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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:536656-Esmark-zainteresovan-da-upravlja-

Zelezarom 

"Esmark" zainteresovan da upravlja Železarom 
Novosti online  

Američka kompanija “Esmark“ saopštila je večeras da je zainteresovana da upravlja 

smederevskom Železarom 

Američka kompanija “Esmark“ saopštila je večeras da je zainteresovana da upravlja smederevskom 

Ţelezarom, prenose mediji. 

Cilj te kompanije je da privatizuje čeličanu do juna 2016. godine, navodi RTS. 

 

Vlada Srbije odlučila je 17. februara da odbije ponudu ''Esmarka'' o prodaji Ţelezare. Premijer 

Aleksandar Vučić tada je rekao da je razlog za takvu odluku taj što američka kompanija nije dala 

garancije da će ţelezara nastaviti sa radom i kada se potroše sirovine. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/UO-Narodnog-pozorista-preslisao-kandidate.lt.html 

UO Narodnog pozorišta preslišao kandidate 

Programe juče predstavili Savić, Đurović i Kolarević, a danas će o svojim programima govoriti 

preostalih pet prijavljenih. Svetozar Cvetković javiće se putem video-bima iz Moskve 

Sa jučerašnje sednice UO Narodnog pozorišta u Beogradu Foto R. Krstinić 

Upravni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu u prisustvu predstavnika reprezentativnih sindikata 
obavio je juče razgovore sa prva tri od osam kandidata koji su konkurisali za upravnika ove 
nacionalne kuće. Najpre je svoje viĎenje organizaciono-tehničkog funkcionisanja pozorišta, 
repertoarske i kadrovske politike predočio Predrag Kolarević, diplomirani glumac i politikolog. 
Potom i bivši upravnik Boţidar Đurović, reditelj i aktuelni v. d. upravnika Dejan Savić, dirigent. 
Svaki kandidat imao je 30 minuta da iznese svoje programe, a članovi UO pripremili su nekoliko 
pitanja na koje svaki od kandidata treba da odgovori. Od njih se zahtevalo da na engleskom jeziku 
kaţu nekoliko rečenica o budućnosti nacionalnog teatra. U ovom slučaju, bar što se tiče aktivnog 
znanja jezika, samouvereno je delovao posebno Dejan Savić koji inače govori i francuski, 
italijanski, španski i ruski jezik. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:536656-Esmark-zainteresovan-da-upravlja-Zelezarom
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:536656-Esmark-zainteresovan-da-upravlja-Zelezarom
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:534278-Bez-dogovora-sa-Esmarkom
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:534278-Bez-dogovora-sa-Esmarkom
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:534278-Bez-dogovora-sa-Esmarkom
http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/UO-Narodnog-pozorista-preslisao-kandidate.lt.html
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Danas će o svojim programskim konceptima govoriti preostalih pet kandidata: Predrag Miletić, Maja 
Rajčić, ĐorĎe Pavlović, Ivana Vujić, i Svetozar Cvetković posredstvom video-bima budući da je na 
gostovanju u inostranstvu u Moskvi. 

Upravni odbor će se, kako saznajemo, ponovo sastati sutra kada će izabrati jednog kandidata i o 
svom predlogu izvestiti resorno Ministarstvo kulture. Inače, kako zakonska procedura nalaţe, UO do 
ponedeljka, 9. marta mora da završi sve proceduralne obaveze oko sprovoĎenja aktuelnog, 
četvrtog po redu konkursa za upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu koji je raspisan 21. januara. 
Prethodna tri su bila neuspešna. 

– Za razliku od mnogih nisam nezadovoljan kulturnim ţivotom u Srbiji, ima dobrih predstava 
dramskih, operskih i posebno baletskih – naglasio je Predrag Kolarević. – Narodno pozorište vidim 
po principu plemena sa tri bratstva, Baletom, Operom i Dramom. Ţivimo u ubrzanom vremenu u 
kojem se dešavanja neprestano ubrzavaju, mi ćemo vrlo brzo doći do situacije, da ćemo i Operu i 
Balet i Dramu morati da razbijamo u te male horde koje će agresivnim marketingom ići za trţištem 
– rekao je Kolarević. 

