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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:523510-Nemacki-Hamerling-najblizi-Trajalu 

Nemački “Hamerling“ najbliži “Trajalu“ 
S. B.  

Za privatizaciju nekadašnjeg kruševačkog gumarskog giganta prijavilo se 15 kandidata. U trci 

Austrijanci, Kinezi, Rusi, Česi, Makedonci i Srbi 

MEĐU preduzećima koja su prosledila pismo o namerama na adresu Agencije za privatizaciju, 
nemaĉka kompanija „Hamerling tajer kompani GMBH“ spominje se kao jedan od najozbiljnijih 
investitora u „Trajal“, koji je nakon raskida neuspešne privatizacije uspeo da stane na noge. 
Predstavnici nemaĉke kompanije su obilazili pogone „Fabrike teretne i industrijske pneumatike“ i 
„Fabrike gume za dvotoĉkaše i unutrašnje gume“. Zainteresovani su za kupovinu linije za 
proizvodnju guma za teretna vozila u okviru „Fabrike teretne i industrijske pneumatike“. 
 

Osim nemaĉke kompanije, u trku za korporaciju „Trajal“ ušli su i „Austin EuropeGMBH“ iz Austrije, 
„Wingdao doublestar tire corporation“ iz Kine, dve makedonske firme „Mašinokoš Doel“ i „Adora 
inţenjering Skoplje“ i ĉeški „ECP investment“. Tu je i ruski „Erfolg energo LLC“, i srpska preduzeća 
EUKOM, „Ivis komerc“, „Bibaj“, „Tigar Tyres“, „Velahim“, „Velkom trejd“, „Gama sistem“, kao i 
Zoran Nagulić. 
Nemaĉka privredna delegacija interesovala se za drţavne mere, ali i za mere lokalne politike koje 
olakšavaju poslovanje stranih kompanija i investitora. Ĉeka se odluka Ministarstva privrede o 
modelu privatizacije, a generalni direktor „Trajala“ Miloš Nenezić smatra da je najbolji model onaj 
koji garantuje investicije, zdravu proizvodnju, upošljavanje i uredno izmirivanje obaveza. 
Bogosav Trišić, jedan od direktora „Trajala“, napominje da je velika verovatnoća da korporacija 
neće moći da se privatizuje kao jedno preduzeće, odnosno da će morati da se izdeli. 
- Kompanija je uspela da povrati trţište, kupce, dobavljaĉe i ušla je u stabilno poslovanje i redovno 
izmirivanje obaveza - objašnjava Trišić. - Ima više interesenata za razliĉite delove firmi. Mi smo 
imali iskustvo sa velikim kupcem koji je ponudio velike cifre, obećavao investicioni program, ali se 
malo od toga desilo. 
Trišić podseća da stari vlasnik, kompanija „Brikel“ iz Bugarske, nije bio iz branše, te da svi ţele da 
ovoga puta kupci budu iz oblasti zastupljenih u proizvodnji u „Trajalovim“ fabrikama. Radnici, njih 
oko 1.600, priţeljkuju da se ne ponovi priĉa sa Bugarima. 
- Nadamo se strateškom partnerstvu koje bi ostavilo najveći broj radnika, jer smo firma koja ima 
ţivot i trţište - kaţe, za „Novosti“, Milosav Vukojiĉić, predsednik Samostalnog sindikata „Trajala“. - 
Zalaţemo se da se firma ne rasparĉava, jer to moţe da dovede do gubitka radnika. Povezani smo u 
proizvodnji, kroz kotlarnicu, alatnicu, remont, menzu, transport, obezbeĊenje. 
 

NAMENSKA INDUSTRIJA 
UPUĆENI istiĉu da je objektivno oĉekivati privatizaciju tri od ĉetiri glavne fabrike „Trajala“. Kroz 
više izjava visokih Vladinih sluţbenika potvrĊeno je da će od prodaje biti izuzet deo „Fabrike 
eksploziva, pirotehnike i hemije“ i „Fabrika zaštitnih sredstava“. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:523510-Nemacki-Hamerling-najblizi-Trajalu
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- „Trajal“ je napravio plan za izuzimanje proizvodnje zaštitnih sredstava, eksploziva i pritehnike, 
koja će biti pod okriljem Namenske industrije - ponovio je više puta ministar odbrane Bratislav 
Gašić, dodajući da korporacija posle duţeg vremena uspešno saraĊuje sa Vojskom Srbije 
proizvodeći zaštitna odela i maske. 
 

LOŠE ISKUSTVO 
AGENCIJA za privatizaciju je prošlog decembra raskinula kupoprodajni ugovor sa bugarskim 
„Brikelom“, zbog neispunjenja ugovornih obaveza. „Trajal“ je prodat Bugarima za 12,2 miliona 
evra, uz obavezu investiranja od 205 miliona evra u prvih pet godina. U trenutnu privatizacije, u 
korporaciji je radilo 3.400 ljudi. Poĉetkom decembra 2011. godine „Trajalova“ fabrika auto-guma 
je prodata ameriĉkom gigantu „Kuper tajers“ za 13 miliona evra. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:523600-Vranje-Strajk-u-Gradskoj-upravi-sve-izvesniji 

Vranje: Štrajk u Gradskoj upravi sve izvesniji 
J. Stojković  

Sastanak sindikata zaposlenih u Gradskoj upravi i rukovodstva Grada završen bez ikakvih 

rezultata 

VRANjE - Prvi pregovori predstavnika Sindikata Gradske uprave i gradonaĉelnika nisu urodili 
plodom. Radnici su spremni i na generalni štrajk, dok Zoran Antić tvrdi da nisu u pravu, odnosno da 
je smanjenje plata - neminovnost. 
- Posle sastanka sa predstavnicima republiĉkog Samostalnog sindikata, u razgovoru sa 
gradonaĉelnikom izneli smo samo jedan zahtev: da plate ne smanjuju pre donošenja Uredbe na 
nivou republike. Uostalom, takva odluka još nije primenjena ni u jednoj opštini ili gradu širom 
Srbije - kaţe Jelena Janković, predsednica Osnovne organizacije Samostalnog sindikata u Gradskoj 
upravi Vranja. 
Juĉe je, saznajemo, dogovoreno da se odrţi još jedan sastanak sa rukovodstvom grada - posle 
Skupštine koja je zakazana za danas - a ako izostane kompromisno rešenje, radnici će stupiti u 
generalni štrajk. Kaţu, oni nemaju šta da izgube, jer im je u pitanje dovedena gola egzistencija. 
- Razumem probleme, ali teret štednje moramo svi da nosimo. Plate će biti smanjene svima, ĉak i 
izabranim, odnosno imenovanim licima, a štrajk bi znaĉio kršenje Zakona o radu - istiĉe Antić. 
Podsetimo, zaposleni u Gradskoj upravi Vranja - 3. decembra - već su odrţali jednoĉasovni štrajk 
upozorenja. 

