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Вулин: Успех владе ће се мерити смањењем 
незапослености 

Тањуг  

Министар за рад, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је данас да ће се 

успех владе мерити тиме колико се смањи незапосленост у Србији и побољша животни 

стандард грађана. 

Вулин је на представљању завршетка Твининг пројекта, који финансира ЕУ, рекао да је борба 

против незапослености важна и да је циљ да се изменама законске регулативе у тој области 

унапреди економски амбијент и услови за привређивање, а самим тим побљшају услови за 

рад. 

 

- Влада ће бити упешна онолико колико људи запослимо и живот грађана учинимо 

смисленијим, праведнијим и бољим - рекао је Вулин. 

 

Он је рекао да ће се зато изменити Закон о раду, односно законска регулатива, како би се 

побољшали услови за привређивање и пословање. 

 

- Са добром економијом имаћемо и задовољног радника - рекао је Вулин и захвалио 

партнерима из Европске уније на помоћи у оваквим пројектима. 

Вулин је рекао да ће се у наредном периоду пажња усмерити на смањење сиве економије. 

 

Твининг пројекат "Припреме институција тржишта рада у Србији за европску стратегију 

запошљавања" трајао је 26 месеци, а ЕУ је донирала два милиона евра за тај пројекат. 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/472695/Vulin-Uspeh-vlade-ce-se-meriti-smanjenjem-nezaposlenosti
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Успех Владе мериће се побољшањем животног 
стандарда 

Тањуг  

Београд - Успех Владе Србије мериће се побољшањем животног стандарда грађана и 

смањењем незапослености, за шта ће бити неопходне брже реформе у пореском систему, 

радном законодавству и политици запошљавања, речено је данас на скупу поводом завршетка 

Твининг пројекта који се односи на прилагођавање европској стратегији запошљавања. 

 

Министар за рад, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је да ће се успех 

владе мерити тиме колико се смањи незапосленост у Србији и побољша животни стандард 

грађана. 

 

Вулин је на представљању завршетка Твининг пројекта, који финансира ЕУ, рекао да је борба 

против незапослености важна и да је циљ да се изменама законске регулативе у тој области 

унапреди економски амбијент и услови за привређивање, а самим тим побољшају услови за 

рад. 

  

- Влада ће бити упешна онолико колико људи запослимо и живот грађана учинимо 

смисленијим, праведнијим и бољим - рекао је Вулин. 

 

- Ако би ова влада у једној реченици требала да истакне оно што је најважније, то је броба 

против незапослености, а без оваквих појреката то не немогуће - рекао је министар. 

 

Он је казао да ће се зато изменити Закон о раду, односно законска регулатива, како би се 

побољшали услови за привређивање и пословање. 

 

- Са добром економијом имаћемо и задовољног радника - рекао је Вулин и захвалио 

партнерима из Европске уније на помоћи у оваквим пројектима. 

 

Вулин је рекао да ће се у наредном периоду пажња усмерити на смањење сиве економије. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/472714/Uspeh-Vlade-merice-se-poboljsanjem-zivotnog-standarda
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Шеф Делегације ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт изразио је очекивање да ће ускоро бити 

усвојене измене Закона о раду како би тржиште рада у Србији поштало флексибилније. 

  

- Потребно је усвојити амандмане на нацрт Закона о раду, проширити обим политике 

запошљавања и спровести реформу пореског система - рекао је Девенпорт на завршној 

конференцији твининг пројекта "Припрема институција тржишта рада у Републици Србији за 

европску стратегију запошљавања". 

 

Он је оценио да је тренутно стање на тржишту рада у Србији неповољно и да је стопа 

незапослености дупло виша него у државама чланицама ЕУ. 

  

Девенпорт је додао да забрињава и то што удео сиве економије у Србији достиже 20 одсто 

бруто друштвеног производа. 

  

- Српска привреда и даље трпи велики број структурних слабости - приметио је амбасадор ЕУ. 

