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http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:541527-Agroziv-u-stecaj-za-radnike-otpremnine 

"Agroživ" u stečaj, za radnike otpremnine 

AUTOR: Sl. PAŠID  

Tek posle godinu dana štrajka zaposlenih, poznata sudbina žitištanskih klaničara. Dušan Bajatovid: Vlada 
odvojila novac za socijalni program 

RADNICI žitištanskog "Agroživa", koji štrajkuju od maja prošle godine, nadi de se u socijalnom programu 
države! To je najavio Dušan Bajatovid, čelnik "Srbijagasa" koji je vlasnik živinarske klanice, gostujudi na RT 
Vojvodina. A, radnici su upravo na tome insistirali mesecima, kao i na isplati zaostalih plata i regulisanju 
penzijskog i zdravstvenog osiguranja, ali su svugde nailazili na "zatvorena vrata". Nije pomoglo ni što su 
štrajkovali glađu, pešačili do Novog Sada, blokirali bivšu fabriku i zgradu opštine u Žitištu... Tek sada je, 
zahvaljujudi gostovanju pred TV kamerama, 500 radnika uspelo da dozna sudbinu. 

Bajatovid je izneo da je "Srbijagas" i te kako brinuo za radnike "Agroživa" i ustvrdio da ne snosi nikakvu 
odgovornost za to šta ih je snašlo. Kaže da je "Srbijagas" u klanicu "ubacio" 28 miliona evra, a još pet miliona 
stiglo je iz Fonda za razvoj Vojvodine. 

- Međutim, tako kako su bili postavljeni, sa datim brojem radnika i efikasnošdu, jednostavno, nisu mogli da 
opstanu na tržištu - izjavio je Bajatovid, podsedajudi da je posrnuli "Agroživ", zahvaljujudi novom poslovnom 
aranžmanu, sredinom prošle godine završio u sistemu beogradskog "Mibrasa", koji je uspešno obnovio 
proizvodnju u Žitištu. 

Ova firma zaokružila je proizvodni ciklus preuzimajudi delove "Agroživa" od "Srbijagasa" i stvorila održiv sistem 
- ocenio je Bajatovid. Ali, otkupila je i farme, silose i druge pogone koje je "Srbijagas" zakupljivao, a što ga je, 
kako je istakao Bajatovid, koštalo "kao svetog Petra kajgana". 

- Radnicima "Agroživa" ponuđeno je da pređu da rade kod "Mibrasa". Ali, od njih 550, posao je prihvatilo 130. 
Ostali su se opredelili za socijalni program. Dobide ga uskoro, čim se završe bilansi, jer je Vlada Srbije odvojila 
novac za ovu namenu - izjavio je Bajatovid, najavljujudi da de "Agroživ" završiti u stečaju. 

To de biti tredi stečaj kompanije iz Žitišta od njenog osnivanja 1990. Zanimljivo je da je, i pored mnogih kritika 
javnosti i stručnjaka zbog opredeljenja za investiciju koja nema nikakve veze sa njegovom osnovnom 
delatnošdu, "Srbijagas" krajem 2010. godine, za 11,3 miliona evra, ipak kupio "Agroživ" iz stečaja. Upravo 
Bajatovid je najavljivao renesansu firme, ulaganje u novu klanicu i osvajanje liderske pozicije na domadem 
tržištu živinskog mesa. Sve sa zadržavanjem više od 1.000 radnih mesta... 

Namera "Srbijagasa" bila je da posle konsolidacije, sprovede dokapitalizaciju i pronađe strateškog partnera za 
"Agroživ". Ništa od toga nije se dogodilo. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:541527-Agroziv-u-stecaj-za-radnike-otpremnine
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DOK JE CURILO... 

