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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:560957-Otpremnine-nastavnicima-sa-KiM 

Otpremnine nastavnicima sa KiM 

AUTOR: I. M.   

Ministar Verbid i sindikalni lideri pregovarali o tehnološkim viškovima. Na listi prekobrojnih kadrova bide 
prvo oni koji uopšte nemaju časove 

OKO 700 nastavnika koji su radili u školama na Kosovu i Metohiji nadi de se najverovatnije na vrhu liste 
prosvetara kojima de biti ponuđene otpremnine. Ovi ljudi godinama ne rade, primaju nadoknade od po 8.000 
dinara, a država im upladuje doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje. Osim njih, otpremnine de biti 
ponuđene i za 120 zaposlenih iz raznih gradova koji uopšte nemaju časove. 

Među njima su 102 nastavnika i 18 radnika iz administrativnog i tehničkog osoblja. Tu, recimo, ima i ložača za 
koje nema posla, jer su škole prešle na daljinsko grejanje. 

Ovo je bila tema sastanka ministra prosvete dr Srđana Verbida i predstavnika četiri reprezentativna sindikata. 
Uprkos Posebnom kolektivnom ugovoru, koji štiti starije kolege, dogovorili su se da se otpremnine prvo 
ponude starijima. 

- Kolegama koje su na korak do penzije sigurno više odgovara da odu uz pristojnu otpremninu nego mladima - 
kaže za "Novosti" Jasna Jankovid, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika. - Dogovorili smo se da onda 
njihovi časovi budu raspoređeni mladim kolegama koje nemaju punu normu.  

 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:560926-Paracin-Od-stofare-ni-za-minimalac 

Paradin: Od štofare ni za minimalac 

AUTOR: Z. RAŠID  

Paradinski tekstilci ogorčeni epilogom prodaje fabrike. Neizvesnost za 150 ljudi u prvom isplatnom redu 

TRIDESETAK nekadašnjih radnika Štofare okupilo se juče u zgradi Opštinskog sindikata i, sa udruženjem 
građana pod nazivom "Pokret dostojanstvenih", održalo konferenciju za medije. Jer, i jedni, i drugi ogorčeni su 
najavom da nede biti dovoljno novca da oko 150 radnika dobije ono što im pripada u prvom isplatnom redu - 
12 zagarantovanih zarada, odnosno 203.000 dinara. 

Prodaju Štofare radnici su godinama iščekivali, a još pre odlaska firme u stečaj, 2011, "Pokret dostojanstvenih" 
pokušavao je da im pomogne. Njihova predsednica, Vesna Živanovid, zato, priznaje da je sve bila obradovala 
vest o tome da je fabrika konačno udomljena, odnosno da je kupac isplatio kompletnu cenu od 108 miliona 
dinara... 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:560957-Otpremnine-nastavnicima-sa-KiM
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:560926-Paracin-Od-stofare-ni-za-minimalac
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- Radnici su se ponadali da de ostvariti svoje pravo na 12 zagarantovanih zarada, ali je radost, nažalost, bila 
kratkog veka. Jedan od razlučnih poverilaca, Univerzal banka, žalila se stečajnom sudu potražujudi kamatu i, po 
svemu sudedi, nede biti dovoljno novca za isplatu u prvom isplatnom redu, gde su i radnici - objašnjava 
Živanovideva, navodedi da sa stečajnim upravnikom Sašom Jovanovidem nije bilo mogude kontaktirati i pozvati 
ga na ovaj skup. 

Iako stečajni upravnik još zvanično nije objavio da li de radnici dobiti manje od onoga što im pripada, radnici su 
ogorčeni... 

Kako god bilo, izvesno je samo da je imovina firme prodata, a novi vlasnik - "Fisek internacional" - bivšim 
zaposlenima ne duguje baš ništa. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/580389/SRPS-Oko-700-nastavnika-sa-Kosova-prvi-kandidati-za-otpremnine 

SRPS: Oko 700 nastavnika sa Kosova prvi kandidati za otpremnine 

IZVOR: Beta  

Oko 700 nastavnika sa Kosova koji godinama primaju naknadu od 8.000 dinara, a nemaju posao bide prvi 

kandidati za otpremnine u prosveti, saopštio je danas Sindikat radnika u prosveti Srbije (SRPS). 

U saopštenju se navodi da je danas održan sastanak predstavnika prosvetnih sindikata sa ministrom prosvete 

Srđanom Verbidem na kome je "ministar od sindikalaca zatražio saradnju u sprovođenju predstojede 

racionalizacije". 