 

Према његовој оцени, покушаји српских власти претходних година да побољшају запосленост 

нису дали значајне резултате. 

 

Он је приметио да је стопа незапослености код младих 49 одсто и указао на то да је 

незапосленост код жена у Србији много израженија него кад су у питању мушкарци. 

 

- Кораци за повећање потражње за радном снагом зависе од успеха реформи чији је циљ 

отварање нових радних места и повећање запослености - казао је Девенпорт. 

 

Он је подсетио и да је ЕУ Србији претходних година донирала 148 милиона евра за повећање 

запослености. 

 

Када је реч о запошљавању, ситуација никад није била тежа ни у самој ЕУ у којој, како је 

рекао 26 милиона људи не успева да нађе посао. 

  

Из тог разлога Европска комисија је усвојила пакете мера за раст запослености и раст 

инвестиција, што је све део Евроске стратегије запошљавања 2020. 

 

У пројекту који је трајао 26 несеци учествовали су стручњаци Француске, Шведске и Румуније. 
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Тим поводом, француски амбасадор у Београду Франсоа Гзавије Денио оценио је да млади у 

Србији који заврше факултет нису увек оспособљени за рад и указао на пример своје земље у 

којој је уведено стажирање током студија. 

  

Према том моделу, француски студенти проводе два дана у недељи на пракси у предузећима. 

  

- Нова радна места не ствара администрација, већ компаније, а да се то деси потребне су 

реформе и то на веома динамичан начин - рекао је Денио. 

 

Шведски амбасадор Кристер Асп рекао је да је шведска влада пре неколико месеци наменила 

400 милиона евра земљама Западног Балкана, а Србији од тога припада 100 милиона евра, од 

чега ће део бити намењен повећању запослености. 

  

Према његовим речима, до краја године Шведска ће, захваљујући том износу, постати други 

највећи билатерални донатор у Србији, после Немачке. 

 

Асп се сагласио да Србија мора да настави са реформским курсом у побољшању радног 

законодавства, а напоменуо је и да су жене у нашој земљи неискоришћени потенцијал због 

чега морају да се промене "родни стереотипи на тржишту рада". 

  

Румуски амбасадро Даниел Бану оценио је да Србија као земља кандидат за чланство у ЕУ 

мора да усклади законодавство у овој области са законодавством Брисела. 

  

Твининг пројекат "Припреме институција тржишта рада у Србији за европску стратегију 

запошљавања" трајао је 26 месеци, а ЕУ је донирала два милиона евра за унапредјење 

ефиксаности политике запошљавања у нашој земљи и до сада је заједно са партнерима из ове 

три земље спроведено више од 100 активности. 
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Одржан панел о утицају поплава на буџетски дефицит Србије у организацији Данас 

конференс центра 

Павле Петровић: И пензије ће морати да иду 
доле 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Србија ће ову годину завршити са дефицитом од 8,7 одсто и јавним дугом већим од 
70 одсто бруто домаћег производа, због чега ће бити неопходно да се за 10 одсто смање и 
плате у јавном сектору и пензије на јесен - изјавио је јуче Павле Петровић, председник 
Фискалног савета, говорећи на панелу о утицају поплава на буџетски дефицит Србије у 
организацији Данас конференс центра. 

Петровић је, међутим, истакао да ће све жртве које ће због тога поднети грађани Србије бити 
узалудне ако Влада Србије истовремено не буде решила и питање јавних предузећа која 
стално гомилају нове дугове које после враћа држава. 