Boţidar Đurović se kako je naglasio, prijavio na konkurs zbog obaveze prema kući za koju je 
profesionalno vezan sa ambicijom da Narodno pozorište u Beogradu ponovo postane vrhunska 
institucija kulture, respektabilna u evropskim okvirima, a bazirana na ekonomsko zdravim 
osnovama, za šta je nuţna efikasna organizacija i planiranje. A teme kojima bi se bavile pozorišne 
predstave nacionalnog teatra morale bi da budu jasan odgovor izazovima društvenog trenutka, da 
se provokativno i kreativno bave problemima savremenog gledaoca. Ţanrovska raznolikost mora da 
bude vaţna komponenta, što zbog različitosti interesovanja publike, što zbog umetničkog razvoja 
ansambla. 

Dejan Savić je napomenuo da je 30 godina u kulturi i da dobro vidi probleme koje i nacionalni 
teatar kao krovna institucija kulture u Srbiji ima. 

– Zakon o kulturi praktično ne postoji, a veliki je problem i njegovo nesaglasje sa Zakonom o radu. 
Bilo bi nuţno doneti zakon o Narodnom pozorištu da bi funkcionisalo na pravi način. U nacionalnom 
teatru, prebrojali smo, ima 236 različitih zanimanja, pri čemu su svi majstori svoga posla – rekao je 
Savić, uz napomenu da je njegov plan u umetničkom sektoru: inovacija. – Narodno pozorište nije 
jedino pozorište u Srbiji i njegov program ne sme da bude ekstreman. Naš zadatak je da se 
okrenemo novom izrazu, novom čitanju tekstova koji nastavljaju svetsku baštinu, ali i novim 
autorima – dodao je Savić. 

B. G. Trebješanin 
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Sindikati-tuze-Verbica-strajk-se-nastavlja.sr.html 

Синдикати туже Вербића, штрајк се наставља 

Министар просвете наредио смањење плата штрајкачима. Синдикалисти: Вербић крши Устав и 

законе, још више школа у штрајку 

Упркос наредби министра просвете да се штрајкачима смањи плата, два синдиката просвете 
тврде да о прекиду штрајка нема ни говора и да је чак повећан број школа у којима звоно 
звони после 30 минута и да их је сада сигурно више од 700. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Sindikati-tuze-Verbica-strajk-se-nastavlja.sr.html
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У Министарству просвете с друге стране кажу за наш лист да је у штрајку 24 одсто школа, али 
да још немају податке из свих школских управо о томе да ли се поштује напомена о звону 
након 45 минута. 

Унија синдиката просветних радника Србије (УСПРС) и Синдикат радника у просвети Србије 
(СРПС) одржали су у недељу хитну седницу заједничког Штрајкачког одбора, након које је 
председницима школских синдиката послато упутство за наставак штрајка. 

Данас ће оба синдиката имати одвојене седнице својих председништва, а за 17. март је 
предвиђен велики митинг којим ће бити обележено улазак у пети месец штрајк, што је 
најдужи штрајк у историји просвете, како кажу. 

– Људи су јако љути и повређени, мало њих је уплашено овом претњом о смањењу плате, 
више их је овај поступак, да тако кажем, разјарио. До среде ћемо видети каква је ситуација на 
терену, па ћемо на основу тога донети одлуке. Оно што је сигурно јесте да о прекиду штрајка 
нема ни говора и уколико нам отму од плате, отето ће морати да врате – каже за наш лист 
Јасна Јанковић, портпарол УСПРС и члан заједничког штрајкачког одбора. 

Она каже и да су се синдикати обратили Влади Србије јер је министар просвете владин 
службеник, као и Међународној организацији рада и обавестили их да Вербић крши Устав и 
законе, јер их спречава да потпишу посебан колективни уговор. Спорно је и то што је Вербић 
прећутао да ће председници синдикалних организација из Уније и СРПС - а остати без 
повишице од 12 одсто, коју су добијали за вршење те функције. 

Јанковић каже и да ће у суботу бити одржана седница Штрајкачког одбора, на којој ће 
овластити адвоката да тужи Вербића. На наше питање који ће бити правни основ за тужбу, она 
је одговорила да се размишља у више праваца и да има више него довољно основа за тако 
нешто. 

