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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:513408-Crna-knjiga-za-lose-direktore 

Crna knjiga za loše direktore 
D. I. Krasić  

Evidentiraće se rukovodioci koji su upropastili firme. Osnov za upis - blokada raĉuna duža od 

60 dana, steĉaj, likvidacija... Zabrana osnivanja novih preduzeća 

NAMERNO uvoĎenje firme u stečaj, a potom prebacivanje posla na novoosnovano preduzeće uskoro 
neće biti lako ostvarivo u Srbiji. Čim zaţivi zvanična evidencija, zasad nazvana registar 
diskvalifikovanih lica, u njoj će se nalaziti svi direktori čija su preduzeća u blokadi duţoj od 60 
dana, ili su u stečaju, prinudnoj likvidaciji, ili pod sudskom kaznom. I dok god im se imena nalaze u 
ovom registru, biće im zabranjeno osnivanje novih preduzeća. 
 

Radna grupa izradila je prvu verziju teksta novog propisa pod imenom Zakon o privremenim 
ograničenjima prava lica na sticanje i vršenje odreĎenih prava u privrednim subjektima i 
obavljanje privredne delatnosti. U ovom mesecu se očekuje javna rasprava, potom usvajanje 
zakona do kraja ove i početak rada novog registra do sredine iduće godine. 
Osim blokiranih računa, stečaja i likvidacije, „kandidati“ za upis u registar biće i oni sa raznim 
vrstama sudskih kazni. 
- Reč je o izrečenim pravosnaţnim ili izvršnim sudskim zabranama i merama bezbednosti u sudskom 
postupku, merama zabrane u upravnom postupku i drugim izrečenim merama u postupcima koje 
vode druga pravna lica kao vršioci javnih ovlašćenja, koje za pravnu posledicu imaju ograničenje 
sticanja ili vršenja prava lica u privrednom subjektu ili obavljanje privredne delatnosti - objašnjava 
za „Novosti“ Zvonko Obradović, direktor Agencije za privredne registre, inače član radne grupe za 
izradu zakona. 
Ograničenje prava na osnivanje nove firme biće privremenog karaktera i trajaće dok se račun ne 
deblokira, dok se ne zaključi ili obustavi stečajni postupak ili prinudna likvidacija, odnosno do 
isteka sudske kazne. Tada se briše i zapis iz registra diskvalifikovanih lica. 
SKORO 100.000 FIRMI U DUGOJ BLOKADIPODACI Agencije za privredne registre pokazuju da je 
tokom 2013. godine u Srbiji bilo tačno 99.886 preduzeća i radnji koje su u blokadi bili duţe od 180 
dana. Imena njihovih direktora trebalo bi da se naĎu na spisku onih kojima će biti zabranjeno 
osnivanje novih preduzeća. Trenutno u Srbiji u nadleţnosti Agencije za licenciranje stečajnih 
upravnika ima aktivnih 1.425 stečajeva koje vodi 330 upravnika. 

- Zakonom će biti propisano formiranje registra koji će voditi objedinjene elektronske podatke iz 
Narodne banke Srbije (o blokadama računa), APR, kaznenih evidencija MUP-a, Ministarstva pravde i 
sudova, drugih drţavnih organa koji izriču zabrane i kazne, na osnovu kojih će Agencija za 
privredne registre moći da izvrši brzu proveru podataka o graĎanima koji podnesu zahtev za 
osnivanje novog pravnog lica ili preduzetničke radnje - objašnjava Obradović. - Ukoliko su lica 
upisana u ovaj registar, odbiće se registracija osnivanja novog pravnog lica. 
Čim nastupi razlog za upis u ovaj registar, ona će biti elektronski „proknjiţena“ u roku od 24 sata. 
 
U REGISTRU I SVI ORGANI UPRAVLjANjA 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:513408-Crna-knjiga-za-lose-direktore
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U REGISTAR diskvalifikovanih lica neće biti upisivani samo direktori, već svi organi upravljanja, 
odnosno oni koji imaju odlučujuću ulogu u donošenju poslovnih odluka, jedan je od predloga u 
nacrtu zakona koji treba da proĎe proveru u javnoj raspravi. 
- Zakon će se najverovatnije odnositi na pravna i fizička lica, na sticanje i vršenje članskih prava, 
preduzetnike, upravljačka prava, prava nadzora, prava zastupanja i prava obavljanja privredne 
delatnosti, zatim akcionare koji poseduju više od 25 odsto udela u javnim akcionarskim društvima. 
Neće se odnositi na povezana lica, jer ne postoji drţavni organ koji vodi takvu vrstu evidencije - 
ističe Zvonko Obradović. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:513397-Ozbiljni-problemi-u-ansamblu-Kolo 

Ozbiljni problemi u ansamblu „Kolo“ 
Dragana MATOVIĆ  

Problemi u našem najstarijem ansamblu koji neguje narodne igre i pesme. Ĉlanovi UO i NO 

podneli ostavke i ne sastaju se sedam meseci 

KOLO, naš najstariji ansambl koji neguje narodne igre i pesme, kao da je pušten niz vodu. Prošlo je 
sedam meseci od kako su pod pritiskom zaposlenih dr Dragan Milinković Fimon, v. d. direktora, i 
članovi Upravnog i Nadzornog odbora ansambla podneli ostavke. Ali, oni koji odlučuju o njihovom 
postavljenju i razrešenju, ponašaju se kao da o tome ništa ne znaju. 

Situaciju dodatno komplikuje to što se ni Upravni, niti Nadzorni odbor od tada ne sastaju, pa samim 

tim i ne kontrolišu i upravljaju radom ustanove. Istovremeno, v. d. direktora ansambla preuzeo je i 

njihove ingerencije i samostalno donosi sve odluke. Tako je, izmeĎu ostalog, 2. jula, kada je 

ispunio oba uslova za penziju, sam sebe penzionisao. A, od tada, posao v. d. direktora radi 

honorarno uz, kako nezvanično saznajemo, „skroman“ mesečni honorar od 90.000 dinara koji je 

sam sebi dodelio. 

