаћања који је двоструко мањи у односу на 2012. годину. То је између осталог, 

последица значајно бржег рашта извоза који је више од 11 пута брже растао од раста увоза, па 

је, самим тим, спољнотрговински дефицит смањен - казао је он. 

 

То је пре свега последица доброг пословања у кластеру аутомобилске индустрије и добрих 

резултата који су остварени у примарној пољопривредној производњи, закључио је Влаховић. 

Менџмент Железаре покушава да обезбеди 
исплату плата 
Бета  

Менаџмент Железаре Смедерево у сарадњи са Владом Србије покушава да обезбеди новац за 

исплату другог дела јануарске зараде радницима те компаније, речено је данас Бети у прес 

служби Железаре. 

Проблем је настао када је 14. фебруара компанија Србијагас блокирала рачун Железаре, 

активирањем менице за испоручени гас. 

  

То је довело до успоравања у пословању Железаре Смедерево и стопирања исплате другог дела 

јануарске зараде запосленима. 

  

Исплата зарада касни пет дана. 

Светска банка: Пензијски системи не могу 
свима обезбедити пензије 

ФоНет  

Пензијски системи не могу више да обећају да ће обезбедити све веће пензије све већем броју 

пензионера, јер повећање просечне дужине живота, оштар пад фертилитета и повећање 
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емиграција доводе у питање одрживост многих пензијских система, истакла је потпредседница 

Светске банке Ана Ревенга. 

Ревенга је, на представљању извештаја "Обрнута пирамида: пензијски системи суочени са 

демографским изазовима у Европи и централној Азији", оценила да се у извештају разматра 

низ решења и закључује да ће пензијски систем морати да приоритизује обезбеђивање 

базичних пензија, заједно са мерама да се подстакне дужи радни век и индивидуална штедња. 

  

Уколико се не спроведу одлучне реформе, данашња омладина и старија сиромашна популација 

биће ти који ће највише трпети због неспособности система државних пензија да обезбеди 

базичну заштиту примања у данима старости. 

  

Према извештају, уколико се нешто не учини данас, то поставља питање једнакости за будуће 

генерације, с обзиром на то да би вероватно резултирало смањењем 

пензија у будућности, а што би више погодило сиромашне него богате. 

  

- Нове економије у Европи и централној Азији су међу најактивнијим реформаторима у свету, 

усвојили су одређен број нових дизајна пензија - навела је потпредседница 

Светске банке за Европу и централну Азију Лора Так. 

  

Према њеним речима, то су бодовни системи у Србији и Хрватској, системи обрачунски 

дефинисаних доприноса у Летонији и Пољској, универзалне пензије у Грузији, Казахстану и 

Косову, индивидуални штедни рачуни у Естонији, Румунији, Македонији и у Русији. 

  

- Међутим, многе од ових реформи нису довољне да би се у пензијским системима одржао 

адекватан ниво давања с обзиром на дубоке демографске промене. Штавише, неке од ових 

реформи су поништене услед краткорочних фискалних притисака - истакла је Так. 

  

Подизање старосне границе за пензионисање и подстицање и подршка појединцима да дуже 

раде доста би допринело у правцу тога да се осигура да пензијски системи обезбеде базичне 

приходе у старој доби и да буду финансијски одрживији - наводи се у извештају који је 

представљен у Бриселу. 
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ПКБ: Заједничком акцијом у борби против 
сиве економије 
Бета  

Сива економија због које Србија годишње губи око три милијарде евра може да се сузбије само 

заједничком сарадњом свих државних органа, закључак је данашњег скупа одржаног у 

Привредној комори Београда. 

 Секретар удружења за трговину Привредне коморе Београда Снежана Величковић казала је да 

је цифра од 30 одсто бруто друштвеног производа (БДП) колико се процењује да чини сива 

економија, много већа и да према проценама Привредне коморе Београда иде чак и преко 50 

одсто. 

  

Она је навела да је сива економија присутна у свим сегментима српске 

привреде и да су њене последице огромне. 