MENADžMENT, predvođen Peđom Amižidem, vodio je uspešno "Agroživ" sam 2011. godine, dok su pristilaza 
sredstva od "Srbijagasa". Čim su izostala, počeli su da se ređaju gubici, koji su 2012. i 2013. premašili 3,5 
milijarde dinara! Lane je proizvodnja obustavljena i svima je bilo jasno da je propao još jedan pokušaj 
postavljanja "Agroživa" na zdrave noge. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:541410-Radnici-Magnohroma-traze-isplatu-otpremnina 

Radnici "Magnohroma" traže isplatu otpremnina 

AUTOR: G. D.  

Još jedna protestna šetnja stotinak bivših radnika kraljevačkog "Magnohroma". Blokirali Karađorđevu, 
policija sprečila izlazak na magistralu 

KRALjEVO - Zahtevajudi da im država najzad isplati i ostatak od 20 odsto dogovorenih, ali nepotpuno ispladenih 
otpremnina po socijalnom pogramu, stotinak bivših radnika kraljevačkog "Magnohroma" i u sredu je 
protestovalo šetnjom gradskim ulicama i jednočasovnom blokadom Karađorđeve ulice, jedne od 
najprometnijih saobradajnica u gradu. 
 

Bivši "vatrostalci" nameravali su da blokiraju i Ibarsku magistralu kod takozvane Bugarske česme, kao što su to 
učinili prilikom protesta 2012. ali ih je u tome, par stotina metara pre izlaska na magistralu, u naselju 
Čibukovac, sprečio kordon policije. 

- Država mora da isplati ono što nam pripada, a to je u proseku po osamdeset hiljada dinara, uz zakonsku 
kamatu. Zahtevamo i da našu delegaciju primi premijer Vučid, kao i da nam Fond za razvoj dostavi spisak od 
2.750 bivših radnika "Magnohroma" koji su 2012. potpisali sporazum za takozvani socijalni program kako 
bismo ga dostavili Rodoljubu Šabidu, povereniku za informacije od javnog značaja i pokrenuli parnicu - kaže 
Lazar Pavlovid, bivši radnik "Magnohroma".  
 
PRAVA 

RADNICI su mirno sačekali da im se obrati gradonačelnik Tomislav Ilid, a potom se vratili u grad najavljujudi za 
naredni utorak novi protest. 

- Ministar Selakovid je radnicima prilikom sastanka u Beogradu objasnio proceduru kako da ostvare svoja prava 
i mi demo učiniti sve što je u našoj modi da im pomognemo - poručio je gradonačelnik Ilid. 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:541410-Radnici-Magnohroma-traze-isplatu-otpremnina
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/S-ovim-rashodima-u-budzetu-tesko-ce-drzava-povecati-penzije-i-

plate.sr.html 

С пвим расхпдима у бучету, тешкп ће држава ппвећати пензије и плате 

АУТОРКА: Аница Телескпвић 

Фискални савет дпказује да држава у кпјпј расхпди за кредите изнпсе щест милијарди евра не мпже да 

саоа п ппвищицама плата и пензија 

На имагинарнпј кпнтрплнпј табли јавних финансија јпщ су упаљене црвене лампице упркпс ппзитивним 
сигналима на кпје премијер Александар Вушић указује кап „пзбиљне знаке екпнпмскпг ппправака”. Какп 
је пре два дана рекап нпвинарима у марту је забележенп ппвећаое наплате ПДВ пд 42,9 милијарди 
динара у пднпсу на март прпщле гпдине, кап и већа уплата акциза за милијарду динара. 

Према оегпвим решима, забележен је и ппраст неппреских прихпда за шетири милијарде, а први пут и 
раст кредитне активнпсти за седам пдстп. 

 „Тп су пзбиљни знаци ппшетка екпнпмскпг ппправка. Пптребнп нам је јпщ щест месеци да 
стабилизујемп фискални дефицит и да кажемп да је Србија на изванреднпм путу и да мпжемп да 
гпвпримп и п ппвећаоу плата и пензија”, рекап је Вушић. 