U pismu koje su nedavno uputili ministru kulture i informisanja Ivanu Tasovcu, članovi Samostalnog 

sindikata „Kola“ naveli su i da je Milinković u više navrata „postupio na sebi svojstven način“, 

kršeći Statut, i poslao sebe na sluţbena putovanja u inostranstvo. U svojim odlukama direktor 

navodi da je njegovo putovanje u interesu ansambla „Kolo“, te da on, budući da se stari UO ne 

sastaje, a da novi nije imenovan, sebe šalje u Crnu Goru, Makedoniju i Republiku Srpsku. Sindikalci 

tvrde da je v. d. direktora uredno uzeo devizne dnevnice, ali nikada nije dostavio ugovore o 

saradnji ili gostovanju sa tih putovanja. 

Pismo, koje je potpisao Janko Dimitrijević, predsednik Samostalnog sindikata „Kola“ nije prvo koje 

je upućeno ministru Tasovcu. U meĎuvremenu, 10. jula u „Kolo“ je stigao dopis iz Ministartsva 

kulture u kome se navodi da „članove Upravnog i Nadzornog odbora „Kola“ imenuje i razrešava 

Vlada Srbije“, a u kome se zaključuje da „do momenta razrešenja od strane Vlade, oni i dalje vrše 

svoju funkciju“. MeĎutim, u navedenom dopisu trenutna situacija u kojoj Upravni i Nadzorni odbor 

ne obavljaju svoje duţnosti i time blokiraju rad „Kola“, a „usput“ su podneli ostavke, nije 

razmotrena. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:513397-Ozbiljni-problemi-u-ansamblu-Kolo
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SCENA CEO SVETDOK su se drugi izborili za svoj prostor, ansambl „Kolo“ je i posle 67. umetničke 
sezone podstanar u Ustanovi kulture Palilula u Beogradu, a drţava svakog meseca plaća zakupninu. 
Članovi ansambla u šali kaţu da su kao nomadi i da je njihova scena celi svet. 

„Novostima“ je u Ministarstvu kulture rečeno da analiziraju situaciju i uzroke koji su doveli do 

ovakvog stanja, te da će uskoro predloţiti mere kako bi se problem rešio. 

Zaposleni u ansamblu su, meĎutim, zabrinuti da rešenje iz Ministarstva ne stigne prekasno. 

Prethodnih godina imali su od 80 do 130 nastupa godišnje, dok ih je prošle godine bilo samo 36. U 

ovoj godini nastupali su samo 23 puta. 

U „Kolu“ nam je nezvanično rečeno da nije poljuljano samo funkcionisanje, već i meĎuljudski 

odnosi. 
 
DRAGAN MILINKOVIĆ: ODGOVORI DRUGOM PRILIKOM 

POKUŠALI smo da razgovaramo sa Draganom Milinkovićem, ali su nam u „Kolu“ rekli da je 

otputovao u inostranstvo. Poslali smo mu pitanja i-mejlom. Odgovore nismo dobili, ali nam je 

Milinković napisao da je u Iranu, u ţiriju filmskog festivala Isfahan, a da su internet konekcije tamo 

„baš slabašne“. 

- Veoma mi je drago što ste odlučili da pišete tekst o „Kolu“, pa mi je zaista ţao što nisam stigao 

da odgovorim na inspirativna i iznad svega korisna pitanja - napisao nam je Milinković. 

- Uveren sam da biste i vi i vaši čitaoci iz mojih odgovora stekli nešto realniju sliku o stvarnom 

stanju i teškoćama kroz koje prolazi naš nacionalni ansambl, na koji bi trebalo svi da budemo 

ponosni. Bilo kako bilo, zahvalan sam vam unapred za sve što napišete, uveren da će to biti korisno 

za „Kolo“, pa i za one koji su vas motivisali da pišete. Ostajem vam u potpunosti na raspolaganju 

za eventualni razgovor u nekim vremenski i prostorno komotnijim okolnostima. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/500165/Penzionerima-bolje-u-Albaniji-od-nas-losija-samo-Ukrajina 

SRBIJA PO KVALITETU ŽIVOTA STARIJIH NA 78. 
MESTU 

Penzionerima bolje u Albaniji, od nas lošija samo Ukrajina 

Isidora Kranjčević  

Samo je Ukrajina u Evropi lošija od Srbije po kvalitetu ţivota starijih osoba, objavio je Globalni 

pokret za prava starih osoba “Help ejdţ”. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/500165/Penzionerima-bolje-u-Albaniji-od-nas-losija-samo-Ukrajina
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Kliknite za uvećanje (+) 

Na rang-listi koja obuhvata 96 drţava, Srbija je na neslavnom 78. mestu, gde joj “društvo prave” 

Venecuela, Turska, juţnoafričke i azijske zemlje. 

 

Kada je reč o regionu, Srbija je ubedljivo na najniţoj poziciji. Slovenija je na visokom 29. mestu 

svetske liste, Albanija na 53, Hrvatska na 67, a Crna Gora je odmah iza, na 68. mestu. 

 

Najbolja drţava za stare je Norveška, slede Švedska i Švajcarska, a meĎu prvih 10 su još Kanada, 

Nemačka, Holandija, Island, SAD, Japan i Novi Zeland. Stari najgore ţive u Avganistanu, koji je 

poslednji na listi, zatim Mozambiku i u Pojasu Gaze. 

 

Ovo istraţivanje ocenjivalo je četiri kategorije za ţivot i to: kvalitet ţivota, povoljnost okruţenja, 

zdravstveno stanje i sigurnost prihoda. U pogledu mogućnosti da pruţi kvalitetan ţivot starima 

Srbija je čak na 92. mestu. Povoljnost okruţenja je nešto bolje ocenjena, pa je svrstana na 67. 

mesto. Nešto je bolja situacija sa zdravstvenim stanjem jer je Srbija tu na 62. mestu. Sigurnost 

prihoda stavila nas je na 49. mesto. 

 

Izuzev Japana, koji je na devetom mestu, sve druge drţave u prvih 10 su iz zapadne Evrope, 

http://www.blic.rs/data/images/2014-10-05/520863_12_lb.jpg?ver=1412537844.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-10-05/520863_12_lb.jpg?ver=1412537844.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-10-05/520863_12_lb.jpg?ver=1412537844.jpg
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severne Amerike i Australije (Novi Zeland). Afričke zemlje čine polovinu zemalja sa najniţim 

rangom. Ove zemlje, meĎu kojima je i Srbija, imaju najniţe ocenjene mogućnosti za kvalitetan 

ţivot i zdravstveno stanje svojih starih. 

