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Novi Sad: Prava radnika ista, plate prema zaradi 
 

Đ. VUKMIROVIĆ  
Grad i sindikati javnih preduzeća usaglasili se o novom kolektivnom ugovoru. Isplata radnicima 
zavisiće od ostvarivanja plana poslovanja 
 
NOVIM kolektivnim ugovorom, koji će vaţiti u naredne dve godine, nijedan radnik u gradskim 
javnim i javno-komunalnim preduzećima neće biti oštećen, ali će planirane zarade moći nesmetano 
da se isplaćuju samo ako preduzeća budu ostvarivala zacrtane programe poslovanja. 
 
Ovo je, u najkraćem, suština novog kolektivnog ugovora, o kom su sa Gradom, kao posladavcem, 
usaglasili reprezentativni sindikati javnih i javno-komunalnih preduzeća. Reĉ je Sindikatu 
zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada, Granskom sindikatu javnih saobraćajnih 
i komunalnih delatnosti "Nezavisnost" i Sindikatu zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti 
Srbije, za teritoriju Novog Sada. 
- Novim kolektivnim ugovorom su, u skladu sa novim zakonom o radu, dosadašnja prava zaposlenih 
zadrţana na pribliţno istom nivou kao do sada. Realno, ovo je najbolji kolektivni ugovor koji se 
mogao postići u aktuelnim okolnostima - kaţe u ime sve tri pomenute sindikalne organizacije Zoran 
Radosavljević, predsednik Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada. 
VAŢI ZA 6.100 RADNIKAKOLEKTIVNI ugovor će u naredne dve godine vaţiti za oko 6.100 zaposlenih u 
preduzećima na koja se odnosi. Na osnovu njega će u svakom od njih već narednih dana sa 
radnicima biti potpisani posebni pojedinaĉni kolektivni ugovori. 
Prema reĉima gradonaĉelnika Miloša Vuĉevića, usaglašavanje novog kolektivnog ugovora je potvrda 
da u Novom Sadu u poslednje dve i po godine postoji ozbiljan ekonomsko-socijalni dijalog, da su 
grad i sindikati partneri i da više nema nesporazuma kakvih je ranije bilo. 
- Ono što je, takoĊe, veoma bitno i što su prihvatili i sindikati jeste da će zarade zavisiti i od 
poslovanja javnih i javno-komunalnih preduzeća - dodao je prvi ĉovek grada. - One će moći da se 
isplaćuju samo ako se budu ostvarivali programi poslovanja, koje će prethodno usvojiti Skupština 
grada. Otuda i jasna poruka, pre svega, direktorima da za to moraju da preuzmu punu odgovornost. 
 
 
NIJE RACIONALIZACIJA 
- NOVI kolektivni ugovor nema veze sa lane zapoĉetim procesom racionalizacije gradskog javnog 
sektora - kaţe Miloš Vuĉević. U okviru tog procesa, broj zaposlenih je u 2014. smanjen za više od 
400, a taj trend će biti nastavljen u ovoj godini. 
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Ĉak 600 radnika "Agroţiva" i dalje na ulici 
 

Sl. PAŠIĆ | 
 
Ĉetvorogodišnje propadanje industrije "Agroţiv" u Ţitištu mnoge će zaviti u crno. Klaniĉari u 
blokadi, dug 3,24 milijarde dinara 
 
POSLE brojnih protesta i poslednjeg upada i prekida sednice Skupštine opštine, radnici "Agroţiva" iz 
Ţitišta, koji štrajkuju od sredine 2014, uspeli su da rešavajući svoj status pokrenuli stvari s mrtve 
taĉke. 
 
Tako je, bar, izjavio Jovica Katić, ĉelnik sindikata "Nezavisnost", koji je sa grupom kolega i 
funkcionera Opštine Ţitište prošle nedelje prisustvovao razgovorima sa ministrima Antićem i 
Vujovićem. 
- Višemeseĉni razgovori u "Srbijagasu", koji je vlasnik "Agroţiva", nisu doneli nikakav rezultat. Ali, 
posle susreta sa ministrima u Beogradu oĉekujemo skorije rešenje naših nevolja - izjavio je Katić, 
uz napomenu da oko 600 radnika ne prima platu od jula prošle godine, a ostali su i bez 
zdravstvenog osiguranja. 
Oni raĉunaju na socijalni program, ali je velika nepoznanica kako će im Vlada pomoći i da li će biti 
brţa od steĉaja. "Srbijagas" je, naime, lane vešto izbegao da se klaniĉari "Agroţiva" naĊu pod 
represivnim merama, zbog astronomskih dugova. Ugovorom o poslovnoj saradnji, proizvodnja je 
prepuštena beogradskoj firmi "Mibras", a "Agroţiv" je nastavio rad samo na papiru. 
PUSTA OBEĆANjAKADA je 2010. "Srbijagas" kupio brend "Agroţiva" za 11,5 miliona evra, njegov 
direktor Dušan Bajatović je najavljivao lidersku poziciju u Srbiji, pronalaţenje strateškog partnera i 
dokapitalizaciju. Sve je izostalo, jedino su nagomilani dugovi, a 600 radnika našlo se na ulici! 
Blokada njegovog raĉuna trenutno iznosi 3,24 milijarde dinara, meĊu najvećima u Srbiji. Nije teško 
pretpostaviti da je samo pitanje dana kada će se "Agroţiv" naći u steĉaju. A, kako bukvalno nema 
ništa od imovine, brojni poverioci ostaće "kratkih rukava" i bez šanse da naplate svoja potraţivanja. 
Naravno, u ovom scenariju "mrka kapa" biće i za radnike, koji nisu uspeli da dobiju angaţman kod 
novog poslodavca "Mibrasa", i ţestoko će ih pogoditi nove odredbe zakona o steĉaju. 
Najdeblji kraj izvući će vlasnik, "Srbijagas", koji se krajnje neposlovno odnosio prema svojoj klanici 
u Ţitištu. Dugo je bez ozbiljnije kontrole upumpavao kapital u "Agroţiv", koji je oticao na sve 
strane. Znak za uzbunu nije došao ni posle uknjiţenih gubitaka od oko 1,6 milijardi dinara u 2012. U 
2013, ostvaren je novi minus od 2 milijarde. Onda je poĉetkom 2014. prestala svaka aktivnost u 
Ţitištu, jer je i "Srbijagas" ostao bez para. U meĊuvremenu, klaniĉari su poĉeli da ostaju bez farmi i 
vaţnih objekata za proizvodnju. Brzo se ponovila priĉa iz 2008, kada je "Agroţiv" drugi put otišao u 
steĉaj, a sada, oĉigledno, neće uspeti ni treći pokušaj da mesna industrija stane na noge. 
Sam Bajatović još se nije oglašavao povodom propasti "Agroţiva", koji je opteretio ionako 
prezaduţeni "Srbijagas" za dodatnih (i samo zasada!) 3,24 milijarde dinara. 
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PLANOVI "MIBRASA" 
"MIBRAS" je na posao vratio oko 500 radnika i pokušava da obnovi proizvodnju. Najavljuje 
investicije od oko 4 miliona evra u proširenje kapaciteta i planira izvoz. Sada preraĊuje dnevno 
svega 20.000 brojlera. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/531560/Kako-su-Knjaz-plazma-i-kravica-dobili-novog-gazdu 

