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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:490755-AMSS-Protesti-do-smene 

АМСС: Протести до смене 
П. Ж.  

Незадовољни радници Ауто-мото савеза Србије простестују због неактивности 
надлежних органа и траже одлазак генералног секретара Александра Никачевића 

НЕКОЛИКО стотина радника Ауто-мото савеза Србије окупило се у четвртак у парку код 
Вуковог споменика протестујући због „неактивности надлежних органа“ и тражећи одлазак са 
места генералног секретара АМСС Александра Никачевића.  
Незадовољни радници, који траже да „надлежни поступе по одлукама Скупштине АМСС“ и да 
уместо Никачевића „признају“ новоизабраног генералног секретара Станка Тривића, уз пратњу 
МУП прошетали су до Владе Србије где су предали своје захтеве, а затим и до седишта Агенције 
за привредне регистре Србије, од које траже да промовише Тривића у ген-сека, што је, додуше, 
АПР и урадио недавно, али само на пола сата јер је истог дана донео друго решење „о упису“ 
Никачевића. 
- Не желимо да блокирамо саобраћај у Рузвелтовој и зато смо у парку. Има нас, за сада око 500 
из целе Србије, а људи пристижу из часа у час. Остајемо овде док нас не прими неко из Владе 
Србије и док Никачевић не оде - каже Зорица Билибајкић, дугогодишњи портпарол АМСС, за 
коју Никачевић тврди да је „добила отказ“. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/463675/Ministar-prosvete-danas-sa-celnicima-sindikata 

Министар просвете данас са челницима 
синдиката 

Тањуг  

Министар просвете Срђан Вербић разговараће данас са представницима четири 

репрезентативна синдиката у образовању, који траже да се просвета изузме из програма 

смањења плата и у заједничком наступу најављују штрајк упозорења за понедељак, 19. мај. 

Министар Вербић је позвао синдикате да се уједине око листе захтева и да заједнички са 

Министарством крену у решавање проблема са којима се суочавају запослени у просвети. 

  

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:490755-AMSS-Protesti-do-smene
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/463675/Ministar-prosvete-danas-sa-celnicima-sindikata
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На састанак су позвани представници Синдиката образовања Србије, Уније синдиката 

просветних радника Србије, Гранског синдиката просветних радника Србије "Независност" и 

Синдиката радника у просвети Србије, саопштило је Министарство.  

Та четири синдиката образовања затражила су да се просвета изузме из програма смањења 

плата и за 19. мај најавили штрајк упозорења у школама. 

  

Уколико министри и Влада не предузму кораке како би се образовање изузело из 

рестрикције, уследиће радикалнији облици штрајка, а завршетак школске године могао би да 

буде доведен у питање, саопштено је из Синдиката радника у просвети Србије. 

  

У школама чланицама синдиката 19. маја неће бити одржан први цас у преподневној и 

поподневној смени. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/463583/Zelezara-privremeno-obustavlja-proizvodnju 

Железара привремено обуставља 
производњу 

Тањуг  

Железара Смедерево на кратко обуставља производњу због, како је данас саопштено из тог 

предузећа, прилагођавања обима и динамике производње новонасталим условима у региону из 

кога фабрика набавља сировине, као и због обнављања до сада коришћених кредитних линија 

и минимизирања трошкова. 

"У циљу прилагођавања обима производње и динамике рада Фабрике новонасталим условима 

у региону из кога Железара набавља сировине, као и обезбеђењу финансијских средстава из 

кредитних линија коришћених током 2013. и почетком 2014. године чије је обнављање у току, а 

ради минимизирања трошкова, Железара Смедерево је ушла у процес краће обуставе 

производње", наводи се у саопштењу Скупштине Привредног друштва Железара Смедерево. 

 

У периоду обуставе производње приступиће се планираним ремонтним активностима у 

погонима главног производног тока и, како се додаје, очекује се наставак пословања у текућој 

години у условима сличним претходној пословној години.  

 

У саопштењу се наводи да ће "Скупштина и менаџмент Железаре дати максималан допринос и 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/463583/Zelezara-privremeno-obustavlja-proizvodnju
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у активностима које се воде на изналажењу трајних решења за рад и пословање Железаре, а у 

складу са опредељењима и овлашћењима добијеним од стране оснивача (државе)". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/463547/Protest-radnika-AMSSa-ispred-Vlade-i-APRa 

Протест радника АМСС-а испред Владе и 
АПР-а  

Тањуг  

Београд - Радници Ауто-мото савеза Србије (АМСС), из центара широм Србије, организовали су 

данас протест у Београду, тражећи смену генералног секретара Савеза Александра Никачевића. 