  

- Сива економија је много више од неплаћеног пореза, јер доводи до нелојалне конкуренције 

која угрожава мала предузећа и предузетнике, смањења могућности легалног запошљавања и 

немогућности контролисања безбедности производа - нагласила је Величковићева. 

  

Представник тржишне инспекције Горан Мацура казао је да су контроле спроведене 

претходних година показале да нерегистровани продавци нису највећи проблем када се говори 

о сивој економији, прецизирајући да је контрола којом је било обухваћено 700 продаваца 

показала да је само њих осам било нерегистровано. 

  

Према његовим речима, већи проблем је продаја робе без пратеће документације, односно 

доказа о пореклу а коју инспектори не могу да одузму већ само могу да забране њен промет. 

  

Извршна директорка Градских пијаца Габријела Бачић казала је да се Градске пијаце често 

неоправдано помињу као место где је најзаступљенија сива економија, објаснивши да се више 

од 90 одсто послова у њима обавља легално, али да је простор око пијаца проблематичан. 

  

- И нама би више одговарало када би се сви послови око пијаца увели унутра, али то без 

ангажоавања свих надлежних институција није могуће - казала је Бачићева. 



11 

 

Државни секретар и градоначелник 
Лесковца разговарали са радницима 
Интерлеминда 

ФоНет  

Државни секретар у Министарству за регионални развој и локалну самоуправу Драган 

Стевановић и градоначелник Лесковца Горан Цветановић разговарали су данас са 

представницима радника Интерлеминда који су од понедељка у штрајку и све време се налазе у 

фабрици. 

Стевановић је рекао да ће министарство и локална самоуправа размотрити ситуацију у 

фабрици и искористити све законске могућности како би се помогло радницима и предузећу и 

оценио да би захтев радника да се покрене производњу или пронађе стратешки партнер било 

"добро решење". 

  

Стевановић је најавио да ће представници радника и градоначелник Лесковца, са 

сарадницима, у понедељак, у 12 сати у Београду, разговарати са директором Агенције за 

приватизацију о томе да ли постоји могућност да се проблеми у "Интерлеминду" реше. 

  

Председник Самосталног синдиката Саша Миленковић рекао је да то предузеће има 

перспективу и да производња може да се покрене. 

  

Радници "Интерлеминда" захтевају исплату дела заосталих зарада, повезивање стажа и 

регулисање здравствене заштите. 

  

Траже и покретање производње и раскид уговора о приватизацији са, како кажу, "бугарским 

тајкуном" Валентином Захаријевим, којег означавају као главног кривца за заустављање 

производње и пропадање овог некада веома успешног производјача пластифицираних лимова. 
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У Крушику радници на минималцу 

Бета 

Одлуком новог менаџмента са Младеном Петковићем (35) на челу, запослени у ваљевској 

Холдинг корпорацији Крушик примаће минималне зараде. 

Како су данас пренели локални медији, та мера је била изнуђена због кризе у којој се 

компанија налази, а синдикалци су пристали да потпишу нови колективни уговор уз услов да 

"минимала" траје од шест месеци до годину дана. 

  

Отпуштања радника неће бити, али је директор Петковић "све оне који испуњавају услове за 

пензију" позвао да то право искористе. 

  

Укупне обавезе Крушика износе 4,4 милијарде динара, а губитак у 2013. је готово милијарду 

динара. Рачун фирма блокиран је од новембра 2011. године. 

  

Петковић је најавио осавремењавање постојећег производног програма наменске индустрије, 

развој ракетног програма, као и веће присуство Крушика на тржишту цивилних производних 

програма. 

  

У 2014. би, после дужег времена, могла да буде обновљена производња противградних ракета и 

њихових лансера, а план је и да се започне инвестиционо улагање у нову капислану. 

  

То подразумева и промену структуре запослених уз повећање броја производних радника, 

којих је тренутно 515 од 1.264 запослена. 

  

Младен Петковић је уместо Јована Давидовића постављен 3. јануара, а претходно је, као 

представник ЈП Југоимпорт СДПР, извесно време водио Ковачки центар, који је лоциран у 

Крушиковом кругу, а однос капитала је 51:49 за СДПР. 