  

"Kada su u pitanju najavljene otpremnine, dogovor je da se one ponude prvo starijim kolegama, a da mlađe 

kolege, koje nemaju punu normu, preuzmu njihova mesta. Sindikati su insistirali da ne sme biti novih konkursa 

za zapošljavanje i ministar je to i obedao. Prvi kandidati za otpremnine bide 700 nastavnika sa Kosova, koji 

godinama primaju naknadu od 8.000 dinara a nemaju posao", navodi se u saopštenju. 

  

Dodaje se i da "ima oko 120 nastavnika i vannastavnog osoblja koji su potpuno izgubili posao a primaju platu, 

dok de samo manji broj nastavnika koji rade u nastavi dobiti ponudu za otpremnine". 

  

"Dogovoreno je da se, u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom, prvo formiraju liste viškova i potreba, a 

zatim da se na nivou školskih uprava napravi plan ukrupnjavanja, pod kontrolom mešovitih komisija. Tek posle 

toga bi se znalo kome bi se eventualno ponudile otpremnine", saopštio je danas SRPS. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/580389/SRPS-Oko-700-nastavnika-sa-Kosova-prvi-kandidati-za-otpremnine
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Sastanku su prisustvovali Slobodan Brajkovid iz SRPS, Jasna Jankovid iz Unije sidikata prosvetnih radnika Srbije, 

Ružica Todid Brdarid iz sindikata Nezavisnost i Branislav Pavlovid iz Sindikata obrazovanja Srbije. 

  

Kako se navodi, nakon sastanka, predstavnici sindikata su se dogovorili da pošalju pismo Odboru za 

obrazovanje Skupštine RS i Socio-ekonomskom savetu, u kome de zatražiti objašnjenje zašto se kasni sa 

izradom platnih razreda i izraziti bojazan po pitanju njihove realizacije, što bi moglo da ima velike posledice po 

obrazovanje u slededoj godini. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/580516/Ceda-radnicima-duguje-i-po-pet-plata 

Čeda radnicima duguje i po pet plata 

AUTOR: B.Vučkovid  

Zaposleni u subotičkom „Agrohubu“ tvrde da im gazda Čedomir Jovanovid, lider LDP, duguje i po pet plata, dok 

u toj firmi to negiraju. 

Ištvan Bokor (59), bivši radnik „Agroposlova“ i „Agrohuba“, tvrdi da je zbog neispladenih zarada dao otkaz. 

 

- Počeo sam da radim u „Agroposlovima“, gde je direktorka bila Jelena Jovanovid, supruga Čedomira 

Jovanovida. Zarada je trebalo da mi bude 29.000 dinara, a prvu platu dobio sam u decembru. U januaru smo 

prestali s radom jer nije bilo sirovina - kaže Bokor. 

 

Radnici su vradeni na posao krajem februara. Rečeno im je da su „Agroposlovi“ u stečaju, da sve ostaje isto 

uključujudi i korišdenje brenda „Fidelinka“, osim što se firma zove „Agrohub“ i vodedu funkciju preuzima 

Čedomir Jovanovid, koji je i jedini vlasnik firme. Zaposleni ne žele da govore javno o neispladenim zaradama. 

 

- Oni koji su dobili i dali otkaze u maju i junu nisu dobili ni dinara. Radnici u testari su dobili majsku, a u mlinu - 

martovsku platu. Niko nije dobio obračunske liste za decembar, januar i februar, a nisu nam dali ni poreske 

U „Agrohubu“ demantuju 

- Koliko znam, radnicima su ispladene zarade. Za period kada mlin nije radio osnovana je firma „Agrohub“, 

napravila je ugovor sa „Fidelinkom“ i preuzela obavezu stare firme za radnike i to je ispladeno. Tvrdnja da se 

nekome duguje pet zarada nije istinita - kaže Zoran Popovid iz „Agrohuba“. 

Čedomir Jovanovid nije odgovorio na pitanja „Blica“ o tom slučaju. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/580516/Ceda-radnicima-duguje-i-po-pet-plata
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prijave za prošlu godinu. Agonija traje od prošle godine, a od 18. juna nemamo ni zdravstvene knjižice - tvrde 

radnici. 

  

Oni su se obratili subotičkom ombudsmanu Zlatku Marosiuku, što potvrđuju i u Kancelariji zaštitnika građana. 