Протесту је присуствовало неколико стотина радника, који су се окупили у парку код Вуковог 

споменика, затим организовано прошетали до Владе Србије где су, како је рекла представница 

радника Зорица Билибајкић, новој влади предали старе захтеве радника АМСС-а. 

 

Радници су затим отишли до Агенције за привредне регистре (АПР), како би се, како је рекла, 

"коначно донела одлука на корист 1.100 радника АМСС-а, а не једног човека."  

 

Циљ протеста је да надлежни органи легализују оно што је скупштина, као највиши орган 

АМСС-а, већином гласова одлучила 9. априла, а то је да смени Никачевића, рекла је 

Билибајкић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/463525/Verbic-Predskolske-ustanove-najpotcenjenije 

Вербић: Предшколске установе 
најпотцењеније 

Тањуг  

Београд - Министар просвете Срђан Вербић данас је на састанку са представницима синдиката 

предшколства, незадовољним због најаве смањења плата у јавном сектору, истакао да је 

смањење зарада нужно и изнео лични утисак да су предшколске установе најпотцењеније. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/463547/Protest-radnika-AMSSa-ispred-Vlade-i-APRa
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/463525/Verbic-Predskolske-ustanove-najpotcenjenije


5 

 

- Одлука о мањим платама прети да половина запослених у предшколским установама прима 

зараде загарантоване минималном ценом рада -рекла је председница Самосталног синдиката 

предшколског васпитања и образовања Љиљана Киковић. 

 

Она је на састанку са министром Вербићем указала и на проблеме у примени Уредбе за обрачун 

и исплату плата, због чега плате касне или се не исплаћују у целини, као и на непостојање 

Колективног уговора којим би се конкретно регулисао радно-правни статус запослених.  

 

Међутим, запослени у предшколским установама, како је саопштило Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја, не желе да се за своја права боре преко деце. 

 

У заједничком саопштењу Министарства и Синдиката, Вербић је оценио да ће ови проблеми 

већином бити решени увођењем платних разреда, износећи лични утисак да су предшколске 

установе најпотцењеније што се плата тиче, али да имају највећу одговорност. 

  

Наводећи да запослени у овим установама деле судбину друштва, министар просвете је позвао 

Синдикат да учествује у предлагању критеријума на основу којих ће платни разреди у области 

предшколског образовања бити одређивани. 

 

Министар Вербић сматра да се у пажљивом дефинисању критеријума може пронаћи решење 

једног броја проблема запослених у области предшколског васпитања и образовања. 

 

Први корак у решавању проблема биће, како је саопштено, заједнички састанак са 

представницима Министарства за државну управу и локалну самоуправу на коме ће 

представници Синдиката, осим наведених проблема, истаћи и оне који проистичу из уредбе 

којом се ограничава запошљавање у јавном сектору. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/463461/Kremic-U-ministarstvima-rada-i-finansija-o-platama-u-PIO 

Кремић: У министарствима рада и 
финансија о платама у ПИО 

Тањуг  

Запослени у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) и даље су у 

генералном штрајку, а наредних дана у разговору с представницима министарстава рада и 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/463461/Kremic-U-ministarstvima-rada-i-finansija-o-platama-u-PIO
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финансија покушаће да нађу решење за настали проблем у вези смањења плата, изјавила је 

председница Синдиката запослених у Фонду Љиљана Кремић. 

Кремић је Тањугу рекла да су пре два дана представници синдиката разговарали са 

министарком државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички, али да није могло да се 

додје до решења будући да стручна служба фонда није доставила тачне податке о просечној 

висини зараде у фонду. 

 

Она је додала да ће на данашњем састанку радници донети одлуку на који начин ће наступати 

даље и да ће од стручне службе затражити поново тачне податке о платама.  

 

Наредних дана, како је казала, очекује да ће бити одржани састанци с представницима 

Министарства рада и Министарства државне управе. 

 

Запослени у фонду ПИО већ су разговарали са представницима ресорног  министарства, а у 

неколико наврата протестовали су испред Владе Србије. 

 

Запослени су у генералном штрајку, уз поштовање минимума процеса рада, од 8. априла 

незадовољни што су им плате од 21. марта смањене 30 одсто. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/463514/Kostic-Tedeski-i-Todoric-najavili-posao-za-mlade-u-2014 

Костић, Тедески и Тодорић најавили посао 
за младе у 2014. 