- Наша процена пре поплава је била да ће дефицит ове године бити 8,5 одсто БДП-а. Када се 
томе дода ефекат поплава, очекујемо дефицит од око 8,7 процената. Јавни дуг је сада око 65 
одсто БДП-а и до краја године очекујемо да ће прећи 70 одсто. Ове две цифре, дефицит и 
јавни дуг, говоре да су озбиљне мере неопходне. Потребно је да се смање и плате у јавном 
сектору и пензије. Ако би се смањиле само плате, ефекат би био само 0,2 одсто, што значи да 
би дефицит био 8,5 процената, а наредне године 7,5, што је неодрживо. Ако би се уз плате, за 
10 одсто смањиле и пензије, онда бисмо ову годину завршили са дефицитом од осам одсто, а 
наредну са око шест процената. Али, све ове жртве које би грађани поднели кроз смањење 
плата и пензија постају бесмислене ако се истовремено не би решило питање јавних 
предузећа. Шта ће у септембру или касније бити са Србијагасом? Да ли ће Влада поново 
морати да даје гаранције том предузећу за ново задуживање. Ако ће тако бити, онда се 
поставља питање има ли смисла жртве тражити на страни текуће потрошње, на платама и 
пензијама, ако Влада нема снаге да доведе у ред јавна предузећа - каже Петровић. 

Ситуацију, по његовим речима, додатно отежава то што подаци показују да порески приходи 
не расту, односно да се не види да је Влада успела да сузбије сиву економију и да на тај начин 
повећа наплату пореза. 

- Наши основни проблеми су били ту и пре поплава. Први је стање у јавним предузећима чији 
су губици прошле и ове године почели да се преваљују на буџет. Други су системски закони о 
пензијама и о раду које треба донети. Закон о раду мора да обезбеди ефикасније 
запошљавање и отпуштање. Тек на трећем месту је буџетски дефицит, који долази на ред тек 
када претходне ствари почну да се решавају - каже Петровић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pavle_petrovic_i_penzije_ce_morati_da_idu_dole.4.html?news_id=283248
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Говорећи о економским последицама поплава, председник Фискалног савета каже да 
прелиминарне процене те институције указују на то да ће поплаве довести до смањења 
производње за око 0,5 одсто БДП-а. Пошто је Савет још пре поплава прогнозирао стагнирање 
привредног раста у 2014, сада, после поплава, очекује пад привредне активности за пола 
процента. 

- Али, с друге стране, због тога што ћемо имати ефекте обнове и раст у грађевинарству, овај 
пад од пола процента ће делимично бити компензован. Зато је сада наша пројекција 
привредног раста за ову годину нешто испод нуле, можда на средини коридора од минус 0,5 и 
нула. Што се тиче утицаја поплава на дефицит, наша прва процена је да ће повећање 
дефицита бити око 100 до 150 милиона евра милиона евра, што је око 0,5 одсто БДП-а. Али, на 
другој страни имамо донације за које процењујемо да би могле да у највећој мери покрију овај 
раст дефицита, тако да би се на крају дефицит скоро минимално повећао за око 0,2 одсто 
БДП-а - закључио је Петровић. 

Мартин Керн, шеф сектора за програмирање помоћи Европске уније, истакао је да је ЕУ за 
Србију већ одвојила 30 милиона евра помоћи, али да ће коначна цифра бити знатно већа. Он је 
прецизирао да Србија може да рачуна на новац из Фонда солидарности ЕУ, на грантове, 
средства из ИПА програма за 2014. и 2015. годину и на билатералну помоћ земаља чланица 
Уније. 

- За четири недеље ће бити завршена процена штете од поплава, тако да ћемо коначну цифру 
имати у јулу. Радимо процену штете у транспортном и енергетском сектору, у водоснабдевању 
и на јавним зградама. Затим, врши се процена штете на приватним кућама, процењују се 
здравствени ризици, утицај на образовање и незапосленост и посебно се обрађује питање 
погођених припадника мањинских заједница. Трећа категорија коју процењујемо јесте штета у 
пољопривреди, у производњи, али и у сектору малих и средњих предузећа и трговини. На 
крају, урадићемо и макроекономску анализу утицаја поплава - рекао је Керн. 

Јелица Тимотијевић из Фонда за пензијско-инвалидско осигурање прецизирала је да у Србији 
има 1,72 милиона пензионера, међу којима око милион њих прима до и испод просечне 
пензије од 24.170 динара. 

