
          

23. март 2016. 

                                        

  

 
 
 
 
Продаје се имовина ИМК „14. октобар” из Крушевца (стр.3) 
„Мекинси” донео решење за Бор (стр.3) 
Сертић: Студија "Мекинсија" показала да РТБ "Бор" има перспективу 
(стр.4) 
Недеља да буде нерадан дан (стр.5)  
Из спреге државе и тајкуна, радници колатерална штета (стр.5) 
ЦРНОГОРЦИ ОБЈАВИЛИ ОГЛАС Продаје се пословни простор у Дому 
синдиката (стр.6) 
Словенци "Први мај" послали на добош (стр.7)  
Женски бизнис ризичнији од мушког (стр.8) 
Самостални синдикат трговине: Стоп раду недељом и државним 
празницима (стр.9) 
Више пара за мале фирме (стр.9) 
Нема бизниса којег се треба стидети (стр.10) 
Самостални синдикат трговине против рада недељом (стр.12) 
Нема модела приватизације за Луку Нови Сад (стр.13) 
Синдикат трговаца: Недеља да буде нерадна (стр.13) 

   ПРЕС КЛИПИНГ 

1 

 

http://www.politika.rs/
http://adbox.inbox-online.com/bannerRedirect?bannerId=522&bannerZoneId=1202
http://www.pravda.rs/
http://www.politika.rs/�
http://adbox.inbox-online.com/bannerRedirect?bannerId=522&bannerZoneId=1202�
http://www.pravda.rs/�


Држава помаже набавку опреме за фирме (стр.13) 
БУНТ: Трговци неће да раде недељом и празником (стр.14) 
"Неће стати држава, уведимо нерадну недељу" (стр.15) 
На продају део Дома синдиката у БГ (стр.16) 
Трговци траже да недеља буде нерадни дан (стр.17) 
Синдикалци у Србији се боре против рада недјељом (стр.17)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 



 
 
 
Продаје се имовина ИМК „14. октобар” из Крушевца 
Извор:Бета 
 
Агенција за лиценцирање стечајних управика огласила је данас продају имовине Индустрије 
машина и компонената (ИМК) „14. октобар” из Крушевца, у стечају. Процењена вредност 
имовине понуђене на продају је 4,6 милијарди динара, а отварање понуда је 22. априла. 
За учешће у надметању за куповину имовине ИМК потребан је депозит од 923,4 милиона 
динара. Више од 1.500 бивших радника ИМК „14. октобар” потражује од 24 до 26 заосталих 
плата. То предузеће је у већинском државном власништву, до краја маја прошле године било је 
под заштитом државе, а у јулу је ушло у предстечајни поступак. 
Стечај је у ИМК „14. октобар” уведен у јануару, а недавно је донето решење о банкроту. Фабрику 
је крајем 2014. године кроз социјални програм напустило око 690, а средином прошле године 
још 750 људи, када је остало око 30 радника. Тренутно је, по уговору, анагажовано око 160 
људи. 
 
„Мекинси” донео решење за Бор 
Аутор: А. Т. 
 
Судбина РТБ „Бора” одлучивала се јуче у згради Владе Србије. Стручни тим из „Мекинсија” 
представио је премијеру Александру Вучићу дијагностичку студију за РТБ „Бор” на којој су 
експерти из ове консултантске куће радили претходних неколико недеља. Састанку су 
присуствовали и представници Министарства привреде и финансија. 
Детаље из „Мекинсијеве” студије, међутим, јуче није било могуће сазнати. Једино што је 
незванично могло да се чује јесте да за РТБ „Бор” има решења, као и да је неизбежно смањење 
броја запослених. 
За запослене у овој компанији то и није неко изненађење. У току је процес пријављивања 
запослених за социјални програм. Према најавама генералног директора овог предузећа, до 
краја месеца треба да оде од 800 до 900 радника. Такође, план руководства РТБ „Бора” 
подразумева и да се одређени радници нађу на плаћеном одсуству (око 250 запослених). За то 
време они би примали 60 одсто плате, па би се на тај начин постигле одређене уштеде. 
Непознаница је и да ли „Мекинсијев” план подразумева и неки вид државне интервенције, 
отпис дугова, или смањење зарада. Према незваничним сазнањима агенције Танјуг, студија би 
требало да укаже на суштину проблема РТБ „Бор”, да „ситуира” пословање компаније у односу 
на кретања на светском тржишту бакра, и да предложи мере које би посрнулог гиганта 
евентуално подигле на ноге. РТБ „Бор” је премијер Вучић означио као „проблем број један”, а 
реч је о једном од 17 стратешких предузећа чија судбина мора да се реши до 31. маја. 
Осим ниске цене бакра, билансе РТБ „Бора” притискају и дугови који су на крају 2014. године 
достигли око 1,2 милијарде евра. Оно што је посебно неповољно је што скоро две трећине чине 
краткорочне обавезе. Део дугова је држава преузела на себе, када је издала гаранцију за 
наменске кредите од 150 милиона евра. Ове године на наплату стиже прва рата у износу од 23 
милиона евра, а по свему судећи „Бор” неће имати пара да измири своје обавезе, па ће плаћање 
преузети порески обвезници. 
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Сертић: Студија "Мекинсија" показала да РТБ "Бор" има перспективу 
Извор: Танјуг 
 