Тањуг  

Три највеће команије у региону - МК група, Атлантик група и Агрокор, најављују да ће у 

наредном периоду запослити неколико стотина младих кадрова. Најтраженији су, како кажу, 

ИТ стручњаци, економисти, инжењери, касири, производни профили. 

Из МК групе, чији је власник Миодраг Костић, поручују да им је потребан стручан кадар из 

области пољопривреде, ИТ-а, економије и менаџмента, а такође и машински инжењери и 

технолози. 

 

- У пословању користимо најмодернију производну и ИТ технологију, а бавимо се и 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/463514/Kostic-Tedeski-i-Todoric-najavili-posao-za-mlade-u-2014
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иновативним стварима попут обновљивих извора енергије, па квалитетан кадар није лако наћи 

- рекли су Тањугу у МК групи. 

 

Како наводе, годишње у просеку запошљавају око 100 младих, а ширењем пословања се ствара 

потреба за новим радним местима. 

 

Према њиховим речима, редовно учествују на сајмовима за запошљавање, сарађују са бироом 

рада, такђје редовно стипендирају најбоље студенте, који имају и могућност стручне праксе. 

 

- Сваке године стипендирамо студенте различитих усмерења, који имају могућност да се након 

завршених студија запосле код нас. Наставићемо да подржавамо факултете и сарађујемо са 

министраствима кроз пројекте за каријерно вођење и усавршавање младих - наводе у МК 

групи. 

 

И сам Миодраг Костић се, како тврде, радо одазива на позиве факултета да са студентима 

подели своје искуство из предузетништва, па је чест гост предавач на ФОН-у, ФЕФА-И, 

Економском И Пољопривредном факултету, ЛСЦ-у. 

 

Атлантик група, чији је власник Емил Тедески, у прошлој је години на свим тржиштима од 

укупно 331 новог радника, запослила 145 младих људи, како кажу, највише у Хрватској, Србији 

и Словенији. 

 

- И ове године планирамо да запослимо већи број младих, махом у Хрватској, Словенији, 

Србији, али и Русији - рекла је Тањугу извршна директорка Корпоративних људских ресурса у 

Атлантик групи, Мојца Домитер. 

 

У Хрватској је, рецимо, каже она, највећи број младих запослено на позицијама фармацеутских 

техничара и фармацеута у "Фармацији", а и особља у продаји и финансијама. 

 

- Најчешће тражени профили и даље ће бити у продаји, корпоративним функцијама подршке, 

а услед отварања нове фабрике енергетских плочица у Новој Градишци, тражићемо и 

производне профиле - каже Домитер и додаје да је Атлантик група увек давала шансу младима. 

 

И Агрокор концерн, у власништву Ивице Тодорића, планира да запошљава младе. 

 

- Наше команије доносе планове сваке године у Србији и у региону, и у оквиру тих планова 

појављују се потребе за запошљавањем већег броја људи. У Србији је највећа наша компанија 
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"Идеа", те она има и највеће потребе за радницима - рекао је Тањугу Витомир Беговић, 

извршни директор сектора људских ресурса у Агрокору. 

 

Према његовим речима, најтраженији кадар у "Идеи" су касири, али и сва друга занимања 

везано за рад у трговини. Беговић је подсетио да је Агрокор у два наврата већ направио акције 

запопшљавања. 

 

- У 2011. смо ангажовали око 1.100 младих а њих око 400, који су се добро показали, остали су 

да раде код нас. У недавно спроведеној акцији је запослено још 265 нових радника, а та акција 

ће се наставити и током маја - рекао је Беговић. 

 

У оквиру МК групе иначе, послује више од 35 повезаних предузећа у земљи и иностранству. 

Послују у области пољопривреде, туризма, трговине, шећерне индустрије, месне и ИТ 

индустрије, затим уобласти некретнина, финансија и обновљивих извора енергије. 

 

Атлантик група, рецимо, у Србији послује "Соко штарк", "Гранд пром", "Паланачки кисељак", 

"Мултивита" и дистрибутер "Атлантик брендс". 

 

У оквиру Агрокора, у Србији послује фабрика уља "Дијамант" и трговински ланац "Идеа". 

Подсећања ради, највеће компаније региона, њих 21 укупно, недавно су потписале иницијативу 

којом се обавезују да ће у наредном периоду запошљавати младе. 