 

 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:523600-Vranje-Strajk-u-Gradskoj-upravi-sve-izvesniji
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/517734/Gotovani-iz-PIO-fonda-placaju-honorarce-425000-evra-da-rade-njihov-

posao 

Gotovani iz PIO fonda plaćaju honorarce 425.000 
evra da rade njihov posao 

Gordana Bulatović  

Zaposleni u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje ne mogu da izaĊu na kraj s velikim brojem 

zahteva za penzionisanje koje bi trebalo da reše do kraja godine. 

 

 

 

Da bi posao ipak bio obavljen, angaţovali su 243 honorarca, zaposleni rade prekovremeno, a sve to 

moraće da plate više od 400.000 evra. 

  

- Pokušavam da završim sve i predam zahtev u roku. Ali u beogradskoj filijali PIO je pravi haos. 

Sluţbenici se nama koji ĉekamo poluglasom ţale da im je prioritet da završe predmete koji su 

zaostali, jer se na to rukovodstvo PIO fonda obavezalo ministru rada Aleksandru Vulinu - kaţe za 

„Blic“ Ljubiša Ćirković, koga zatiĉemo ispred zgrade PIO u beogradskoj Nemanjinoj ulici.  

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/517734/Gotovani-iz-PIO-fonda-placaju-honorarce-425000-evra-da-rade-njihov-posao
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/517734/Gotovani-iz-PIO-fonda-placaju-honorarce-425000-evra-da-rade-njihov-posao
http://www.blic.rs/data/images/2014-12-08/547529_1415_lb.jpg?ver=1418074148.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-12-08/547529_1415_lb.jpg?ver=1418074148.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-12-08/547529_1415_lb.jpg?ver=1418074148.jpg
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Direktorka PIO fonda Dragana Kalinović objašnjava za „Blic“ da se u beogradskoj filijali povećao 

broj nerešenih predmeta zbog štrajka u kome je bio deo radnika od poĉetka aprila do sredine juna. 

Štrajkovali su posle preporuke Drţavne revizorske institucije da se plate radnicima u Fondu smanje 

do 30 odsto. Do toga posle dogovora sa Vladom nije došlo.  

  

- Zbog štrajka broj nerešenih predmeta povećao se za 6.000. Veliki broj graĊana se obratilo 

ministarstvu urgirajući za brţe donošenje rešenja pa je posao organizovan tako da se broj 

nerešenih zahteva dovede na nivo pre poĉetka štrajka - kaţe direktorka Kalinović. 

  

Inaĉe, u PIO fondu je uz 3.252 stalno zaposlenih, angaţovano još 11 ljudi na odreĊeno vreme, 72 na 

zameni, ali i 243 radnika zbog povećanog obima posla. Direktorka PIO fonda Dragana Kalinović za 

„Blic“ priznaje da je deo predmeta koji je u nadleţnosti beogradske filijale morao da bude poslat 

na rešavanje u filijale po Srbiji.  

  

- Nemoguće je bilo veliki zaostatak u rešavanju predmeta, nastao kao posledica štrajka, rešiti u 

redovno radno vreme a da ne bude ugroţen rad u zakonskim rokovima - objašnjava Kalinovićeva. 

  

Ima i radnika Fonda koji nisu zadovoljni. 

Strože od Nove godine 

Proseĉno u PIO stiţe 43.947 predmeta. Stroţi uslovi za penzionisanje po izmenjenom Zakonu o PIO 

stupaju na snagu 1. januara 2015. godine. Prema njima, oni koji nemaju ispunjen starosni uslov, 

već samo imaju godine staţa koje su dosad bile dovoljne za odlazak u penziju, moraju da raĉunaju 

na umanjenje penzije od ĉetiri do ĉak 20 odsto 

  

- Uvek ista grupa zaposlenih ima iste privilegije. Plate u Fondu jesu male, ali se zato većini plaćaju 

prekovremeni sati. Posebno sada, kada je povećan obim posla. To je za neke ĉak i pola dodatne 

meseĉne zarade. Tokom novembra i decembra u beogradskoj filijali PIO fonda zarade su uvećane u 

proseku za oko 30.000 dinara. Iznos prekovremenog rada na meseĉnom nivou ĉini 1,19 odsto 

ukupnog platnog fonda. Pravo na prekovremeni rad imaju iskljuĉivo oni koji rade na obradi 

predmeta - kaţe direktorka PIO fonda.  

  

U Informatoru o radu PIO fonda piše da je trošak plata 4,36 milijardi dinara. Dakle, deo koji ode na 

prekovremene sate, po sadašnjem deviznom kursu, iznosi oko 425.000 evra! 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/518016/Za-ovo-zanimanje-zarada-je-bar-2000-evra-a-nikada-vam-ne-bi-palo-na-

pamet-da-to-radite 

Za ovo zanimanje zarada je bar 2.000 evra, a 
nikada vam ne bi palo na pamet da to radite! 

S. Lakić  

U privatnim, drţavnim i društvenim preduzećima trenutno je aktivno 1.889 steĉajnih postupaka. U 

Srbiji istovremeno rade 333 steĉajna upravnika, pa svaki od njih u proseku vodi po pet do šest 

postupaka. 

Za dobijanje licence potrebna je visoka struĉna sprema i tri godine iskustva sa sedmim stepenom. 

Zarada nije univerzalna. Zavisi od imovine preduzeća koje ĉesto nema, pa izostane i plata. Steĉajni 

upravnici napominju meĊutima da je ova naknada minimalna u odnosu na nagrade koje dobijaju. 