  

СДПР планира улагања у Ковачки центар, који ће бити "сервис" одбрамбене индутрије Србије, 

што ће довести до промене односа капитала на 78:22 одсто за Југоимпорт. 
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Пуна плата за труднице на боловању 

 

Свим трудницама на територији Србије Републички фонд за здравствено осигурање убудуће ће 
исплаћивати боловање у износу од 100 одсто плате, а не 65 одсто, као што је то било до сада, 
саопштили су представници ове установе. Они наводе да је ова одлука у складу са Законом о 
здравственом осигурању и истичу да ће се исплата боловања обављати тако што се од средстава 
обавезног здравственог осигурања исплаћује 65 одсто плате, а преосталих 35 одсто су средства 
која треба да буду током 2014. године пребачена фонду из буџета Србије. 

„Без обзира што средства из буџета још нису пребачена, РФЗО ће свим трудницама на 
територији Србије одмах исплаћивати износ од 100 одсто”, наводи се у саопштењу. 

Представници РФЗО поручују да ће 65 одсто плате трудницама, као и до сада бити уплаћивано 
на рачун послодавца, који је у обавези да им исплати, а новина је да послодавац мора 
доставити надлежној филијали број текућег рачуна труднице и РФЗО ће преосталих 35 одсто 
исплатити директно на њен рачун. 

Представници РФЗО подсећају да се закон не односи само на труднице, то јест да ова установа 
не исплаћује боловање за време породиљског одсуства, јер то по закону није обавеза РФЗО. 
Право на одсуство са рада породиље регулисано је Законом о раду, а исплату накнаде за 
породиље обавља служба Секретаријата за социјалну заштиту. 

Иако се у јавности спекулише са тезом да ће труднице и породиље којима зараде касне по 
неколико месеци бити „жртве” солидарног пореза ако у једном месецу добију две или више 
закаснелих уплата, надлежни у пореској управи Министарства финансија нису били 
расположени да нам дају одговор како ће се обрачунавати зараде које касне. Одговор на који је 
„Политика” чекала два пуна дана нису успели да добију ни представници удружења „Родитељ”, 
који су упутили захтев заштитнику грађана да донесе инструкције за тумачење закона како 
трудницама и породиљама не би биле опорезиване нагомилане зараде. 

К. Ђорђевић 

Железара ради нормално 

 

Роба спремна за купце и без ислаћених зарада радницима 

Рачун „Железаре Смедерево” блокиран је након што је „Србијагас” пустио менице у износу од 
6,3 милиона евра, потврдио је јуче Танјугу извршни директор за финансије „Железаре” Бојан 
Бојковић, и поручио да се рад одвија несметано и да руководство фабрике уз помоћ Владе 
Србије чини све да се настала „мини-криза” преброди што пре. 
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Рад у фабрици одвија се нормално и настојимо уз помоћ владе да се нађе решење да се 
радницима исплати плата у најкраћем могућем року, казао је Бојковић и оценио да је реч о 
„мини-кризи” која неће трајати дуже од 10 дана. 

Он је објаснио да је по поновном успостављању производње у фабрици, са „Србијагасом” 
постојао усмени договор да „Железара” може плаћати гас на одложено у року од 60 дана, те да 
се није очекивало да ће „Србијагас” пустити менице на фактуре које је требало да буду плаћене 
касније. „’Железара Смедерево’ касни са исплатом плате пет радних дана, а руководство је у 
координацији са синдикатима и највишим врхом владе како би у најкраћем могућем року то 
решили. Настојимо да исплату зарада обавимо у најкраћем могућем року”, казао је Бојковић, и 
захвалио се на разумевању и подршци Влади Србије. 

Јуче изјутра је, по његовим речима, у фабрици одржан састанак са представницима синдиката 
на коме је то и предочено. 

Бојковић је рекао да руководству фабрике није забрањено да користе средства обезбеђена из 
две транше кредита у износу од 1,7 милиона и осам милиона долара, односно обртна средства, 
како су известили неки медији, већ да је опредељење самог менаџмента да се поштују 
процедуре и закон, и да се новац утроши искључиво за оно за шта је и намењен. 