 

Повељу су потписале МК група, Атлантик група, Агрокор, НИС Гаспром њефт, Нелт група, 

А.Т.Керни, Делта холдинг, Горење, Холдинг Словенске електране, ИБМ кроација, ИЕДЦ Блед 

скул ог менадž мент, Нестле Адријатик, НЛБ банка, Подравка, Привредна банка Загреб, С&Т, 

Теленор Србија, Теленор Монтенегро, Вип нет, Стириа Кроација и Бинго. Повеља је потписана 

у Дубровнику на међународној конференцији „ ХР Бусинеш Арена 2014". 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/canak_tito_nikad_nije_rekao_imam_podrsku_mogu_da_radim_sta_hocu.4.ht

ml?news_id=281099 

РАЗГОВОР са председником УГС 
Независност,о судбини закона о раду 
Чанак: Тито никад није рекао „имам подршку, могу да радим шта хоћу“ 

АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ 

Београд - Закон о раду може бити донет врло брзо уколико се договоримо око две тачке које су 
нам преостале: проценту радника који могу у једној фирми бити запослени на одређено време 
и проширеном дејству колективних уговора - каже за Данас Бранислав Чанак, председник УГС 
„Независност“ и члан Социјално-економског савета Републике Србије. Синдикати сигурно нису 
спремни ни на какве компромисе око ове друге ствари, јер проширено дејство колективног 
уговора нису измислили синдикати него послодавци. 
 
 
- Што се процента запослених на одређено време тиче, тражили смо прво да сви запослени 
који први пут ступају у радни однос, а млађи су од 25 година аутоматски морају бити запослени 
на неодређено време. А тражимо и да у једној фирми не може бити више од 20 одсто 
запослених на одређено време од укупног броја радника - каже Чанак и додаје: „Битно је да 
немамо ситуацију као у Хрватској, где тренутно 93 одсто запослених ради на одређено време. 
На шта личи та привреда? Значи 93 одсто привреде ради на одређено време, 93 одсто 
доприноса се плаћа на одређено време, 93 одсто пореза се плаћа на одређено време. Како може 
да функционише та држава?“. 
Чанак сматра да је Србији ваљда стало да има што више запослених на неодређено време и 
због стабилности породице.“Клинца који почне да ради на одређено време, кад крене у 
подстанаре, газда ће питати: извини, синко, где радиш и на које време? Он каже: на одређено. 
Газда каже: извини, заборавио сам, издао сам стан или собу. Оде у банку да узме кредит. 
Извините нема кредита. И... шта ћемо онда.“ 

Чанак каже да сем од ових конкретних решења, рокови за доношење Закона о раду зависе и од 
„једне крајње преговарачке некултуре: све смо завршили, видимо се следећи пут да то 
потпишемо, кад, знате шта, имамо још ово, сваки пут доносе још нешто ново“. Ако се зауставе 
на овоме што је досад било у преговорима, онда је Закон готов за 15 дана и мање. 

На питање како на будућност преговора о Закону о раду гледа с обзиром на чињеницу да 
владајућа странка има апсолутну већину у Народној скупштини, Чанак је категоричан: „Нема 
апсолутне већине у демократији, у демократији апсолутна већина су грађани.“ На подсећање да 
је премијер у свом експозеу рекао да ће Влада покушати да се договори са синдикатом, ако се 
не договори, иде у Народну скупштину, Чанак каже: „Нема проблема, нека иде, обележиће му 
то и каријеру и овај мандат. И Тито је имао 100 посто већину, па није то радио. А то не може да 
му оспори нико, да је имао сто посто. И то пуних 50 година је имао 100 посто, па то није радио. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/canak_tito_nikad_nije_rekao_imam_podrsku_mogu_da_radim_sta_hocu.4.html?news_id=281099
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/canak_tito_nikad_nije_rekao_imam_podrsku_mogu_da_radim_sta_hocu.4.html?news_id=281099
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Нити је икада играо на ту карту. Ја се не сећам да је он икада рекао: мене је народ бирао 100 
посто, могу да радим шта хоћу. Не сећам се да је икад то рекао, а имао је, проверено, 100 посто.“ 