  

- Steĉaj se ĉesto radi zbog nagrade. Njenu visinu propisuje Vlada i u zavisnosti od imovine firme 

varira od 2.000 do nekoliko hilajda evra po steĉaju. Nagrada se dobija po završenom steĉaju, ali se 

uz saglasnost suda moţe isplatiti i preliminarno - kaţe jedan steĉajni upravnik za "24 sata". 

  

Dobrivoje Petrović, predsednik Udruţenja steĉajnih upravnika, tvrdi su nagrade „u periodu oko 

2005. godine bile izuzetno velike“, ali da su smanjivane pravilnicima Vlade. 

  

- I sad se moţe dobro zaraditi, ali ako nema imovine, to moţe biti i ništa. Benefit moţe da bude 

ĉinjenica da steĉajni upravnik nije ograniĉen brojem steĉajeva koje moţe da vodi. Tako se 

dešavalo da jedan ĉovek vodi po deset i više steĉajeva - kaţe Petrović. 

  

Kako postati steĉajni upravnik i koliko će vas to koštati vremena i novca, proĉitajte na 24sata.rs 
 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/518016/Za-ovo-zanimanje-zarada-je-bar-2000-evra-a-nikada-vam-ne-bi-palo-na-pamet-da-to-radite
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/518016/Za-ovo-zanimanje-zarada-je-bar-2000-evra-a-nikada-vam-ne-bi-palo-na-pamet-da-to-radite
http://www.24sata.rs/vesti/ekonomija/vest/hot-za-ovo-zanimanje-zarada-je-bar-2-000-evra-a-nikada-vam-ne-bi-palo-na-pamet-da-to-radite/160155.phtml
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/517934/KATASTROFA-Ogromne-mahinacije-u-javnim-preduzecima-neke-firme-lice-

na-zabavista 

KATASTROFA Ogromne mahinacije u javnim 
preduzećima, neke firme liče na zabavišta! 

Tanjug  

Ministar privrede Srbije Ţeljko Sertić izjavio je danas da su na osnovu planova rada za 2015. godinu 

u 26 javnih preduzeća predviĊene uštede od 31 milijarde dinara. 

Sertić je na sastanku sa predstavnicima javnih preduzeća, u Klubu poslanika u Beogradu, kazao da 

će smanjenje troškova biti i veće, jer nisu još završeni razgovori sa svim javnim preduzećima. 

  

Javna preduzeća su pre desetak dana dobila od Ministarstva privrede plan ušteda za narednu godinu 

u 19 taĉaka, a Sertić je kazao da će konaĉna cifra o uštedama javnih preduzeća za 2015. biti 

poznata do kraja januara naredne godine. 

  

Sertić je rekao da su 2013. godine javna preduzeća imala minus od 51 milijarde dinara, a da će ove 

godine negativan saldo biti još veći. 

  

Prema njegovim reĉima, zloupotrebe u pojedinim preduzećima su bile tolike, da su neke firme 

liĉile na "zabavišta". 

  

Sertić je predstavnicima javnih preduzeća poruĉio da više neće biti "cenkanja" sa Ministarstvom 

privrede, već da će se kontrolisati svaka stavka i biti pojaĉane kontrole poslovanja. 

  

"Nijedno javno preduzeće nije dobrovoljaĉko udruţenje, niti sportski klub, već ima zadatak od 

drţave da se neĉim bavi", istakao je ministar privrede. 

  

Sertić je kazao da sva preduzeća moraju da naprave plan o izboru kadrova, dodajući da su za sada 

takav plan dostavile jedino Pošte Srbije. 

  

On je ocenio da su u Srbiji javna preduzeća prepoznata kao simbol partijskog zapošljavanja i 

beneficija, ali da to mora da se menja. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/517934/KATASTROFA-Ogromne-mahinacije-u-javnim-preduzecima-neke-firme-lice-na-zabavista
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/517934/KATASTROFA-Ogromne-mahinacije-u-javnim-preduzecima-neke-firme-lice-na-zabavista
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Sertić je napomenuo da su poslovni seminari postali "zabava ili produţeni godišnji odmor", istiĉući 

da javna preduzeća mogu ubuduće da šalju zaposlene na seminare, ali se mora znati kakav će to 

uticaj imati na ukupan razvoj preduzeća. 

  

Prema njegovim reĉima, biće smanjene i subvencije, ali neće sva preduzeća ostati bez subvencija, 

već će precizno morati da se zna njihova namena. 

  

On je poruĉio svim direktorima javnih preduzeća da bi, ukoliko se ne slaţu sa planom Vlade, 

"najpoštenije bilo da daju otkaz, nego da pokušavaju da opstruišu taj proces". 

  

Sertić je dodao da će se sastanci sa javnim preduzećima odrţavati na svaka dva do tri meseca, kako 

bi se na njima razgovaralo o primerima dobre i loše prakse. 

  

Predstavnici javnih preduzeća kazali su novinarima da će se pridrţavati plana štednje, ali su se 

sloţili da otpuštanje radnika nikome nije cilj. 

  

Vršilac duţnosti direktora "Sluţbenog glasnika" Radoš Ljušić kazao je da je to preduzeće još 2013. 

preduzelo mere štednje - prodali su šest autobobila od ukupno 11, jednom delu radnika nisu 

produţavali ugovore i od 410 radnika, sada imaju 387. On je dodao da je radnicima tog preduzeća 

ponuĊena mogućnost da odu u prevremenu penziju ili dobiju otpemninu. 

  

Predsednik Upravnog odbora "Ţeleznica Srbije" Zoran AnĊelković kazao je da će u 2015. to 

preduzeće imati manje prihode iz budţeta za 35 miliona evra. On je kazao da su Ţeleznice već 

ukinule sva sponzorstva i prepolovili vozni park, ali da moraju povećati transportne prihode, za šta 

su posebno znaĉajni Ţelezara i 

topionica Bor. 

  

Direktor "Puteva Srbije" Zoran Drobnjak kazao je da to preduzeće ne treba da štedi, zato što se oni 

finansiraju od putarina i subvencija. 