Kako su Knjaz, plazma i kravica dobili novog gazdu 
 
Suzana Lakić, Gorica Avalić  

„Knjaz Miloš”, „Bambi“, „Imlek“ i Mlekara Subotica, firme „Denjub fuds grupe“, prodati su 
investicionom fondu „Mid Europa Partners“ 

 
Tako je ovaj investicioni fond postao vlasnik i „plazme“ i kisele vode „knjaz miloš“ i „akva vive“ i 
popularne „kravice“, ali i firmi u Makedoniji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj koje rade u okviru 
„Denjub fuds grupe“ (DFB).  
  
“Blic” saznaje da je pored fonda „Mid Europa Partners“ (MEP) manjinski vlasnik i Andrej Jovanović, 
jedan od bivših vlasnika firme “Marbo” koja je 2008. prodata „Pepsiju“. Jovanović će biti jedan od 
kljuĉnih direktora u novoj kompaniji.  
  
Jedan od partnera u MEP Rober Knor izjavio je juĉe da kupovina „Denjub fuds grupe“ pokazuje 
odluĉnost da i dalje podrţavamo razvoj vodećih firmi u Srbiji i regionu, nakon veoma uspešne 
investicije u „SBB - Telemah grupi“. MED je ovu kompaniju prodao ameriĉkom investicionom 
gigantu KKR za, kako se nezvaniĉno saznaje, fantastiĉnih 1,2 milijarde evra!  
  
Generalni direktor „Imleka“ Slobodan Petrović izjavio je da će “regionalno iskustvo tima iz „Mid 
Europe„, kao i njihova usredsreĊenost na razvoj i korporativno upravljanje, doprineti našem daljem 
uspehu“. 
  
Zanimljivo je i da su akcije kompanija iz sastava „Denjub fuds grupe“ u poslednjih mesec dana 
poĉele vrtoglavo da rastu. Akcije „Bambija“ skoĉile su za oko 10.000 dinara, „Imleka“ za oko 
1.500, a Subotiĉke mlekare za blizu 200 dinara po akciji. 
  

Kupac teţak 4,2 milijarde evra 
„Mid Europa Partners“ je investicioni fond koji radi u 
centralnoj Evropi i Turskoj sa sedištem u Londonu i 
predstavništvima u Budimpešti, Istanbulu i Varšavi. Rukovodi 
kapitalom od 4,2 milijarde evra. Bili su vlasnici kablovskog 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/531560/Kako-su-Knjaz-plazma-i-kravica-dobili-novog-gazdu
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operatera SBB koji su prodali ameriĉkom investicionom fondu 
KKR. MEP vodi devet partnera, a meĊu njima ima i Poljaka, 
Turaka i Hrvata. 

  
- Moglo se naslutiti da će uslediti prodaja - tvrdi jedan od uĉesnika na beogradskom trţištu 
kapitala. Miroslav Radaković, glavni broker u “Sinteza invest grupi”, kaţe za “Blic” da sada 
preostaje da regulatorni organi odobre prodaju. Korist će imati i manjinski vlasnici „Imleka“, 
„Bambija“ i Mlekare Subotica, njih 1.772. 
  

- Svakome od njih MEP bi trebalo da ponudi onoliko koliko su i DFG 
plaćali po akciji. Ako ne prodaju, a većinski akcionar stigne do 90 odsto 
vlasništva, onda će on da istisne male akcionare, takoĊe po ceni iz 
ponude za preuzimanje - kaţe Radaković.  
  
Priĉa o „Denjub fuds grupi“ poĉela je 2003. kada je ruski investicioni 
fond „Salford“ kupio „Imlek“. Godinu dana kasnije “FPP Balkan 

limitid” kupuje „Knjaza Miloša“ i pobeĊuje firmu Vlade Divca, da bi potom “Salford” kupio i ovu 
kompaniju. Kupuju „Bambi“ i Mlekaru Subotica i osnivaju „Denjub fuds grupu“. Ukupan promet DFG 
u 2014. bio je 400 miliona evra i lideri su na trţištu mleka i mleĉnih proizvoda, konditora, 
mineralne vode i energetskih pića. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/531712/Transnafta-i-Srbijagas-potpisali-kolektivne-ugovore 

Transnafta i Srbijagas potpisali kolektivne ugovore 
Tanjug  

Javna preduzeća Transnafta i Srbijagas, potpisala su u Ministarstvu rudarstva i energetike 
Pojedinaĉne kolektivne ugovore, saopštilo je resorno ministarstvo. 

U ime Vlade Srbije, ugovore je potpisao ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, dok je 
ispred Sindikata radnika Transnafte potpis stavio predsednik sindikalne organizacije tog preduzeća 
Milojko Glavonjić, a u ime poslovodstva v.d.generalnog direktora Transnafta Tomislav Basta.  
  
Pojedinaĉni kolektivni ugovor za Srbijagas potpisao je generalni direktor Dušan Bajatović, dok je 
ispred Sindikata zaposlenih potpisnik Veljko Milošević, predsednik Jedinstvene sindikalne 
organizacije Srbijagasa. 
  
Tim ugovorima poštovane su preporuke Vlade Srbije o racionalizaciji svih vrsta troškova po 
zaposlenom, ali se strogo vodilo raĉuna da prava radnika budu zaštićena.  
  
U zakonskom roku, usaglašeni su stavovi Vlade Srbije kao osnivaĉa i vlasnika Transnafte i Srbijagasa 
i Sindikata radnika ta dva preduzeća, navodi se u saopštenju.  
  