 

СТУДИО Б 

Влада ће до краја недеље исплатити раднике 
Желвоза  

Извор : Бета, 

Влада Србије нашла је могућност да реши проблеме технолошког вишка и исплате 
отпремнина радницима смедеревског Желвоза, изјавио је председник 
самосталног синдиката у фабрици Славољуб Трифуновић.  

Радници Желвоза су 15. јануара 2014. наставили протест који је почео блокадом Ковинског 
моста у новембру 2013. када су синдикални вођи истакли проблем те фабрике у 
реструктурирању, посебно одуговлачење реализације социјалног програма.    

Када им је у новембру, на састанку с представницима владе и градоначелником Смедерева, 
обећано брзо решење свих проблема с повезивањем радног стажа, социјалног програма, 
исплате отпремнина и заосталих зарада од маја 2013, радници су деблокирали мост.    

Када се без помака у решавању социјалних питања ушло у 2014, радници су 15. јануара упали у 
градску скупштину, у којој су спавали и из које је део радника одлазио на блокаде друмских и 
железничких саобраћајница, а део је штрајковао глађу у градској скупштини.    

Јуче је у телефонском разговору саветник председника Србије Марко Ђурић обавестио 
репрезентативне синдикате и градоначелницу Јасну Аврамовић да је влада нашла начин да 
реши проблем вишка радника и исплате отпремнина, потврдио је Трифуновић агенцији Бета.  

"Очекујемо као што је обећао Александар Вучић, да ће исплата бити у најкраћем року, и то ће се 
вероватно догодити до краја недеље. Ми смо прекинули протесте и напустили смо 
скупштинску салу у којој смо и спавали од 15. јануара", навео је Трифуновић.    
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Председник самосталног синдиката у фабрици нагласио је да је до видног успеха у остваривању 
права радника дошло после обећања првог потпредседника цладе Александра Вучића, пошто 
су радници 16. фебруара, када је он био у предизборној кампањи у Смедереву блокирали улицу 
испред седишта Градског одбора СНС-а.    

Тада су радници Желвоза протестним седењем на коловозу испред седишта Градског одбора 
СНС блокирали улицу све док их Вучић није позвао да саставе делегацију с којом је касније 
разговарао на затвореном састанку. Вучић је потом примио и све раднике који су протестовали 
и обећао им да ће "у најкраћем року" бири решено питање социјалног проргама и накнада за 
отпремнине. Радници од 16. фебруара, од посете Александра Вучића, не протестују. 

 

 

Радници Керамике очекују помоћ 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Радници "Керамике Младеновац" добили су уверавања да ће 

министарство наредних дана предузети оно што је у њиховој надлежности у вези 

са том фабриком. 

 Радници су у разговору са шефом кабинета министра правде Дејаном Царевићем тражили 

смену стечајне управнице Драгице Јокић, забрану отуђења фабричке имовине, преиспитивање 

приватизације. 

"Добили смо уверавања да ће Министарство правде учинити све што је у њиховој ингеренцији 

да се неки од ових проблема реше", рекао је председник синдиката Слога у тој компанији 

Стојан Арсић.  

 

Он је навео да радници Керамике наредних дана неће блокирати пут Младеновац - Београд, 

како су раније најавили, јер желе да виде да ли ће ствари почети да се померају у правцу којем 

они очекују.  

Запослени у "Керамици Младеновац" затражили су 7. фебруара поништење приватизације те 

фабрике и исплату 20 заосталих зарада које им власници дугују. Власници те фабрике, 

конзорцијум Интергас из Београда и "БГ оил" из Бугарске, запосленима нису исплаћивали 

плате од јуна 2012. године, а у међувремену је покренут и стечајни поступак у фирми Интергас, 

која је један од власника Керамике.  

Интергас је као власник Керамике том предузећу позајмио 4,5 милиона евра, а сада пошто је у 

стечају на основу извршног ресења стечајног судије, тражи преузимање имовине Керамике у 

тој вредности, објаснио је тада Арсић. 
 


