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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:551395-Krusevac-sada-grad-stecaja 

Kruševac sada grad stečaja 
S. BABOVIĆ  

Od 20.000 zaposlenih u sedištu Rasinskog okruga u indudtriji ostalo tek 2.000 radnika. Na birou 

rada armija od 16.000 ljudi. Loša privatizacija u svakoj drugoj firmi 

DO 2002. godine u Kruševcu je radilo 36.000 ljudi, a samo u proizvodnji oko 20.000! Katastrofalne 
privatizacije ostavile su na hiljade Kruševljana na ulici, a neke su procene da je u zadnje dve 
decenije ugašeno oko 10.000 radnih mesta. Od 32 prodata preduzeća, kupoprodajni ugovori 
raskinuti su u ĉak 14 firmi! Ceh dugogodišnjem uništavanju i pljaĉki privrede plaća se i ovih dana. 

Nakon najnovijih "seĉa" u preduzećima u gradu sa više od 16.000 nezaposlenih, prema nekim 

raĉunicama, tek 23.000 Kruševljana ima radnu knjiţicu. U realnom sektoru, naime ostaće tek nešto 

više od 2.000 radnika! Samo je u poslednje dve godine ugašeno toliko radnih mesta, a socijalni 

programi već su realizovani u preduzećima u restrukturiranju. Prvo je ĉetiri firme u 2013. godini 

(HI "Ţupa", Konfekcija "Zvezda", Uljara, DIP "Savremeni dom") napustilo oko 700 ljudi, a još oko 

1.000 otišlo je lane iz IMK "14. oktobar" i Korporacije "Trajal". Trenutno se radi na novom 

anketiranju zaposlenih, jer su se na spisku tzv. zaštićenih preduzeća našli samo Fabrika maziva i 

"Trajal". Zasad je samo Pekarsko preduzeće "Branko Perišić" oglašeno na prodaju. 

- To što će jedva 2.000 ljudi raditi u realnom sektoru najbolje je definisao jedan kolega reĉima da 

Kruševac mora da promeni ime u "Steĉajgrad" - iznosi za "Novosti" Dejan Mutavdţić, predsednik 

Sindikata "Nezavisnost" u Industriji mašina i komponenata, gde 786 preostalih radnika traţi parĉe 

hleba u predsteĉajnom postupku. 

U Veću samostalnog sindikata mesecima se priĉa kako je cilj spasti 3.000 radnih mesta u osam 

preduzeća u restrukturiranju, ali se taj cilj ipak nije ostvario. Prema nezvaniĉnim informacijama, 

veliko interesovanje za otpremnine ponovo će biti u IMK. 

- Kod nas je radilo 8.000 ljudi sredinom osamdesetih godina, što je zlatno vreme IMK "14. oktobar" - 

svedoĉi za "Novosti" Srboljub Bogdanović, bivši metaloglodaĉ sa skoro 40 godina staţa. - Od plate 

sam napravio kuću bez kredita, a imao duplo veću zaradu od republiĉkog proseka. Kada je 200-300 

mašina polazilo za Afriku, zauzimale su kolonu od nekoliko kilometara sve do Stopanje! A sada, ne 

mogu ni u penziju, dok ne uplatim sam 70.000 dinara za doprinose umesto firme za 2011. godinu. 

- Mnoga poslovodstva su zateĉena, umesto da su se na vreme pripremila za postupak - predoĉava za 

"Novosti" Dragi Nestorović, gradonaĉelnik Kruševca. - Rešenje svih problema je privlaĉenje 

investitora, na tome svi radimo. Resorna ministarstva traţe najbolja rešenja, a lokalna samouprava 

pruţa logistiku. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:551395-Krusevac-sada-grad-stecaja
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:551447-UNS-Ministarstvo-da-prekine-cutanje-o-

privatizaciji-medija 

UNS: Ministarstvo da prekine ćutanje o privatizaciji 

medija 
Tanjug  

UNS je pozvao Ministarstvo kulture i informisanja da se jasno odredi prema izmenama i 

dopunama Zakona o privatizaciji, jer su njima stavljena van snage rešenja iz garantovana 

Zakonom o javnom informisanju i medijima 

druţenje novinara Srbije (UNS) pozvalo je danas Ministarstvo kulture i informisanja da "prekine 
ćutanje" o privatizaciji medija i saopšti koje korake će preduzeti kako bi bila ispoštovana rešenja 
garantovana Zakonom o javnom informisanju i medijima. 

UNS je pozvao Ministarstvo i da se jasno odredi prema izmenama i dopunama Zakona o 

privatizaciji, s obzirom da su njima stavljena van snage pojedina rešenja iz garantovana Zakonom o 

javnom informisanju i medijima. 

To medijsko udruţenje je pozvalo sve drţavne organe i agencije da se odgovorno odnose prema 

medijima u privatizaciji, štite prava više od 2.200 zaposlenih u 72 medija i poštuju Zakonom 

garantovano pravo na besplatnu podelu akcija ukoliko za to postoji interes novinara i medijskih 

radnika. 

Poziva se i Ustavni sud da po hitnom postupku razmotri Inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o 

javnom informisanju i medijima po kojem je privatizacija svih medija, odnosno povlaĉenje drţave 

iz medija obavezno. 

"Kako tu Inicijativu Ustavni sud još nije razmotrio, a s obzirom na sasvim izvesno produţenje roka 

privatizacije medija, neophodno je da u tom roku Ustavni sud i ovu dilemu razreši", naveli su iz 

UNS-a. 