С. Гуцијан 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Sindikalni-put-od-nemackih-do-africkih-plata.sr.html 

Синдикални пут од немачких до афричких плата 

Познати ужички синдикалац Петрашин Друловић, завршава радни век и данас одлази у пензију 

али не оставља задовољно чланство 

Ужице – Са 40 година и три месеца радног стажа, ужички синдикалац Петрашин Друловић 
одлази у пензију. Деценије је провео на челним синдикалним функцијама: с радничким 
потребама се суочавао и у време високих плата у развијеној индустрији и у ово доба 
привредног преживљавања, синдикатом руководио у два система. С тим што о привредним и 
другим невољама ни у социјализму ни у капитализму није ћутао, јер су му медији и јавност, 
како каже, били савезник. 
Толико доброг и лошег Петрашин памти, али оним што као дугогодишњи председник Већа 
Самосталног синдиката за Златиборски округ оставља ипак није задовољан: „Прилике за 
запослене никад нису биле теже. Ех, камо среће да у пензију одлазим, a oстављам задовољно 
чланство”, казује за „Политику“. 

Док су други протеклих година ћутали кад нам се привреда обрушавала и у њој радна места 
гашена, овај синдикалац је користио сваку понуђену прилику да јавно на то упозори. Ужице је, 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Sindikalni-put-od-nemackih-do-africkih-plata.sr.html
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увек понавља, до пре две и по деценије имало 35.000 запослених од чега 17.000 у развијеној 
индустрији, да би данас остало са 21.000 радника од којих 5.000 у индустријским 
предузећима. Овде је готово свака друга приватизација пропала, стечај је свакодневица. Сада 
само десетак привредних фирми како-тако послује, а права радника никад нису била на нижем 
нивоу. Дошли смо у ситуацију, наглашава Друловић, да ће радници, као с краја 19. века, опет 
почети да се боре за оне „три осмице“ (по осам сати рада, одмора и слободног времена). 

Још теже му ово данас пада кад се сети својих синдикалних почетака. Радио је некад као 
мајстор на одржавању у Ваљаоници бакра и алуминијума, па 1984. године постао председник 
синдиката целог тог сложеног система са око 7.000 радника. – Била су то златна времена наше 
привреде. Одлично се пословало и извозило, примали смо у фабрици по 13 плата годишње, 
давао се вишак на зараде, било је и пара и радничких права. Сећам се да смо тражили да 
имамо плате као радници у овој делатности у Немачкој. Али примали смо упола, јер су на 
истом радном месту на коме је радио један немачки радник била наша два. Слатке муке су 
тада мучили синдикалци: како потрошити толику чланарину, где градити радничка 
одмаралишта по мору и планинама, коме дати бесплатно бању, како изборити нови вишак на 
плату – прича Петрашин који је тада водио и синдикат система „Југобакар“ са укупно 36.000 
запослених из фирми широм СФРЈ. 

Једно време је, потом, опет радио као мајстор у ваљаоници, а кад је почео нови миленијум 
постао је секретар окружног синдикалног већа. Њиме од 2004. године руководи као 
председник. – Ова приватизација потпуно је сломила некад развијену привреду. Ужице је од 
поноса државе, као други град у платама, пало по примањима испод републичког просека. 
Парадокс је да је таква приватизациона пљачка извршена у складу са законом. Многи радници 
у синдикат долазе и жале се на послодавце: да им не дају редовно плате и не уплаћују 
доприносе, да их омаловажавају и шиканирају, грејање у погонима искључују, труднице 
отпуштају, да се газде енормно богате док запослене без плата остављају. Зато је овде било 
случајева и да су радници хтели да продају мост пред пропалом фабриком зарад неисплаћених 
плата, да своје радне књижице траже на градској депонији где су биле бачене, да и сада у 
халама стоје старе машине иако је фабрика давно престала да ради – набраја наш саговорник. 