  

Polovinom veka u Srbiji 36,4 odsto penzionera 

Prema očekivanom procentu populacije starije od 60 godina, 

koji je uradio “Help ejdţ”, u poreĎenju sa trenutnih 21,6 

odsto, u Srbiji za 36 godina biće 36,4 odsto stanovništva u 

penziji. Njihov broj je i sada veći od broja zaposlenih, a 

najniţe penzije daleko su od dovoljne i potrebne sume za 

ţivot. Tako je prosečna penzija za gotovo milion i po 

penzionera u Srbiji u julu bila 26.312 dinara, a više od pola 

miliona penzionera prima penziju niţu od 20.000 dinara. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/500357/Djogovic-Ne-sme-biti-izuzetih-profesija-od-smanjivanja-plata 

Đogović: Ne sme biti izuzetih profesija od 
smanjivanja plata 

Tanjug 

Vlada Srbije nikako ne bi smela da popusti usled najavljenih protesta sindikata policije, prosvete ili 

zdravstva, i pristane da izuzme neke od njih od planiranog smanjivanja plata, ocenio je danas 

saradnik Instituta za istraţivanja trţišta (IZIT) Saša Đogović. 

 - Izdvajanje pojedinih delova javnog sektora je neizvodljivo, jer ako popustite policiji, traţiće i 

zdravstvo, a onda i prosveta i na kraju to neće biti "veštačka pluća za budţet" kako je planirano -  

rekao je Đogović novinarima na predstavljanju najnovijeg izveštaja IZIT-a. 

Đogović je podsetio da je solidarni porez "pojela" Ţelezara Smederevo, i da je to bila uzaludna 

ţrtva, i zato je poručio da bi sada morale da se sprovedu najavljene reforme. 

 - Vreme za čekanje nam je već isteklo, a to se vidi po tome što se pribeglo smanjivanju plata i 

penzija -  ocenio je on. 

Kako je naveo, za sada ţivimo u "ekonomiji nagoveštaja" i u "v.d. stanju", a od reformi nije bilo 

mnogo toga konkretnog, posebno kada je reč o javnom sektoru u celini. Takva ekonomija, kako 

kaţe, puna neizvesnosti, samo podiţe cenu izlaska iz krize na više kote. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/500357/Djogovic-Ne-sme-biti-izuzetih-profesija-od-smanjivanja-plata
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 - Da se pre četiri godine krenulo u reforme danas ne bi morali da smanjujemo plate i penzije, a da 

smo ih započeli prošle godine, sada bi i smanjenje od 10 odsto bilo dovoljno. Svaki dalji protok 

vremena ispostaviće cenovnik -  rekao je Đogović podsetivši da je plan da se u ovoj godini rezovima 

uštedi 750 do 800 miliona evra. 

 

On je naveo da neke procene govore da će Srbija i sledeću godinu završiti u recesiji i da je sada 

pitanje da li će vlada morati da uvede i druge mere štednje. 

 

 - Mnogi su ocenili da Srbiju u 2015. očekuje recesija, a da li ćemo i u 2016. ići ka recesiji ili ne, 

zavisiće od toga da li će reformski potezi biti kozmetički ili suštinski -  rekao je on. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vucic-Necemo-da-zatvaramo-Zelezaru-Smederevo.sr.html 

Вучић: Србија неће напустити железару 

Преговори с будућим стратешким партнером биће готови до нове године, изјавио је премијер 

Александар Вучић у Смедереву 

Смедерево – Мирно спавајте. Србија неће напустити „Железару Смедерево” и неће вас 
оставити на цедилу, јер без ње нема озбиљне државе”, рекао је премијер Александар Вучић 
радницима те фабрике челика. 
Вучић је са руководством фабрике, представницима синдиката и града Смедерева најпре 
обишао погоне железаре. Потом је окупљеним радницима поручио да ситуација није нимало 
лака и једноставна, али да упркос томе држава неће затварати челичану. 

– Железара нас кошта између 8,5 и 10 милиона евра месечно, тражимо стратешког партнера и 
разговори су при крају. Не могу да кажем да су завршени, остале су још две важне ствари које 
би требало да остваримо. Мислим да смо близу договора и надам се да ће све то бити 
завршено пре нове године – рекао је премијер. 

 Подсетио је да је железара банкама дужна 260, а осталим добављачима још 12 милиона евра. 
Те дугове држава мора да преузме на себе. 

– Знате да у сировинама има око 145 милиона евра и да нам је потребно још око 250 милиона 
како би радиле обе високе пећи. Зато тражимо партнера који ће заједно са нама или сам 
умети да извуче Србију из кризе. Ова фабрика носи наш бруто домаћи производ – поручио је 
Вучић. 

Замолио је раднике да буду још марљивији и покажу да железара може да произведе више од 
два милиона тона челика јер, како је рекао, „ови који хоће да уђу у железару траже много од 
државе”. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vucic-Necemo-da-zatvaramo-Zelezaru-Smederevo.sr.html
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– Мислим да ови са којима смо близу договора неће да смањују број људи. Напротив. Мислим 
да ће им према плановима које имају бити потребно бар још 200 људи више – изјавио је 
премијер и поручио да ће Србија од 2015. имати велике пројекте, па ће више челика бити 
потребно и за домаће тржиште. 

Расте финска хала 
Александар Вучић је након железаре обишао и градилиште на коме град зида халу од 20.000 
квадрата финској ПКЦ групи за производњу ауто-каблова. Пре месец дана премијер је на тој 
локацији поставио камен темељац. 

– Пре тачно месец дана били смо овде. План је да 7. децембра све завршимо и да се ПКЦ 
усели. Ово је импресивно, радови одлично напредују, што показује да наше компаније имају 
снаге за велике послове. Ово је важан пројекат, не само за Подунавски округ, већ за целу 
Србију. Да покажемо страним пријатељима да смо поуздан партнер – рекао је Вучић заказавши 
нови састанак на градилишту ПКЦ-а за 7. децембар. 

О. Милошевић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vucic-pkc-ce-zaposliti-bar-2000-ljudi 

Вучић: ПКЦ ће запослити бар 2.000 људи 
 

СМЕДЕРЕВО: Премијер Србије Александар Вучић најавио је да ће 7. децембра бити 
завршен објекат финске компаније ПКЦ у Смедереву, и навео да ће та компанија 
запослити 2.000, а могуће и више људи. 