Posebni kolektivni ugovori su u skladu sa okvirom predviĊenim Zakonom o radu i odnosi se na 
preduzeća Transnafta i Srbijagas.  
  

Bivši vlasnik firme 
„Marbo“ Andrej 
Jovanović biće jedan 
od kljuĉnih direktora u 
novoj kompaniji 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/531712/Transnafta-i-Srbijagas-potpisali-kolektivne-ugovore
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Pregovaraĉki tim su, pored predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike, 
poslovodstva Transnafte, Srbijagasa i Sindikata tih preduzeća, ĉinili predstavnici Ministarstva 
finansija, Ministarstva privrede i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boraĉka i socijalna pitanja. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/531914/Krkobabic-Kolektivni-ugovor-osnov-za-reformske-mereć 

Krkobabić: Kolektivni ugovor osnov za reformske 
mere 
 
Tanjug  

Predsednik Partije ujedinjenih penzionera Srbije i generalni direktor "Pošta Srbije" izjavio je danas 
da je pravi kolektivni ugovor osnov za reformske mere i da je kljuĉno pitanje da li će biti ostvarene 

uštede u javnim preduzećima. 

 
Krkobabić je rekao da se pravim kolektivnim ugovorom, kojim su zadovoljni zaposleni, sindikati, 
menadţment i drţava ostvaruje mir u kući, što je osnov za stavljanje u funkciju javnih preduzeća i 
da se pokazalo da zakon o radu ne predstavlja koĉnicu. 
 
On je u Jutarnjem programu TV Pink istakao da je 2013. godine gubitak javnih preduzeća iznosio 55 
milijardi dinara i da je cilj da u ovoj godini on bude smanjen na 22 milijarde dinara. 
 
Krkobabić je ukazao da javna preduzeća u Srbiji nisu ista i "da se ne mogu sva trpati u isti koš", da 
rezultat poslovanja i uspešnost firme ĉuva radno mesto, a da oni, koji nemaju rezultat, moraju da 
budu zabrinuti. 
 
Na pitanje novinara o poslovanju "Pošte Srbije", Krkobabić je odgovorio da "poenta nije u 
otpuštanju", nego da će menadţeri u "Pošti" biti naterani da traţe nove poslove. 
 
Krkobabić je precizirao da je broj menadţera u "Pošti", kojih sada ima 100, već smanjen za više od 
30 i da će biti smanjen za ukupno dve trećine, "ostaće ih svega 32". 
 
Generalni direktor "Pošta Srbije" je ponovio da "nema viška zaposlenih, ima manjka posla". 
 
Na pitanje novinara da li vidi sebe u mogućoj budućoj rekonstruisanoj vladi, Krkobabić je odgovorio 
da "uopšte ne gleda unapred na takav naĉin". 
 
Krkobabić je dodao da pokušava da praktiĉno radi svoj posao, da zaraĊuje i pomogne koliko moţe, 
a da je "izbor nove vlade stvar politiĉke odluke". 
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Преговори са Есмарком о Железари и даље трају 
 
БЕОГРАД – Преговори представника Владе Србије и америчке компаније Есмарки о продаји 
Железаре Смедерево и даље трају, речено је вечерас Танјугу у српској влади. 
Преговори с руководством Есмарка почели су 27. јануара, а после краћих прекида настављени 
су синоћ разговорима о обезбеђивању банкарских гаранција. 
Саветник министра привреде Душан Коруноски данас је изјавио да се ситуација у преговорима 
са Есмарком „мења из часа у час”. 
Коруноски је за Радио Београд 1 рекао да у преговорима „постоји линија преко које се не 
иде”, а то је национални интерес. 
„Тренутно се ради на обезбеђивању гаранција да ће Есмарк остати довољно дуго у Смедереву 
док он не оствари профит или док се нама као држави то не исплати”, рекао је Коруноски. 
Према његовим речима, Влада Србије не жели да буде роб Есмарка, уколико америчка 
компанија купи већински удео у Железари. 
„Зато не треба баш све да вежемо за њихове способности, него и да тражимо од њих да се 
обавезују. Ствар је мало комплекснија и нису баш све информације доступне јавности. 
Постаће доступне, нараво, када се све заврши, али за сада се ситуација мења из сата у сат”, 
рекао је Коруноски. 
Потпредседник Владе и министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић изразио 
је данас очекивање да ће у току дана премијер Александар Вучић у разговору са 
предстваницима Есмарка доћи до решења која ће бити на обострану корист. 
„Јутрос вероватно није ништа посебно другачије него синоћ, али очекујемо да у току дана 
премијер у разговору са предстваницима Есмарка дође до решења која ће бити на обострану 
корист”, рекао је за РТС Љајић. 
У синоћни наставак преговора са представницима Есмарка укључили су се премијер Србије 
Александар Вучић и министри за финансије и привреду Душан Вујовић и Жељко Сертић. 
Преговори с представницима Есмарка започели су 27. јануара, али су застали зато што су 
остале спорне гаранције од 15 до 20 милиона долара које би требало да обезбеди та 
компанија, као потврду да ће производња у Железари бити настављена после приватизације. 
Од Есмарка је тражено и да најмање три године не смањује број запослених и да повећа 
производњу Железаре на 1,5 милиона тона. 
Из Владе Србије раније је било најављивано да ће продаја Железаре бити окончана до 1. 
фебруара, када је истекао рок у ком је Железара могла да добија државну помоћ. 
Влада Србије је због тога тражила од ЕУ додатни рок, како би завршила преговоре с Есмарком, 
јер уколико се не постигне договор о купопродајном уговору, Железари прети стечај. 
На међународном тендеру Есмарк је једини дао понуду за куповину 80,01 одсто капитала 
Железаре, приликом отварања понуда 9. јануара. 
У случају постизања договора са Есмарком, Влада Србије ће бити власник преосталог капитала 
у том предузећу, које је у фебруару 2012. купила за један долар од америчког Ју-Ес стила који 
се повукао због губитака. 
Танјуг 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Korunoski-Situacija-u-pregovorima-se-menja-iz-casa-u-cas.sr.html


8 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Decembarska-primanja-ulepsala-sliku-o-platama.sr.html 

Децембарска примања улепшала слику о платама 
 
У Републичком заводу за статистику потврђују да зараде у последњем месецу нису добре за 
далекосежнија поређења, јер су у њих укључене заостале, регрес за годишњи одмор, као и 
бонуси 