Консултантска кућа "Мекинси" оценила је, након представљања студије о РТБ "Бору", да та 
фирма има озбиљну перспективу, изјавио је министар привреде Жељко Сертић истичући да је 
то охрабрујуће за житеље Бора, али и читавог региона. 
Како Сертић истиче, �та студија је охрабрујућа, јер можемо да рачунамо да се у будућности то 
предузеће консолидује, како би наставило да носи економски живот читавог региона�. 
Вучић: РТБ "Бор" ће опстати 
Премијер Александар Вучић изјавио је да ће РТБ "Бор" опстати, јер је то велико и важно 
предузеће за Србију, од кога живи готово цео исток земље. 
Вучић је рекао да је дуго разговарао са стручњацима консултантске куће "Мекинси", који су му 
представили студију за РТБ "Бор", и да на основу тога може да каже да за то имамо могућност. 
Како је рекао, реч је о томе да морамо себе да променимо, да реформишемо то предузеће. 
"Сви треба да знају да ће РТБ ће опстати, то је велико и важно предузеће за нашу земљу, од 
њега живи готово цео исток Србије и о томе ћемо водити рачуна и за то имамо могућност у 
складу са оним што сам видео и што сам могао да чујем од наших пријатеља од 'Мекинсија'", 
рекао је Вучић. 
Додао је да ће више моћи да говори за неколико дана, када буде у целини изучио и прочитао и 
када Влада буде доносила одлуке. 
Сертић је истакао да би у наредне две недеље требало да буде дефинисан детаљни план и 
оценио да би за годину до годину и по, РТБ "Бор" могао да се �утегне� и послује по 
тржишним принципима. 
�"Не могу да причам о детаљима, то разумете, али две ствари су кључне – једна да је 
мишљење 'Мекинсија' стручно, а они сматрају да РТБ 'Бор' има озбиљну перспективу, а друга је 
да су потврдили нашу бојазан да је потребна промена у смислу руковођења предузећем и 
технолошким процесима", нагласио је Сертић. 
Упитан како превазићи проблем ниске цене бакра у свету, Сертић је подсетио да је цена бакра, 
иако ниска, у претходном периоду ипак порасла са 4.300 на око 5.000 долара по тони. 
„То је добар помак", констатовао је министар. 
Према његовим речима, "Мекинси" је потврдио и бојазан државе да мора да дође и до промене 
у начину управљања компанијом, као и у начину реализације технолошких процеса и уопште у 
везаним процесима – од набавке до продаје. 
�Такве техничке ствари везане за консолидацију нигде се у свету не објављују, па их не 
можемо ни ми објавити. Оно што је важно јесте да направимо план који би у наредне две 
недеље требало да дефинишемо до детаља и представимо га, не само премијеру, него и заједно 
са менаџментом РТБ "Бора" кренемо у његову реализацију�, рекао је Сертић. 
Министар је нагласио да у прилог иде то што се може очекивати благи пораст цене бакра на 
светском тржишту и опоравак тог тржишта. Тако би у периоду од годину до годину и по 
предузеће могло да послује по тржишним принципима. 
"Компаније у свету које се баве том делатношћу послују са губитком, па и наша, то није тајна. 
Има периода када се зарађује и када се праве губици, то су светски трендови, не можемо да 
будемо ван тога, али важно је да не дижемо панику и да не стављамо све фирме у исти кош", 
истиче Сертић. 
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Такође, Сертић је рекао да нико не може да предвиди како ће се тачно цена бакра дефинисати, 
али је, након што је видео студију, много више оптимиста него пре месец дана. 
 