Према мнпгим другим ппказатељима, сигнал за узбуну јпщ није угащен. Први и пснпвни индикатпр пп 
кпме се прпцеоује да ли су јавне финансије здраве јесте нивп државних дугпваоа. Према тпм 
индикатпру, на крају фебруара дпстигап је 23,7 милијарди евра. Тп је, према ппдацима Министарства 
финансија, 71,9 пдстп брутп дпмаћег прпизвпда, пднпснп свега щтп привреда и грађани ствпре за 
гпдину дана. Према критеријумима Еврппске уније, презадуженпм се сматра пна земља у кпјпј је јавни 
дуг већи пд 60 пдстп. Правила из Мастрихта важе за мнпгп развијеније екпнпмије пд наще. Такпђе, 
једна пд анализа Фискалнпг савета, ппказује да земља у кпјпј расхпди за камате и главницу пређу 15 
пдстп БДП-а мпже да упадне у кризу ликвиднпсти. У Србији ти издаци дпстигли су 17 пдстп БДП-а, щтп је 
пкп щест милијарди евра. 

При тпм, привреда је јпщ у рецесији, а све међунарпдне финансијске институције, изузев ЕБРД-а, 
предвиђају да ће пад екпнпмске активнпсти пве гпдине бити 0,5 пдстп. 

Према пцени аутпра „Кварталнпг мпнитпра” знатнп маои дефицит у првпм трпмесешју великим делпм 
биће пстварен делпваоем једнпкратних фактпра, кап щтп су наплате дивиденди пд јавних предузећа, 
али и врлп ниски нивп јавних инвестиција. „Акп би се вреднпст уплата јавних предузећа равнпмернп 
расппредила пп месецима фискални дефицит у првпм кварталу изнпсип би пкп 40 милијарди динара. 
Да су јавне инвестиције биле на „нпрмалнпм” нивпу дефицит би бип већи за јпщ некпликп милијарди 
динара”, пцеоују аутпри пве публикације кпју издаје Екпнпмски факултет. 

Према пцени Саще Ранђелпвића, дпцента Екпнпмскпг факултета, укпликп је нека ванредна ущтеда у 
првпм трпмесешју и направљена, тај нпвац треба пптрпщити на јавне инвестиције. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/S-ovim-rashodima-u-budzetu-tesko-ce-drzava-povecati-penzije-i-plate.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/S-ovim-rashodima-u-budzetu-tesko-ce-drzava-povecati-penzije-i-plate.sr.html
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– Укпликп се ппкаже да је ппбпљщаое ппреских прихпда пдрживп и изнад плана, пнда тај нпвац треба 
усмерити на капиталне издатке, кпји се ипнакп пстварују у маоем пбиму пд планиранпг. Јавне 
инвестиције су једна пд ретких антирецесипних мера кпје су сада држави на распплагаоу, а кпје мпгу да 
имају ппзитиван ефекат на привредни раст – казап је Ранђелпвић и ппдсетип да је смаоеое плата и 
пензија најбитнија мера у прпграму фискалне кпнсплидације. 

Мипдраг Зец, прпфеспр Филпзпфскпг факултета, са друге стране сматра да је време да се пзбиљнп 
направи дубпка транзиција јавнпг сектпра. 

– Да се једнпм за свагда устанпви кпликп нам треба клинишких центара, дпктпра, пплицајаца. Држава се 
мпра третирати кап пзбиљан развпјни ресурс. Треба демпнтирати партијску, а направити малу и 
прпсвећену државу. За јавну управу издвајамп мнпгп средстава, а не дпбијамп нищта. Треба да се 
запитамп защтп капитал бежи у Британију, Немашку или Швајцарску, акп су тамп ппреске стппе виспке, а 
кпд нас ниске. Затп щтп инвеститпр зна да је у тим земљама предмет прпдаје и владавина права – каже 
пн и дпдаје да је држава најслпженији прпизвпд једнпг људскпг друщтва и да не мпже да напредује акп 
у опј раде слабп плаћени некпмпетентни и пстращћени кадрпви. 

Не мпгу медицинска сестра и прпфеспрка математике да буду маое плаћене пд некпга кп щверцује 
рпбу на пијаци, закљушује Зец. 