 

- Ombudsman nam je rekao da je proverio njene navode i da su tačni. Rečeno nam je da je predmet u toku - 

kaže jedna od nezadovoljnih radnica. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/580293/Bugarski-tajkun-ne-da-pare-EPS-sece-struju-staklari 

Bugarski tajkun ne da pare, EPS seče struju staklari 

AUTOR: G. J.  

Dužnička kriza Srpske fabrike stakla iz Paradina kulminira i to preduzede u ovom trenutku bliže je gašenju nego 

nastavku rada. 

Naime, ponedeljak je bio poslednji rok za početak izmirenja dugova prema „Srbijagasu“ i EPS-u u visini od oko 

950 miliona dinara, ali najavljena sredstava iz inostranstva nisu upladena na račun te fabrike. 

  

Prema potpisnom protokolu, Staklara je juče trebalo da počne izmirenje dugovanja za energente i da sve 

dugove plati do 27. avgusta. U suprotnom, sledi postupak bezbednog gašenja pedi, kao i isključenja struje i 

gasa. 

 

- Nema nikakvih informacija iz menadžmenta o namirenju duga. Situacija je kritična, ali verujemo u najbolje. 

Juče su nam kazali da je situacija veoma teška. Strepimo - rekao je kratko predsednik Samostalnog sindikata 

Živojin Matejid, dok se direktor fabrike stakla Borisav Vukovid ne javlja na telefon danima. 

 

Zabrinutost deli i predsednik sindikata Nezavisnost Boban Nikodijevid. 

 

- Ne znamo ni da li je upladeno ili nije. Niko ništa ne priča. Velika je neizvesnost, zabrinuti smo mnogo. Nadamo 

Otpremnine 

Bivši predsednik sindikata “Nezavisnost” Borivoje Jevtid potvrdio je da se oko 100 radnika, od blizu 850, 

prijavilo za dobrovoljno napuštanje fabrike uz opremninu od 160 evra po godini staža. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/580293/Bugarski-tajkun-ne-da-pare-EPS-sece-struju-staklari
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se razrešenju krize i najboljem. Menadžment je u Beogradu, ne znamo šta de biti sa fabrikom ukoliko se dugovi 

ne plate - rekao je Nikodijevid. 

 

 

Kriza oko dugova fabrike za energente traje od početka godine, a pre toga „Srbijagas“ je blokirao račun 

preduzeda. Bugarski konzorcijum “Glas industri”, u kome vedinski udeo ima kontroverzni bankar Cvetan 

Vasilev, kupio je Srpsku fabriku stakla 2012. godine za 35 miliona evra i uložio 118 miliona evra. 

  

Predsednik Srbije Tomislav Nikolid prisustvovao je otvaranju nove linije za proizvodnju stakla. Sindikalci su u 

aprilu upozorili Vladu Srbije da de blokirati autoput i razbiti milion tona stakla ukoliko se ne pronađe rešenje za 

normalan rad fabrike. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ne_stagniramo_u_plusu_smo_za_05_odsto.4.html?news_id=305899 

Međunarodni monetarni fond po treći put promenio prognozu privrednog rasta Srbije za ovu godinu 

Ne stagniramo, u plusu smo za 0,5 odsto 

* Pavičid: Rast je posledica stabilizacije u proizvodnji struje posle prošlogodišnjih poplava, dok stvarnih 
promena u ekonomiji još nema * Kovačevid: Iz prognoza rasta od pola procenta ne treba zaključivati da de se 
povedanje BDP-a održati i na duge staze 

Međunarodni monetarni fond de promeniti prognozu rasta bruto domadeg proizvoda Srbije sa nula na plus 0,5 

odsto, kao što je nedavno i najavio premijer Srbije Aleksandar Vučid, objavio je juče RTS. To de biti treda 

promena prognoze, pošto je MMF, kako je rekao sam Vučid, originalno računao da de Srbija ove godine imati 

privredni pad od jedan odsto, a zatim od pola procenta, pa da de stagnirati, da bi sada očekivao rast. 

- Vučid veruje da de taj rast biti i vedi, to jest da de biti jedan procenat, ali čak i tako stručnjaci smatraju da 
Srbija ne bi trebalo da se zanosi tim brojkama, jer privrednici realno ne osedaju statistički boljitak o kojem se 
govori. 
 Kako za Danas kaže direktor Tarketa Nikola Pavičid, sadašnji privredni rast, koji "predstavlja mali pomak", 
posledica je stabilizacije u proizvodnji struje, nakon velikog pada industrijske proizvodnje koji je Srbija imala od 
proleda prošle godine kada su nastupile katastrofalne poplave, dok "stvarnih promena u ekonomiji nema". 