На питање шта је синдикат предузео да стање не буде такво, Друловић одговара да је било 
мноштво примера кад се људима помогло, али је закон у овој области сузио маневар и 
синдикату тако да је каткад „пожаре гасио такорећи без воде“. – Многа врата за помоћ 
отворили смо радницима у невољи, помогли у повезивању стажа, у заснивању радног односа 
онима који су радили на црно, давали бесплатну правну помоћ, тражили са стечајним 
управама решења за запослене. Али је много тешко, јер у овој држави једино код радне снаге 
функционише тржишна економија: понуда људи за посао је велика, а потражња минимална, па 
то газде злоупотребљавају и дају афричке плате. А радници најчешће ћуте да не изгубе и 
такво радно место. Некад је, на пример, по 30 радника бивше „Ракете“ долазило у моју 
канцеларију да се жали, па кад пођемо у привредни суд десетак их одустане, даље ка 
општини разиђе се још десетак, тако да их само неколико са мном дође код градоначелника. 
Речју, синдикат је једина снага која у ово време може раднике да заступа, с тим што они треба 
да пазе при избору синдикалних представника. Само ако је изабрани частан и храбар он неће 
код пословодства личне интересе ставити изнад интереса чланства – сумира Петрашин 
Друловић. 

Бранко Пејовић 
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/izmenjeni-zakon-o-pio-treba-da-ubrza-dobijanje-resenja-o-penziji 

Измењени Закон o ПИО треба да убрза добијање 
решења о пензији 

 
До краја године уследиће нове измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању. Већ је, како тврди директорка Фонда ПИО Драгана Калиновић, формирана 
радна група 

Чекање у Фонда ПИО иде у прошлост 

која месец и по ради на изменама, а оне ће се, како је појаснила, углавном односити на брже 
и лакше остваривање права корисника. Дакле, најављеним изменама неће доћи до 
побољшања услова за пензионисање јер ће он остати пооштрен и у складу с летошњим 
изменама Закона о ПИО, већ се траже модели да они који испуњавају законске услове 
једноставније добију решења о пензионисању. 

То пак значи да ће изменама Закона о ПИО бивши запослени лакше долазити до трајних 
решења о пензионисању – односно неће и по десет и више године чекати на њега – и на тај 
начин брже знати колика им је стварно пензија. Нажалост, понекад и смрт буде бржа. Сада је 
пракса да се у више од 90 одсто случајева прво издаје привремено решење, а после извесног 
времена, које зна да се отегне и до деценију и по, добија трајно. Због размака између 
привременог и трајног решења неки пензионери су принуђени на то да враћају новац јер се на 
крају испоставило да су им пензије преплаћене, односно да су добијали више него што је 
коначни салдо показао да треба. Тако неки морају да врате и више од 900.000 динара иако 
нису ни криви ни дужни што је Фонд ПИО привременим решењем одредио више него што им 
припада и што је то стање трајало годинама. 

– Циљ нам је да те промене стварно ваљано сагледамо и урадимо. Мислим да овог пута 
тежиште не би требало да буде на брзини него на квалитету промена ради бржег остваривања 
права грађана – истакла је Драгана Калиновић. 

Она тврди да је због боље организације рада Фонда ПИО проблем са заосталим решењима о 
пензијама отклоњен те да је надокнађен заостатак од 6.000 нерешених захтева. Сада се, како 
каже, решења доносе у законском року не дужем од два месеца. 

– Преполовљен је и број нерешених захтева када је реч о иностраним пензијама, али је 
потребно побољшати сарадњу с пензионим фондовима у другим државама, посебно више 
Југославије. Фонд ПИО има 26 потписаних међународних уговора. Крајем 2010. у Фонду било 
је нерешено 20.000 таквих захтева, а сада мање од 10.000. Заиста није могуће у року од два 
месеца комплетирати стаж у случајевима када је он остварен у више земаља – објаснила је 
Драгана Калиновић.        

http://www.dnevnik.rs/drustvo/izmenjeni-zakon-o-pio-treba-da-ubrza-dobijanje-resenja-o-penziji
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Љубинка Малешевић 
  

Свака десета инвалиднина незаконита 
По речима челнице Фонда ПИО, у поступку ревизије инвладиских пензија, који је започео у 
другој половини прошле године, прегледано је 30.000 предмета од укупно 300.000 колико има 
инвалидских пензионера. Неправилности има, истиче, и додаје да је за око десет одсто 
грађана од укупног броја до сада преиспитаних решења, исплата пензије обустављена. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vucic-vracanje-penzija-kad-ozdrave-finansije 

Вучић: Враћање пензија кад оздраве финансије 

 
– Србија у прва два месеца бележи изузетан и неочекиван прилив у буџету, али повећање 
пензија, то јест враћање на ниво пре снижења, биће могуће тек кад оздраве јавне 
финасије – изјавио је премијер Србије 

Загубили смо предузетнички дух 

Александар Вучић. Он је рекао и да повећање ПДВ-а у Србији не долази у обзир, а о 
могућности увођења акциза на електричну енергију, додао је тек ће се размишљати. 