Вучић је приликом обиласка објекта, који је почео да се гради пре месец дана, а данас се 
ставља под кров, рекао да све изгледа импресивно и да је јасно да ће до поменутог рока бити 
завршен читав посао. 
"То показује да су наше компаније, када има воље, снаге и контроле, у стању да направе све 
велике послове", рекао је премијер новинарима. 
Додао је да ће бити драматично мањи број незапослених у Смедереву од онога што је ниво 
Србије и да је коначно та линија раста незапослености заустављена и окренута у другом 
смеру. 
Према његовим речима, Железара, Петрохемија и Бор су најважнија питања за Србију, те да 
верује да ће та питања бити успешно решена и да ћемо показати да смо поуздан партнер. 
Осврнувши се на ФАП, премијер је рекао да држави много значи када се обезбеди посао за 
600, 700, 800 људи и да ће много значити када се камиони буду производили. 
Без тешке индустрије, модерне технологије, аутомобилске индустрије, Србија не може да 
успе, рекао је Вучих 
"Србија има тешку индустрију и руднике и то може да искористи", навео је премијер. 
Напоменуо је да је ове године Велика Британија имала највећи привредни раст у Европи од 3,4 
одсто, и додао да, ако Србија искористи све потенцијале и буде ли све по плану велике су 
шансе да нам, како је рекао, Велика Британија неће "много побећи" 2016. године. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vucic-pkc-ce-zaposliti-bar-2000-ljudi
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Премијер је најавио и да ће у другој половини децембра бити отворена топионица у Бору. 
Све и да Србија нема руду, већ да само увози концентрат, то био чист профит од четири до пет 
милиона евра, рекао је Вучић и додао да уколико будемо отворили руднике Церово, Борску 
јаму, Мајданпек, профит би износио између 40 у 50 милиона евра. 
То се, додао је, у овом тренутку све не види јер је много тога започето ове године, али 
резултати ће стићи крајем 2015. године и у 2016. години. 

  

Далеко одмакли разговори са америчким Есмарком 
СМЕДЕРЕВО: О стратешком партнерству за Железару Смедерево разговори су одмакли "веома 
далеко" са америчком компанијом "Есмарк стилом", али се разговори воде и са другим 
потенцијалним партнерима, рекао је у Смедереву премијер Александар Вучић. 
  

Он је, током обиласка градилишта где ће финска ПКЦ група изградити фабрику кабловских 
сетова за комерцијална возила у Смедереву, рекао новинарима да се о стратешком 
партнерству за Железару разговара и са више руских компанија, али и са онима из Индије, па 
чак се "отварају могућности и за разговоре са неким кинеским компанијама". 
 "У овом случају водимо рачуна о радницима Смедерева и то неће бити политичка одлука", 
рекао је Вучић одговарајући на питање новинара са којим потенцијалним партнером су 
разговори отишли најдаље и да ли смо "ближи Истоку или Западу" када је реч о партнеру. 
Свакако вреди улагати у Железару иако би њено затварање "било најлакше решење", рекао је 
премијер. 
Иначе, Вучић је након разговора са руководством и радницима рекао да држава неће 
затварати Железару Смедерево, те да су радници њена највећа брига. 

(Танјуг) 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sitne-olaksice-za-nize-plate 

Ситне олакшице за ниже плате 
 

Најављено смањење плата у јавном сектору и пензија не брине само оне чија ће се 
месечна примања ускоро смањити већ и банке. Пензионери и запослени у јавном сектору 
су већ годинама особе којима банке најрадије одобравају кредите 

јер су им примања сигурнија него у привреди. 

Смањење тих примања утицаће на одобравање нових зајмова, али и на сервисирање старих 
обавеза. Банке већ припремају олакшице за оне који ће се ускоро наћи у проблемима, али 
дужници не треба да се надају отпису дугова. Највише што ће моћи да очекују је грејс-период 
до шест месеци, за сада. У том року неће плаћати рату, али хоће камату тако да ће им укупни 
отплаћени дуг бити већи за камату коју ће плаћати за време мировања обавеза. 

– Банке се труде да остваре приход на тржишту – објашњава експерт др Синиша Остојић с 
Новосадског универзитета. – Извесно је да ће бити мање клијената који ће моћи да се задуже 
или ће суме кредита које ће узмати бити мање. Самим тим, и приходи по основу камата ће 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sitne-olaksice-za-nize-plate
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бити смањени. Што се тиче зајмова чија је отплата у току, то су приходи на које банке 
рачунају, зато ни на том плану клијенти не треба да очекују дугачке рокове одгоде плаћања. 

Колико је проблем велики? У државној управи је запослено 800.000 људи, а имамо 600.000 
пензионера. Чак 80 одсто задужених у Србији су пензионери и они из јавног сектора. Заједно, 
они банкама дугују 4,8 милијарди евра. Ту су урачунати кредити, дугови за дозвољени минус и 
картице. 

Шта конкретно могу очекивати од банака? 

Д. Вујошевић 
(Опширније прочитајте у нашем штампаном издању од уторка, 7. октобра) 
 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/rezu-im-plate-cetiri-meseca-pre-zakonskog-roka 

Режу им плате четири месеца пре законског рока 
 

Унија синдиката просветних радника Србије упутила је Влади Србије отворено писмо у 
којем тражи да ово тело “спречи пљачку” запослених у школама. По тврдњама Уније све 
школе у Србији добиле су, преко филијала Управе за трезор, 

Минули рад камен спотицања ( Фото: Архива Дневника) 

 ултимативна писма у којима се од њих тражи да по основу минулог рада ургентно умање 
зараде запосленима који су део стажа остварили код другог послодавца. 

- На овај начин,четири месеца пре законског рока, Управа за трезор завлачи руке у yепове 
запослених у просвети, који ће доћи под удар ових законских одредби, не консултујући ни 
Министарство рада, ни синдикате -каже председник Уније Драган Матијевић. 

- Међутим, Закон о раду у члану 8. став 2. дозвољава и већа права од права утврђених законом 
кроз опште акте као што су Колективни уговор и Уговор о раду, а оставио је и рок од шест 
месеци за усаглашавање колективних уговора, што истиче тек 29. јануара следеће године. 