BROJKE 

950 miliona dinara dug Staklare prema Srbijagasu i EPS-u 

35 miliona evra dao 2012. Cvetan Vasilev za fabriku 

118 miliona evra do sada uložio novi gazda u Srpsku fabriku stakla 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ne_stagniramo_u_plusu_smo_za_05_odsto.4.html?news_id=305899
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- Nede ih ni biti, jer se sistem ne menja. Imamo velike kamate, nerealan kurs i visoke poreze, što sve čini da 
finansijski sektor cveta, a da se privreda gasi. Dok se to ne promeni, nama nema bududnosti. Mere koje Vlada 
sada preduzima nisu suštinske. Veoma je dobro što smo promenili odnos prema državnim firmama koje su u 
poslednjih 14 godina samo uzimale novac iz budžeta, ali to ne menja ništa suštinsko u našoj ekonomiji. Nama 
je potrebna reforma finansijskog sistema, jer sa ovakvim kamatama proizvodnje u Srbiji ne može biti. Sa 
ovakvim kursom nema izvoza, a sa ovolikim porezima se dobar deo firmi gura u sivu ili, još gore, u crnu zonu - 
kaže Pavičid. 

Ovaj stručnjak koji je tokom više decenija od Sintelona, koji je tada bio mala fabrika, napravio jednu od 
najuspešnijih srpskih izvozničkih kompanija, kaže da je "posle 14 godina stagniranja" Srbiji potreban dvocifreni 
privredni rast. Takav rast naša zemlja nikada nije imala, ali Pavičid podseda da smo u prvom delu decenije 
2000. godine imali prosečan rast BDP-a od oko pet odsto. 

- Da bismo se vratili na privredni nivo iz 1990. godine bilo bi nam potrebno da u narednih deset godina imamo 
ekonomski rast od devet odsto godišnje. A mi se sad poredimo sa ekonomijama zemalja koje su na daleko 
višem stepenu razvoja od našeg, u kojima je rast od jedan ili dva odsto stvarno značajan. To nije slučaj u Srbiji. 
Nama treba mnogo više od toga - podseda Pavičid. 

Slično mišljenje ima i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačevid, koji smatra da najnovije brojke ne bi 
trebalo uzeti kao garanciju dugoročne održivosti rasta niti kao nešto što de se izvesno i ostvariti. 
- To je prognoza. Svakako je pozitivno što sada i MMF, čija se reč bolje čuje od reči srpskih institucija, smatra 
da prelazimo iz faze opadanja u fazu privrednog rasta. Ali, to je ipak i dalje samo prognoza. Još je data u 
avgustu, kada nam je ostalo više od tredine godine do kraja. Zato mislim da je važnije da vidimo kakve su 
njihove procene za narednu godinu i za period posle toga. Jer, rast od pola procenta je koristan, ali iz toga ne 
treba zaključivati da de se povedanje BDP-a održati i na duge staze - upozorava Kovačevid. 

Suficit i u julu 
 
Premijer Aleksandar Vučid pre nedelju dana je prognozirao da de Srbija ostvariti rast od pola do jednog 
procenta ove godine. Tome u prilog idu kretanja u prvih sedam meseci. Deficit budžeta od početka godine, 
zaključno sa julom, krede se između 25 i 30 milijardi dinara. Kako podseda RTS, to je četiri ili pet puta manje 
od ciljane vrednosti koju je podržao MMF i tri puta manje od nivoa kriterijuma iz Mastrihta. U julu je, kako je 
preneo javni servis, zabeležen budžetski suficit od 2,2 milijarde dinara. Fonet 

  

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/nece-biti-novih-konkursa-za-zaposljavanje-u-prosveti 

Неће бити нпвих кпнкурса за заппшљаваое у прпсвети 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Министар прпсвете, науке и технплпшкпг развпја Срђан Вербић и представници синдиката прпсвете 
слпжили су се данас да неће бити нпвих кпнкурса за заппшљаваое, 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/nece-biti-novih-konkursa-za-zaposljavanje-u-prosveti
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а истакнутп је да ће самп маоем брпју наставника кпји раде у настави бити ппнуђене птпремнине. 

Ппсле реакције синдиката СРПС и УСПРС на изјаве министра прпсвете п птпуштаоима а да, какп се 
тврди, није кпнсултпвап синдикате, данас је пп хитнпм ппзиву министра пдржан састанак на кпме је пн 
пд синдикалаца затражип сарадоу у спрпвпђеоу предстпјеће раципнализације. 