  

"Putevi Srbije ne mogu da rade pozitivno ili negativno, već koliko imaju toliko urade", kazao je 

Drobnjak, dodajući da je to preduzeće već smanjilo vozni park, ali da će od sledeće godine uvesti i 

GPS u vozlila kako bi se pratilo njohovo kretanje i troškovi smanjili na minimum. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/517936/Sindikati-Skraceni-casovi-u-vise-od-60-odsto-skola 

Sindikati: Skraćeni časovi u više od 60 odsto škola 

Beta  

Skraćenjem ĉasova na 30 minuta štrajkuje više od šezdeset odsto osnovnih i srednjih škola u Srbiji, 

a uporedo sa protestom traju i pregovori prosvetara sa nadleţnim ministarstvima, izjavio je danas 

predsednik Sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković. 

Prema podacima sindikata od 2.400 škola u Srbiji štrajkuje 1.082 škole. Kako navodi Brajković reĉ 

je o velikim školama, pa kada je reĉ o broju zaposlenih koji štrajkuju taj procenat iznosi oko 70 

odsto. Uporedo sa štrajkom nastavljaju se i pregovori sa ministarstvima prosvete i finansija, a 

Brajković najavljuje da će, ukoliko razgovori budu uspešni, štrajk, barem privremeno, biti prekinut. 

On je istakao da je bitno da bude ispunjeno ono što je dogovoreno i da sindikati od toga neće 

odustati. 

  

- Dogovorili smo se oko osnova zakona o obrazovanju i vaspitanju, nadamo se da tu neće biti nekih 

promena i da će dogovor biti i ispunjen - kazao je Brajković, precizirajući da sindikati insistiraju na 

tome da ne bude zapošljavanja po konkursima, već da se prvo zbrinu onu koji su tehnološki višak, 

ili nemaju pun fond ĉasova. 

  

Prema Brajkovićevim reĉima, sindikati traţe da se oroĉe razgovori o ureĊenju platnih razreda u 

javnom sektoru. O posebnom kolektivnom nastavljaju se pregovori s ministarsvom finansija, a 

nastavnici kaţu da neće odustati od toga da im se posebnim kolektivnim ugovorom omogući isplata 

jubilarnih nagrada i 

prekovremenog rada. Ĉetiri reprezentativna sindikata zaposlenih u prosveti - Granski sindikat 

prosvetnih radnika "Nezavisnost", Samostalni sindikat, Unija 

prosvetnih radnika i Sindikat obrazovanja, od 17. novembra štrajkuju skraćenjem ĉasova na 30 

minuta. 

  

Sindikati traţe i da budu izuzeti od smanjenja plata u javnom sektoru za 10 odsto, ali iz Vlade 

odbacuju ovakav zahtev. Pregovori se nastavlju o kolektivnom ugovoru za narednu godinu, kao i o 

usaglašavanju platnih razreda. Cilj je da se izbegnu situacije u kojima prosvetari sa visokim 

obrazovanjem imaju manje plate od zaposlenih u ostalim drţavnim sluţbama sa slabijim 

kvalifikacijama. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/517936/Sindikati-Skraceni-casovi-u-vise-od-60-odsto-skola
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/otpremnine-srezane-na-200-evra-po-godini-staza 

Отпремнине срезане на 200 евра по години 
стажа 
 

Ових дана радници многих српских предузећа у реструктурирању добили су допис 
Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања по којем се могу 
добровољно пријавити на понуђени социјални програм 

 за одлазак из предузећа, и то у релативно кратком времену, односно за неколико дана. 
Позиве ових дана разматрају запослени у Групи „Застава возила”, крушевачком „14. октобру”, 
„Кабловима” из Јагодине, београдским фабрикама ИМТ и ИМР, али и панчевачкој 
„Петрохемији”. Новина је да се овога пута радницима за добровољно напуштање радног места 
уместо 300 евра по години радног стажа нуди 200. 

У УГС-у „Независност” тврде да је Влада Србије 27. новембра донела Одлуку о измени и 
допуни Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у процесу 
рационализације, реструктурирања и припрема за приватизацију, којом су отпремнине 
смањене с 300 евра по години стажа на 200. Та одлука важи за запослене у предузећима која 
су стекли статус предузећа у реструктурирању до 13. августа ове године. 

УГС „Независност” истиче да, иако надлежни у Влади тврде да тренутно запослени у тим 
предузећима неће бити у неповољнијем положају од оних који су се раније добровољно 
пријавили за отпремнину, измењена одлука заправо представља класичан пример 
дискриминације запослених који ће бити проглашени вишком до краја ове године. 

Практично, они запослени који су остали на својим радним местима јер су били потребни 
својим предузећима, сада су кажњени пошто ће, уколико буду проглашени вишком до краја 
ове године, примити 100 евра по години стажа мање. То није безначајан износ за запослене у 
тим предузећима, поготово ако се има у виду да у великом броју тих предузећа зараде нису 
исплаћиване редовно или уопште и да су годинама исплаћиване искључиво минималне зараде, 
тврде у УГС-у „Независност”. 

Синдикалци скрећу пажњу и на то да из Владине одлуке произлази да она важи само за оне 
запослене који ће бити програшени вишком до краја ове године, закључно с 31. децембром, 
али да то значи и за оне који су раније стављени на спискове вишка али нису добили новац 
ранијим социјалним програмом. Осим тога, напомињу, не зна се шта ће се примењивати после 
Нове године, с обзиром на то да је одлука орочена на крај године. Пошто је немогуће да се у 
наредних двадесетак дана спроведе процес добровољног пријављивања и направе спискови 
технолошког вишка у више од 500 компанија које су у поменутом статусу, УГС „Незавиност” 
тражи од српске власти ново тумачење донете одлуке, као и одговор на питање шта ће бити с 
отпремнином радника предузећа у реструкурирању чији процес се не заврши до краја године. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/otpremnine-srezane-na-200-evra-po-godini-staza
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Уредбу или одлуку о висини отпремнине за вишак запослених у фирмама у реструктурирању, 
након што је измењени Закон о раду у јулу ступио на снагу, требало је да донесе Влада 
Србије. У Министарству рада, запошљавања, борачке и социјалне политике у августу су 
објаснили да Закон о раду не важи за раднике предузећа у реструктурирању који остану без 
посла. Потврдило је Министарство да ће они и даље имати право на отпремнину од 300 евра по 
години стажа. 