- Пошто је прошле године стопа доприноса за Фонд ПИО подигнута са 22 на 24 одсто, удео 
прихода Фонда из доприноса повећан је са 51 на 55 одсто - рекла је Тимотијевићева. 

Остатак новца покривен је превасходно из буџета Србије. 

У Србији је укупно за пензије прошле године издвојено 496,9 милијарди динара. Саме пензије 
су порасле за четири процента у односу на 2012. годину. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vladislav_cvetkovic_u_sukobu_interesa.4.html?news_id=283249 

Данас сазнаје - Претходно руководство Агенције за приватизацију прикрило податак о 

пословној сарадњи са консултантском кућом ПWЦ 

Владислав Цветковић у сукобу интереса 

АУТОР: МИРЈАНА Н. СТЕВАНОВИЋ 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vladislav_cvetkovic_u_sukobu_interesa.4.html?news_id=283249
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Београд - Агенција за приватизацију (АП) од јануара 2010. до септембра 2013. није имала 
пословну сарадњу нити је на други начин ангажовала привредно друштво Прицеwатерхоусе 
Цооперс из Београда, а према расположивим подацима у посматраном периоду ни субјекти 
приватизације нису са том кућом уговарали ревизорско-консултантске услуге за поступке који 
се воде пред Агенцијом - тако је средином октобра прошле године гласио одговор Агенцији за 
борбу против корупције, који је у име АП потписао директор Сектора за људске ресурсе 
Александар Пановски, а саставила његова заменица Оливера Аранђеловић.  
 
На основу тога, закључено је да по одредбама које су на снази од јануара 2010. године, не 
постоји сукоб интереса и бивши директор АП Владислав Цветковић добио је сагласност да се 
запосли у Прицеwатерхоусе Цооперсу. Међутим, како Данас сазнаје из врха Владе, 
испоставило се да је АП у том тренутку прикрила податак о вишегодишњој сарадњи са ПWЦ-ом 
и накнадном провером је пре двадесетак дана утврђено да непосредна пословна веза постоји у 
око тридесетак већих предмета. Како је у тој ситуацији реч о класичном сукобу интереса, 
Агенција за борбу против корупције је повукла сагласност и наложила Цветковићу да у року од 
месец дана напусти место директора у ПWЦ-у. 

Прва сумња у веродостојност одговора добијеног из АП имала је Агенција за борбу против 
корупције, и крајем марта ове године послала је списак од девет предмета који су под 
контролом Агенције за приватизацију, са захтевом да се провери ко је био консултант. 
Испоставило се да је ПWЦ био ангажован не само у тих девет него и у још 20 приватизација. Уз 
то, АП је обавестио Агенцију за борбу против корупције да се ПWЦ у пуном називу, као кључна 
реч јавља у још 102 предмета, а као скраћеница у 233. Реч је о претрази која је извршена кроз 
базу која садржи 40 одсто унетих од укупно 800.000 докумената. 

- У моменту састављања одговора, прошле године, тадашњи директор Сектора општих послова 
Александар Пановски и његова заменица морали су да знају да је ПWЦ имао сарадњу са 
субјектима приватизације. То је било лако проверљиво с обзиром на висок степен 
дигитализације података у АП. Међутим, упркос јасном питању Агенције за борбу против 
корупције, негирана је било каква сарадња или индиректна веза Агенције или субјеката 
приватизације са ПWЦ. Тешко је поверовати и да Цветковић, који је иначе дао оставку на 
место директора Агенције за приватизацију, али је још чекао да га Влада разреши, није био 
упознат са садржајем спорног документа, битног за остваривање његовог приватног интереса - 
каже наш извор и подсећа да су Аранђеловићева и Пановски, формално, у моменту 
достављања одговора били подређени Цветковићу. 

Занимљиво је, додаје наш саговорник, да је ПWЦ имао сарадњу са АП и пре 2010. године, када 
је Цветковић био заменик директорке Агенције, Весне Џинић, али тај период није меродаван с 
обзиром да се одредбе из прописа који уређују забрану конфликта интереса примењују од 
јануара 2010, када је Цветковић био на челу АП. 