Што се тиче избора Александра Вулина, декларисаног левичара, за министра рада, Чанак 
каже:“У цивилизованој, културној и демократској држави то је велика предност за синдикате. 
Јер, ви да бисте у Америци, дакле врхунски неолибералној држави, стигли до синдиката, 
морате прво да претрчите преко министарства за рад. Дакле, Министарство за рад је прва 
одбрана радничких права. Тако је у Америци, у Европи да не говорим. Па према томе, кад 
добијете једног левичара на челу Министарства за рад, ми бисмо, да је нормална држава, могли 
кући да идемо да спавамо.“ Али Чанак одмах додаје: „Међутим, нисам сигуран. Мораћемо да 
дежурамо. Ово је Србија.“ 

На питање на какве га закључке упућује досадашње држање Александра Вулина у политици, 
Чанак каже: „Он је доказао да је левичар, само је ушао у тим који није баш много леви. Не 
може се за Вучића и СНС рећи да су партија левог центра. Сигурно. Због Вулинових обавеза 
према том тиму, ми не знамо каква су следећа догађања.“ 

Састанак радне групе за преговоре о Закону о раду у измењеном саставу заказан је за данас. 

Око отпремнина нема спора 

„Ноторна је глупост да неко плаћа трошкове неких људи које никад није ни видео. У 
социјализму је то нормално зато што је јединствена својина, друштвена. Ово је сада збир 
приватних својина на једном тржишту. Према томе, зашто би неки послодавац плаћао моје 
трошкове“, каже Чанак о договореном решењу да послодавац исплаћује отпремнине само за 
рад у својој фирми. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zastita_od_poverilaca_i_posle_15_maja.4.html?news_id=281097 

ТРАГОМ - Измене Закона о приватизацији 
поништавају одлуку Уставног суда 
Заштита од поверилаца и после 15. маја 

АУТОР: М. Н. С. - БЕТА 

Београд - Бивши министар привреде Саша Радуловић критиковао је јуче предлог измена 
Закона о приватизацији и оценио да су противуставне одредбе којим је предвиђено да се 
предузећима у реструктурирању продужи период у коме су заштићени од принудне наплате. 
Наиме, Влада је предложене измене по хитној процедури упутила парламенту, јер је одлуком 
Уставног суда Србије одређено да те фирме на заштиту од поверилаца не могу да рачунају 
после 15. маја.  
 
- Ако је Уставни суд донео одлуку да заштита која траје већ десет година, треба да престане 15. 
маја, не може Влада, односно Скупштина то да мења законом. Тиме се ругамо Уставном суду и 
читавом правном поретку - рекао је Радуловић и додао да је неодговорно то што се 
предложеном изменом закона каже да одлука Уставног суда заправо не важи, него ће се 
заштита за предузећа у рестуктурирању продужити за пет месеци. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zastita_od_poverilaca_i_posle_15_maja.4.html?news_id=281097
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Иза забране наплате потраживања од предузећа у реструктурирању крили су се партијски 
директори, који фактички нису спроводили никакво реструктурирање, што је велики део 
приватни фирми, њихових поверилаца, повукло у блокаду и стечај, тврди Радуловић и 
наглашава да је тако изгубљено више од 300.000 радних места. 

Он је оценио да потребе да се крши Устав не би било да су спроведене реформе и да су 
реструктурирана предузећа, што је он започео прошле године, када је био министар привреде, 
али су то јануара ове године зауставили Влада и синдикати. 

С друге стране, синдикати управо од измена закона очекују да се реши проблем предузећа у 
реструктурирању, јер би, сматрају, под притиском нагомиланих дугова и њихове принудне 
наплате она изгубила шансу да стану на ноге. Асоцијација слободних и независних синдиката, 
тако, подржавајући документ Владе, предлаже и да се уместо процедуралне заштите од 
поверилаца која би изменама закона била ограничена на пет месеци, амандманом прецизира 
заштита до краја ове године, као и да се изједначи статус приватних и државних повериоца. У 
АСНС-у тврде да је „крај године разуман рок за налажење одговорних и одрживих решења за 
предузећа у реструктурирању и запослене у њима“. 

Подсетимо, од 153 предузећа у реструктурирању годинама уназад повериоци нису могли да 
наплате своја потраживања ни принудним путем, јер их је од те мере штитио закон. Током 
деценије те фирме чак и ако су радиле, нагомилале су милионске дугове за порезе, зараде и 
доприносе запосленима, за енергију и остале услуге јавних али и приватних предузећа. 
Неколико стотина мањих фирми, које су програмима биле наслоњене на предузећа у 
реструктурирању, радила су за њих али то нису могла да наплате, тако да су многа завршила у 
стечају. 

http://www.danas.rs/danasrs/politika/danas_saznaje_vulinu_prete_smenom.56.html?news_id=281091 

Послодавци љути због одлука министра за рад 

Данас сазнаје: Вулину прете сменом 

АУТОР: П. Д. 