Вучић је изјавио да ће враћање неких пензија на ранији ниво бити могуће тек кад оздравимо 
земљу, и додао да је циљ Владе да то уради да би дошло до веће потрошње. Он је на 
конференцији за новинаре у оквиру Бизнис-форума рекао да потрошња ни сада није смањена, 
наводећи као пример да су сада приходи од ПДВ-а на нивоу од 69,5 милијарди. 

– То показује да потрошња није смањена, већ је нешто повећан број запослених и, исто тако, 
да је нешто повећана наплата, али то није довољно за озбиљнији раст, за то нам је потребна 
већа потрошња – изјавио је Вучић. 

До повећања пензија ће, како је навео, доћи тек кад будемо сигурни у то да смо јавне 
финансије оздравили, а такође и јавна предузећа. 

Вучић је нагласио да је наша земља први пут у модерној историји у прва два месеца ове 
године остварила суфицит од 1,895 милијарду динара. 

Он је истакао да је највећи проблем Србије то што нема пројекте на које може потрошити 
новац. Премијер Србије објаснио је да, и када би сада успела приватизација ПКБ-а, 
„Телекома”, Аеродрома „Никола Тесла” и све остале, не бисмо знали на шта да потрошимо 
добијени новац „јер немамо пројекте”. 

– Зато оволико журимо с великим пројектима да бисмо могли генерисати развој. Неки од тих 
капиталних инфраструктурних пројеката, у које Влада Србије полаже велике наде, јесу пруга 
Београд–Будимпешта и пројекат „Београд на води” – рекао је Вучић. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vucic-vracanje-penzija-kad-ozdrave-finansije
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Истичући да економска ситуација „јесте лоша, али не онолико тешка колико су сви 
предвиђали”, Вучић је указао на чињеницу да је остварена уштеда на капиталним издацима, 
нагласивши да је то лоше. 

– На капиталне издатке смо у овој години потрошили свега 540 милиона, и то не мења 
драматично стање нашег дефицита, већ показује да смо неспремни, да немамо идеје и 
пројекте и да, када имамо новца, не знамо шта с њим да радимо – рекао је Вучић. 

На капиталне издатке, наиме, 2013. одлазило је 2,13 милијарде, 2014. 1,615 милијарду, а ове 
године 540 милиона. 

– То показује да смо неспремни, да немамо идеје, да немамо пројекте, и да, и кад имамо 
новца, не знамо шта с тим новцем да радимо. Ми смо стегли каиш, притегли смо државну 
касу, али оно где не треба да штедимо то су наши капитални издаци – истакао је Вучић. 

Он је рекао да Србија има талентовану нацију, интелигентне људе, али да је приватна 
иницијатива „великим делом” нестала у Србији и сав бизнис се ослања на државу. 

– У међувремену смо негде изгубили тај предузетнички дух. Биће нам потребни различити 
„старт-ап” програми, али не програми засновани на политичкој линији – рекао је српски 
премијер. 

Он је додао и да ће ревизија Међународног монетарног фонда за два месеца проћи без већих 
проблема. 

Вучић је навео да је највећи проблем „Петрохемија” и да ће до прве ревизије аранжмана с 
ММФ-ом у мају бити решен проблем хемијског комплекса – „Азотаре Панчево” и МСК-а. 

– „Петрохемија” ме брине, даћемо све од себе да то решимо – казао је Вучић. 