 

 
 
Недеља да буде нерадан дан  
Аутор: Е. Д.  
Самостални синдикат трговине Србије упутиће Влади и парламенту иницијативу да свим 
запосленима у трговини недеља буде нерадни дан, рекао је јуче председник тог синдиката 
Радослав Топаловић. Овај синдикат ће, како је рекао Топаловић, тражити да у Закону о раду 
децидно пише да је недеља нерадни дан и да ће тај захтев бити упућен после избора у Србији, 
када буде конституисана нова влада и скупштина.  
- У трговини ради 200.000 људи, од којих је 80 одсто жена. Не тражимо да се мање ради, већ 
само да се не ради недељом, јер се мора водити рачуна о њиховом здрављу и породичном 
животу - рекао је Топаловић.  
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Душко Вуковић рекао је да праксу 
развијених земаља Европе, у којој радна недеља има 40 сати, треба применити и код нас.  
Пре два дана, на Форуму синдиката југоисточне Европе у Новом Саду усвојена је заједничка 
декларација, којом се од парламената земаља које су чланице Форума захтева законска забрана 
рада у трговини недељом и државним празницима. Све чланице Форума, који је основан пре 
пет година под покровитељством Фондације Фридрих Еберт, послаће својим владама захтев за 
увођење недеље као нерадног дана.  
 
Из спреге државе и тајкуна, радници колатерална штета 
Аутор: Г. Влаовић 
 
Запосленима у ИМП-у није исплаћено 11 зарада и доприноса, нити су добили 
обрачунске листиће * Држава нема механизам да послодавца натера да поштује 
закон, тврде у Синдикату "Независност"  
Београд - - На примеру предузећа Индустрија прецизне механике, некада једне од 
најугледнијих фирми у Београду, чији је власник од 2009. године бизнисмен Топлица 
Спасојевић, јасно се може уочити и анализирати како су радници постали колатерална штета 
неодговорне државе и похлепних новобогаташа - каже за Данас Драган Весић, извршни 
секретар Гранског синдиката индустрије, енергије и рударства "Независност" који има своју 
подружницу у том предузећу. 
Он додаје да док премијер Србије Александар Вучић свакодневно уверава грађане како је 
Србија чврсто опредељена за европске стандарде и како републичка Влада води рачуна о 
положају радника, у срцу Београда се, пред очима министара, инспекције рада и других 
надлежних органа напада егзистенција око 250 радника Индустрије прецизне механике и 
чланова њихових породица.  
- Као власник Индустрије прецизне механике Топлица Спасојевић је по купопродајном уговору 
био у обавези да инвестира у развој и да модернизује предузеће, али уместо тога он сада 
продаје машине и технологију. То чини јер га никад није ни интересовала производња већ му је 
циљ био да обезбеди енормни профит на пет хектара грађевинског земљишта на врло 
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атрактивној локацији у улици Војислава ллића на Звездари, а при том је упропастио некада 
успешну фабрику и раднике довео на ивицу социјалне беде - истиче Весић.  
Према његовим речима, запослени у фабрици више брину о предузећу него што то чини 
власник. Са друге стране, суочавају се са огромним проблемима. Већ 11 месеци нису примили 
плату, не могу да оду код лекара нити у пензију, јер им две године нису уплаћивани доприноси, 
а нису ни на списку Националне службе за запошљавање.  
- Држава је преко представника Министарства рада признала да нема казнени механизам да 
послодавца натера да поштује члан 121 Закона о раду и да радницима доставља исплатне 
листиће, ако им већ не исплаћује плате.  
- Послодавац у Индустрији прецизне механике најављује већ годину дана социјални програм 
према коме ће сви радници напустити фабрику, али до дана данашњег од тог програма нема 
ништа, а радници и њихови синдикални представници обигравају по ходницима и 
канцеларијама државних институција, све у нади да ће им неко помоћи - каже Весић. 
Он наводи да се политичари радника сете једино током предизборних кампања, па ће се, 
запажа он, можда неко од оних који претендују на власт, ових дана сетити да у Београду постоје 
радници ИПМ-а, којима је ускраћено право на рад, на здравствено осигурање, на одлазак у 
пензију.  
Весић тврди да синдикалцима из Србије њихове колеге из економски моћних скандинавских 
земаља и држава западне Европе просто не могу да верују када слушају причу о томе како је у 
Србији могуће да у тржишној економији функционишу предузећа попут овог, а нарочито им је 
несхватљиво да држава не може да натера послодавце да поштују Закон о раду.  
Спасојевић: Данас исплаћујемо заостале зараде 
Информација да се радницима Индустрије прецизне механике дугује 11 плата није тачна, тај 
број је мањи. Свим радницима у том предузећу данас ће бити исплаћене све заостале плате - 
рекао је за Данас Топлица Спасојевић, власник компаније ИТМ у чијем власништву је 
Индустрија прецизне механике.  
 