Београд - Министру Александру Вулину, иако је тек пре десетак дана ступио на чело 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, већ прете сменом из 
„неформалних кругова“, због блискости са синдикатима чијим представницима обећава закон 
о раду који ће им ићи у прилог. 
Решења која су синдикатима дата на усвајање веома се разликују од закона какав је предлагао 
Саша Радуловић и са њима могу да буду веома задовољни, што је изазвало незадовољство 
„одређених послодаваца“ који „ултимативно врше притисак“ и траже смену министра, 
незванично сазнаје Данас. 

Александар Вулин се, подсетимо, првог радног дана по преузимању дужности састао са 

представницима репрезентативних синдиката СССС и УГСН Љубисавом Орбовићем и 

Браниславом Чанком. Новинари Данаса пробали су више пута јуче да контактирају министра 

Вулина, али он се није јављао на позиве. 

http://www.danas.rs/danasrs/politika/danas_saznaje_vulinu_prete_smenom.56.html?news_id=281091
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=08&nav_id=845311 

Радници хартије: Шта ће бити с нама 
ИЗВОР: ТАЊУГ 

Чачак -- Испред чачанске Фабрике хартије "Божо Томић" у стечају, бивши 

радници којима се дугује 29 плата данас су одржали протест тражећи да им држава 

помогне. 

Према речима некадашњег председника Самосталног синдиката Милоша Трипковића радници 

желе да знају докле се стигло са продајом фабрике, као и то зашто им се не исплаћују заостали 

лични дохотци. 

"Кажу да су за фабрику заинтересована два купца, продаја фабрике још није оглашена, хоћемо 

да знамо шта се дешава, а сада је наводно споран Закон о реституцији", рекао је он, додајући да 

радницима који су, како је навео, "шутнути из фабрике без игде ичега", није уплаћено ни пет 

година радног стажа. 

Обавезе фабрике износе 2,025 милијарди динара и то 157 милиона се дугује радницима за 

зараде, 849 за порезе, 674 добављачима у земљи и 269 милиона у иностранству, при чему је реч 

углавном о повезаним власниковим фирмама, док су обавезе према банкама 74 милиона. 

Представници бугарске фирме нису се појавили на рочишту, иако по више основа потражују од 

чачанске фабрике око 800 милиона динара. 

Бивши председник синдиката напомиње да је некадашњи власник Фабрике хартије из Бугарске 

упропастио 12 фирми из Србије у којима је било 10.000 запослених и пита да ли ће неко 

одговарати за то. Трипковић је позвао на одговорност и челнике града Чачка који, како је 

рекао, тврде да две године раде за ово предузеће, рекавши да је време да коначно нешто ураде.  

 

Трипковић, такође , истиче да је продајом старог гвожђа из круга фабрике обезбеђено око 4,2 

милиона динара и да је од тог новца требало да се огласи продаја фабрике као и намирење 

стечајног управника и представника агенције.  

 

"Новац се полако топи са рачуна а продаја се не оглашава, желимо да знамо шта ће бити са 

фабриком и како ће радници бити намирени", истакао је Трипковић.  

 

Фабрика хартије "Божо Томић" уведена је у стечај 5. јула прошле године а на првој скупштини 

поверилаца, у чачанском Привредном суду, Агенција за приватизацију предложила је 

спровођње стечајног поступка продајом имовине, односно банкротством. Скоро сви повериоци 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=08&nav_id=845311
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који су се појавили пред Судом прихватили су тај предлог, али они скупа имају право на само 

4,4 одсто укупних потраживања.  

 

Претходни стечајни поступак у Фабрици хартије био је покренут 2010. године, али је тада 

прихваћен план реорганизације поднет од стране компаније "Честијм" из Софије, која је у лето 

2007. године купила чачанску фабрику. Међутим, производња је обустављена почетком 2011. 

године када је блокиран рачун због неизмирених обавеза и потрошене залихе сировина, па је 

Агенција 2011. поништила приватизацију и поставила заступника државног капитала.  