Према документима у које је Данас имао увид, ПWЦ је био ангажован у великим предметима 
који су били под контролом АП, попут реструктурирања Нибенс групе, спорном раскиду 
уговора о приватизацији Путника и Србијатуриста, затим у случају такође раскинутог уговора 
са купцем Фабрике опреме и делова из састава РТБ Бор, а на списку су и Дуванска индустрија 
Врање, Црвенка, Заваривач, БД Агро, Азотара, Икарбус, Хители Славија, Цементара из 
Косјерића... 

Услови 
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Фирме у реструктурирању биле су обавезне да ангажују консултантске куће чак и код израде 
бизнис планова. Својевремено је један од директора таквог предузећа новинару Данаса 
објашњавао да службе у фирми, са више искуства и бољим познавањем материје, могу да 
саставе квалитетнији бизнис план, али је Агенција за приватизацију инсистирала да узму 
одређену консултантску кућу која ће им тај документ „верификовати“. Наравно, за тај посао 
била је предвиђена позамашна надокнада коју је фирма морала да издвоји из свог иначе 
танког прихода. 

Директно и индиректно 

Са становишта нових законских одредаба, није нужно да АП и ПWЦ имају директно уговорену 
сарадњу, већ је битно и да ли до службеног контакта долази и индиректно. Активности ПWЦ-а 
за потребе фирми које потом остварују своја права у различитим поступцима пред АП, сматра 
се индиректним контактом и податке о томе је тражила Агенција за борбу против корупције. 

Пример 

У пракси, ПWЦ пружа, на пример, консултантско-ревизорске услуге фирми БД Агро оз 
Добановаца, која је у режиму контроле Агенције за приватизацију и дужна је да докаже како 
поштује уговор и извршава инвестицију, да уговор не би био раскинут. То доказује 
ревизорским извештајем ПWЦ. Затим комисија на чијем је челу, испред АП Владислав 
Цветковић, верификује то улагање и поступање купца БД Агро. Ако Цветковић након тога 
заснује радни однос у ПWЦ-у, то је флагрантан конфликт интереса и јасно је да не би добио 
сагласност Агенције за борбу против корупције да је та институција на првобитни захтев од АП 
добила тражене информације - тврди извор Данаса. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/strajk_u_metal_sistemima.4.html?news_id=283243 

Штрајк у Метал системима 
АУТОР: З.РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Самостални синдикат крагујевачког предузећа у реструктурирању Метал системи 

организовао је јуче, у подне, једносатни штрајк упозорења у којем је учествовала већина 

запослених. 

 Они су од Министарства привреде и Надзорног одбора поново затражили смену актуелног 
пословодства фирме, које сматрају одговорним за све израженију пословно-финансијску 
агонију фабрике. Радници су најавили скорашњу радикализацију протеста уколико 
Министарство привреде и Надзорни одбор предузећа наставе да игноришу њихов захтев и 
поручили да „сматрају да пословање предузећа треба да истраже надлежни државни органи“. 

- Имамо конкретне доказе о томе да је државна финансијска подршка Метал системима 
ненаменски трошена, о чему смо благовремено обавестили Министарство привреде, Агенцију 
за приватизацију и првог човека српске Владе Александра Вучића. Одговор ни од кога нисмо 
добили, а како је урушавање фабрике настављено, није нам преостало ништа друго него да се 
протестима боримо за опстанак предузећа, рекао је нашем листу председник Синдиката у том 
предузећу Милош Танасковић. Он је демантовао саопштење пословодства у којем се тврди да 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/strajk_u_metal_sistemima.4.html?news_id=283243
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у штрајку нису учествовали запослени у производној целини Метал система - „Застава 
процесна опрема“. 