-------------------------------------------------------------------- 

Маои дефицит пд планиранпг је дпбра вест 
Председник Савеза екпнпмиста Србије Александар Влахпвић изјавип је јуше да није сигуран да је мпгуће 
да се плате и пензије у пвпј гпдини врате на нивп пре смаоеоа пд 10 пдстп. „Нисам сигуран да ће бити 
прпстпра за нпве прегпвпре са Међунарпдним мпнетарним фпндпм, али је у свакпм слушају дпбрп щтп 
смп у прва три месеца пстварили маои минус у државнпј каси негп щтп је бип планиран”, рекап је 
Влахпвић за Танјуг. 

Он је ппдсетип да иза дпгпвпра са ММФ-пм стпји Мемпрандум п трпгпдищопј екпнпмскпј пплитици 
кпју би требалп спрпвпдити. „Мемпрандум ппдразумева не самп фискалну кпнсплидацију, пднпснп 
щтедоу кап сидрп фискалне кпнсплидације, већ и реализацију мера структурних рефпрми”, пбјаснип је 
пн. 

Према оегпвим решима, маои дефицит пд планиранпг је свакакп дпбра вест, али би требалп видети 
пстатак гпдине и на кпји ће се нашин бучетски дефицит даље развијати. „Нарпшитп је важнп да ли ће се 
дпстићи планирана екпнпмска активнпст у пвпј гпдини и да ли ћемп уместп негативнпг раста, пве 
гпдине забележити ппзитиван”, рекап је пн. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/547406/MusabegovicPovecanje-plata-i-penzija-moguce-na-jesen 

Musabegovid:Povedanje plata i penzija mogude na jesen 

IZVOR: TANJUG  

Vradanje plata i penzija u javnom sektoru na prvobitni nivo moglo bi se očekivati na jesen, pod uslovom da na 

kraju juna imamo dobre rezultate kao i na kraju prva tri meseca, s tim što bi to trebalo raditi postepeno, izjavio 

je danas profesor Beogradske bankarske akademije Ismail Musabegovid. 

"U ekonomiji, stvari se ne gledaju dan za danom. Prvi kvartal je pokazatelj da smo na dobrom putu", rekao je 

Musabegovid u izjavi Tanjugu. 

 

Prema njegovim rečima, odlična vest je što je deficit na kraju prvog tromesečja daleko manji nego što je bio 

plan. 

 

"Umesto 55 milijardi dinara, mi imamo minus od 27 milijardi. Dakle, uštedeli smo 23 milijarde dinara. 

Najzadovoljniji ovim podatkom su ljudi iz MMF-a, jer je njihova politika definisana kako bi se Srbiji pomoglo", 

rekao je on. 

 

MMF je, objašnjava ovaj profesor, eksterni kontrolor koji gleda samo brojeve, a ono što se sada događa daje 

nadu i optimizam da u drugom delu godine može dodi i do povedanja penzija i plata. 

 

"Plate i penzije ne bi trebalo odmah vratiti na prvobitan nivo, ved postepeno. Ta mera je bila izuzetno važna, 

ne zato što bi donela ogromnu uštedu, ved što pokazuje da svi moramo da štedimo, a naročito oni koji su 

zaposleni u javnom sektoru. Svako na svome mestu mora da se posveti štednji kao meri koja de doprineti 

boljitku svih nas u narednom periodu - odnosno u sledede tri godine", rekao je on. 

 

Musabegovid je naveo da, i ako dođe do povedanja penzija i plata, očekuje da to bude na jesen. 

 

"Pre nego što bi se to dogodilo, mora junski kvartal da pokaže dobre rezultate - rast bruto domadeg proizvoda, 

inflaciju... Ali te sve mere fiskalne konsolidacije bide mnogo uspešnije uz paralelne mere monetarne politike. 