 
Што се финансија тиче, кренуло нам је набоље, порука је премијера Александра Вучића у 
интервјуу ТВ Пинк прошлог петка. Мере фискалне консолидације показују неочекивано добре 
резултате, стање јавних финансија је све боље, тако да се ове године нећемо задужити више 
од 1,2 до 1,3 милијарде евра, казао је Вучић. Према премијеровим речима, да нам је кренуло 
боље него што је очекивано, требало би да осећамо и по личним финансијама. Зато што су, 
„упркос смањењу плата и пензија, плате повећане, јер просечна нето зарада прелази 49.000 
динара”, казао је Вучић. 
Упитан како је то могуће, премијер је објаснио: „Могуће је зато што је инспекција рада боље 
радила свој посао, што је пореска инспекција радила боље свој посао, тако да је 400 евра 
просечна плата нешто што дуго, дуго времена нисмо имали у Србији”. 
Не спорећи да су инспекција рада и пореска инспекција радиле боље свој посао, на основу 
извештаја државне статистике о зарадама по запосленом исплаћеним у децембру не може се, 
ипак, стећи реална слика о зарадама у земљи, јер је тај месец у години увек најиздашнији у 
исплатама зарада. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Decembarska-primanja-ulepsala-sliku-o-platama.sr.html
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Према саопштењу Републичког завода за статистику, просечна зарада без пореза и доприноса 
исплаћена у децембру 2014. године износила је 49.970 динара. У поређењу са просечном 
зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у новембру исте године, номинално је била већа 
13, а реално 13,5 одсто. 
Званична статистика је у истом саопштењу навела да је просечна нето зарада исплаћена у 
децембру 2014. године номинално била мања 1,7 а реално нижа за 3,3 одсто у односу на исту 
зараду исплаћену у децембру 2013. године. Статистика је упоредила и просечну зараду без 
пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар-децембар 2014. године, са просечном нето 
зарадом исплаћеном у истом периоду 2013. године. Номинално, дакле у динарима, нето 
просек исплаћен у 2014. био је већи за 1,4, а реално је вредео мање за 1,5 одсто од 
исплаћеног у 2013. години. 
Они који редовно прате извештаје државне статистике знају да „децембарски извештај о 
зарадама по запосленом у Републици Србији” не даје реалну слику о зарадама, укључујући и 
исплаћене пензије. 
„Раст зарада исплаћених у децембру, у односу на новембар 2014. године, резултат је, пре 
свега, динамике исплата”, објашњавају из Републичког завода за статистику. „Традиционално 
се крајем децембра, због новогодишњих и божићних празника, исплаћују зараде које би иначе 
биле исплаћене почетком јануара. Услед тога, зараде у децембру значајно порасту у односу на 
новембар, а с друге стране, у јануару знатно падну у односу на децембар претходне године. 
Поред тога, у децембру се исплаћују заостале зараде, регреси за годишњи одмор, као и 
годишњи и квартални бонуси, што такође утиче на раст зарада исплаћених у децембру”. 
Из државне статистике још напомињу да се годишњи просек зарада рачуна на основу 
исплаћених зарада у свих 12 месеци, тако да на њега утичу, како месеци у којима је остварен 
раст зарада, тако и месеци у којима је дошло до њиховог пада. 
После високог нето просека исплаћеног у децембру, по обичају следи јануарски велики пад. 
Поређења ради, просечна нето зарада исплаћена у децембру 2013. године била је 50.820 
динара, а у јануару 2014. исплаћени нето просек износио је 37.966 динара. 
Ал. Микавица 
 

 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/maksimum-zastite-za-komunalce 

Максимум заштите за комуналце 
 
ЗРЕЊАНИН: Градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић и председник Градског одбора 
Синдиката запослених у комунално- стамбеној делатности Љубомир Срдић потписали су у 
Градској кући 
посебан колективни уговор за јавна комунална и друга предузећа. Овим уговором обухваћено 
је око 1.200 запослених у предузећима чији је оснивач град Зрењанин. Уговор је, по речима 
Срдића, потписан на три године, с тим што свака уговорна страна, у међувремену, може 
тражити његову измену. 
-Сада је подигнут ниво права у односу на минимум који прописује Закон о раду, срамни закон, 
како га зовемо ми синдикалци. Постигнут је максимум где год је то било могуће и законски 
дозвољено. Добро је то што су сада заштићени радници који имају 60 година, тако да не могу 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/maksimum-zastite-za-komunalce
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бити проглашени за технолошки вишак. Шта би такав човек у том случају могао да уради, осим 
да заврши на бироу, јер ком послодавцу треба пензионер – истакао је Срдић и додао да је овај 
колективни уговор бољи и у односу на претходни који је важио у граду. 
Градоначелник Јањић је оценио да је направљен добар искорак у социјалном дијалогу и да 
радници у овдашњим комуналним предузећима могу бити задовољни после договора са 
локалном самоуправом. 
- И поред много штедње и рестрикција у сваком погледу, које планирамо у овој години, 
гледамо да заштитимо наше комуналце, јер није лако радити на улици, депонији или у неком 
шахту дубоком два-три метра. Зато ти радници заслужују да их заштитимо максимално, колико 
год нам то закон дозвољава - поручио је Јањић. 
Председник Покрајинског одбора Синдиката запослених у комунално – стамбеној делатности 
Жика Живадиновић честитао је потписницима новог колективног уговора на успешном 
дијалогу, наводећи да је то основа за будући добар рад комуналнх радника у јавним 
предузећима. Живадиновић је, међутим, искористио тренутак да изрази незадовољство због 
става одређених синдикалаца који су, како је рекао, годину и по дана опструисали 
потписивање колективног уговора. 
-Чинили су то искључиво зарад личних привилегија које одређене функције носе са собом. 
Лажно су се представљали као синдикални лидери, без валидних решења Министарства рада, 
запошљавања и социјалне политике, чиме су дефинитивно нанели штету интересима 
комуналаца, а наравно и граду Зрењанину – рекао је Живадиновић и нагласио да је то био 
основни разлог зашто се у највећем банатском граду каснило са потписивањем колективног 
уговора. 
Живадиновић је најавио да ће Покрајински одбор Синдиката запослених у комунално – 
стамбеној делатности, из тог разлога, покренути одговарајуће поступке против тих 
синдикалаца и да ће иницирати њихову смену. 
Ж. Балабан 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-stecaj-idu-petar-drapsin-solid-kulatrans-tera-film 

У стечај иду Петар Драпшин, Солид, Кулатранс, 
Тера-филм... 
 