 

 
 
ЦРНОГОРЦИ ОБЈАВИЛИ ОГЛАС Продаје се пословни простор у Дому 
синдиката  
Извор:Танјуг 
  
Савез синдиката Црне Горе (ССЦГ) објавио је оглас за продају пословног простора у згради 
Дома синдиката, на Тргу Николе Пашића број 5 у Београду, преноси данас Радио телевизија 
Црне Горе (РТЦГ). 
У огласу се позивају заинтересовани грађани и предузећа да у наредних 15 дана доставе понуде 
Комисији ССЦГ за спроводење поступка продаје пословног простора, наводи РТЦГ, без 
прецизирања датума објаве јавног позива и медија у ком је објављен. 
Комисија ССЦГ ће се, како је објашњено, старати о спроводењу поступка по огласу, рангирањем 
и давањем предлога за избор најповољнијег понуђача. 
Понуде се могу достављати на адресу С СЦГ, ул. Новака Милошева 29/1, Подгорица, где ће 
бити отворене. 
Половином фебруара ове године, подгоричке Вијести су објавиле да је црногорски синдикат 
најавио продају свог пословног простора у Београду, површине 714 квадратних метара. 
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Куповину тог простора је раније, како је објављено, одбио Савез самосталних синдиката Србије, 
ком је цена од 1,4 милиона евра била превисока. 
Из ССЦГ су саопштили да се понуђена имовина продаје у виђеном стању, као и да порези, таксе 
и остали трошкови закључења уговора о купопродаји падају на терет купца, односно најбољег 
понуђача. 
Председник С С С С Љубисав Орбовић изјавио је за Тањуг да у продаји пословног простора 
црногорског синдиката не види ништа спорно, будући да су један од власника, али да сматра да 
је понуда црногорских колега српским синдикалцима "могла да буде другачија". 
"Савез самосталних синдиката Србије има већинско власништво у згради Дома синдиката, а 
пословни простор у том здању поседују и Радничка штампа, Синдикат Београд, Војвођанска 
банка, и други", рекао је Орбовић. 
 
 

 
 