Члановима Уније није јасно ни шта се подразумева под „последњим послодавцем“, јер велики 
број просветних радника део радног века провео је у јавним и државним службама, а плате су 
и тада и данас примали из буyета. Сматрају да је спорно и то што се зараде по основу минулог 
рада умањују ретроактивно, што је у супротности с позитивним законским нормама. Наиме, 
многима ће бити избрисано право које су уживали деценијама уназад, чиме држава 
једнострано поништава и део њихових уговора о раду, које су запослени потписали с 
послодавцима, а што је правно неодрживо. 

- Све ово ће довести до још већих неправди у висини зарада, јер ће сада многи просветни 
радници, који су део стажа остварили код других послодаваца, имати додатно умањење 
зарада за чак до 12 одсто, па ће им зараде бити ниже од просветних радника почетника - каже 
Драган Матијевић. - Погођени ће бити и просветни радници, који су већи део стажа остварили 
у другим републикама бивше Југославије, одакле су протерани, не својом кривицом. 

Д. Девечерски 
  

http://www.dnevnik.rs/drustvo/rezu-im-plate-cetiri-meseca-pre-zakonskog-roka


11 

 

Следе судски спорови 
По речима Драгана Матијевића, Посебан колективни уговор за основне, средње школе и 
домове ученика истиче 13. јануара следеће године и тек када он истекне, у новом уговору се 
може применити одредба Закона о раду којом ће се другачије решити питање минулог рада. 

- Потврду за све ове чињенице добили смо у виду мишљења и од Министарства за рад, 
борачка и социјална питања, а с тим мишљењем сагласне су и судије Врховног касационог 
суда - каже Драган Матијевић. -Због тога смо упозорили надлежне и директоре школа да ће 
синдикати подржати све своје чланове који ће покренути судске спорове због незаконитог 
умањења зарада по основу минулог рада. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/izostali_pravi_potezi.4.html?news_id=290265 

Vlast za sada samo nagoveštava mere oporavka domaće ekonomije 

Izostali pravi potezi 
AUTOR: I. N. 

Beograd - Poslovni ambijent u Srbiji karakterišu samo signali nagoveštaja, ali ne i konkretni potezi 

u rešavanju dijagnostikovanih problema u privredi, posebno onih koja se odnose na javni sektor u 

celini, pitanje preduzeća u restrukturiranju, stvaranje efikasnije javne uprave, ali i suzbijanje sive 

ekonomije - ocenio je Saša Đogović, saradnik Instituta za trţišna istraţivanja (IZIT), na jučerašnjoj 

konferenciji za novinare.  

On je dodao da neefikasna i preglomazna birokratija, komplikovane procedure i papirologija, skupi 
izvori finansiranja i korupcija i dalje Srbiju čine destimulativnom destinacijom za investitore. 

- Vlada nastoji da preko izdašnih subvencija privuče potencijalne investitore, no pokazalo se da te 
subvencije mnogo koštaju dok su efekti na privredu nedovoljni. Najbitnije je da se drţava povuče iz 
direktnih aktivnosti na trţištu i skloni barijere za razmah privatne inicijative, pri čemu bi strane 
grinfild investicije bile samo bočni faktor revitalizacije domaćih privrednih potencijala - kazao je 
Đogović i istakao da smanjenje plata ne bi smelo da izuzima pojedine delove javnog sektora jer u 
tom slučaju ne bi mogli da se sprovedu valjani reformski zahvati. U tom smislu, on je ocenio kao 
neodgovornu prošlonedeljnu odluku Javnog preduzeća Pošte Srbije, da 25 odsto prošlogodišnje 
dobiti ili oko 35.000 dinara podeli svojim radnicima, i nazvao to „marketinškom promocijom uprave 
tog preduzeća“. 

Pored negativnog trenda industrijske proizvodnje, koja je u avgustu niţa za 3,9 odsto, a koji će se, 
prema Đogovićevoj proceni nastaviti i naredne godine, zaustavljen je i blagi rast izvoza. 

- U prvom kvartalu ove godine izvoz je rastao po stopi od 22,1 odsto, ali je u tekućem periodu ta 
kota spala na 8,9 odsto. To ukazuje da se polako iscrpljuju resursi skokovitog rasta izvoza baziranog 
na realizaciji investicije Fijata u Kragujevcu - istakao je Đogović. 

On je naglasio da je blagi porast maloprodajnog prometa samo odraz sezonskog uticaja, usled niţih 
cena povrća ali i boravka gastarbajtera na odmorima u Srbiji. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/izostali_pravi_potezi.4.html?news_id=290265
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Đogović je kao „čist promašaj“ ocenio i kampanju Turističke organizacije Srbije za privlačenje 
domaćih gostiju u srpske turističke destinacije, i istakao da se treba usmeriti na interesovanje 
stranih gostiju za našu zemlju. 

Igrokaz 
Promet robe u maloprodaji beleţi blagi rast na mesečnom nivou po stopi od 1,3 odsto, a u avgustu 
ove godine veći je za tri procenta u odnosu na isti mesec 2013. „Ovaj pozitivan iskorak ne moţe se 
okarakterisati nikako drugačije nego kao plod izuzetno niske statističke osnovice iz 2013. 
Suštinski, promet se ne oporavlja, to je samo statistički igrokaz, koji moţe da zavara ali samo na 
kratak rok. Osvešćivanje dolazi vrlo brzo, kad se krene u ozbiljnu rekonstrukciju domaće 
ekonomije koja će traţiti ţrtve u vidu raznih ušteda, od prihoda stanovništva do otpuštanja“, kaţe 
Saša Đogović. 
 

http://www.danas.rs/danasrs/kolumnisti/rmbanje_iz_ljubavi.1043.html?news_id=290281 

Rmbanje iz ljubavi 
Praksa da ljudi rade kako bi zaradili mesečnu platu, ministru Verbiću deluje kao zastareli i 

prevaziĎeni oblik radne motivacije. On štaviše smatra da su se stekli svi neophodni uslovi za jednu 

posve novu paradigmu - rmbanje isključivo iz ljubavi, bez obzira na visinu i redovnost mesečnog 

prihoda. 