Списак предузећа из портфолија Агенције за приватизацију која ће пословање окончати 
стечајем је познат. Влада Србије је усвојила Акциони план, а на списку је 188 предузећа. 
Компаније из Војводине су ту у 
Оно што је остало од „Дневникове“ штампарије 
приличној мањини – само 34 има уписно седиште у неком од војвођанских градова и места. 
Највише је трговачких кућа, следе их ветеринарске станице. Међу компанијама које су 
познатије на тржишту су фабрика вијака „Петар Драпшин“ из Новог Сада, „Солид“ из Суботице 
те превозник „Кулатранс“. 
У војвођанским предузећима која иду у стечај и налазе се на списку Агенције за приватизацију 
тренутно ради нешто више од 400 људи. 
При доношењу критеријума, у Влади су сматрали да с тржишта на тај начин треба да нестану 
предузећа која дуже од шест месеци не обављају делатност, код којих није било 
заинтересованих за процес приватизације и која дуже од пола године немају ниједног 
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запосленог, а није донета одлука о моделу приватизације. У стечај се шаљу и предузећа у 
којима није било сагласности поверилаца да се посао настави. 
Раднике у тим компанијама очекује социјални порграм. Добиће отпремнину од 200 евра по 
години стажа, али условно, јер максимална сума не сме да пређе 8.000 евра по раднику. 
Директор Агенције за приватизацију Љубомир Шубара каже да око 5.000 људи у Србији 
годинама има радна  места и али у суштини није имало посла. 
Стечајни поступак прво се отвара за 70 компанија које немају ниједног запосленог. Очекује се 
да ће се стечајеви за њих окончати за два месеца. Потом следи отварање стечаја за 56 
предузећа која имају до пет запсослених. Поступке ће спроводити судови по надлежности 
везаној за седиште предузећа. 
У Војводини ће стечај прво почети у трговачким кућама и ветеринарским станицама у којима 
нико не ради. Од трговачких предузећа ту су „Семенарна“, „Пољоопскрба“ и „Интеркомерц“ 
из Новог Сада. Те куће су се некада бавиле трговином возилима на велико и мало а више се 
тиме не баве. Без радника је и суботички „Урбинг“, које се бавио научном делантошћу. Без 
запослених су и спремне за стечај и ветеринарске станице из Новог Кнежевца, Пландишта и 
Беле Цркве. На списку где је у колони радника уписана нула је и „Банаћанка промет“ из 
Панчева – прерађивач, те пољопривредно газдинство „Јерменовци“ из истог места. 
На списку компанија с по једним или неколико запослених опет су најбројнији трговци. 
„Пољокооп“ из Суботице има једног, исто као и „Пан-тон“ из Панчева, „Меркатор“ с Палића , 
„Пан графика“ из Новог Сада, трговачка кућа „Унипромет“ из Сремске Митровице, „Стограм“ 
из Зрењанина. Ту су и „Геоплан“, који се бавио научном длатношћу те „Тера филм“ из Новог 
Сада. Више запослених у трговачкој бранши имају „Јупак“ из Панчева  – три, колико има и 
„Ауто-трединг ПАН“ из Новог Сада. Нешто запослених остало је у ветеринарским станица у 
Старој Моравици – пет и Владимирцима – седам. Чека их иста судбина као и колеге из других 
бранши те станицу која је наведена на списку као Жабаљ–Ђурђево а број запослених није 
наведен. На списку је и предузеће „Пољоопскрба“ из Суботице – три те „Компас“ из Вршца, 
које се бавило саобраћајем и складиштима са 14 запослених . 
Предузећа која се баве енергентима су на списку реткост, али не и „Слога“ из Кањиже која се 
бави снабдевањем гасом и има 58 запослених. 
На списку су и „Ратарство Товарник“ из Шида, „Силоси“ из Пећинаца, за које није наведен 
број запослених те „Петра Драпшин“ из Новог Сада, где ради њих шездесетак. Највише 
запослених са списка имафабрика обуће  „Солид“ из Суботице – 202, те ауто-транспортно 
предузеће „Кулатранс“ – 97. 
Д. Вујошевић 
  
Лист „Дневник” није на списку 
Неки медији погрешно су протумачили вест Агенције за приватизацију,  па су објавили да је на 
списку за стечај и дневни лист „Дневник” из Новог Сада, што није тачно. 
Агенција за приватизацију објавила је списак 188 фирми које ће отићи у стечај. Међу њима је и 
неколико фирми које су у саставу некадашњег „Дневник холдинга” а сада компаније 
„Дневник” АД , а сва та предузећа су у државном власништву, а то су „Дневник промет“ д. о. 
о., „Дневник Штампарија“ д. о. о. и „Дневник новине и часописи“ д. о. о. 
Лист „Дневник” издаје предузеће „Дневник Војводина прес” и не припада, како су то неки 
медији објавили, фирмама које су предмет покретања стечаја. 
По информацијама компаније „Дневник“ АД, „Дневник промет“ транутно има четворо 
запослених, „Дневник Штампарија“ 38, а у „Дневнику новине и часописи“ ради 19 људи. 
На тржишту остају „Дневник“ АД и „Дневник Војводина прес“, који нису ни били у разматрању 
Агенције за приватизацију. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/tuzna_sudbina_firmi_koje_je_drzava_zanemarila.4.html?news_id=296801 