 
Словенци "Први мај" послали на добош  
Аутор:В. ЋИРИЋ  
 
Заказана продаја пропале компаније "Аха Мура" из Пирота, некадашње перјанице економије 
СФРЈ. Почетна цена 315,5 милиона динара. Бацили шест милиона евра субвенција 
СТЕЧАЈНИ управник пропале компаније "Аха Мура - Први мај" у Пироту, на основу решења о 
банкротству, заказао је продају имовине ове фирме за 25. април у Привредном суду у Нишу. 
Почетна цена је 315,5 милиона динара, а на продају је готово целокупна имовине некадашње 
перјанице југословенске економије у којој се одевала тадашња политичка, естрадна и спортска 
елита. 
Ово је епилог двоструке приватизације иза које осим објеката и машина није остао ни "камен 
на камену", а радници су завршили на улици или у некој од шнајдерских радионица, које се 
сада називају малим и средњим предузећима. Истини за вољу, ван овог "пакета" продаје остао 
је и погон у коме су се последњих месеци израђивали џакови за расуте терете, као што су жито, 
кукуруз и слична роба. Од фирме у којој су рађена првокласна одела и трикотажа, остао је 
поменути погон за џакове. 
Компанију "Први мај" је 2007. године најпре купио београдски конзорцијум "Ирва 
инвестиције", који је иза себе оставио милионске дугове за порезе и доприносе и огромне 
обавезе према банкама. После неколико година, многобројних протеста радника и сличних 
социјалних врења, купопродајни уговор је раскинут. 
Као гром из ведра неба одјекнула је вест о томе да је нова власница "Првог маја", уз помоћ 
државних субвенције од око шест милиона евра, те 2011. постала Мојца Луканчич, власница 
"Муре" у Словенији и још неколико сличних предузећа. Прича са новом приватизацијом се 
поновила у драстичнијем облику: када је банкротирала словеначка "Мура" за собом је у амбис 
повукла и пиротску фабрику која је у најбољим временима, са погонима широм Србије и са 
више од 170 продавница запошљавала близу 7.000 радника. 
У време ове приватизације у "Првом мају" је било "свега" 1.300 радника, који су данима и 
недељама протестовали градом и у фабричким просторијама тражећи своје десетомесечне 
принадлежности, међу којима је и овера здравствених књижица. Ово је, у најкраћем, историја 
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пропадања препознатљиве компаније, која је пронела славу Пирота широм СФРЈ.  
ПАРКОВИ СА ФОНТАНАМА 
НОВИ власници могу рачунати на три огромне производне хале конфекције, мноштво 
трафостаница, стару и нову управну зграду и ресторан са кухињом. Нуде се и моделарница, 
зграда фабричке библиотеке, музеј, магацини, али и игралишта и паркови са фонтанама у 
којима су некад шетали паунови, јелени... 
 
Женски бизнис ризичнији од мушког  
Аутор:С. Б.  
 
У Србији тренутно 600.000 људи размишља о покретању посла, али међу њима најбројнији већ 
запослени. Лепши пол у много већем проблему у пословању јер ретко поседује имовину на 
своје име 
У Србији је свега три одсто предузетника. Најмање 600.000 људи тренутно верује да има 
способности да се опроба у приватним водама. Проблем је што о бизнису пре свега размишљају 
они који већ имају посао. Незапослени са евиденције Националне службе за запошљавање су 
склонији да запослење - чекају. Ово су неки од резултата истраживања става грађана о 
предузетништву, које је на захтев Светске банке урадио "Ипсос стратеџик маркетинг". 
Две трећине наше популације о предузетништву уопште не размишља. На отпочињању посла 
већ ради око осам одсто становника. Проблем је да је у том процесу свега седам одсто 
незапослених људи. 
- Утврдили смо да постоји предузетнички потенцијал. Око 600.000 људи размишља о томе, а 
тренутно је 220.000 предузетника - објашњава Марко Уљаревић из "Ипсос стратеџик 
маркетинга". - Проблем је у структури. Много чешће они који већ имају посао гледају и раде на 
томе да постану предузетници, али не и они који су на евиденцији Националне службе за 
запошљавање. Уочили смо разлику између мушкараца и жена. Оне имају веће препреке, пре 
свега због тога што нису власнице имовине и зато имају висок ризик финансирања. Кључан 
проблем је и што не постоје позитивни примери. 
Министар привреде Жељко Сертић најављује да ће до јуна бити расписана сва 33 пројекта у 
оквиру Године предузетништва. Досад је отворено 16 конкурса вредних 10,7 милијарди динара. 
Једна од идеја која нам је стигла из Ниша и о којој ћемо разговарати у наредном периоду је 
увођење заштитника предузетника - истако је Сертић. - Важно нам је да приватни сектор буде 
уважен у Србији. 
Резултати истраживања су људе у Светској банци, како је признао Тони Верхеијен, шеф 
канцеларије у Београду - запањили. 
- Са једне стране је много људи који сматрају да имају све способности да буду предузетници, а 
са друге је веома мали број оних који се у то и упусте - каже Верхеијен. - Досад спроведене 
реформе су на добром трагу. И у Холандији је пре 30 година било много уносније радити у 
јавном сектору. И то се променило. Сада је изазов за Србију да нађе начин да се то деси.  
ЖЕНСКИ БИЗНИС РИЗИЧНИЈИ ОД МУШКОГ  
Сами послодавци, међутим, упозоравају да је често држава најодговорнија за тешке услове 
пословања приватног сектора. 
- Наши привредници често више трпе због мера државе, него своје конкуренције - каже 
Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца. - Један од примера је неједнако 
наплаћивање комуналних услуга. Иако закон гарантује исте цене, привреда комуналне услуге 
плаћа и неколико пута више. У Бачкој Паланци три пута скупље, а у Врању, кажу ми, чак 
четири пута више. 
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Самостални синдикат трговине: Стоп раду недељом и државним 
празницима  
Извор:Бета 
 