„Права радника у фирмама у реструктурирању биће регулисана посебним прописом, а не 
Законом о раду, јер су ти запослени у специфичном положају. У тим предузећима делимично 
је већ реализован социјални програм на бази досадашњих решења, у неким фирмама је почет 
и већ су направљени спискови. Када бисмо сада направили радикалну промену, део радника 
бисмо довели у неповољнији положај у односу на оне који су већ остварили право на 
отпремнину“, саопштено је у августу из ресорног министарства. 

Љ. Малешевић 
  
Уписали по старом – неће по новом 
Пошто су се претходних месеци већ правили спискови добровољног одласка с радног места и 
при том радницима обећавано 300 евра, сада су се фирме у којима се поново прави социјални 
програм нашле у проблему. Наиме, радници који су прихватили 300 евра по години сада неће 
да потпишу за 200 јер сматрају да треба да добију исто колико су добили они који су отишли 
претходних година. Због мењања износа отпремнине, у појединим фирмама озбиљно је 
угрожена реализација новог социјалног програма. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sertic-ustede-od-31-milijardu-dinara-u-26-preduzeca 

Сертић: Уштеде од 31 милијарду динара у 26 
предузећа 
 

Министар привреде Жељко Сертић изјавио је данас да је већ познато да ће 26 јавних 
предузећа, захваљући консолидацији пословних планова у 2015. години, смањити 
губитке за 31 милијарду динара. 

Са представницима тих јавних предузећа већ су обављени разговори у Министарству привреде, 
а како је Сертић истакао, укупно смањење трошкова ће бити значајно веће, јер нису у обзир 
узета сва предузећа као што су Железнице и Путеви Србије. 

Коначни подаци о могућим уштедама у свим јавним предузећима биће познати у јануару, рекао 
је Сертић на састанку са директорима више од 70 јавних предузећа.Он је подсетио да су та 
предузећа у 2013. години имала негативан салдо, односно губитке од 51 милијарду динара, а 
очекује да ће они у 2014. бити још већи. 
Сертић је директорима поручио да више неће бити ценкања са плановима и да ће морати да се 
реализује све што је на "папиру", најављујући да ће свака ставка у плану бити контролисана, 
те да ће бити и ненањављених контрола. 

Он је истакао да је детаљно представљање пословних планова, планираних трошкова и 
прихода, пракса која није до сада постојала и коју је увело Министарство привреде, 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sertic-ustede-od-31-milijardu-dinara-u-26-preduzeca
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напомињући да су предузећа добила детаљна упутства од 19 тачака.Сертић је као замерку на 
достављене планове изнео то што ниједно предузеће, осим Пошта Србије и Електропривреде 
Србије на генералном нивоу, није изнело на који начин планира да промени кадровску 
структуру. 

Челницима јавних предузећа рекао је и да они не воде добровољна удружења и спортске 
клубове, већ да предузећа имају задатка од државе чиме да се баве, и да се циљеви морају 
испуњавати на најбољи начин.Сертић је најавио да ће овакви састанци убудуће бити 
организовани на свака два до три месеца и да ће износити примере добре и лоше праксе, не 
оклевајући да поименце наведе директоре који не раде у складу са дужностима и 
овлашћењима које им је дала држава. 

Директори јавних предузећа углавном истичу да су још раније и сами почели да примењују 
мере за уштеде и да ће поштовати упуства Министарства, али сви су сложни у томе да ће 
отпуштање радника бити последња мера и да ће се трудити да предузму друге кораке да не 

дође до тога.В. д. директора "Службеног гласника“  Радош Љушић рекао је новинарима да је 
то издавачко предузеће већ 2013. године предузело мере које влада спроводи ових дана, па су 
тако продали половину аутомобила и смањило број радника за 23, тако што им нису продужило 
уговор након истека. 

Сада имају 387 радника и објављен је оглас за превремену пензију и отпремине, а иако 
постоји могућност отпуштања, Љушић је рекао да је то последња опција којој ће прибећи.В.д. 
директора "Државне лутрије Србије"  Александар Вуловић казао је Тањугу да то предузеће 
поштује све препоруке Министарства привреде, али и да ће се трудити да не дођу до задњег 
решења - отпуштања радника. 

"Циљ нам је пре свега да повећамо пословање и да смањимо трошкове за око 15 одсто, казао 
је Вуловић.Председник Управног одбора Железница Србије Зоран Анђелковић рекао је да ће то 
предузеће у 2015. имати мање приходе из буџета за 35 милиона евра, указујући и на сталне 
проблеме у такозваним зависним предузећима Железнице, која нису њихов део од 2005. 
године. 

"То је 2.150 радника, нама је то трошак 2,5 милијарде динара, а Железницама Србије је 
потребно свега 15 до 20 одсто тих услуга", казао је Анђелковић, додајући да Железнице не 
могу више бити социјална установа за нека услужна предузећа.Решавање тог питања, уз 
повећање транспортних прихода, надоместило би смањење буџетске дотације, навео је 
Анђелковић. 

Он је казао да Железницама предстоји реструктурирање у 2015. и да је сигурно да ће бити 
вишка запослених али да не може да лицитира са њиховим бројем. Анђелковић је рекао да се 
очекује и да ће природним одливом и следеће, као и ове године, отићи око 1.000 
запослених.В.д. директор Путева Србије Зоран Дробњак навео је да ће то предузеће и у 2015. 
години имати исту количину финансијских средстава ове године и да отпуштања нису у плану, 
као и да су им потребна нова запошљавања инжењера. 

(Танјуг) 
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http://www.dnevnik.rs/vojvodina/zrenjanin-sindikati-gradske-uprave-traze-kolektivni-ugovor 

Зрењанин: Синдикати Градске управе траже 
колективни уговор 
 

Оба репрезентативна синдиката запослених у Градској управи Зрењанина затражила су од 
локалне власти хитно потписивање колективног уговора због, како наводе, све тежег 
материјалног положаја овдашњих чиновника. 

 Синдикати подсећају да је у претходном периоду на више начина погоршан социјално - 
економски положај свих радника Градске управе, између осталог и умањењем плата после 
интервенције ревизора, затим скидањем година минулог рада код претходног послодавца, као 
и најновијим смањењем зарада за 10 одсто. 