Zakonom o javnom informisanju i medijima propisano je, stoji u saopštenju, da se mediji u javnom 

vlasništvu moraju privatizovati do 1. jula ove godine, dakle, za najviše 26 dana. 

MeĊutim, kako se istiĉe, do danas nije objavljen nijedan javni poziv za njihovu prodaju, iako to 

mora da traje 30 dana. 

Navodi se i da izmenom ĉlana 20. Zakona o privatizaciji, koja je stupila na snagu 28. maja, a koja 

se odnosi na sva pravna lica, pa i izdavaĉe medija, vlasnici moraju da prave novu procenu vrednosti 

kapitala što će uz ostale procedure koje iz toga proizilaze znaĉiti produţenje roka privatizacije za 

više meseci. 

UNS je istakao da je posebno vaţna ĉinjenica da Zakon o javnom informisanju i medijima propisuje 

finansiranje medija u javnom vlasništvu do 1. jula. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:551447-UNS-Ministarstvo-da-prekine-cutanje-o-privatizaciji-medija
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:551447-UNS-Ministarstvo-da-prekine-cutanje-o-privatizaciji-medija


4 

 

"Svako pomeranje rokova podrazumeva da lokalne samouprave treba da nastave njihovo redovno 

finansiranje do privatizacije, iako su njihovi budţeti pravljeni u skladu sa prvobitno donetim 

Zakonom, do 1. jula", poruĉili su iz UNS-a. 

To udruţenje je navelo i da će samo nova procena kapitala medije koštati nekoliko hiljada evra, a 

da je za odgovorno lice, ukoliko se procena ne uradi, zaprećena kazna zatvora od tri meseca do pet 

godina ili novĉana kazna od 100.000 do milion dinara. 

Kako se dodaje, ukoliko do 1. jula ne dobiju nove vlasnike, Zakon o javnom informisanju predviĊa 

da zaposleni imaju pravo na besplatne akcije, a ukoliko to ne ţele sledi brisanje medija iz registra. 

UNS je naveo i da su ĉelnici Ministarstva kulture i informisanja do sada tvrdili da se rokovi neće 

pomerati, a da Zakon garantuje 1. jula besplatnu podelu akcija medijskim radnicima ukoliko se ne 

pojavi zainteresovan kupac. 

Kako smatraju u UNS-u, ta zakonska obaveza morala bi da ostane na snazi, bez obzira na 

eventualno produţenje roka privatizacije. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:551314-Otpusteni-pisu-tuzbu 

Otpušteni pišu tužbu 
N. SUBOTIĆ  

Poništeno rešenje inspekcije rada o povratku šestoro radnika "Informatike" na posao. Sindikat 

najavljuje nastavak protesta podrške, dok se sve ne reši na sudu 

Sa jednog od nedavnih protesta podrške kolegama iz JKP "Informatika" koji su dobili otkaze 

ŠESTORO radnika JKP "Informatika" u Novom Sadu, koji su otpušteni u martu na osnovu nove 
sistematizacije, ipak se neće vraćati na posao. 

Kako je juĉe saopšteno iz ovog preduzeća, prvostepena rešenja inspekcije rada poništena su posle 

ţalbi i bivši radnici se na posao neće vraćati pre sudske odluke. U sindikatu, meĊutim, kaţu da se 

neće miriti sa ovakvom odlukom i da nastavljaju borbu za povratak svojih kolega na radna mesta. 

U "Informatici" objašnjavaju da je na ovaj naĉin postupanje inspekcije rada usaglašeno sa pravnim 

stavom izraţenim u odlukama najviših sudova - Apelacionog suda u Novom Sadu i Vrhovnog 

kasacionog suda. 

- Jedan od razloga za usvajanje ţalbe, bio je što je utvrĊeno da je predsednik sindikata bio 

prisutan na sednici Nadzornog odbora, kada je to telo razmatralo izmene akta o sistematizaciji - 

kaţu u ovom javnom preduzeću. - Samim tim, jasno je da je sindikat bio upoznat sa izmenama 

sistematizacije blagovremeno. Jasno je i da nema povrede prava bivših zaposlenih. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:551314-Otpusteni-pisu-tuzbu
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S druge strane, u Samostalnom sindikatu radnika komunalnih delatnosti Novog Sada, koji je 

organizovao niz protesta podrške otpuštenim kolegama, istiĉu da će nastaviti borbu za njihov 

povratak na posao, a da će kljuĉna biti sudska odluka. 

- Naš predstavnik jeste bio na sednici Nadzornog odbora, ali niko ga tamo zvaniĉno nije pozvao, već 

je sam došao kada je saznao da će biti reĉi o sistematizaciji. Naravno da se nije saglasio sa time - 

objašnjava Zoran Radosavljević, predsednik gradskog sindikata. - Inaĉe, pravilo je da se odluke 

odbora dostavljaju pismeno zainteresovanim stranama, koje na isti naĉin mogu na njih da 

odgovore. Tako nije uraĊeno. Spremni smo da sve ovo dokaţemo i pred nadleţnim sudovima, ali i 

da o tome obavestimo ministra Aleksandra Vulina.  