Ovome u prilog idu i sledeće ministrove reči (izrečene s primetnim bolom u srcu) povodom štrajka 
sindikata prosvetnih radnika: „Ţao mi je što u prosveti ima ljudi koji su tu samo zbog redovne 
plate.“ 

Razmotrimo na početku šta ova ministrova opservacija znači. Pre svega, ona nas obaveštava da u 
prosveti rade (sram ih bilo!) nekakvi razbojnički elementi koji su tu samo zbog redovne plate. 
Rečju, u ovom sudbonosnom trenu po našu zemlju prava je drskost iskati redovnu zaradu. Zemlja 
grca u besparici, miljama daleko od bankrota (ko što nedavno reče premijer), a zaposleni traţe 
platu, povrh svega i redovnu. Čist bezobrazluk, zar ne? Stoga, ukoliko neko i odluči da zatraţi nešto 
tako bezočno poput redovne plate, automatski stupa u rizik da ga drţava svrsta u kategoriju lica 
koja ništa korisno ne rade, osim što zahtevaju redovnost „mesečnice“. Ukoliko smo, dakle, ispravno 
razumeli ministra Verbića, naravoučenije je sledeće - plate u prosveti treba učiniti neredovitim 
kako bi se prosvetari motivisali da još više zavole profesiju kojom se bave. 

„Nastavniče, moţete li nam otkriti razlog vašeg vedrog raspoloţenja u poslednje vreme“, pitaju 
učenici vazda mrzovoljnog matematičara. „Razlog je jednostavan, deco. Drţava mi smanjila platu 
za 10 odsto, što mi je automatski podiglo moral i raspoloţenje, ali mi je tek neredovno isplaćivanje 
te bedne, ali časno zaraĎene platice otkrilo svu lepotu rada u prosveti. Eto, primetili ste kako mi u 
poslednje vreme ne smeta čak ni kada me gaĎate papirima dok crtam razlomke na tabli.“ 

Ministar Verbić kazao je i nešto u smislu da sindikati deluju nerealno kada traţe povećanja plata. 
No, pošto se ovde ne radi o povećanju, već o evidentnom smanjenju ličnih dohodaka, jasno je da 
ministar cilja na potencijalno povećanje plata, ali tek nakon njihovog prethodnog smanjenja. Na 
taj način se, da zabuna bude veća, stvara utisak kako prosvetari štrajkuju ne bi li odbranili tzv. 
postojanost pozitivne nule. 

http://www.danas.rs/danasrs/kolumnisti/rmbanje_iz_ljubavi.1043.html?news_id=290281
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Jednačina glasi: zastrašivanje + relativizacija = amortizacija. Umesto da se prosvetarima povećaju 
plate, one im se smanjuju da bi im se (moţda) nakon izvesnog vremena opet povećale. S druge 
strane, priča o (ne)redovnim platama zadobija obrise strategije zastrašivanja u cilju amortizacije 
potencijalnih protesta. Na stranu što se kresanje plata dodatno relativizuje igranjem na kartu 
biranja izmeĎu manje bolnije alternative. Prosvetari treba da budu presrećni ako im ubuduće 
zarade budu redovno legale na račun tako da slobodno mogu da zaborave njihovo prethodno 
smanjenje. Shvatili ste logiku. 

Nego vratimo se Verbićevoj paradigmi o rmbanju iz ljubavi - bez obzira na visinu ličnog dohotka. 
Čist primer da je ministar mislio upravo na njih - predstavljaju savetnici za hvatanje zjala, 
razbacani poput maslačaka, diljem „pašnjaka“ javnih preduzeća. 

„Mile, da li svoj posao savetnika (za hvatanje zjala), u recimo Srbijagasu, obavljate iz ljubavi ili 
zbog redovne plate?“ Mile se kao nešto gnuša. „Ma zadovoljan sam, iako mesečno zaradim jedva 
100.000 dinara, što znači da mi, s obzirom na stalne fluktuacije dinara, ne dopadne ni tričavih 1000 
evra. Zauzvrat, svakog jutra treba ustati, izbrijati lice, stići na posao pre 11, iščitati jutarnju 
štampu, pregristi dva-tri parčeta pice i ispiti bokal nes-kafe. Ne računam poslovno esemesovanje u 
okviru kojeg, samo u prvih pola sata boravka na radnom mestu, pošaljem i do 300 poruka. Ipak, i 
pored svega rečenog, smatram da svoj posao obavljam iz čiste, nepatvorene ljubavi. Pa nisam ja 
srednjoškolski profesor da se bunim što mi drţava skraćuje „mesečnicu“ za komičnih 10 odsto. 
MeĎu nama, ja taj iznos ne bih ni primetio. Oduzmite mi partijsku pristupnicu ako laţem.“ 

 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-radnicima-nikad-nije-bilo-teze_524618.html 

Sindikati:Radnicima nikad nije bilo teže 

BEOGRAD -  

Radnici u Srbiji u poslednjih 20 godina nikad nisu živeli i radili u težim uslovima od sadašnjih, 

saopštili su danas Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati "Nezavinost". 

"Nakaradnim Zakonom o radu, Zakonom o PIO i drugim zakonima iz domena radnog i socijalnog 

zakonodavstva, prava iz rada i po osnovu rada su potpuno derogirana, umanjena su ranije stečena 

prava zaposlenih i penzionera, a njihov i standard njihovih porodica sveden je na puko fizičko 

preţivljavanje", ističe se u saopštenju reprezentativnih sindikata povodom Svetskog dana za 

dostojanstveni rad, koji se sutra obeleţava. 

Ti sindikati su ukazali da su stope nezaposlenosti i siromaštva u Srbiji u poslednje dve godine 

udvostručene i skoro izjednačene. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-radnicima-nikad-nije-bilo-teze_524618.html


14 

 

"Više od 24 odsto radno aktivnog stanovništva nema posla, a još toliko ih radi 'na crno', bez ugovora 

o radu, bez mogućnosti da ostvare bilo koje pravo iz rada i bez osnovnih uslova i mera za zdrav i 

bezbedan rad", navodi se u saopštenju. 

Dodaje se da veliki broj zaposlenih, koji rade puno radno vreme i postiţu standardni učinak, prima 

minimalnu zaradu koja je ispod "linije siromaštva" za tročlanu porodicu, a da je mnogo radnika 

kojima poslodavci ne uplaćuju doprinose. 

Obeleţavanje Svetskog dana za dostojanstveni rad ove godine je posvećeno očuvanju ţivotne 

sredine pod motom "Nema radnih mesta na mrtvoj planeti". 