Синдикат тврди да је рад пословодства у претходном периоду карактерисало партијско и 
„буразерско“ запошљавања, затим инвестиционе одлуке које нису комплетирале процес 
производње, већ јачале бирократски апарат уз обилато коришћење државних пара, те 
реализација организационих и других припрема за цепање фабрике за будућу дириговану 
приватизацију (продају) познатим појединцима, а замерају и због ненаменског трошења 
државних субвенција. 

Подобнима зараде, неподобнима откази 
Повод за нови протест био је сазнање Синдиката да је пословодство појединим подобним 
радницима у тајности исплаћивало целокупан износ заосталих зарада, док је преостале 
раднике позивало да се уздрже од подношења тужби како би сачували фабрику. „Радници 
који сматрају да су тиме обманути масовно подносе тужбе за принудну наплату заосталих 
зарада, а то може да изазове финансијски слом“, упозоравају синдикалци и наглашавају да 
„неподобни“ радници све чешће добијају претње отказима. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/povecane-sume-pausalnog-nameta-izazvale-buru-negodovanja-preduzetnika 

Повећане суме паушалног намета изазвале буру 
негодовања предузетника 
 

Већина обвезника који порез плаћају паушално изузетно су незадовољни решењима која 
су почела да стижу ових дана: многима су суме вишеструко повећане. 

Тим поводом огласила се и Пореска управа Србије. Порески стручњаци сматрају да би било 
боље када би обвезници порез плаћали преко пословних књига – тада би то било према 
њиховој стварној економској снази. Међутим, ни надлежнима то баш не одговара јер подаци 
говоре да се статистички по обвезнику више убере од паушалаца него од оних „књигаша“. 
Осим тога, надлежни немају ни довољно порезника који би контролисали оне који воде књиге 
тако да ћемо, по свој прилици, имати још доста оних који порез плаћају одока. 

У саопштењу које је  Биро за информисање Пореске управе Србије доставио медијима каже се 
да су услови за паушалне обвезнике дефинисани Уредбом. Она је пак мењана у децембру 
прошле године, односно дошло је до промене основице за поједине категорије обвезника. 
Адвокати су распоређени у групу с осталим услугама везаним за високо образовање а група у 
којој су се до ове године водили је укинута. Истим изменама је за већину занатских 
делатности основица коригована наниже. 

Осим разврставања по групама делатности које имају јединствену основицу за утврђивање 
паушалних обавеза, на висину пореза утиче и остварена зарада у Републици и општини где 
обвезник послује. Зато је паушал код одређеног броја обвезника порастао а код других 
смањен. Поједини обвезници су лане имали умањене обавезе у односу на 2102. а ове године 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/povecane-sume-pausalnog-nameta-izazvale-buru-negodovanja-preduzetnika
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повећање. Пореска управа саветује незадовољним обезницима да се јаве надлежној 
организационој јединици ПУ. Ту ће надлежни преиспитати корективне факторе и видети да ли 
су добили валидна решња или има разлога да се она мењају. 

Брига порезника за паушалне обвезнике је сасвим разумљива. У Србији чак 90 одсто 
привредних активности обављају мала и средња предузећа, а од тога је две трећине оних који 
порезе плаћају паушално. Зато није чудо што се о њима води толико рачуна. Посебно што је 
већина најавила да ће, уколико се не уваже примедбе и тешки услови пословања, затворити 
своје бизнисе и прећи у „сиву“ зону где већ послује њихова нелојална конкуренција. 

Д. Вујошевић 
  

Шта је праведније 
Иначе, паушални обвезници у радовима плаћају своју обавезу најмање 15.000 динара месечно, 
а најчешће та обавеза износи више од 20.000. Је ли то много или мало – знају само они. 

– Плаћање пореза преко књига свакако би било праведније али би контроле морале да буду 
чешће – каже порески стручњак Ђерђ Пап. – Међутим, код нас је у многим општинама ионако 
мали број пореских инспектора још смањен. Тачније, када неко оде у пензију, на његово 
место не долази нови кадар. 