Vlada Srbije pokrenula stečajni postupak u 188 preduzeća u restrukturiranju 
 

Tuţna sudbina firmi koje je drţava zanemarila 
 
AUTOR: G. VLAOVIĆ 
Beograd - Samo neznatan broj preduzeća sa spiska od 188 za koje je Vlada Srbije donela odluku o 
sprovoĊenju steĉaja uspeće da preţivi, dok će većina biti u potpunosti likvidirana, a njihova 
imovina prodata kako bi se namirili poverioci - kaţe za Danas Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog 
fakulteta u Beogradu. 
Prema njegovim reĉima, ĉak i ona koja se uspešno izvuku iz steĉaja neće moći da raĉunaju da će sa 
radom nastaviti u punom kapacitetu. 
- Jednostavno, neka od njih će morati da prodaju deo imovine da bi namirile poverioce. TakoĊe, 
kupci će uglavnom biti zainteresovani da investiraju u odreĊene delove preduzeća, što 
podrazumeva otpuštanje jednog broja radnika. Sasvim je sigurno da će poslodavci, domaći i strani, 
od drţave traţiti da ih oslobode dugovanja tih preduzeća i brige o socijalnom programu. Dakle, u 
celoj priĉi trpeće i budţet. Treba naglasiti da svetla sudbina ne ĉeka ni sva preduzeća sa spiska od 
500 i više u restrukturiranju, a koja nisu predviĊena za steĉaj. Veliko je pitanje koja će od njih 
zaista uspeti da se prodaju i ako do toga doĊe, da li će svi zaposleni ostati na poslu. Ostale ĉeka ili 
prodaja imovine ili klasiĉan steĉaj ako ne bude druge - objašnjava naš sagovornik. 
On istiĉe da je proglašavanje steĉaja u 188 preduzeća u restrukturiranju i neizvesna sudbina koja 
ĉeka firme predviĊene za privatizaciju bila neizbeţna stvar s obzirom na izuzetno tešku situaciju u 
njima. 
- Ovoj vladi je pripala neprijatna duţnost da bude egzekutor tih preduzeća. Deo odgovornosti što 
ništa nije uĉinjeno da se bar pokuša da ta preduzeća izaĊu „na zelenu granu“ svakako pada i na 
aktuelne vlasti, ali je ĉinjenica da su za to mnogo više krivi oni koji su vladali pre njih. Treba 
otvoreno reći da nijedna vladajuća garnitura od 2001. godine nije ni pokušala da sprovede 
industrijalizaciju u Srbiji i spasi preduzeća koja su sada u steĉaju. Od poĉetka se insistiralo na tome 
da je cilj privatizacije likvidacija društvenog sektora i to se pokazalo kao velika greška sa kojom se 
danas suoĉavamo. Ĉinjenica je da su te firme bile u lošoj situaciji zbog svega što se dešavalo 
devedesetih, ali je nakon prvih privatizacija od 2001. godine bilo dovoljno novca u drţavnoj kasi da 
se pokrene proizvodnja bar u nekim od njih i da se generalno obavi proces reindustrijalizacije. To 
nije uĉinjeno, umesto toga orijentacija je bila na donacijama, ogromnom uvozu i stranim 
investicijama od kojih su dve trećine išle u sektor usluga, a razvoj sopstvene privrede je u 
potpunosti zanemaren. Ĉak i domaći preduzetnici i veći privrednici koji su se obogatili nisu ulagali 
u proizvodnju i epilog toga svega je ovih 188 firmi u steĉaju - kaţe Savić. 
On dodaje da dok je bilo novca u drţavnoj kasi taj problem je ignorisan jer su se obezbeĊivale 
kakve takve plate za zaposlene bez obzira što preduzeća nisu radila, ali kad je novca nestalo, 
drţava je morala da donese odluku da se oslobodi balasta. 
- Drţava je pre nastupanja ekonomske krize propustila priliku da pomogne preduzećima u 
restrukturiranju i spreĉi ono što se upravo sada dešava - navodi Savić. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/tuzna_sudbina_firmi_koje_je_drzava_zanemarila.4.html?news_id=296801
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Od ukupnog broja firmi koje će otići u steĉaj, postupak je juĉe već pokrenut kod 70 preduzeća koja 
nemaju nijednog zaposlenog radnika. Oĉekuje se da će prvi steĉajevi biti okonĉani za oko dva 
meseca. Prethodno je Vlada Srbije usvojila 31. januara Akcioni plan kojim će se pokretanjem 
steĉaja okonĉati postupak privatizacije 188 preduzeća u kojima nema proizvodnje, niti za njih ima 
zainteresovanih investitora, ili je u njima poslovanje neodrţivo. Statistika pokazuje da u 76 od tih 
188 preduzeća nema zaposlenih radnika, a u 50 ima manje od pet zaposlenih. U svim tim firmama 
radi ukupno oko 5.000 radnika. Socijalni programi treba da budu sprovedeni u naredna dva meseca, 
a radnici mogu da raĉunaju na otpremnine u iznosu od 200 evra po godini staţa kod poslednjeg 
poslodavca. 
Giganti slomljenih krila 
MeĊu preduzećima koja su poslata u steĉaj nalaze se nekadašnji giganti koji su bili zamajac 
privrede ne samo Srbije već ĉitave bivše Jugoslavije. Na spisku su Goša iz Smederevske Palanke, Ei 
Niš, Zorka Šabac, Ineks i 21. maj iz Beograda, Zastava iz Kragujevca, Prvi maj iz Pirota, zatim 
takoĊe znaĉajne firme poput Aviogeneksa, Progresa, Jugotursa, Janka Lisjaka iz Beograda, Šik 
Kopaonika iz Kuršumlije, Autosaobraćaja iz Kragujevca, Petra Drapšina iz Novog Sada... 
 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/firma_koja_je_pojela_samu_sebe.4.html?news_id=296798 

Kragujevački Autosaobraćaj na listi preduzeća predviđenih za stečaj 
 

Firma koja je pojela samu sebe 
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 
 