 

UTICAJ POLITIKE 

- SMATRAMO da je u donošenju ovog rešenja uticaja imala i politika, jer nikada dosad u praksi 

nismo imali priliku da vidimo da direktor "obara" rešenje svojih inspektora - sumnja Radosavljević. - 

Ovakva odluka nas je zatekla i planiramo da protiv nje nastavimo borbu svim legalnim sredstvima. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/564828/SERTIC-IGNORISAO-SOROSA-Americki-milijarder-povukao-ponudu-za-

Galeniku 

SERTIĆ IGNORISAO SOROSA Američki milijarder 
povukao ponudu za "Galeniku" 

Suzana Lakić  

Ameriĉki milijarder Dţordţ Soros odustao je od kupovine “Galenike” razoĉaran time što se iz Vlade 

Srbije nisu udostojili da mu ni posle 10 meseci pošalju odgovor na ponudu. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/564828/SERTIC-IGNORISAO-SOROSA-Americki-milijarder-povukao-ponudu-za-Galeniku
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/564828/SERTIC-IGNORISAO-SOROSA-Americki-milijarder-povukao-ponudu-za-Galeniku
http://www.blic.rs/data/images/2015-06-03/623137_03_lb.jpg?ver=1433367657.jpg
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(+) Kliknite za uvećanje 

 

Iz Vlade se nedavno moglo ĉuti da je Soros odustao od srpske fabrike zbog dugova od 220 miliona 

evra, a istina je, kako saznaje “Blic”, da kompanija ovog milijardera iz Nemanjine 11 nije dobila 

nikakav odgovor. Da li je u pitanju to što je na ponudu trebalo odgovoriti u vreme kada su se u 

Vladi menjali ministri privrede ili je krivac nemar, tek Soros je odustao od Srbije.  

  

Soros je preko svog fonda “Quantum strategic partners” još u oktobru 2014. poslao pismo o 

zainteresovanosti za “Galeniku”. Iako je reĉ o neobavezujućem dokumentu, ameriĉki biznismen je 

slovio za jednog od ozbiljnijih ponuĊaĉa. 

  

- Hteli su da kupe imovinu “Galenike”, a ponudili su i socijalni program. Nameravali su da nastave 

proizvodnju lekova. MeĊutim, nisu ţeleli da prihvate dugove od 220 miliona - kaţe dobro obavešten 

izvor “Blica”. 

Soros je za “Galeniku”, prema nepotvrĊenim informacijama, ponudio izmeĊu 60 i 70 miliona.  

 

U Ministarstvu privrede su nam rekli da za Sorosa u ovom sluĉaju ipak 

nije bilo mesta.  

  

- Fond je predloţio model privatizacije koji nije bio u skladu sa 

Zakonom o privatizaciji. Traţeno je da Srbija pokrije sve komercijalne 

obaveze “Galenike”, što nije u skladu sa fiskalnom konsolidacijom, niti ima prostora zbog naših 

obaveza prema meĊunarodnim finansijskim institucijama. Ukupna dugovanja “Galenike” na kraju 

Deset meseci niko iz 

Vlade nije odgovorio na 

ponudu Sorosevog 

fonda za Galeniku 

http://www.blic.rs/data/images/2015-06-03/623137_03_lb.jpg?ver=1433367657.jpg
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2013. bila su oko 220 miliona evra - rekli su u ministarstvu.  

  

Prošlog meseca “Galenika” je raspisala poziv za privatizacionog savetnika. Rok za nalaţenje 

strateškog partnera je 31. maj 2016. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/564802/ZIVOT-SA-100-DINARA-Nemamo-ni-za-prevoz-da-dodjemo-na-protest-da-

trazimo-svoj-novac 

ŽIVOT SA 100 DINARA Nemamo ni za prevoz da 
dođemo na protest da tražimo svoj novac 

Miroslav ĐorĊević, Ivana AnĊelković  

Radnicima smederevskog „Ţelvoza“ duguju tridesetak plata, a njima je, kaţu, svejedno ko će da im 

ih isplati - novi vlasnik, ako ih neko kupi, ili će plate dobiti iz steĉajne mase, ako do steĉaja doĊe. 

„Ţelvoz“ je bio procenjen na 16,5 miliona evra 

Vest da im je firma na spisku 43 preduzeća koja drţava od 1. juna više ne štiti od prinudne naplate 

zatekla ih je na protestu. Duguju im 28 ili 29 plata, a staţ im nije uplaćen od 2013. godine. 

  

- Nisam imao overenu zdravstvenu knjiţicu, naravno ni para, a morao sam na hitnu operaciju srca. 

Moji su traţili veze i pomoć i od ljudi koje su znali i koje nisu. Naravno, ti ljudi su zvali tadašnjeg 

direktora, a kada sam se izvukao, on me je stavio na spisak za tehnološki višak - priĉa Goran 

Marković, bivši radnik. 

Pominje i kolegu koji sa 35 godina staţa ne moţe u penziju zbog neuplaćenih doprinosa. 

  

- Ljudi nemaju da plate prevoz, da doĊu na protest da traţe svoj novac, jer je to iz vremena dok se 

još ovde radilo. Ako u kući imaš 100 dinara, kupićeš deci hleb, a ne autobusku kartu da ideš na 

tamo neki protest - objašnjava Vladan Kocić zašto je mali broj ljudi na protestu. 

  

1,6 milijardi dinara je 

dug „Želvoza“ 

poveriocima 

4 miliona evra duguju 

bivšim i sadašnjim 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/564802/ZIVOT-SA-100-DINARA-Nemamo-ni-za-prevoz-da-dodjemo-na-protest-da-trazimo-svoj-novac
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/564802/ZIVOT-SA-100-DINARA-Nemamo-ni-za-prevoz-da-dodjemo-na-protest-da-trazimo-svoj-novac
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- Ĉekamo da vidimo da li će da se javi neki poverilac i da firmu otera u 

steĉaj pa da je neko kupi za milion evra - kaţe on podsećajući da je 

„Ţelvoz“ svojevremeno procenjen na 16,5 miliona evra. 

  

Bivšim radnicima je gradonaĉelnica Jasna Avramović obećala pomoć u 

rešavanju problema i zajedno sa njima će u ĉetvrtak biti u Vladi. 