- Синдикати Градске управе су овога пута сложни и јединствени у намери да закључивањем 
колективног уговора са послодавцем ублаже последице драстичног смањења стандарда 
запослених. То се може постићи применом члана 8. Закона о раду, који каже да се општим 
актом и уговором могу утврдити већа права и повољнији услови рада од оних утврђених 
законом – наводи председница Синдиката запослених у Градској управи Милица Суботин. 

Њен колега из Независног синдиката Жељко Торњански упозорава да је до највећег смањења 
плата дошло код запослених са факултетском дипломом, где су сабирањем наведених 
умањења зараде појединаца ниже и за преко 10.000 динара. С друге стране, иако је то закон 
дозвољавао, већ годинама им није повећаван додатни коефицијент са 8,45 до максималних 
12,60, као што је то учињено у другим градовима и општинама у Србији... 

Ж. Балабан 
  

(Опширније  прочитајте у нашем штампаном издању од среде, 10.децембра) 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/direktor_vodi_firmu_u_stecaj_.4.html?news_id=293895 

Radnici Metal sistema stupili u štrajk i traže smenu poslovodstva 

Direktor vodi firmu u stečaj 
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Zaposleni u kragujevaĉkim Metal sistemima stupili su juĉe u generalni štrajk, 

zahtevajući smenu direktora fabrike i promenu odluke Agencije za privatizaciju kojom je 

predviĊeno pokretanje steĉajnog postupka u tom preduzeću u restrukturiranju.  

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/zrenjanin-sindikati-gradske-uprave-traze-kolektivni-ugovor
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/direktor_vodi_firmu_u_stecaj_.4.html?news_id=293895
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- Traţimo od Nadzornog odbora Metal sistema da hitno smeni direktora Sinišu Otaševića, jer od 
njegovog dolaska u fabriku, 27. oktobra ove godine, zaposlenima nije isplaćen nijedan dinar, 
proizvodnja je potpuno zaustavljena, a on se, umesto za opstanak preduzeća, na svim sastancima i 
u zvaniĉnim razgovorima zalaţe za odlazak firme u steĉaj. Uz to, Otašević, ni nakon više od mesec 
dana, nije zasnovao radni odnos u Metal sistemima, već je i dalje zaposlen u privatnoj firmi. To je 
apsolutno neprihvatljivo i štetno po interese firme i zaposlenih, zbog ĉega zahtevamo da odmah 
bude smenjen sa direktorske funkcije - navodi se u saopštenju sindikata fabrike. 

Predsednik sindikata u Metal sistemima Miloš Tansković tvrdi da to preduzeće, koje ĉine dve 
proizvodne celine - fabrika krupnih lanaca nekadašnje Industrije „Filip Kljajić“ i „Zastava procesna 
oprema“, moţe da funkcioniše, jer ima i proizvodne programe i trţište. Otuda je, prema njegovim 
reĉima, nedopustivo da ta fabrika već mesec i po dana ne radi. 

Sindikat i radnici od Ministarstva privrede zahtevaju da ne prihvati predlog Agencije za 
privatizaciju prema kojem u tom preduzeću treba da bude pokrenut steĉajni postupak, već traţe 
da se fabrika privatizuje prodajom imovine. 

Dodatni razlog za nezadovoljstvo je, kaţu u sindikatu, i to što je prekjuĉe popodne zaposlenima 
ponuĊen socijalni program, na osnovu kojeg mogu dobrovoljno da napuste fabriku. „Radnici su 
uplašeni najavljenim steĉajem, tako da će, najverovatnije, veliki broj njih da se opredeli za neku 
od opcija iz socijalnog programa i ode iz firme. Nevolja je što na taj naĉin, po pravilu, fabriku u 
najvećem broju napuštaju proizvodni radnici, bez kojih preduzeće teško moţe da opstane“, kaţe 
Tansković. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/prevoznici_najavljuju_protest_16_decembra.4.html?news_id=293893 

Prevoznici najavljuju protest 16. decembra 
AUTOR: R. D. 

Beograd - Nezadovoljni odnosom drţave prema auto-prevoznicima u Srbiji, ĉlanovi Poslovnog 

udruţenja „MeĊunarodni transport“ najavili su štrajk upozorenja za utorak 16. decembar u 

Beogradu. Kako je reĉeno Danasu u tom udruţenju, u glavnom gradu Srbije biće organizovana 

protestna voţnja kamionima.  

Razlozi za protest su, izmeĊu ostalog, nezadovoljstvo prevoznika rešenjima novog Zakona o 
prevozu, planom rasporeda meĊunarodnih dozvola i ratifikaciom bilateralnog sporazuma o tranzitu 
kroz MaĊarsku. U Poslovnom udruţenju „MeĊunarodni transport“ istiĉu da je reĉ o rešenjima koja 
su protivna interesima ne samo auto-prevoznika, već celokupne privrede Srbije. U sluĉaju da 
nadleţni ne pokaţu spremnost da se problemi koji muĉe prevoznike reše, oni su spremni da 29. 
decembra zapoĉnu generalni štrajk u svim gradovima Srbije koji bi se odvijao kroz blokadu 
saobraćajnica. U Poslovnom udruţenju „MeĊunarodni transport“ oĉekuju da će se protestnoj voţnji 
u Beograd pridruţiti i druga udruţenja koja okupljaju prevoznike u Srbiji. 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/prevoznici_najavljuju_protest_16_decembra.4.html?news_id=293893
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/bez_nastave_u_skolama_22_decembra.55.html?news_id=293944 

Sindikati obrazovanja još vagaju kako će radikalizovati štrajk 

Bez nastave u školama 22. decembra? 