Таква штедња на пореској администрацији очигледно се не исплати. Ефикаснији и праведнији 
систем опорезивања малих и средњих предузећа и предузетника још ћемо тражити. Али добро 
је бар што порезници показују интересовање за незадоољство и позивају обвезнике на 
разговор о томе, објашњење и корекцију ако за то има разлога. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/strajk-u-pirotskom-%E2%80%9Eprvom-maju%E2%80%9D 

Штрајк у пиротском „Првом мају” 
 

Око седам стотина радника прве смене компаније „АХА Мура – Први мај“ у Пироту 
обуставило је производњу, напустило фабрику и окупило се испред зграде општине 
Пирот. 

Радници захтевају помоћ општине у решавању судбине фабрике која запошљава 1.300 
радника. Пиротска фабрика је власништво компаније „АХА Мура“ из Словеније која је, због 
дуговања Пореској управи Словеније, крајем прошлог месеца отишла у стечај. 

Повереник АСНС-а у тој фабрици Владица Маринковић казао је да су радници спонтано 
напустили фабрику, незадовољни чињеницом да је судбина фабрике потпуно неизвесна, да 
нису исплаћене две трећине априлске зараде, а нису редовно уплаћивани ни доприноси. 
Додао је и да су у понедељак директорка и финансијски директор фабрике ишли у Београд на 
разговоре о судбини фабрике, али да радницима нико није ништа рекао. 

– Ово се десило спонтано – казао је Маринковић. – Радници су изашли ван круга фабрике и 
очекујемо да нам се у име општине обрати председник општине Владан Васић, који је 
учествовао у купопродаји фабрике, да би нам појаснио ситуацију. Такође, за 2014. годину 
радницима нису уплаћивани доприноси. Дошли смо овде јер желимо да радимо, а синдикат 
стоји уз раднике. Радница Гордана Павлов казала је новинарима да радници траже да им се 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/strajk-u-pirotskom-%E2%80%9Eprvom-maju%E2%80%9D
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обрати председник општине Владан Васић, који је, како је рекла, у предизборној кампањи 
наступао са слоганом да је успешно приватизовао „Први мај“. 

„Због тога сада тражимо да нам се обрати Васић„, казала је Павлова и додала да су нарочито 
угрожени млади радници, од којих неки имају по осам или десет хиљада динара плате, док 
старији радници имају од 25.000 до 30.000 динара. 

Радницима се није обратио Васић, али је њихову делегацију у име општине примио заменик 
председника Скупштине општине Пирот Александар Ћирић који је радницима поручио да је 
локална самоуправа њихов савезник. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/472770/Direktor-Krusik-ima-buducnost 

Директор: Крушик има будућност 

Бета  

Нови директор ваљевског Крушика Младен Петковић изјавио је данас да та фабрика наменске 

индустрије има будућност и да није пред затварањем, док је првомајски проглас Самосталног 

синдиката фабрике оценио злонамерним. 

"Крушик није пред затварањем већ је на новом почетку. Уговорених послова има за целу 2014. 

годину и ради се на њиховој реализацији", рекао је Петковић у првом интервјуу откако је 3. 

јануара преузео ту компанију за регионалне интернет новине Колубарске.рс. 

  

Додао је да се порези и доприноси на зараде редовно уплаћују од јануара 2014, што није био 

случај од почетка 2010. године. Уз то, на крају априла ове године, Крушик је остварио добит 

од 29 милиона динара, док је у истом периоду 2013. године забележен губитак од 455 милиона 

динара. 

  

Петковић је најавио нове инвестиције - у нову капислану од око пет милиона евра, а за 

набавку машине за израду комора ракетних мотора од око 1,5 милиона евра. 

  

Директор је оценио како су наводи појединаца из Самосталног синдиката Крушика у 

првомајском прогласу "апсолутно нетачни и злонамерни, а у функцији су остварења њихових 

личних интереса и интереса претходног руководства". 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/472770/Direktor-Krusik-ima-buducnost
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Петковић је казао да је пореско дуговање Крушика од 11 милијарди динара највећи проблем са 

којим се та компанија сусреће с обзиром на то да ће највећи део тог дуговања бити решен 

спровођењем закључака Владе Србије. 