  

U istoj je situaciji Vodoprivredno preduzeće „Juţna Morava“ iz Niša u kojem je nekada radilo 250 

radnika. Ostalo ih je 58. Direktor Dejan Ćirić navodi da su dugovanja dostigla 248 miliona, dok je 

sama vrednost firme 200 miliona dinara.  

  

- Dogovorili smo se da predamo zahtev za predsteĉajni postupak kako bi radnici traţili socijalni 

program. Od 58 radnika, 45 će traţiti da napusti firmu, a ostali će ĉekati steĉajnog upravnika - 

kaţe Ćirić. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/564977/Vlada-ovog-meseca-o-borbi-protiv-sive-ekonomije 

Vlada ovog meseca o borbi protiv sive ekonomije 

Beta  

Vlada Srbije bi ovog meseca trebalo da se izjasni o programu NALED-a za borbu protiv sive 

ekonomije koji predviĊa angaţovanje i drţave i graĊana, izjavio je predsednik Upravnog odbora ove 

organizacije Vladan Atanasijević. 

- Završavamo program za sivu ekonomiju. Bio je 28. maja pred meĊuministarskim Koordinacionim 

telom za borbu protiv sive ekonomije i dobili smo priliĉno pozitivne ocene od potpredsednice Vlade 

Kori Udoviĉki. Ostaje na vladi da ih prihvati, to ćemo uskoro videti, nadam se tokom juna, pa da 

krenemo u primenu - rekao je Atanasijević za portal EurAktiv Srbija. 

  

Naveo je da su razmere sive ekonomije u Srbiji velike i da u zavisnosti od metodologije istraţivanja 

ukazuju da je njen udeo u privredi izmeĊu 20 i 30 odsto. 

NALED, kako je naveo, predlaţe da se u okviru Poreske uprave napravi lista svih kompanija koje 

redovno izmiruju obaveze i da one dobiju prednost kada drţava sklapa poslove sa kompanijama na 

tenderima. 

  

radnicima 

1.200 radnika nekada je 

bilo u ovoj firmi 

300 radnika je ostalo, a 

njih 150 rade 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/564977/Vlada-ovog-meseca-o-borbi-protiv-sive-ekonomije
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- To i sada postoji, ali se ne primenjuje - ako niste izmirili sve obaveze ne moţete da uĉestvujete 

na tenderu, ali privrednici nalaze naĉin da to zaobiĊu - naveo je Atanasijević. 

  

On je rekao da je predlog NALED-a i da se uvedu onlajn fiskalne kase, što bi omogućilo da se 

napravi bolja analiza rizika i da inspektori manjim brojem kontrola otkriju nepravilnosti. 

  

Za graĊane su predviĊene edukacije o borbi protiv sive ekonomije, ali i kol centar preko kojeg bi 

mogli da prijave sluĉajeve i da u roku od 48 sati dobiju odgovor o tome šta su nadleţni preduzeli u 

vezi sa prijavom, rekao je on, dodavši da istraţivanja NALED-a pokazuju da graĊani i privreda ne 

uĉestvuju u suzbijanju nelegalne privrede. 

  

- GraĊani iz straha da ne ostanu bez posla, ne ţele da prijave poslodavca, to je 60% odgovora. Sa 

druge strane, 56 odsto privrednika ne bi prijavilo sivu ekonomiju, a najćešće kao razlog navode da 

to nije njihov posao i nemaju poverenja da će otkriveni biti sankcionisani - naveo je Atanasijević. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kapije_fabrike_zatvorene_za_prodavce_hrane.4.html?news_id=302745 

Sve otvoreniji sukob sindikata i poslovodstva Zastave oružja 

Kapije fabrike zatvorene za prodavce hrane 
AUTOR: Z.R. 

Kragujevac - Uĉestali nesporazumi izmeĊu sindikata i radnika, s jedne i poslovodstva Zastave oruţja 

(neretko i Ministarstva odbrane) s druge strane, prerastaju u sve otvoreniji sukob, koji bi mogao da 

proizvede nove proteste kragujevaĉkih oruţara. 

Nakon nedavnog negodovanja oruţarskog sindikata zbog zapošljavanje politiĉkih kadrova u 
neproizvodnim celinama fabrike i zastoja u realizaciji ugovornih obaveza prema inostranim 
partnerima, sindikalna organizacija Zastave oruţja juĉe je saopštila da je odluka poslovodstva da se 
"zatvore" fabriĉke kapije kako bi se radnicima onemogućila dostava hrane od pojedinih dobavljaĉa 
"izazvala nezadovoljstvo kod velikog broja zaposlenih". 

- Do sada nezabeleţen ĉin otimanja prava radnicima da se sami opredeljuju koju će vrstu hrane i po 
kojoj ceni koristiti, revoltirao je zaposlene, jer se ne moţe razumeti u ĉijem je to interesu. 
Sindikat Zastava oruţje osuĊuje odluku da se radnicima uzurpira pravo da se opredeljuju prilikom 
kupovine obroka i zahteva hitan razgovor sa poslovodstvom o ovom i drugim pitanjima i 
problemima, s obzirom na sve veće nezadovoljstvo koje uskoro moţe da izmakne kontroli - navodi 
se u juĉerašnjem saopštenju sindikata. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kapije_fabrike_zatvorene_za_prodavce_hrane.4.html?news_id=302745
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Pojašnjavaju da su kapije preduzeća za prodavce hrane zatvorene poĉetkom sedmice, nakon što su 
fabriĉke kantine izdate dvojici dobavljaĉa, od kojih je jedan vlasnik nekoliko hotela u Kragujevcu. 
Sindikalci tvrde da nemaju ništa protiv dobavljaĉa koji su ušli u krug fabrike, ali da ne razumeju 
zašto se radnicima oduzima pravo da hranu kupuju kod koga ţele i u skladu sa svojim 
mogućnostima, odnosno onako kako su to ĉinili od poĉetka 90-ih prošloga veka, do pre neki dan. 