U FOKUSU 

AUTOR: V. ANDRIĆ 

Beograd - Nastava u školama mogla bi da bude potpuno obustavljena samo u ponedeljak, 22. 
decembra, kada se planira i odrţavanje velikog protestnog skupa u Beogradu, saznaje nezvaniĉno 
Danas. To je zasad najizvesniji scenario radikalizacije štrajka prosvetnih radnika, o kojem bi danas 
trebalo da se izjasni Štrajkaĉki odbor sva ĉetiri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika. MeĊu 
sindikatima nema jedinstvenog stava o najefikasnijem naĉinu pritiska na Vladu Srbije, ali su sloţni 
da će odluka o eventualnoj radikalizaciji biti „zajedniĉka“.  
- Na današnjoj konferenciji za novinare saopštićemo odluku Štrajkaĉkog odbora. Unija sindikata 
prosvetnih radnika je tokom vikenda odrţala sednicu Glavnog odbora, gde je dogovoreno da u 
decembru nastava bude potpuno obustavljena na jedan dan i da se odrţi protest u Beogradu. Ne 
znam da li će to biti istog dana ili u dva dana. Postoje i predlozi da se ne zakljuĉe ocene ili ne 
podele Ċaĉke knjiţice, kao i da ne zapoĉnemo drugo polugodište. Još nismo doneli konaĉnu odluku, 
jer se stvari menjaju od danas do sutra - kaţe za Danas Dragan Matijević, predsednik Unije. 

On dodaje da na juĉerašnjim pregovorima sa ministrom prosvete SrĊanom Verbićem nije postignut 
napredak. Na pitanje dokle su sindikati spremni da ĉekaju ponudu vlade, Matijević odgovara da se 
„iz dana u dan povećava broj škola u štrajku“, što je pokazatelj da su na „pravom putu“. Dodaje i 
da je ministar Verbić juĉe bio korektan tokom razgovora, ali da je bilo koja odluka o parama u 
rukama ministra finansija Dušana Vujovića. 

Upravo njega su sindikati obrazovanja juĉe ĉekali da se prikljuĉi radu komisije za poseban 
kolektivni ugovor, ali su obavešteni da je van zemlje. Slobodan Brajković, predsednik Sindikata 
radnika u prosveti Srbije, kaţe da su sindikati zamolili ministra prosvete da posreduje kako bi se 
Vujović ukljuĉio u pregovore o spornim ĉlanovima kolektivnog ugovora. 

- Mi samo traţimo da vlada ispoštuje ono što nam je obećala i odmah moţemo da potpišemo 
sporazum o prekidu štrajka. Oroĉavanje uvoĊenja platnih razreda u javni sektor je naš kljuĉni 
zahtev, sve ostalo su prelazna rešenja. Problem je što niko sem obrazovanja nema interes da se 
uvedu jedinstveni platni razredi - kaţe Brajković. 

Štrajk prosvetnih radnika ušao je u ĉetvrtu nedelju. Pregovori su dosad voĊeni na dva fronta - oko 
usaglašavanja posebnog kolektivnog ugovora za narednu godinu i izmena Zakona o osnovama 
sistema obrazovanja i vaspitanja. Prosvetari su bili da dobrom putu da zamrznu štrajk kada im je 
ministar finansija navodno obećao da će preko kolektivnog ugovora dobiti povišicu, što je trebalo 
da ublaţi smanjenje plata od 10 odsto, iz koga prosveta nije izuzeta. Od toga u meĊuvremenu nije 
bilo ništa, pa su se sindikati sada našli u situaciji da ţele da prekinu štrajk, ali ne znaju kako. 

Iako je u štrajku znaĉajan broj škola (oko 1.100 po podacima sindikata, a 700 prema tvrdnji 
Ministarstva prosvete), ĉini se da prosvetnu vlast to mnogo „ne boli“, jer se nastava odrţava sa 
skraćenim ĉasovima na 30 minuta. Naši izvor iz jednog od prosvetnih sindikata podseća na 
sluĉajeve da su u nekim školama ĉasovi bili skraćeni i nekoliko godina, a da regularnost školske 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/bez_nastave_u_skolama_22_decembra.55.html?news_id=293944
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godine nije bila dovedena u pitanje. Pojedini sindikalci su skeptiĉni prema opciji da se štrajk 
radikalizuje nezakljuĉivanjem ocena, jer tvrde to mogu da urade direktori škola izvoĊenjem 
aritmetiĉke sredine. 

Rešenje u rukama Kori Udoviĉki 

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih struĉnih škola Beograda, istiĉe da je ministarka drţavne 
uprave i lokalne samouprave Kori Udoviĉki „kljuĉni ĉovek koji ima rešenje za prekid štrajka“. 

- Ona je glavni partner u pregovorima, jer je zaduţena za izradu zakona o platnim razredima. U 
interesu Ċaka, roditelja i nastavnika je da se štrajk okonĉa. MeĊutim, prema tome kako se vlada 
ponaša, oĉigledno je da nikoga ne zanimaju prosvetni radnici i da je obrazovanje zadnja rupa na 
svirali - smatra Antić. 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/sutra_protest_sindikata_gspa.39.html?news_id=293954 

Sutra protest sindikata GSP-a 
AUTOR: B. R. 

Zaposleni u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP) zapoĉeće sutra u 13 ĉasova miran protest 

zbog umanjenja plata u prethodna dva meseca, kaţe predsednik Saobraćajnog sindikata Aleksandar 

Jokić. 

Kako istiĉe pored smanjenja plata zaposlenima u javnom sektoru na republiĉkom nivou, 
zaposlenima u GSP-u u prethodna dva meseca plata dodatno smanjena za 30 odsto. 

- Smatramo da smo neopravdano kaţnjeni i traţimo da nam neko objasni zašto, jer svoj posao 
obavljamo odgovorno - precizirao je Jokić. Prema reĉima predsednika sindikata Evrovozaĉ Jovana 
Maljevića sindikati ne ţele da blokiraju saobraćaj, ali da će ako posle mirnog protesta ne budu 
imali nikakav odgovor iz gradske uprave morati da radikalizuju protest. Štrajk zaposlenih u GSP-u 
podrţava pet sindikata, meĊu kojima su najveći Sindikat GSP Nezavisnost i Sindikat Raj, zatim 
Sindikat vozaĉa, Saobraćajni sindikat i Sindikat Evrovozaĉ. Jokić i Maljević su rekli da će u mirnom 
protestu uĉestvovati radnici GSP koji u tom trenutku ne budu u smeni. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=09&nav_id=934173 

IMK: Socijalni program za 730 ljudi 
IZVOR: BETA 

Oko 730 radnika Industrije mašina i komponenata "14. oktobar" iz Kruševca prijavilo se za 

odlazak iz fabrike kroz socijalni program. 