SSSS i UGS "Nezavisnost" smatraju da se u Srbiji "društveno neodgovornim, ali politički lojalnim 

poslodavcima gleda "kroz prste" 

i za ugroţavanje ţivotne sredine, ljudskih ţivota, ţivotinjskog i biljnog sveta, a izriču minimalne 

kazne, višestruko niţe od stečenog profita". 

 

http://www.pressonline.rs/info/biznis/329996/sindikati-uslovi-rada-najgori-u-poslednjih-20-godina.html 

Sindikati: Uslovi rada najgori u poslednjih 20 godina 

Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost i Savez samostalnih sindikata Srbije saopštili su da 

zaposleni u Srbiji danas obeležavaju Svetski dan za dostojanstven rad u teškim i za 

dostojanstvo rada pogubnijim uslovima, možda najtežim u poslednjih 20 godina. 

 

Prava rada i po osnovu rada su potpuno derogirana, umanjena su ranije stečena prava zaposlenih i 

penzionera a njihov standar sveden na fizičko preţivljavanje. 

Do toga se došlo, smatraju ovi sindikati, donošenjem zakona suprotnih Ustavu, ali i meĎunarodnim i 

evropskim standardima - Zakonu o radu, Zakonu o PIO, i drugim zakonima iz domena radnog i 

socijalnog zakonodavstva. 

Pročitajte još: 

 

Stope nezaposlenosti i siromaštva su samo u poslednje dve godine udvostručene i gotovo 

izjednačene, više od 24 odsto radno aktivnog stanovništva nema posla, a još toliko ih radi "na crno". 

 

Veliki broj zaposlenih koji rade pun fond časova i postiţu standardni učinak prima minimalnu 

zaradu koja je niţa od "linije siromaštva", što znači da sa takvim primanjima ne mogu da podmire 

ni najosnovnije egzistencijalne potrebe. 

 

Sindikati podsećaju da se danas obeleţava Svetski dan za dostojanstveni rad pod ekološkim motom 

http://www.pressonline.rs/info/biznis/329996/sindikati-uslovi-rada-najgori-u-poslednjih-20-godina.html
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=56582&oglId=4084&mId=231&burl=pressonline.rs&t=1412666600&sc=19b544343d6aab9445740b1f1dadd70c&dl=1
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"Nema radnih mesta na mrtvoj planeti". 

 

Ukazuju da se neodgovornim ponašanjem drţave i poslodavaca zagaĎuje ţivotna i radna sredina, 

kontrolni mehanizmi drţave ne funkcionišu a intereveniše se samo kada doĎe do posledica koje se 

ne mogu sakriti. 

"Društveno neodgovornim, ali politički lojalnim poslodavcima gleda se kroz prste i za ugroţavanje 

ţivotne sredine, ljudskih ţivota, ţivotinjskog i biljnog sveta, izriču se minimalne kazne, višestruko 

niţe od stečenog profita", zaključuju sindikati. 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=10&dd=06&nav_id=908246 

Uslovi rada najgori u dve decenije 
IZVOR: TANJUG 

Beograd -- Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost i Savez samostalnih sindikata Srbije ocenili 

su da radnici sada rade u možda najtežim uslovima u poslednjih 20 godina. 

 Povodom Svetskog dana za dostojanstven rad sindikati su saopštili da su prava rada i po osnovu 

rada potpuno derogirana, umanjena su ranije stečena prava zaposlenih i penzionera a njihov 

standard sveden na fizičko preţivljavanje. 

Do toga se došlo, smatraju ovi sindikati, donošenjem zakona suprotnih Ustavu, ali i meĎunarodnim i 

evropskim standardima - Zakonu o radu, Zakonu o PIO, i drugim zakonima iz domena radnog i 

socijalnog zakonodavstva.  

 

Stope nezaposlenosti i siromaštva su samo u poslednje dve godine udvostručene i gotovo 

izjednačene, više od 24 odsto radno aktivnog stanovništva nema posla, a još toliko ih radi "na 

crno".  

 

Veliki broj zaposlenih koji rade pun fond časova i postiţu standardni učinak prima minimalnu 

zaradu koja je niţa od "linije siromaštva", što znači da sa takvim primanjima ne mogu da podmire 

ni najosnovnije egzistencijalne potrebe.  

 

Sindikati podsećaju da se danas obeleţava Svetski dan za dostojanstveni rad pod ekološkim motom 

"Nema radnih mesta na mrtvoj planeti".  

 

Ukazuju da se neodgovornim ponašanjem drţave i poslodavaca zagaĎuje ţivotna i radna sredina, 

kontrolni mehanizmi drţave ne funkcionišu a intereveniše se samo kada doĎe do posledica koje se 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=10&dd=06&nav_id=908246
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ne mogu sakriti.  

 

"Društveno neodgovornim, ali politički lojalnim poslodavcima gleda se kroz prste i za ugroţavanje 

ţivotne sredine, ljudskih ţivota, ţivotinjskog i biljnog sveta, izriču se minimalne kazne, višestruko 

niţe od stečenog profita", zaključuju sindikati. 
 

VESTI ONLAIN 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Ekonomija/438801/Ne-zna-se-ko-je-u-goroj-situaciji-srpska-ekonomija-ili-srpski-

radnik 

Ne zna se ko je u goroj situaciji: srpska ekonomija 
ili srpski radnik 

Saradnik Instituta za tržišna istraživanja (IZIT) Saša Đogović izjavio je da poslovni ambijent u 

Srbiji karakterišu samo signali najava i nagoveštaja, da je ekonomija Srbije trenutno u "v.d" 

stanju i da ne postoje jasni kapaciteti koji bi mogli da pokrenu reforme. S druge strane, Savez 

samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati "Nezavinost" ukazuju da radnici u 

Srbiji u poslednjih 20 godina nikad nisu živeli i radili u težim uslovoma od sadašnjih. 

Radnici u Srbiji u poslednjih 20 godina nikad nisu ţiveli i radili u teţim uslovoma od sadašnjih 

 "Ovakva ekonomija puna neizvesnosti samo podiţe cenu izlaska iz postojeće ekonomske i društvene 

krize. Vreme za čekanje nam je već isteklo, a to potvrĎuje pribegavanje smanjivanju plata i 

penzija", kazao je Đogović i naglasio da je pre četiri godine pokrenut proces fiskalne konsolidacije i 

reformi u javnom sektoru, ne bi bilo potrebe za smanjivanjem primanja stanovništva. 