Sindikalci pretpostavljaju da poslovodstvo fabrike odlukom o zabrani snabdevanja hranom kod 
prodavaca na kapijama preduzeća, ţeli da radnike, nasuprot njihovoj volji, usmeri na dobavljaĉe 
koji su zakupili fabriĉke kantine. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-srbiji-80000-radnika-pretvoreno-u-najamnike 

У Србији 80.000 радника претворено у најамнике 
 

Да ли ће се у Србији мењати радно законодавство за сада се не може поуздано рећи, а 
још мање се може рећи да ли ће евентуалне промене ићи на руку радницима. 

Иако је министар за рад и запошљавање Александар Вулин рекао да се Закон о раду неће 
мењати, формирана је радна група која се бави анализом, ефектима и усклађеношћу тог 
документа с европским прописима. Он је, такође, рекао и да је у плану је доношење неколико 
закона, међу којима и закона о агенцијама за привремено запошљавање радника. Вулин је 
издвојио као свој неупех што није успео снажније да утиче на социјалне партнере да се у 
Закон о раду унесе и део који се односи на агенције за привремено запошљавање, указујући 
да је одговорност његова и да ће то бити исправљено ове године. 

Дакле, могло би се рећи да су неке промене у радном законодавству могуће, бар у делу који 
се тиче положаја радника који се запошљавају преко агенција, али, ипак, ваља сачекати. Док 
се то не деси, треба рећи да је потпуно јасно да је овакав начин запошљавања у Србији, који 
се популарно зове рад на лизинг, све чешћи и да затварање очију једноставно није добро. И 
Вулин је изјавио да око 60.000 радника у Србији радни однос заснива на тај начин, 
председница Асоцијације слободних и независних синидиката Ранка Савић сматра да их је око 
80.000, да готово да нема фирме или компаније која не ангажује раднике на овај начин - јавна 
предузећа, државне установе, велике и мале компаније, приватне фирме. 

Председник Савеза самосталних синдиката Војводине Горан Милић за наш лист каже да је 
немогуће утврдити тачан број оних који до посла долазе преко агенција за запошљавање, јер 
једни добијају, а други губе посао, али да је сигурно да их је више десетина хиљада и свакако 
више од 50.000. По његовим речима, боље је да се правно регулише и њихов статус него 
затварати очи и правити се да их нема, а да је недостатак законске регулативе за раднике који 
се запошљавају преко агенција, нажалост, трагикомична. 

- Наравно, трагична је за раднике који се тако запошљавају, јер су им права сведена на 
минимум, а комично је да Србија, земља која с једне стране жели да се прикључи Европској 
унији, игнорише постојање овакве врсте радног ангажмана и слепа је и глува за велики број 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-srbiji-80000-radnika-pretvoreno-u-najamnike
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својих грађана, који суочени с огромном незапосленошћу, пристају да раде и по веома 
неповљним условима - каже Милић. - Зато је непходно да се њихов положај уреди законом јер 
ће тада, ипак, бити у позицији да знају какве су им обавезе, али и права, на шта могу да 
рачунају приликом запошљавања, али и како да заштите своја права и положај. 

Наиме, радници који се запошљавају преко агенција имају далеко мања права од радника који 
раде на неодређено време или се запошљавају директно код пословца, без посредовања 
агенција за запошљавање и веома често зарада им је испод минималне, а не исплаћује им 
топли оброк, превоз, прековремени рад. У земљи у којој је много незапослених, више од 
750.000, потпуно је јасно да они који се запосле нису у прилици да много зановетају, траже 
права или бирају. Иако су свесни да су им права из области рада веома скучена, да су радници 
од данас до сутра и раде кад и колико су послодавцу потребни, да могу бити отпуштени кад 
год то послодавцу одговара, а да механизма заштите нема, многи, једноставно, немају избора, 
а то, судећи према броју оних који тако раде, послодавци знају. 

Д. Млађеновић 

Закон ће се мењати? 
Закон о раду је релативно недавно претрпео измене и допуне, а до поновне ревизије могло би 
доћи у децембру. Да ли ће промене бити рећи ће експретска група, а очекуј се да се до 
септембра сана да ли ће бити потребне нове измене или нови закон, а можда ни једно ни 
друго. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sertic-razvoj-malih-i-srednjih-firmi-treba-da-prati-eu-okvir 

Сертић: Развој малих и средњих фирми треба да 
прати ЕУ оквир 
 

Министар привреде Жељко Сертић изјавио је данас да је за Србију, као кандидата за 
чланство у ЕУ, од изузетног значаја да се, када је реч о развоју малих и средњих 
предузећа, 

у што већој мери усклади са европским законодавним оквирима. 

"То потврдују и стратешка документа у овој области, али и посвећеност том процесу још од 
2003. године, од Европске повеље за мала предузећа", рекао је Сертић на конференцији 
УСАИД-а о малим и средњим предузећима. 

Министар је истакао и знацај примене Акта о малим предузећима у Србији и поред тога што тај 
документ није обавезујући део законодавства и што чланице у области политике развоја малих 
и средњих предузећа и предузетништва имају слободу у њеном креирању. 