Када су у питаоу најављене птпремнине, дпгпвпр је да се пне ппнуде првп старијим кплегама, а да 
млађе кплеге, кпје немају пуну нпрму, преузму оихпва места. 

Истакнутп је и да ће први кандидати за птпремнине бити 700 наставника са Кпспва, кпји гпдинама 
примају накнаду пд 8.000 динара, а немају ппсап, затим, има 120 наставника и ваннаставнпг пспбља 
кпји су пптпунп изгубили ппсап, а примају плату. 

Какп је истакнутп, самп маои брпј наставника кпји раде у настави дпбиће ппнуду за птпремнине. 

Синдикати су инсистирали да не сме бити нпвих кпнкурса за заппшљаваое и министар је тп и пбећап. 

Дпгпвпренп је и да се, у складу са Ппсебним кплективним угпвпрпм, првп фпрмирају листе вишкпва и 
пптреба, а затим да се на нивпу шкплских управа направи план укрупоаваоа, ппд кпнтрплпм 
мешпвитих кпмисија. 

Тек ппсле тпга би се зналп кпме би се евентуалнп ппнудиле птпремнине. 

Састанку су присуствпвали синдикални представници Слпбпдан Брајкпвић (СРПС), Јасна Јанкпвић 
(УСПРС), Ружица Тпдић Брдарић (Независнпст) и Бранислав Павлпвић (СОС). 

Накпн састанка, синдикати су се дпгпвприли да ппшаљу писмп Одбпру за пбразпваое Скупштине РС и 
Спцип-екпнпмскпм савету, у кпме ће затражити пбјашоеое заштп се касни са израдпм платних разреда 
изразити бпјазан пп питаоу оихпве реализације, штп би мпглп да има велике ппследице пп 
пбразпваое у следећпј гпдини. 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Psiholozi-i-pedagozi-ostaju-u-svim-skolama.sr.html 

„ПОЛИТИКА” САЗНАЈЕ 

Психплпзи и педагпзи пстају у свим шкплама 

АУТОРКА: Катарина Ђпрђевић 

Министарствп прпсвете пдлучилп да ппвуче правилник кпјим је билп предвиђенп да свака шкпла кпја 

има маое пд 32 пдељеоа мпра да се пдрекне једнпг пд пва два стручоака 

Нпви правилник п финансираоу у пснпвнпј и средопј шкпли, кпјим је билп предвиђенп смаоеое брпја 
стручних сарадника – психплпга и педагпга, биће ппвучен, сазнаје „Пплитика“ у Министарству прпсвете, 
науке и технплпшкпг развпја. 

Правилникпм дпнетим у априлу, билп је предвиђенп да свака шкпла кпја има маое пд 32 пдељеоа 
мпра да пдлучи да ли ће имати психплпга или педагпга, дпк шкпле са маое пд 24 пдељеоа практичнп 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Psiholozi-i-pedagozi-ostaju-u-svim-skolama.sr.html
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неће мпћи да имају стручнпг сарадника, изазвап је велику буру у стручнпј јавнпсти. На адресу министра 
Срђана Вербића стигле су критике да у мпменту када сва истраживаоа гпвпре да је насиље у шкплама у 
ппрасту, да је збпг инклузивнпг пбразпваоа све већем брпју деце пптребна ппмпћ шкплских психплпга 
и педагпга и да све већи брпј малишана збпг ппрпдичних прпблема има тешкпће у учеоу, пн са платнпг 
списка шкпла скида управп пне кпји су најквалификпванији да ппмпгну деци. 

Други деп критика тицап се чиоенице да надлежни нису преппзнали да психплпзи и педагпзи јесу 
српдне, али нису исте прпфесије. Идеју министра Вербића да шкпла сама изабере између психплпга и 
педагпга мнпги су ирпничнп прпкпментарисали да би тп билп истп кап када би Дпм здравља мпрап да 
бира између кардиплпга и гинекплпга. 

– Ми знамп да лаици тешкп разликују психплпга пд педагпга, али стручна јавнпст не би требалп да има 
тај прпблем. Нажалпст, уппређујући ппис ппслпва психплпга и педагпга у Министарству прпсвете, видеп 
сам да се ти пписи ппслпва честп преклапају – каже др Иван Јеркпвић, председник Друштва психплпга 
Србије и прпфеспр на Филпзпфскпм факултету у Нпвпм Саду. Какп истиче, у пракси се честп дешава, 
нарпчитп у маоим шкплама, да ппслпве психплпга ради педагпг или пбрнутп. 