Kao kad nekoga izvlačite iz mulja, sa dve ruke je mnogo lakše", objašnjava on. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/547406/MusabegovicPovecanje-plata-i-penzija-moguce-na-jesen
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Ono što je Srbiji potrebno, navodi, jeste da cena novca bude niža, kako bi se pokrenula kreditna aktivnost i 

privrede i građana, a to je u rukama Narodne banke Srbije. 

 

Najlakši način da se pomogne privredi i građanima jeste da se merama novac učini jeftinijim, a to se postiže 

tako što se smanjuje referentna kamatna stopa, ako se nastavi sa politikom subvencionisanih kredita i ako deo 

monetarne politike iznađe model formiranja novca kroz primarnu emisiju koja de biti upumpana u privredni 

sistem. 

 

"Upumpavanje novca ne bi trebalo da se radi direktno po odluci vlade, nego kroz bankarski sistem. Tada bi se 

jeftinim novcem i merama koje se preduzimaju povedala privredna aktivnost koja je Srbiji neophodna, jer 

povlači povedanje zaposlenosti ,plata i svega što poboljšava život običnih ljudi", tvrdi Musabegovid. 

 

Govoredi o slabljenju dinara koje bi usledilo nakon primarne emisije, on je rekao da je to slabljenje dinara 

ekonomska mera i ona bi trebalo da bude prepuštena tržištu. 

  

"Ako povedate aktivnosti privrede, smanjujete pritisak na dinar. Lagana depresijacija je dobra za 

konkurentnost. Nama odgovara lagani pad dinara, radi međunarodne konkurentnosti proizvoda iz Srbije", 

zaključio je Musabegovid. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/547414/PROTEST-Radnici-niske-Gorice-traze-isplatu-decembarskih-plata 

PROTEST Radnici niške „Gorice“ traže isplatu decembarskih plata 

AUTOR: B. Janačkovid  

Radnici niške „Gorice“ protestovali su ispred Gradske kude u Ulici 7. jula tražedi da im grad isplati dugovanja 

kako bi mogli da prime drugi deo plate za decembar prošle godine. 

Grad “Gorici” za prethodnu godinu duguje još 11,5 miliona, a za prva dva meseca ove godine 35 miliona 

dinara. 

 

Dug iz ove godine nije mogao da bude plažen ranije jer je program rada ovog preduzeda usvojen na Gradskom 

vedu tek pre tri dana. 

  

Radnici najavljuju proteste i za naredne dane, dok se problem ne reši. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/547414/PROTEST-Radnici-niske-Gorice-traze-isplatu-decembarskih-plata
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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/547413/STRAJK-Prva-smena-u-vranjskom-Zavarivacu-odbila-da-radi 

ŠTRAJK Prva smena u vranjskom „Zavarivaču“ odbila da radi 

AUTOR: V. Pešid  

Zbog neispladenih 30 zarada, oko 100 nezadovoljnih radnika prve smene u vranjskom „Zavarivaču“ danas je 

odbilo da obavlja poslove u proizvodnoj hali. 

U drugu smenu na posao je došlo petnaestak zavarivača. 

  

Ogorčena grupa radnika potvrdila je da je posle burne rasprave sa zamenikom generalnog direktora Slađanom 

Markovidem nastavila da obavlja tekude poslove. 

  

Pobunjeni zavarivači rekli su da su ove godine u četiri rate primili prosečnu oktobarsku platu od 20.000 dinara. 

 

Nazadovoljni radnici najavili su da de da radikalizuju štrajk ukoliko rukovodstvo firme u restrukturiranju na 

isplati zaostale zarade. 

  

Vranjski proizvođači čeličnih konstrukcija i bravarije su posle raskida kupoprodajnog ugovora sa šabačkom 

„Galeb grupom“ ponovo državna firma koja do kraja 2015. godine treba da bude privatizovana. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/547288/Kragujevac-Drzava-Autosaobracaju-uplatila-67-miliona-dinara-za-otpremnine 

Kragujevac: Država “Autosaobradaju” uplatila 67 miliona dinara za otpremnine 

AUTOR: J. Mladenovid  

Na račun kragujevačkog “Autosaobradaja” država je uplatila 67 miliona dinara za isplatu otpremnina. Od 153 

zaposlenih, 200 evra otpremnine po godini radnog staža de dobiti 151 radnik, koliko se izjasnilo za socijalni 

program. 