У тај процес је, како је рекао, укљуцено 25 институција, што потврђује комплексност политике 
развоја малих и средњих предузећа, али и њен значај имајући у виду да овај сектор чини 
највећи део привреде земље. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sertic-razvoj-malih-i-srednjih-firmi-treba-da-prati-eu-okvir
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Сертић је подсетио да код нас 99,8 одсто привредних субјеката чине микро, мале и средње 
фирме, које генеришу две трећине промета и запослености, и притом учествују са 43,2 одсто у 
извозу нефинансијског сектора. 

"Зато је неопходно да се у свим елементима вођења економске политике прво полази од 
њихових потреба и ефеката које ће нови прописи или мере имати на њих", рекао је Сертић. 

Он је подсетио да је оквир политике развоја малих и средњих предузећа у Србији промењен у 
односу на последњи циклус извештавања о спроводењу Акта о малим предузећима који је 
спроведен у 2011. години, усвајањем новог стратешког документа - Стратегије за подршку 
развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 
2020. године. 

Приликом израде Стратегије, како је рекао, као референтни оквир коришћен је управо Акт о 
малим предузећима, уз уважавање специфицности пословног амбијента у Србији. 

Стратегија се, подсећа министар, базира на шест стубова, односно приоритетних области у 
наредном петогодишњем периоду, а то су унапређење пословног окружења, приступа 
изворима финансирања и новим тржиштима, развоју људских ресурса, јачању одрживости и 
конкурентости малих и средњих предузећа и развоју и промоцији предузетничког духа и 
подстицању предузетништва жена, младих и социјалног предузетништва. 

"На основу приоритетних мера дефинисаних Стратегијом, израђен је и Акциони план за њено 
спровођење за 2015. са пројекцијом за 2016. годину, који даље те мере преводи у конкретне 
активности чија ће реализација допринети унапређењу, даљем расту и развоју сектора малих 
и средњих предузећа", закључио је министар привреде. 
(Танјуг) 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/da-privatizacija-%E2%80%9Eutvi%E2%80%9D-ne-slomi-krila 

Да приватизација „Утви” не сломи крила 
 

Једна од многих фирми који су након 1.јуна остале без државне заштите и од којих 
повериоци могу одмах да наплаћују дугове је и “ Утва авио-индустрија” из Панчева, 

али јој  у протеклих неколико дана рачун није  блокиран, што не значи да ће тако и остати. 
Дугогодишњи председник Самосталног синдиката “ Утва авио-индустрије” Слободан Костић, 
објашњава да су радници донекле изненађени а и разочарани оваквим расплетом, јер 
предузећу прети блокада рачуна због дугова. 

- Сви су знали, а нико ништа није говорио. Сви су се припремали. Говорили су да ће један део 
фирме отићи, а нису говорили о којој фирми је реч. У последње две недеље прича се о томе 
колико ће фирми бити заштићено и како ће се све даље одвијати. Међутим, ми још ништа не 
знамо – објаснио је Костић. 

Он тврди да су дугови, који би могли довести до блокаде рачуна, настали деведесетих година, 
додајући да су, у међувремену, неке фирме “мртве”, а радници исплаћени. 

- Сада су наши дугови око 120 милиона динара и то према радницима, неким физичким 
лицима, разним фирмама. На рачуну немамо пара, платили смо све што треба. У “ Утви” има 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/da-privatizacija-%E2%80%9Eutvi%E2%80%9D-ne-slomi-krila
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260 радника, плате су редовне и не зависе од ситуације око дугова и блокаде. Имамо дозволу 
да исплаћујемо плате, међутим, ако рачун буде блокиран биће доведено у питање само 
функционисање фабрике  - оцењује Костић. 

Представници синдиката и менаyмента “ Утве” били су крајем прошле недеље у Министарству 
привреде и свима је било јасно да је “Утва” могла бити решена и на другачији начин од овога 
који јој је одређен. Костић објашњава да је “ Утва” одавно са Агенцијом за приватизацију 
направила уговор према којем је трећина фабрике одвојена катастарски што значи да се може 
продати. 

- Имамо 17 хектара земље у граду од старог аеродрома који припада “Утви” и још неке објекте 
ван фабрике. Годинама нудимо Агенцији да се то распрода и намире дугови, али она ниједног 
тренутка није огласила продају. Са дуговима, вишком имовине, у стратешком односу са “ 
Југоимпорт СДРП-а” и без заштите од поверилаца “ Утви” се сада из Владе Србије предлажу 
алтернативна решења како би рачун био на неки начин заштићен. Предлже се предстечајни 
поступак и израда унапред припремљеног плана реорганизације – објашњава Костић. 

У каквом су тачно односу дугови и имовина у случају “ Утве” у овом тренутку није најјасније, 
али је важно нагласити да су овој фабрици приоритет нови послови које она има и које може 
склопити. 

Љ. Малешевић 

Повериоци блокирали „Борели” 
Од 2. јуна скоро сва предузећа са списка 43 фирме којима је укинута „амнестија”, сад су у 
блокади рачуна. Већини је „рампу” спустила Пореска управа, али и локалне самоуправе и 
јавна предузећа. 