 

Тада је, 5. јула, на рочишту саопштено да фабрика има укупно 15 објеката, од којих су два без 

употребне дозволе, а 13 под хипотеком, вредности 303 милиона динара. Ликвидациона 

вредност опреме износи 166 милиона динара, залиха 12 милиона, тако да укупна имовина 

вреди 488 милиона са још неким мањим правима. 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=05&dd=09&nav_category=206&nav_id=845645 

Вулину већ прете отказом? 
ИЗВОР: ДАНАС 

Београд -- Министру Александру Вулину, иако је тек пре десетак дана ступио на 

чело Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, већ прете 

сменом. 

 Како сазнаје лист Данас, ти захтеви долазе из "неформалних кругова", због тога што је Вулин 

постао близак са синдикатима чијим представницима обећава закон о раду који ће им ићи у 

прилог. 

Решења која су синдикатима дата на усвајање веома се разликују од закона какав је предлагао 

Саша Радуловић и са њима могу да буду веома задовољни, што је изазвало незадовољство 

"одређених послодаваца" који "ултимативно врше притисак" и траже смену министра, 

незванично сазнаје Данас.  

 

Александар Вулин се, подсетимо, првог радног дана по преузимању дужности састао са 

представницима репрезентативних синдиката СССС и УГСН Љубисавом Орбовићем и 

Браниславом Чанком.  

 

Новинари Данаса пробали су више пута јуче да контактирају министра Вулина, али он се није 

јављао на позиве. 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=05&dd=09&nav_category=206&nav_id=845645
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1593308/Verbi%C4%87%3A+Pred%C5%A1kolske+ustanov

e+najpotcenjenije.html 

Вербић: Предшколске установе 
најпотцењеније 

Министар просвете Срђан Вербић данас је на састанку са представницима 
синдиката предшколства, незадовољним због најаве смањења плата у јавном 
сектору, истакао да је смањење зарада нужно и оценио да су предшколске установе 
најпотцењеније. 

Одлука о мањим платама прети да половина запослених у предшколским установама прима 
зараде загарантоване минималном ценом рада, упозорила је председница Самосталног 
синдиката предшколског васпитања и образовања Љиљана Киковић. 

 

На састанку са министром Вербићем, указала је и на проблеме у примени Уредбе за обрачун и 
исплату плата, због чега плате касне или се не исплаћују у целини, као и на непостојање 
Колективног уговора којим би се конкретно регулисао радно-правни статус запослених. 

Међутим, запослени у предшколским установама, како је саопштило Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја, не желе да се за своја права боре преко деце. 

У заједничком саопштењу Министарства и Синдиката, Вербић је оценио да ће ови проблеми 
већином бити решени увођењем платних разреда, износећи лични утисак да су предшколске 
установе најпотцењеније када је реч о платама, а да истовремено имају највећу одговорност. 

Наводећи да запослени у овим установама деле судбину друштва, министар просвете је позвао 
Синдикат да узме учешће у сугерисању критеријума на основу којих ће платни разреди у 
области предшколског образовања бити одређивани. 

Министар Вербић сматра да се у пажљивом дефинисању критеријума може пронаћи решење 
једног броја проблема запослених у области предшколског васпитања и образовања. 

Први корак у решавању проблема биће, како је саопштено, заједнички састанак са 
представницима Министарства за државну управу и локалну самоуправу на коме ће 
представници Синдиката, осим наведених проблема, истаћи и оне који проистичу из уредбе 
којом се ограничава запошљавање у јавном сектору. 

 

 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1593308/Verbi%C4%87%3A+Pred%C5%A1kolske+ustanove+najpotcenjenije.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1593308/Verbi%C4%87%3A+Pred%C5%A1kolske+ustanove+najpotcenjenije.html
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nade-u-oporavak-posustalog-izvoznika.sr.html 

Наде у опоравак посусталог извозника 
Ваљаоница бакра из Севојна ипак неће у реорганизацију, будући да после производног пада 

остварује известан напредак 

Севојно – Широм света Ваљаоница бакра из Севојна продаје полупроизводе од бакра и 
његових легура, али и тог великог извозника стигоше пословне тешкоће. Шта се са овом 
ваљаоницом догађа, прети ли јој реорганизација и такозвани радни стечај о коме се све 
гласније причало, зашто је пала производња, питања су на које одговоре траже не само 
запослени у овом предузећу, него и житељи Ужица и Севојна у чијој свакодневици та фабрика 
деценијама оставља дубок траг. 
Ваљаоницом бакра од приватизације газдује компанија „Ист поинт металс”, која је некада била 
у рукама Зорана Дракулића да би пре неколико година прешла у власништво инвестиционих 
фондова RC 2 (63 процента удела) и „Дарби” (37 одсто). Године по приватизацији биле су у 
знаку сталног производног успона. Стизало се и до месечних рекорда – у априлу 2008. 
произведено је 3.500 тона производа – али је с доласком кризе све почело да пада. 