  

"Prošle godine bi bilo dovoljno smanjivanje od 10 odsto, a ove očigledno taj procenat nije dovoljan 

i ostaje bojazan, ako se ostane na nagoveštajima, da će već krajem sledeće godine biti potrebno 

razmatrati dodatne mere štednje čime bi se pokrenuo jači talas recesije i dublje zapadanje u 

agoniju krize", kazao je Đogović. 

  

Prema njegovim rečima, Srbija se nalazi u "crnoj rupi beskonačnosti u kojoj nema dna", pa kreatori 

ekonomske politike treba racionalnije i odgovornije bez ikakvih marketinških primesa na delu, a ne 

na rečima, da pokaţu da razumeju ozbiljnost situacije. 

  

"Poslovna 2014. je godina nagoveštaja, ostaje da se vidi da li će i 2015. biti godina reformi ili još 

samo jedna propuštena šansa koja će Srbiju pogurati još dublje u agoniju beskonačnosti crne rupe u 

kojoj se nalazi", naglasio je saradnik IZIT-a. On je ocenio i da će u narednoj godini izvoz Srbije ići u 

"rikverc" precizirajući da je u prvom tromesečju 2014. rast izvoza bio 22,1 odsto, u prvih šest 

meseci 16,6 odsto, a za osam meseci 8,9 odsto.   

http://www.vesti-online.com/Vesti/Ekonomija/438801/Ne-zna-se-ko-je-u-goroj-situaciji-srpska-ekonomija-ili-srpski-radnik
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ekonomija/438801/Ne-zna-se-ko-je-u-goroj-situaciji-srpska-ekonomija-ili-srpski-radnik
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Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati "Nezavinost" ističu da su 

nakaradnim Zakonom o radu, Zakonom o PIO i drugim zakonima iz domena radnog i socijalnog 

zakonodavstva, prava iz rada i po osnovu rada potpuno derogirana, umanjena su ranije stečena 

prava zaposlenih i penzionera, a njihov i standard njihovih porodica sveden je na puko fizičko 

preţivljavanje", ističe se u saopštenju reprezentativnih  sindikata povodom Svetskog dana za 

dostojanstveni rad, koji se sutra (7. oktobra) obeleţava. 

  

Ti sindikati su ukazali da su stope nezaposlenosti i siromaštva u Srbiji u poslednje dve godine 

udvostručene i skoro izjednačene. 

  

"Više od 24 odsto radno aktivnog stanovništva nema posla, a još toliko ih radi 'na crno', bez ugovora 

o radu, bez mogućnosti da ostvare bilo koje pravo iz rada i bez osnovnih uslova i mera za zdrav i 

bezbedan rad", navodi se u saopštenju i dodaje da veliki broj zaposlenih, koji rade puno radno 

vreme i postiţu standardni učinak, prima minimalnu zaradu koja je ispod "linije siromaštva" za 

tročlanu porodicu, a da je mnogo radnika kojima poslodavci ne uplaćuju doprinose.  

 

PRVA 

http://www.prva.rs/vesti/info/54805/dan-d-za-1300-radnika-u-pirotu.html 

Dan "D" za 1.300 radnika u Pirotu 

Svi zaposleni u pirotskoj konfekciji "AHA Mura Prvi maj" jutros su ponovo blokirali centar grada, 

tačnije ulicu Srpskih vladara i okupili se ispred zgrade opštine Pirot. 

Predstavnike radnika i sindikata primio je predsednik opštine Vladan Vasić koji je kazao da će u 

četvrtak biti odrţan sastanak u Pirotu sa predstavnicima Ministarstva privrede kada će se 

definitivno znati kakva će biti sudbina fabrike koja zapošljava 1.300 radnika. 

 

Račun pirotske fabrike već nekoliko dana je u blokadi, a vlasnica fabrike Mojca Lukančič uprkos 

datim obećanjima nije uplatila pet miliona evra za dokapitalizaciju i spas ove kompanije. 

 

Poverenik ASNS sindikata u ovoj fabrici Vladica Marinković kazao je novinarima da se u četvrtak 

očekuje dolazak u Pirot ministra privrede i da fabrika više nema energenata. 

"Račun nam je u blokadi, a više ne moţemo da radimo jer nemamo ni energente. Mi ţelimo da 

radimo, zato smo se prošle srede i vratili da radimo u pogone, ali jednostavno više ne moţe fabrika 

da funkcioniše i jedino nam ostaje da apelujemo na drţavu da nam pomogne", kazao je Marinković. 

 

http://www.prva.rs/vesti/info/54805/dan-d-za-1300-radnika-u-pirotu.html


18 

 

Poverenik UGS "Nezavisnost" u fabrici Saša Potić kaţe da radnici ne odustaju od protesta i da će 

protestima u četvrtak i dočekati ministra. 

 

Nakon razgovora sa čelnicima sindikata u fabrici i radnicima predsednik opštine Vladan Vasić kazao 

je medijima da je problem u kome se nalazi pirotska konfekcija dobro poznat lokalnoj samoupravi 

ali da su sve oči uprte u Ministarstvo privrede. 

"Ljudi su suočeni sa situacijom koja je takva da će se firma zatvoriti, otići u stečaj, ili će se naći 

neko rešenje. Naţalost, to prevazilazi mogućnosti i ingerencije opštine i nas lično. Naše oči su 

uprte u Ministarstvo privrede", kazao je Vasić. 

 

On je dodao da je razgovarao sa šefom kabineta ovog ministarstva i da je obećano da će u četvrtak 

biti sastanak u Pirotu i da će na tom sastanku biti predstavnici menadţmenta, sindikata i radnika 

"Prvog maja". 

"Čućemo onda šta drţava namerava sa "Prvim majem". Do tada ja ne vidim mogućnost da mi bilo 

šta učinimo", naveo je Vasić i izneo uverenje da drţava vidi probleme u kojima se nalazi pirotska 

fabrika i da se bliţi Dan "D" vezano za sudbinu ove kompanije. 

"AHA Mura Prvi maj" je vlasništvo slovenačke "AHA Mure", koja je zbog milionskih dugovanja otišla u 

stečaj po zahtevu Poreske uprave Slovenije, a nakon odluke Okruţnog suda u Murskoj Soboti, gde je 

i sedište kompanije. 

Izvor: Tanjug 
 

 