Порезници су покушали да дођу до новца „Јагодинске пиваре, а  кренули су и на Београдску 
индустрију пива, Вршачки виногради су у блокади од 479 милиона динара. Слично је и са 
Борелијем, који је у минусу 47,5 милиона динара. Само два дана раније директорка ове фирме 
била је убеђена да ће се са повериоцима споразумети. 
- Блокирали су нас Крагујевац, Алексинац и још неколико градова, као и Војвођанска банка - 
објашњава директорка „Борелија” Зорка Црногорац. - Блокирао нас је и „Фармаком”, који је у 
стечају. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/agencija-za-privatizaciju-izigrala-dogovor 

Агенција за приватизацију изиграла договор 
 

Директор предузећа “Дневник” АД Нови Сад Светозар Карановић упутио је допис 
Агенцији за приватизацију у којем тражи званично образложење зашто за ово предузеће, 
и његово зависно предузеће “Дневник - Пољопривредник” 

 АД Нови Сад, као јединствени субјект приватизације,  није објављен јавни позив у 
предвиђеном року, односно закључно са 27. мајем ове године, када је извршило све обавезе у 
роковима предвиђеним Законом о приватизацији. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/agencija-za-privatizaciju-izigrala-dogovor
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Због тога што није на време објављен јавни позив у предвиђеном року, “Дневник” АД налази 
се на прагу стечаја. Карановић, који одбацује могућност да прогласи стечај, сматра да 
акционари, запослени и јавност имају право да знају зашто је ово предузеће, чија је основни 
капитал чак три пута већи од дуговања, доведено на ивицу стечаја. У допису се подсећа да је 
Министарство привреде 25. новембра прошле године донело Одлуку о моделу и методу 
приватизације “Дневник” АД Нови Сад, а ово предузеће је 9.јануара ове године доставило сву 
потребну документацију потребну за приватизацију. Након тога, Министарство привреде је 21. 
априла упутило захтев акционарима “Дневник” АД за доношење Одлуке о продаји јавног 
капитала “Дневник” АД, који се приватизује. Закључке о продаји капитала у “Дневник” АД 
Нови Сад на време су донели Влада Србије, Влада Војводине и Скупштина града Новог Сада, а 
они имају преко 99 одсто акцијског капитала. 

- Дакле, урађено је све што је тражено и било је очекивано да се до 27. маја објави јавни 
позив. Зашто он није објављен и због чега би сада предузеће ишло у стечај, једноставно није 
јасно. Тражимо одговор, али и путоказ за даљи пут, јер не желимо да идемо у стечај у 
тренутку када имамо решење за опстанак предузећа. Уколико би нам Агенција дозволила, 
могли бисмо да се договоримо са повериоцима да сачекају са наплатом дуга и да их сами 
исплатимо што би спречило блокирање рачуна. Много тога бисмо сами могли да урадимо, јер 
имамо капитал и средства, али су нам руке везане и ништа не можемо без Агенције за 
приватизацију. Зато и тражимо да нам се разјасни шта се заиста дешава и како да изађемо из 
ситуације у којој смо се нашли, а да не одемо у стечај – закључује Карановић. 

Љ. Малешевић 

Прети гашење 
- Упозоравамо да прети гашење листа „ Пољопривредник” – специјализованог гласила за 
пољопривреду и село, које у континуитету излази од 2. децембра 1956. године, јер није 
реално да се поступак приватизације реализује до 30. јуна ове године, а запослени не могу да 
преузму акције с обзиром да су делимично остварили право на бесплатне акције у претходном 
периоду. Иста судбина прети и ревији за пољопривреднике “Добро јутро”, дечјим листовима 
“Невен” и “ Мали невен” – наводи Светозар Карановић. 
 

AKTER 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-129864-potpisan-kolektivni-ugovor.html 

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR 
FoNet  

Ministar drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udoviĉki i predsednik Sindikata uprave Srbije 

Njegoš Poteţica potpisali su danas Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog 

ugovora za drţavne organe i Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za drţavne organe 

Aneks Posebnog kolektivnog ugovora biće objavljen u Sluţbenom glasniku Srbije, a praćenje 
primene Kolektivnog ugovora u skladu ĉlana 71. vršiće Odbor koji ima šest ĉlanova od kojih tri 
imenuje Vlada, a tri Sindikat uprave Srbije, navodi se u saopštenju. 

 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-129864-potpisan-kolektivni-ugovor.html
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RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-uprave-potpisao-kolektivni-ugovor_607063.html 

Sindikat uprave potpisao kolektivni ugovor 

BEOGRAD  

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički i 

predsednik Sindikata Uprave Srbije Njegoš Potežica potpisali su danas u Vladi Srbije Poseban 

kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, saopšteno je 

danas iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. 

Kako je navedeno, potpisan je i Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za drţavne organe, koji se 

odnosi na zaposlene u organima pokrajinske autonomije i organima jedinica lokalne samouprave 

Republike Srbije. 

Aneks Posebnog kolektivnog ugovora biće objavljen u Sluţbenom glasniku Republike Srbije, a 

praćenje primene Kolektivnog ugovora u skladu sa ĉlanom 71. vršiće Odbor koji ima šest ĉlanova, 

od kojih tri imenuje Vlada, a tri Sindikat uprave Srbije, navodi se u saopštenju. 

N1 

http://rs.n1info.com/a66507/Vesti/Sindikati-tvrde-Pojedini-piloti-Air-Serbia-preoptereceni.html 

Sindikati tvrde: Pojedini piloti Er Srbije 
preopterećeni 

Da li zbog preopterećenosti pojedinih pilota i neravnomernog rasporeda rada može biti 

ugrožena bezbednost zaposlenih i putnika Er Srbije - Samostalni sindikat saobraćajnih pilota 

Srbije tvrdi da može. Iz ovog sindikata pozivaju Direktorat civilnog vazduhoplovstva da obavi 

inspekcijski nadzor u ovoj kompaniji. 