Kragujevac - MeĊu 188 preduzeća u restrukturiranju u kojima će, prema prošlonedeljnoj odluci 
Vlade Srbije, uskoro biti pokrenut steĉajni postupak, nalazi se i kragujevaĉki Autosaobraćaj, ĉiji 
preostali radnici oĉekuju dolazak steĉajnog upravnika u preduzeće do kraja meseca, a regulisanje 
statusa zaposlenih, kroz socijalni program, u roku od 60 dana. 
Sindikalni lideri za naš list kaţu da se ne nadaju nikakvim ĉudima. Naprotiv, dugovanja preduzeća 
su, istiĉu, znatno veća od vrednosti imovine, od koje su ostale jedino autobuske stanice u 
Kragujevcu, Topoli, Raĉi Kragujevaĉkoj, Batoĉini i Lapovu, i koje bi, ukoliko i njih „ne pojedu“ 
enormna potraţivanja, mogle eventualno da uposle do 50 od preostalih 157 radnika. 
Preduzeće više nema autobuse, ostala imovina davno je razvuĉena ili je pod hipotekom, gradske, 
prigradske i meĊugradske linije AS-a preuzele su druge kompanije, radnicima se duguje od 17 do 25 
plata... AS-u više nema spasa, jer je firma „pojela samu sebe“. Propast preduzeća nije spreĉena ni 
nakon promena vlasniĉke strukture sredinom 90-ih, po starom takozvanom Miloševićevom zakonu o 
privatizaciji, kojim su radnici postali vlasnici 60 odsto akcija. To je, tvrde u sindikatu, otvorilo 
mogućnosti za nove mahinacije poslovodstva, meĊu kojima je i potez za Riplija, kada su generalni 
direktor Dragan Popovski i grupa njegovih „ortaka“ iz Upravnog odbora i sindikata pokušali da 
reketiraju radnike i penzionere AS-a, traţeći od njih da Popovskom poklone svoje akcije. 
Maltretiranje malih akcionara spreĉila je policija kada je uhapsila ekipu „uterivaĉa“, na ĉelu sa 
Popovskim. Privatizacija je potom poništena i firma se na inicijativu doskorašnjeg gradonaĉelnika 
Veroljuba Stevanovića i bivšeg ministra ekonomije MlaĊana Dinkića, „na pravdi Boga“, reklo bi se, 
našla u grupi preduzeća u restrukturiranju, odnosno u većinskom vlasništvu drţave. Kako se 
situacija u AS-u ni nakon podrţavljenja nije menjala nabolje, to su se radnici, predvoĊeni 
Slobodnim sindikatom u firmi, u oktobru 2013. pobunili, zaposeli autobuske stanice u Kragujevcu i 
okolini i obustavili saobraćaj na ţelezniĉkoj pruzi i magistralnom putu prema Kraljevu. Te dve 
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saobraćajnice drţali su u potpunoj blokadi punih 45 dana, dok im tadašnji prvi potpredsednik Vlade 
Aleksandar Vuĉić nije obećao, barem su tako tvrdili ĉelnici Slobodnog sindikata koji su se sastajali 
sa PPV-om, da će zaposleni dobiti socijalni program, da će status firme biti rešen do 15. februara 
2014, kao i da će firmi da stigne 20 autobusa. Godinu dana docnije, Autosaobraćaj odlazi u steĉaj, 
a potom sasvim izvesno i u likvidaciju. U meĊuvremenu je realizovan jedino socijalni program, koji 
je omogućio da oko 300 „asovaca“ kako-tako reši svoj socijalni status. 
 
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/beogradski_prosvetari_da_se_probude.55.html?news_id=296805 

Sindikati tvrde da se štrajk u Srbiji zahuktava dok u prestoničkim školama opada 

Beogradski prosvetari da se probude 
 
NAŠA PRIĈA 
AUTOR: V. ANDRIĆ 
Beograd - Broj škola u Srbiji koje su u štrajku iz dana u dan se povećava, ali je u Beogradu i dalje 
najlošiji odziv prosvetnih radnika. Prema podacima Foruma beogradskih gimnazija (FBG) u štrajku 
je 96 škola, od ukupno 270, koliko ih je na teritoriji glavnog grada. Iz FBG-a poruĉuju zaposlenima 
u prestoniĉkim školama „da se probude“ i da „nemaju pravo da posmatraju druge kolege kako se za 
njih bore“.  
- Štrajk u školama traje dva i po meseca i ne nazire mu se kraj. Poslednji pregovori sa 
Ministarstvom prosvete su propali zbog ucene ministra prosvete SrĊana Verbića, koji nije hteo da 
potpiše poseban kolektivni ugovor za osnovno i srednje obrazovanje. Umesto toga, on je traţio 
obustavu štrajka i optuţio sindikate da nemaju razumevanja za stanje u drţavi i za uĉenike. To je 
izazvalo revolt prosvetnih radnika u celoj Srbiji i štrajk je zadrţao svoj obim, a u nekim podruĉjima 
se i proširio - kaţe Miodrag Sokić, predsednik FBG-a. 
On, meĊutim, istiĉe da se broj beogradskih škola u kojima ĉasovi traju po 30 minuta - smanjio. 
- U Beogradu je štrajk stabilizovan u 13 beogradskih gimnazija i 23 srednje struĉne škole, što je 
preko 50 odsto, ali se u osnovnim školama oseća zamor i neke su izašle iz štrajka. Oko 30 odsto 
osnovnih škola u prestonici trenutno je u protestu - kaţe Sokić za Danas. 
Na pitanje koji sindikat ima najbrojnije ĉlanstvo u Beogradu, Radmila Dodić, predsednica Foruma 
beogradskih osnovnih škola (FBOŠ) odgovara da je taj podatak nemoguće utvrditi, jer niko ne broji 
koliko ljudi je u štrajku već se prebrojavaju škole. 
- U malom broju škola su svi zaposleni uĉlanjeni u isti sindikat. Uglavnom postoje po dva, tako da 
svaki sindikat tu školu svojata, pa se podaci dupliraju. Ali bez obzira na to, slaţem se sa kolegom 
Sokićem da Beograd uvek podbaci. Od 1997. godine uĉestvovala sam u organizaciji brojnih protesta 
i uvek je u Beogradu bio najmanji odziv. To jeste veliki problem, jer ako prestonica ne stane, vlada 
se ponaša kao da se ništa ne dogaĊa, taman da sve ostale škole po Srbiji ne rade - kaţe Dodićeva. 
Zbog toga je, kako dodaje, upravo u Beogradu najveći pritisak iz Ministarstva prosvete na direktore 
škola, odnosno direktora na zaposlene. Kao drugi razlog slabog odziva, ona navodi to što jedan broj 
prosvetnih radnika ĉuva svoje radno mesto i iz straha ne ţeli da uĉestvuje u protestu, ĉak iako nisu 
izloţeni pritiscima. 
- MeĊu prosvetnim radnicima generalno ne postoji svest o potrebi zajedniĉkog delovanja i 
udruţivanja, jer jedino sindikati mogu da artikulišu njihove zahteve i pregovaraju sa vladom. 
Sindikate je ovoga puta ujedinio stav vlade i arogancija ministra prosvete, koji je pokazao da nema 
empatiju prema prosvetnim radnicima - ocenjuje Radmila Dodić. 
Nakon što su krajem prošle nedelje sindikati i ministar Verbić razmenili teške reĉi, datum 
eventualnog nastavka pregovora još nije potvrĊen. Podsetimo, sindikati su ministra optuţili da ih 
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ucenjuje, jer traţi da potpišu poseban kolektivni ugovor i izaĊu iz štrajka, na šta je Verbić 
„prozvao“ sindikalce da kao taoce drţe 350.000 uĉenika. 
- Ţao mi je što ministar sindikate ne doţivljava kao partnere nego kao protivnike, jer mi njega tako 
ne vidimo. Ovako smo razmenili teške reši i još više se udaljili. Ministar je u obavezi da sa nama 
pregovara o kolektivnom ugovoru, jer su te ugovore sve ostale javne sluţbe potpisale bez dana 
štrajka. Ovako ispada da nas ministar kaţnjava jer štrajkujemo - kaţe za Danas Jasna Janković, iz 
Unije sindikata prosvetnih radnika. 
Jedini naĉin da se izaĊe iz sadašnje situacije ona vidi u formiranju struĉne komisije koja bi 
„proĉešljala“ budţet Ministarstva prosvete i detektovala pozicije na kojima mogu da se ostvare 
uštede. 
- To ne znaĉi da će ceo Štrajkaĉki odbor sedeti u toj komisiji. Sindikati će imenovati ljude koji se 
godinama bave analitikom i finansijama, a oĉekujemo da tu budu i predstavnici iz Ministarstva koji 
se takoĊe bave tim poslovima. Budţet je pravljen u novembru, kada se nije znalo da će u 
kolektivnom ugovoru i zakonu biti ubaĉene odredbe o preuzimanju tehnoloških viškova. Tu sigurno 
mogu da se naprave uštede. Druga stavka je struĉno usavršavanje, za šta je opredeljen veliki 
novac, oko 300 miliona dinara. Mi nismo protiv struĉnog usavršavanja, ali ţelimo da znamo gde će 
taj novac otići, s obzirom da seminare plaćaju lokalne samouprave - kaţe Jankovićeva. 
Vlada da naĊe rešenje 
Na pitanje šta će se desiti ako ministar omogući sindikatima detaljan uvid u „prosvetnu kasu“, a oni 
se uvere da novca nema, Jasna Janković odgovara da će u tom sluĉaju „vlada morati da naĊe drugo 
rešenje“. Sindikati, dodaje, ne odustaju od zahteva da budu izuzeti od smanjenja plata ili da im se 
to na neki naĉin nadomesti. 
 