– Збпг тпга, ппдсећамп да је психплпг, и пп закпну и пп пбразпваоу, једини пвлашћен да кпристи психп-
дијагнпстичка средства. Тп значи да никп сем оега не мпже да тестира децу и пбавља психплпшкп 
тестираое за упис првака у шкплу. Ми знамп да се и ту честп дешавају злпупптребе, али мпрамп да 
нагласимп да никп не мпже да „преузме“ тај ппсап психплпга, јер је базичнп психпметријскп 
пбразпваое нештп штп недпстаје другим „српдним прпфесијама“. Приучене пспбе мпгу имати вепма 
ппшту и ппгрешну представу какп се ппступа са психплпшким тестпвима – пбјашоава др Јеркпвић. 

Јасна Јанкпвић, председница Уније синдиката прпсветних радника, за наш лист каже да су пд респрнпг 
министарства дпбили усменп пбећаое да ће се на изради нпвпг правилника радити у сарадои са 
стручоацима кпји су заппслени у шкплама. 

– Резултати истраживаоа гпвпре да је у ппрасту насиље у шкпли и ппрпдици, штп значи да нам је 
пптребнп више, а не маое психплпга и педагпга – закључује председница Уније синдиката прпсветних 
радника Србије. 

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

Неразумнп и „прптериваое” лпгппеда 
На Правилнику п финансираоу у пснпвнпј и средопј шкпли радилп се за време штрајка прпсветних 
радника, ппдсећа Јасна Јанкпвић, председница Уније синдиката прпсветних радника, уз пцену да је 

„анимпзитет према прпсветним радницима резултирап брпјним неразумним пдлукама”. 

– У такве спада и пна п птпуштаоу лпгппеда. Све више деце има гпвпрне мане, а некпме је засметала 
„шачица“ пд тридесетак лпгппеда, кпликп је заппсленп у шкплама. Вепма сам тужна јер се прпсвета 
третира кап и свакп другп јавнп предузеће у кпјима су људи заппслени без пптребе, прекп везе и 
захваљујући партијскпј коижици – каже Јасна Јанкпвић. 
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NOVA EKONOMIJA 
http://novaekonomija.rs/sr/vesti-iz-zemlje/u-fabrici-14-oktobar-potpuno-prekinuta-proizvodnja 

U fabrici 14. oktobar potpuno prekinuta proizvodnja 
IZVOR: BETA 

U metalskoj industriji 14. oktobar, nakon isplate socijalnog programa za 755 radnika, prekinuta je proizvodnja, 
jer je u fabrici ostao samo 31 radnik. 

"Otpremnine se selektivno ispladuju ved desetak dana i ostalo je da u narednih nekoliko dana budu ispladene i 
radnicima obezbeđenja i direktorima koji su pisali socijalni program. Šta de biti nakon toga niko ne zna", kazao 
je agenciji Beta predsednik Samostalnog sindikata IMK "14. oktobar" Miroljub Anđelkovid. 

Pošto se nije našao na spisku preduzeda koje Vlada Srbije štiti od poverilaca, IMK "14. oktobar" je ušao u 
unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR). Na osnovu preporuka iz Ministarstva privrede, od 786 
zaposlenih socijalni program je prihvatilo 755 radnika.  

"Nemamo nikakve zvanične informacije šta de se dalje dešavati. Kolaju priče o povratku određenog broja 
radnika koji bi na osnovu ugovora o delu završavali ugovorene poslove, poput posla sa čačanskom Slobodom", 
ali je sve to na nivou spekulacija", dodao je Anđelkovid.  

Poslovodstvo IMK "14. oktobar" ved danima ne odgovara na pozive novinara.  

U utorak se u fabrici niko nije javljao ni na telefone. Kako Beta saznaje, zbog kvara na trafou čitava fabrika je 

ostala bez struje.  

 

Preduzede „14. oktobar" je krajem osamdesetih godina prošlog veka imalo 8.000 zaposlenih i bilo je najveda 
fabrika u Kruševcu. Od decembra 2014. godine fabriku je, kroz socijalne programe, napustilo 1.447 radnika.  

Vrednost imovine "14. oktobra" procenjena je na 72 miliona evra dok dugovanja prema državi, bankama i 
dobavljačima premašuju 105 miliona evra. 

 

 

http://novaekonomija.rs/sr/vesti-iz-zemlje/u-fabrici-14-oktobar-potpuno-prekinuta-proizvodnja