Koliko dugo je pilot aviona Er Srbija bio na letu i koliko sati će proći pre nego što ponovo uzleti - u 

sindikatu pilota kaţu da su, iako se u kompaniji poštuju zakonska pravila o odmoru izmeĊu letova, 

pojedini piloti preopterećeni, što moţe imati negativne posledice.   

 

"Ako imate jednog pilota koji leti meseĉno 60 sati, a ovog drugog 20, a mogli ste da ih rasporedite 2 

puta po 30, ili ako imate neke pilote koji ne lete noću u periodu od 15 dana, a opet imate neke koji 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-uprave-potpisao-kolektivni-ugovor_607063.html
http://rs.n1info.com/a66507/Vesti/Sindikati-tvrde-Pojedini-piloti-Air-Serbia-preoptereceni.html
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lete u tom periodu dve ili tri noći zaredom, u tom smislu zaista moţe doći do pogoršanja 

bezbednosti na koju mi ukazujemo", rekao je Nenad Vojnović. 

Er Srbija odbacuje navode 

U odgovoru TV N1, Er Srbija je odbacila navode sindikata i saopštila da se ovim tvrdnjama 

neosnovano dovode u pitanje standardi bezbednosti putnika i zaposlenih. 

 

"Bezbednost je najvaţniji element našeg svakodnevnog poslovanja i naš najznaĉajniji prioritet. 

Radno vreme pilota, kao i predviĊeni raspored vremena provedenog na letu, u Er Srbiji u potpunosti 

su i bez izuzetka usklaĊeni sa vaţećim zakonodavstvom u Republici Srbiji, kao i regulativom 

Evropske unije i u tom smislu se ne razlikuje od bilo koje druge avio-kompanije", navedeno je. 

 

Televizija N1 nije uspela da pobije odgovor na pitanje da li će se Direktorat odazvati pozivu 

sindikata i obaviti nadzor u Er Srbije, jer se na telefone odeljenja za odnose sa javnošću niko se 

nije javljao.  

 

I dok ĉekaju odluku Direktorata sindikati i rukovodstvo Er Srbije po svemu sudeći nastaviće da 

razgovaraju preko medija, jer kako sindikalci tvrde njihovi pokušaju da u proteklih godinu i po 

sednu za sto sa ĉelnicima kompanije bili bezuspešni. 
 

 

http://www.pressonline.rs/info/srbija/357144/sindikat-pilota-trazi-inspekcijski-nadzor-u-er-srbiji.html 

Sindikat pilota traži inspekcijski nadzor u Er Srbiji 

Samostalni sindikat saobraćajnih pilota Srbije uputio je danas Direktoratu civilnog 

vazduhoplovstva zahtev za obavljanje inspekcijskog nadzora u Er Srbiji jer smatra da aktuelni 

način planiranja letova može negativno da utiče na bezbednost vazdušnog saobraćaja. 

 

 U dopisu koji je danas upućen direktorki Direktorata Mirjani Ĉizmarov, istiĉe se da sada piloti Er 

Srbije imaju organizovane letove tako da 25. u mesecu dobijaju svoj raspored za narednih mesec 

dana, ali da je takav raspored neodgovarajući. "Pilotima se planiraju letovi tako da pojedini lete 

dve noći za redom, a onda ni naredni dan nisu slobodni. DogaĊa se da pilot sleti u utorak u 6 

ujutro, istog dana poleti oko 23 ĉasa uveĉe i svoj rad završi u sredu u 4 ujutro. Sledeće radno 

angaţovanje je moguće već za ĉetvrtak u ranim jutarnjim ĉasovima. Ovakav naĉin planiranja, 

uprkos ĉinjenici da ima dovoljan broj pilota u kompaniji, moţe dovesti do ugroţavanja bezbednosti 

vazdušnog saobraćaja", navodi se u saopštenju. Sindikat pilota takoĊe upozorava da se pilotima 

http://rs.n1info.com/a66351/Vesti/Sindikat-pilota-trazi-inspekcijski-nadzor-u-Er-Srbiji.html
http://rs.n1info.com/a66351/Vesti/Sindikat-pilota-trazi-inspekcijski-nadzor-u-Er-Srbiji.html
http://www.pressonline.rs/info/srbija/357144/sindikat-pilota-trazi-inspekcijski-nadzor-u-er-srbiji.html
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=23010&oglId=911&mId=231&burl=pressonline.rs&t=1433487943&sc=9574f40e5ebf9a79d5aa1a444bd4b674&dl=1
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radno vreme ne planira ravnomerno, jer ima primera da dva pilota, na istom tipu aviona i sa istim 

zvanjem, imaju drastiĉno veliku razliku u meseĉnom naletu. "Da situacija bude gora, Er Srbija pravi 

ogromnu razliku izmeĊu pilota koji se nalaze u radnom odnosu od onih koji su angaţovani kod 

brokera, te ovi drugi provode daleko više vremena u avionu. Na ovaj naĉin Er Srbija gleda da uštedi 

novac, pa se jedni piloti koriste na maksimumu svojih kapaciteta, a drugi ne, što je za Sindikat 

pilota neprihvatljivo. Od ove godine, njenog drugog kvartala, pilotima je uskraćeno pravona 

kompanijski prevoz", dodaje se. Sindikat pilota smatra da bi u postupku nadzora kompaniji moralo 

biti naloţeno da ubuduće radno vreme pilotima rasporeĊuje što je moguće više ravnomerno, a 

posebno da se naloţi da noćni letovi budu organizovani na drugaĉiji naĉin. 
Izvor: Beta.rs 
 

 

 

 

 

http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=16062&oglId=1150&mId=231&burl=pressonline.rs&t=1433487943&sc=8468152de4aabad0c9575291f497036e&dl=1