 Predsednik sindikata Ljubiša Velimirović rekao je da su zaposleni nezadovoljni jer je nadoknada od 

300 evra po godini staţa, koliko je bilo proslse godine, sada smanjena na 200 evra po godini. 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/sutra_protest_sindikata_gspa.39.html?news_id=293954
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=09&nav_id=934173
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"Anketiranje je završeno. Prijavilo se oko 730 radnika i stručne službe sada to obrađuju, 

razvrstavaju po opcijama za koje su se zaposleni odlučili. Kompletni podaci do petka treba da 

budu dostavljeni Ministarstvu rada", rekao je Velimirović.  

 

On je rekao da meĊu zaposlenima vlada veliko nezadovoljstvo jer je socijalni program dogovoren 

još prošlog decembra, kada se za odlazak iz fabrike izjasnilo 617 radnika, a više od polovine, 

odnosno njih 350 se tada odluĉilo za opciju 300 evra po godini staţa.  

 

"Celu godnu smo živeli u ubeđenju da će biti tako i nadležni su to i u više navrata obećali. Radnici 

su planirali da vrate dugove, možda počnu nešto da rade, a sada dobijaju znatno manji iznos", 

objasnio je Velimirović.  

 

Prema njegovim reĉima, oko 30 radnica više ne ispunjava uslov da im je ostalo pet godina do 

penzije, jer je u meĊuvremenu povećan potreban radni štaţ, pa sada moraju da biraju drugu 

opciju. To što se sada prijavilo još više radnika, meĊu kojima, kako je naveo Velimirović, ima i 

rukovodilaca, pripadnika vladajuće stranke, govori o tome da ljudi ne vide budućnost u fabrici.  

 

IMK "14. oktobar" zapošljava oko 1.500 ljudi kojima fabrika duguje oko 20 plata. Pre tri godine je 

sproveden proslednji spocijalni program, kada je uz otpremnine otišlo 138 radnika.  

 

Fabrika je na poĉetku procesa privatizacije, 2002. godine zapošljavala oko 4.500 ljudi, dok je 

sredinom osamdesetih godina prošlog veka imala više od 8.000 radnika.  

Preduzeće je u većinskom draţavnom vlasništvu, u postupku je restrukturiranja i u procesu 

privatizacije. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=09&nav_id=934060 

Petrohemija i Azotara čiste viškove 
IZVOR: BETA 

Pančevo -- Radnici Petrohemije počeli su da se izjašnjavaju o ponuĎenom socijanom programu 

za odlazak iz preduzeća, saznaje agencija Beta u sindikatima te fabrike. 

"Vlada Srbije je u petak, 5. decembra, poslala nalog rukovodstvu Petrohemije da do 12. decembra 

dostavi spisak radnika koji će biti proglašeni tehnološkim viškom", kazao je predsednik Sindikata 

inţenjera i tehniĉara "Nezavisnost" Zoran Obradović. 

On je dodao da su sva tri reprezentativna sindikata Petrohemije 6. decembra, na pregovorima s 

poslovodstvom preduzeća, insistirala da se prilikom izjašnjavanja poštuje princip dobrovoljnosti.  

 

Zaposlenima je ostavljen rok do srede, 10. decembra, da se do izjasne o odlasku iz preduzeća uz 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=09&nav_id=934060
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otpremninu.  

 

Takav nalog iz Vlade Srbije stigao je i u Azotaru, potvrdio je predsednik Samostalnog sindikata 

fabrike Milan Ivović.  

 

Sindikati će, kako je naveo, s tim dokumentom biti upoznati danas na sastanku s menadţmentom.  

 

Tokom dana je poĉelo pravljenje spiskova tehnoloških viškova i u Industriji stakla Panĉevo i 

preduzeću SemenTamiš, saznaje Beta u sindikalnim organizacijama tih preduzeća.  

 

"Oĉekujemo da će u staklari od 190 radnika, 50 ili 60 da se izjasne za neku od opcija iz socijalnog 

programa koji je saĉinilo Ministarstvo za rad", rekao je predsednik sindikata tog preduzeća Dragan 

Tomić. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=09&nav_id=934261 

Radnici Kablova: 200 EUR je malo 
IZVOR: BETA 

Jagodina -- Radnici Fabrike kablova u Jagodini nezadovoljni su socijalnim programom za 

napuštanje firme i otpremninama od 200 evra po godini staža. 

 Od oko 600 radnika, koji su u jagodinskoj Fabrici kablova zainteresovani za napuštanje firme uz 

socijalni program, skoro niko neće iskoristiti opciju otpremnine od 200 evra po godini staţa, 

smatrajući da je takva nadoknada mala. 

Prema reĉima predsednika Samostalnog sindikata Fabrike kablova Olivera Jovanovskog, i 

uobiĉajenih 300 evra po godini staţa bili su nezadovoljavajuća cifra, a najnovija ponuda 

Ministarstva za rad, socijalnu politiku i boraĉka pitanja u kojoj je naknada po godini staţa 

smanjena na 200 evra je za radnike neprihvatljiva.  

"I kada je bilo reĉi o tome da će otpremnina biti 300 evra po godini staţa, ljudi su više bili 

zainteresovani za druge opcije. Ako imate trideset godina staţa, dobijete 9.000 evra, a to treba da 

podelite na 10 ili 15 godina dok ĉekate starosnu penziju, a to je malo", ispriĉao je Jovanovski 

agenciji Beta.  

Kako je kazao, oko 80 odsto od oko 600 radnika koji su zainteresovani za napuštanje firme uz 

socijalni program ispunjava uslove "pet ili dve godine do penzije", te će se i odluĉiti za ove opcije.  

 

"Oni će primati meseĉnu nadoknadu do prvog uslova za penziju i to je najbolja opcija", kazao je 

Jovanovski i dodao da su sve opcije sem one sa otpremninom u vrednosti od 200 evra po godini 

staţa zaista povoljne i da su radnici njima zadovoljni.  

 

Fabrika kablova je u restrukturiranju od 2002. godine i broji 2.200 zaposlenih. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=12&dd=09&nav_id=934261