- Dvoje radnika nije se izjasnilo. Reč je o nodnom čuvaru koji to nije želeo i o radniku koji je radio deset meseci 

pa nije ni imao pravo na otpremninu - kaže direktor „Autosaobradaja“ Sredko Aleksid. 

 

On je dodao i da je rok za dostavljanje izveštaja Vladi Srbije 20. april, pa je pozvao radnike da što pre dođu na 

potpisivanje sporazuma o naknadnom izmirivanju dugovanja.  

  

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/547413/STRAJK-Prva-smena-u-vranjskom-Zavarivacu-odbila-da-radi
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/547288/Kragujevac-Drzava-Autosaobracaju-uplatila-67-miliona-dinara-za-otpremnine
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- Odziv radnika nije baš sjajan, procedura je usporena i time što firma nema struju - kaže Aleksid. 

  

Žrebanje za izbor stečajnog upravnika u Privrednom sudu je 21. aprila, posle čega se očekuje njegov dolazak u 

„Autosaobradaj“. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/poslodavac_ne_sprovodi_nalog_inspekcije.4.html?news_id=299663 

Vlasnik fabrike Frad filteri ignoriše rešenje da otpuštene radnike vrati na posao 

Poslodavac ne sprovodi nalog inspekcije 

* Vlasnik fabrike radnicima duguje zarade i doprinose još iz 2012, topli obrok i putne troškove * Među devet 
otpuštenih radnika koji su učestvovali u štrajku i dva predstavnika reprezentativnih sindikata 

AUTOR: G. VLAOVID 

Beograd - Iako je inspekcija rada u Nišu donela rešenje da se devetorica otpuštenih radnika fabrike Frad filteri, 

među njima i lideri dva reprezentativna sindikata, vrate na posao do okončanja sudskog postupka, poslodavac 

se oglušio o taj nalog, pa su oni i posle godinu dana bez posla. 
- Mi apelujemo na nadležne državne organe da privole poslodavca da poštuje odluku koju je donela inspekcija 
rada i vrati nas na posao. Poslodavac to odbija, iako je inspekcija u našem slučaju donela rešenje još sredinom 
prošle godine. Stoga smo, nedavno, bili prinuđeni da organizujemo konferenciju za novinare na kojoj smo 
javnost upoznali da se i dalje krše naša osnovna radnička prava a da poslovodstvo fabrike Frad filteri ignoriše 
odluku nadležnog državnog organa, inspekcije rada. Podsedam da je Osnovni sud u Aleksincu presudio u našu 
korist ali se u međuvremenu poslodavac žalio pa sada čekamo pravosnažnu odluku Apelacionog suda u Nišu. U 
zavisnosti od te odluke razmotridemo naše dalje korake ako bude bilo potrebe za tim - kaže za Danas Mlađan 
Markovid, predsednik Samostalnog sindikata Frad filteri. 

Naš list je ved pisao o ovom slučaju, između ostalog i o tome da je prošle godine u martu, u Aleksincu održan 
protest zaposlenih u preduzedu, bivših radnika i građana koji su sa tog skupa zatražili da se rešenja o otkazima 
ponište. Dok je poslovodstvo fabrike tvrdilo da su otkazi podeljeni zbog nezakonito organizovanog štrajka 
sindikalci kažu da se radi o perfidnom pokušaju menadžmenta da spreči radničku i sindikalnu borbu za 
osnovna prava. 