  

Он је додао да је 3. јануара, при преузимању Крушика, затекао укупан дуг од 4,4 милијарде 

динара, рачун предузећа блокиран од новембра 2011. на износ од 1,4 милијарде динара, као и 

слаб банкарски кредибилитет компаније. 

  

У Крушик" није било отпуштања, у фабрици је и даље запослено 1.236 

радника, који примају "минималац" од 25.000 динара. 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=11&nav_id=859588 

Радници 1. маја у агонији незнања 
 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 
 

Београд -- Око седам стотина радника прве смене компаније "АХА Мура Први мај" Пирот 

обуставило је производњу, напустило фабрику и окупило се испред зграде општине 

Пирот. 

Радници захтевају помоћ општине у решавању судбине фабрике која запошљава 1.300 

радника. 

Пиротска фабрика је власништво компаније "АХА Мура" из Словеније која је, због дуговања 

према Пореској управи Словеније, крајем прошлог месеца отишла у стечај. 

Повереник АСНС синдиката у овој фабрици, Владица Маринковић, казао је да су радници 

спонтано напустили фабрику незадовољни чињеницом да је судбина фабрике потпуно 

неизвесна, да нису исплаћене две трећине априлске зараде, а нису уплаћивани редовно ни 

доприноси.  

 

Додао је и да су у понедељак директорка и финансијски директор фабрике ишли у Београд на 

разговоре о судбини фабрике, али да радницима нико није ништа рекао.  

 

"Ово се десило спонтано. Радници су изашли ван круга фабрике и очекујемо да нам се у име 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=11&nav_id=859588
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општине обрати председник општине Владан Васић, који је учествовао у купопродаји 

фабрике како би нам појаснио ситуацију. Такође, за 2014. годину радницима нису 

уплаћивани доприноси. Дошли смо овде јер желимо да радимо, а синдикат стоји уз 

раднике", казао је Маринковић.  

 

Једна од радница, Гордана Павлов, казала је новинарима да радници траже да им се обрати 

председник општине Владан Васић, који је, како је рекла, у предизборној кампањи наступао са 

слоганом да је успешно приватизовао 'Први мај'.  

 

"Због тога сада тражимо да нам се обрати Васић", казала је Павлова и додала да су 

нарочито угрожени млади радници, од којих неки имају по осам или десет хиљада динара 

плате, док старији радници имају од 25.000 до 30.000 динара.  

 

Радницима се није обратио Васић, али је њихову делегацију у име општине примио заменик 

председника Скупштине општине Пирот Александар Цхирић који је радницима поручио да је 

локална самоуправа њихов савезник, али и да нема много расположивих средстава за 

решавање ове ситуације.  

 

"Свесни смо свих проблема који постоје и покушаћемо да заједно апелујемо на државу и са 

државом покушамо да решимо тај проблем, јер једино тако можемо да га решимо. Први 

састанак је већ у петак у министарству", рекао је он.  

 

Држава сигурно неће бити на губитку јер може да наплати гаранције које су Словенци дали 

приликом куповине фирме, али је најгори могући сценарио да држава наплати гаранције, јер 

ће онда радници сигурно остати без посла, рекао је Ћирић радницима, и апеловао на њих да 

се врате у фабрику, како би послали позитиван сигнал, да желе да раде.  

 

Након проглашења стечаја у компанији "АХА Мура" у Мурској Соботи, свим запосленима у 

тамошњој фабрици су, сходно словеначком законодавству, подељени откази. У Пироту је 

прошле недеље боравио и стечајни управник фабрике у Словенији који је најавио да се на 

решавању судбине пиротске фабрике ради на највишем међудржавном нивоу и да су о томе 

већ разговарали и премијер Александар Вучић и словеначки председник Борут Пахор. 
 

 

 

 