Д. Урошевић 
  

О акцизама на струју ускоро 
– Повећање пореза на додату вредност предвиђено је у договору с ММФ-ом као крајња мера, 
али та могућност у оваквим околностима не постоји – рекао је премијер. – Да су нам цифре 
такве да у прва два месеца бележимо минус од 35 или 40 милијарди динара, онда би обавеза 
Владе Србије била да о томе мисли. 

О акцизама на струју разговараће се, додао је премијер, тек кад се реши проблем Железаре 
Смедерево, нагласивши да Србија има убедљиво најјефтинију струју у Европи, те да су цене 
до 30 одсто ниже. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pogoni_opet_mogu_da_rade.4.html?news_id=298197 

TRAGOM: Ugovor o prodaji Krušik akumulatora nije moguće raskinuti jer je fabrika izašla iz 

sistema kontrole Agencije za privatizaciju 

Pogoni opet mogu da rade 
Šubara: Ne ţelimo da nezakonitim raskidom ugovora unesemo pravnu nesigurnost * Proizvodnja 

akumulatora i baterija moţe da se obnovi za mesec dana 

AUTOR: M. N. STEVANOVIĆ 

Beograd - Ugovor o prodaji fabrike Krušik akumulatori, zaključen u maju 2007, nije moguće 

raskinuti iako je Agencija svojevremeno donela zaključak kojim to traţi od Ministarstva privrede, 

potvrdio je Danasu direktor Agencije Ljubomir Šubara. 
- Period u kome je ta firma bila pod nadzorom Agencije produţen je za sedam-osam meseci, a 
istekao je u junu 2012. Naša kontrola je sačinila izveštaj da je novi vlasnik ispunio ugovorne 
obaveze, to je potvrdila i nezavisna revizija i procedura je okončana u januaru 2013. Nakon toga, u 
avgustu iste godine, inspekcija rada, koju je predvodio kasnije uhapšeni direktor Dragoljub 
Peurača, utvrdila je da ima nepravilnosti u obračunu zarada, koje su isplaćivane ispod minimalca, i 
zatraţila od Agencije za privatizaciju da zbog toga ponovo uvede nadzor i da raskine kupoprodajni 
ugovor - objašnjava Šubara. 

On naglašava da osim što je istekao rok za preispitivanje kupca, ni isplata zarada ne spada u jedan 
od tri zakonom propisana uslova za poništaj privatizacije. Agencija je i pored toga donela zaključak 
o raskidu ugovora, ali procedura nije sprovedena jer je u meĎuvremenu došlo do kadrovskih 
promena i u toj instituciji i u Ministarstvu privrede. 

- Mi sada samo moţemo da konstatujemo činjenično stanje i da zaključimo da bi takav vid raskida 
ugovora uveo pravnu nesigurnost i kod sadašnjih i kod budućih kupaca, što ne ţelimo da se desi - 
zaključuje Šubara. 

U meĎuvremenu, za Krušik akumulatore, koji su nakon posete inspekcije rada, 2013. zatvorili 
kapije, otvorile su se nove mogućnosti, a poslovodstvo i zaposleni veruju da će i pored blokiranih 
računa pronaći model za obnovu proizvodnje. 

- Tačno je da fabrika ne radi gotovo dve godine, ali kada smo nakratko pokrenuli pogone i u jesen 
prošle godine isporučili baterije za domaće ratno vazduhoplovstvo, avione MIG koji su učestvovali u 
vojnoj paradi, pokazalo se da je proizvodnja moguća. Ovo je jedina fabrika nikl-kadmijumskih 
baterija u jugoistočnoj Evropi, a tu tehnologiju osim vojske koriste i u EPS-u, ţeleznicama, kao i 
značajni kupci iz Nemačke i Velike Britanije. Više od 70 odsto proizvodnje ranije je išlo u izvoz - 
kaţe za Danas Dalibor Savković, koji je na mesto direktora Krušika postavljen u februaru ove 
godine. 

On naglašava da Ministarstvo odbrane u novembru prošle godine obnovilo dozvolu za proizvodnju u 
toj fabrici, čime je ona stekla status preduzeća od posebnog značaja za odbranu zemlje. To znači i 
da bez saglasnosti tog ministarstva fabrika ne moţe da ode u stečaj. Savković kaţe da su u toku 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pogoni_opet_mogu_da_rade.4.html?news_id=298197
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pregovori sa Vojskom Srbije oko isporuke nove količine akumulatora, kao i sa velikim civilnim 
kupcima, od ţeleznice, oko baterija za nove ruske lokomotive, do Elektroprivrede i više značajnih 
inostranih partnera. 