- Štrajk je održan 12. i 13. marta prošle godine. Na takav korak smo se odlučili jer je poslovodstvo uporno 
odbijalo razgovore sa nama, ne poštujudi ranije postignute dogovore oko isplata zarada i zaostalih putnih 
troškova. Zahtevali smo isplatu drugog dela zarade za decembar 2013. godine, cele januarske plate, ali i 
pojedinih zaostalih zarada iz 2012. godine. Takođe, jedan od zahteva je bio i isplata toplog obroka u iznosu od 
100 dinara dnevno, za period od 1. jula 2012, kao i putnih troškova za radnike iz Vakupa. Istakli smo i zahtev za 
povezivanje radnog staža. Nakon dva dana štrajka postignut je sporazum sa poslodavcem koji se obavezao da 
de da ispuni sve naše zahteve. Međutim, ubrzo po prekidu štrajka poslovodstvo fabrike je donelo odluku o 
prekidu radnog odnosa za mene, predsednika podružnice UGS "Nezavisnost" i još sedmoro kolega koji su bili 
članovi Štrajkačkog odbora - kaže Markovid. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/poslodavac_ne_sprovodi_nalog_inspekcije.4.html?news_id=299663
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Radnici preduzeda Frad filteri protestovali su i 2013. godine zbog neispladenih zarada i doprinosa i tom 
prilikom su tvrdili da je direktor fabrike Branimir Zabunovid izjavio: "Gde piše da radnici moraju da prime 
platu?!" Mediji su pisali da je tokom pregovora o okončanju štrajka Zabunovid jednog od pregovarača udario u 
lice a drugog opsovao, zbog čega je policija protiv njega podnela prekršajnu prijavu. 

Još jedna privatizacija 
Frad filteri su kao izuzetno uspešna fabrika prodati posle usvajanja Zakona o privatizaciji, 2003. godine. Tada 
su je kupili MPS grupa Dušimira Zabunovida (brat sadašnjeg direktora fabrike) i sa pet odsto udela, zbog 
reference koja je zahtevana na tenderu, Auto Nena, koja je ubrzo potom i izašla iz vlasništva. Inače, opština 
Aleksinac je Višem tužilaštvu podnela zahtev da se preispita privatizacija Frada. 

 

AKTER 

http://www.akter.co.rs/27-drutvo/123255-ministar-zove-na-sastanak.html 

MINISTAR ZOVE NA SASTANAK 
FoNet  
Sindikati će na sutrašnjem sastanku insistirati da Ministarstvo prosvete pokaže znake dobre volje, odnosno 
da prvo ponudi potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora i da vrati nastavnicima oteti novac 

Sindikat radnika u prosveti Srbije (SRPS) i Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) saopštili su danas 
da de se odazvati pozivu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sastanak u četvrtak. 
 
Resorni ministar je, izgleda, uvideo da ovako više ne može i da je pritisak nastavnika, medija, roditelja i cele 
javnosti prejak, navodi se u saopštenju dva sindikata prosvetnih radnika koji štrajkuju. 
 
Čudno je da ministar želi da nastavi pregovore, a u isto vreme i dalje sprovodi represiju nad prosvetnim 
radnicima, tako što im umanjuje plate i vrši pritisak na direktore 
škola u štrajku, ističe se u saopštenju. 
 
Poslednja naredba ministra prosvete školama da po svaku cenu zvone na 45 minuta, unela je pometnju i 
rasulo u škole u štrajku. 
 

Direktori su većinom morali da sprovedu direktivu, iako se sa njom većina ne slaže, pa su posledice da sa časa izlazi kad ko hoće, 

učenici su više napolju nego na času, a ugrožena je bezbednost i učenika i nastavnika. 

 

Sindikati će na sutrašnjem sastanku insistirati da Ministarstvo prosvete pokaže znake dobre volje, odnosno da prvo ponudi potpisivanje 

posebnog kolektivnog ugovora i da vrati nastavnicima oteti novac. 

 

To je jedini način da sindikati nastave dalje pregovore. Bude li, posle uskršnjeg raspusta, došlo do radikalizacije štrajka, školska godina 

neće moći da se smatra regularnom, upozoravaju dva sindikata. 

 

 

http://www.akter.co.rs/27-drutvo/123255-ministar-zove-na-sastanak.html