AKTER 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-117520-zaposlenima-u-goa-fv-plata-kasni-18-meseci.html 

ZAPOSLENIMA U GOŠA FŠV PLATA KASNI 18 MESECI 
Beta  
Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) preduzeća "Goša FŠV" saopštila je danas da 
predstavnici ministarstva za rad i privrede Srbije nisu zainteresovani za rešavanje problema 
zaposlenih u tom preduzeću 
Kako se navodi, rukovodstvo tog sindikata danas je razgovaralo s predstavnicima ta dva 
ministarstva i obavestilo ih o problemima zaposlenih, ali kaţu da nisu naišli na razumevanje ili bar 
pokušaj da se problemi reše. 
"Jedino objašnjenje je da je Goša FŠV privatno preduzeće ĉiji je vlasnik slovaĉka firma ŢOS Trnava 
i da oni (ministarstva) nemaju mogućnosti mešanja u njihov rad", piše u saopštenju. 
Zaposlenima u ovom preduzeću plata kasni 18 meseci i nisu im overene zdravstrvene knjiţice. 
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http://akter.co.rs/27-drutvo/print-117478-privatni-mediji-bez-sindikata.html 

SINDIKAT NOVINARA SRBIJE 

PRIVATNI MEDIJI BEZ SINDIKATA? 
Beta  
U pozivu za konferenciju se navodi da "u Srbiji nije uspostavljen granski nacionalni socijalni dijalog. 
Sindikat novinara Srbije najavio je da će, uz podršku Fondacije Fridrih Ebert, 5. februara 
organizovati konferenciju "Zašto nema sindikata u privatnim medijima" i da će radu konferencije 
uĉestvovati i direktorka Evropske federacije novinara Renata Šreder.Sindikati i kolektivni ugovori 
postoje samo u medijima u kojima je drţava ili lokalna samouprava zadrţala vlasništvo.Budući da 
novi Zakon o javnom informisanju predviĊa izlazak drţave iz medija do polovine 2015. godine 
postoji realna opasnost da mediji ostanu bez sindikata i bez socijalnog dijaloga.Svrha skupa je da 
se sagleda stanje u zemljama EU, u regionu i u Srbiji", navodi se u pozivu za 
konferenciju.Konferencija će biti podeljena u dva panela.U prvom pod nazivom "Socijalni dijalog u 
EU i regionu" govoriće direktorka Evropske federacije novinara Renata Šreder, kao i predstavnici 
sindikata u medijima Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Srbije.U drugom panelu "Socijalni dijalog u 
medijima Srbije" uĉestvovaće Saša Mirković, drţavni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja, 
Jovanka Matić, Institut društvenih nauka, Ljubiša Vujić, predsednik Medijskog udruţenja 
poslodavaca Srbije i Slobodan Reljić, novinar.Organizatori oĉekuju da će uĉesnici rasprave dati 
predloge rešenja. 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=02&dd=03&nav_id=954129 

Šteta za Prvi maj, mogao da preţivi 
IZVOR: TANJUG 
Pirot -- Prava je šteta što se na spisku 188 preduzeća za steĉaj našao i pirotski AD "Prvi maj", 
jer je za njega bilo zainteresovanih kupaca. 
  
"Ovo je najgore moguće rešenje jer će novi vlasnik ili više njih, sa imovinom moći da radi šta god 
poţeli. Moći će da je rasproda u staro gvoţĊe, da otuĊi placeve, da sruši hale, a radnici će, sa 
predviĊenim otpremninama, završiti na birou", izjavio je predsednik Okruţnog odbora Samostalnog 
sindikata u Pirotu Rodoljub Ćirić. 
Sindikat i Skupština opštine Pirot su krajem prošle godine, rapubliĉkim vlastima, uputili dopis 
predlaţući, da firma ide na aukciju, i da je shhodno tome dobije onaj ko da najviše, ko obezbedi 
programe upošljavanja postojeće i nove radne snage.  
 
Dopis smo poslali zato što je bilo zainteresovanih kupaca za sve celine "Prvog maja", odnosno za 
Trikotaţu, Hotel "Stadion" i prodavnice.  
 
"Na ţalost na taj dopis nismo dobili nikakav odgovor", kazao je Ćirić i precizirao da "Prvi maj" u 
kome je zaposleno pedesetak radnika u poslednje dve godine iz republiĉke kase nije dobio ni jedan 
dinar. 
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