- Strateški cilj novog rukovodstva je da se u narednih mesec dana obnovi proizvodnja i sačuva 
postojećih osamdesetak radnih mesta. Ali, trţište na kome smo konkurentni, moţe da nam popuni 
dodatne kapacitete, čime bi se broj zaposlenih doveo do optimalnih 120 radnika. Istovremeno, u 
naredna tri meseca spremamo se da podnesemo unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR) 
koji očekujemo da će poverioci usvojiti do kraja godine. Time bi se omogućila isplata jednog dela 
zatečenih obaveza a reprogramirale ostale na period od narednih pet godina. Ukoliko se planovi 
realizuju, to će biti trajna normalizacija poslovanja ove fabrike - zaključuje Savković. 

Dugovanja 
- Prošlog meseca je u Krušik akumulatorima konstituisan novi nadzorni odbor na čijem je čelu 
Zoran Čičak, predsednik Argonauts grupe, koja je većinski vlasnik. Imenovan je i novi operativni 
menadţment, na čijem sam čelu, i odmah smo dali nalog da se utvrde sve obaveze fabrike prema 
poveriocima, meĎu kojima su najveći Poreska uprava i Fond za razvoj, ali ima dugovanja i prema 
dobavljačima i radnicima. Izveštaj još nije konačan, ali preliminarni podaci ukazuju da su 
potraţivanja daleko ispod milijardi o kojima se govorilo u medijima - ističe Dalibor Savković. 

 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1846868/Vulin%3A+Verbi%C4%87eva+odluka+u+skladu+s

a+zakonom.html 

Vulin: Verbićeva odluka u skladu sa zakonom 

UTORAK, 03. MAR 2015, 13:13 -> 13:23 
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin apelovao je na 
sindikate prosvete koji nisu potpisali Poseban kolektivni ugovor da uloţe napor da se štrajk prekine. 
Vulin je napomenuo da je odluka ministra prosvete SrĎana Verbića o smanjenju zarade onima koji 
su i dalje u štrajku, a nisu potpisali PKU u skladu sa zakonom. 

Ministar za rad je novinarima je tokom posete kompaniji "Majkrosof" rekao da je Poseban kolektivni 

ugovor (PKU) za prosvetu potpisan i odnosi se i na članove sindikata koji ga dosad nisu potpisali, 

odnosno na celu granu. 

"Reperezentativni sindikati su ga potpisali, molim vas učinite napor i vi, ja znam da Ministarstvo 

prosvete to svakodnevno čini, dajte da se to već jednom završi, zbog učenika ali i zbog samih 

zaposlenih", poručio je Vulin sindikatima koji nisu potpisali PKU. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1846868/Vulin%3A+Verbi%C4%87eva+odluka+u+skladu+sa+zakonom.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1846868/Vulin%3A+Verbi%C4%87eva+odluka+u+skladu+sa+zakonom.html
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Vulin je rekao da je zakon "takav kakav jeste" i da je ministar prosvete odluku o smanjenju zarade 

onima koji su i dalje u štrajku doneo u skladu sa zakonom. 

Dva od četiri sindikata prosvete, Unija sindikata prosvete i Sindikat u prosveti Srbije, još nisu 

potpisali PKU i dalje su u štrajku i njihovi članovi drţe časove 30 minuta. 

Nastavnicima i svim zaposlenima u školama koji su u zakonskom štrajku, biće umanjena zarada od 

19. februara, odnosno neće imati pravo na punu platu za vreme provedeno u štrajku, odlučilo je 

prošle nedelje Ministarstvo prosvete. 

To je navedeno u dopisu Ministarstva prosvete od 25. februara koji je prosleĎen načelnicima 

školskih uprava i direktorima škola. 

Zaposleni "za period dok su u štrajku imaju pravo na srazmeran deo zarade, shodno vremenu 

provedenom na radu, odnosno nemaju pravo na zaradu za vreme provedeno u štrajku", stoji u 

dopisu. 

 