Смањивале су се тражња и продаја на светском тржишту, а отежано је финансирање будући да 
стране банке напуштају овај сегмент пословања, истичу за „Политику” у пословодству 
Ваљаонице бакра. Како се криза размахивала тако су нека дугогодишња тржишта умањивала 
наруџбине и количине. Италијанско, на пример, које је за ваљаоницу једно од највећих, за 70 
одсто је последњих година смањило некад велику тражњу за бакарним лимовима за кровне 
покривке. Таква криза се, по потребама за бакром, примећује и у другим европским земљама. 
Поређења ради, европски конкуренти ваљаонице тренутно раде знатно испод својих 
капацитета.  

У таквој ситуацији, неповољној за фабрику са 1.045 запослених, која четири петине своје 
производње извози, јавили су се проблеми. Месечна производња је падала, па се у првим 
месецима ове године спустила на скромних 1.150 тона, а један број радника (око 20 одсто) 
смењивао се на плаћеном одсуству. И тада су стизале из света поруџбенице и налози, није 
тржиште сасвим заћутало, али ваљаоници је понестало сировина да направи оно што јој траже. 
Новца је зафалило, будући да предузеће сервисира кредитна задужења узета последњих година 
зарад превладавања тог пада продаје. 

У пословодству, ипак, наглашавају да је Ваљаоница бакра све то време уредно сервисирала 
своје обавезе: плате радницима, обавезе према држави и добављачима, не тражећи никаква 
одлагања плаћања. Истовремено, трагало се за одговарајућим решењима, било да је реч о 
реорганизацији, консолидацији, реструктурирању. Што се тиче радног стечаја, овде кажу да је 
и то разматрано као опција, али да се од ове мере, која не мора да значи смањење броја 
запослених, за сада одустало. 

Разлог ове изненадне промене је што се у последњих месец дана ствари полако померају 
набоље: рационализацијом појединих трошкова у фабрици и убрзањем производних процеса 
обезбеђена су средства за набавку потребних сировина, а то је довело до извесне стабилизације 
пословања. Производња је за април порасла на 1.700 тона, а наруџбине иду за још 500 тона 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nade-u-oporavak-posustalog-izvoznika.sr.html
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преко тога. Ово рађа наду да је опоравак могућ, па су у пословодству одлучили да неке 
значајније реорганизације за сада ипак не буде. 

Из Ваљаонице бакра апелују на државу да више пажње поклони великим извозницима, који су 
окосница наше привреде, и омогући им извесне олакшице како би лакше превладали терет ове 
кризе. 

Бранко Пејовић 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vulin-agresivno-zaposljavanje-prioritet-vlade-srbije 

Вулин: Агресивно запошљавање-приоритет 
Владе Србије 

 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин 
разговарао је данас са представницима Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) о могућностима реализације активних мера у запошљавању 

и о изменама законског оквира у тој области која је међу приоритетима владе. 
На састанку јре било речи и о реформисању НСЗ у складу са европским стандардима, као и о 
активнијем приступу решавању проблема на тржишту рада. 
Вулин је разговарао са директором НСЗ Синишом Надбантићем и замеником директора 
Драганом Сикимићем и том приликом нагласио да је агресивно запошљавање један од 
најважнијих приоритета Владе Србије. 

Такође је указао да ће мере штедње које се предузимају свакако допринети бржем опоравку 
реалног сектора, ревитализацији привреде и повећању стопе запошљавања на тржишту рада. 
 У знак подршке мерама штедње акцији Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања придружили су се и запослени у НСЗ који су се одрекли дневница за 
службена путовања у земљи и иностранству, наводи се у саопштењу Министарства за рад. 

Представници НСЗ су информисали министра да је стопа незапослености у априлу ове године 
20,8 одсто, што је мање за 0,4 одсто у односу на исти период прошле године, као и да се у 
наредном периоду очекује њен даљи пад. 
Министар и представници НСЗ договорили су се да уз реализацију мера активне политике 
запошљавања, подрже и сваку иницијативу која це допринети ефикаснијем и бржем 
запошљавању, наводи се у саопштењу. 

(Танјуг) 
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