Синдикат затражио од Владе Србије да недеља и државни празници буду нерадни дани за 
трговце јер тај посао није од јавног значаја  
БЕОГРАД - Самостални синдикат трговине Србије затражио је данас од Владе Србије да недеља 
и државни празници буду нерадни дани за трговце јер тај посао није од јавног значаја и не 
захтева да се ради без прекида. 
"У трговини је запослено више од 80 одсто жена које раде за 200 евра месечно и не могу да 
недељу проводе са својом децом и породицом", рекао је на конференцији за новинаре 
председник синдиката трговине Радослав Топаловић. 
Он је истакао да су неосноване процене послодаваца да ће бити мањи промет у радњама ако 
недеља и државни празници буду нерадни дани, јер сматра да ће се купци у истом обиму 
снабдевати радним данима. 
"Почетак и крај радног времена није ствар колективног преговарања него је Законом о раду 
регулисано да радна недеља траје 40 часова", рекао је Топаловић и додао да синдикат тражи да 
се измени тај закон како би недеља била нерадан дан, а да изузете буду само институције које 
су од јавног значаја и морају да раде недељом. 
"Неће се смањити број запослених увођењем нерадне недеље, ако се сви буду придржавали 
Закона о раду", рекао је потпредседник Самосталног синдиката Душко Вуковић. 
Представник синдиката трговине "Вер.ди" у Немачкој Роланд Тремпер је рекао да у Берлину 
продавнице могу да раде само 10 недеља годишње, а да су зараде регулисане колективним 
уговором којим је предвиђено да послодавац плаћа раднике од 50 до 100 одсто више ако раде 
недељом или празником. 
Он је истакао да се у Немачкој синдикат залаже за увођење слободног дана, јер "није реч о 
новцу веч о здрављу запослених". 
Представник синдиката трговине "Тез-коп-ис" из Турске Исмаил Аидин је рекао да се у његовој 
земљи рад празницима и недељом плаћа дупло више него радним данима оним радницима 
чије фирме нису чланови синдиката, а радници који су синдикално организовани добијају и до 
200 одсто већу накнаду за тај дан. 
Мнистар трговине Србије Расим Љајић недавно је поводом захтева синдиката да недеља и 
државни празници буду нерадни дани за трговце рекао да се држава неће сврставати ни на 
једну страну. 
"Треба размотрити предлог синдиката, али се не сме угрозити пословање трговаца и зараде на 
које рачунају. Зато држава самостално тешко да може да донесе одлуку о забрани рада 
недељом. То може да се деси само ако се поводом тога сагласе и једни и други", казао је Љајић. 
 
 

 
 
Више пара за мале фирме 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Министар привреде Жељко Сертић обишао је компанију „Пламен” у Инђији, која је прошле 
године била корисник програма Министарства привреде за набавку машина и опреме. 
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Компанија „Пламен”  је једна од водећих на Балкану за производњу кабловског спојног 
прибора, опреме и прибора за неизоловане мреже као и за изоловане, и у потпуности је 
извозно оријентисана. Она данас око 70 одсто производа продаје на међународном тржишту. 
Приликом обиласка компаније, министар је најавио нове програме подршке малим и средњим 
предузећима, додајући да је посебно примамљив програм подршке у набавци опреме. Подсетио 
је на то да је из буyета Србије за ову годину Влада издвојила 16,68 милијарди динара за 
директну помоћ малим и средњим предузећима, од чега су 4,4 милијарде бесповратна средства. 
Министар је најавио да би јавни позив за приватизацију „Галенике” требало да буде расписан 
за десетак дана, а да држава већ контактира са заинтересованим мултинационалним 
компанијама.– Заинтересовани смо да нађемо стратешког партнера за „Галенику”, и да видимо 
ко ће нам се све јавити. 
Сада имамо контакте с неколико великих међународних фирми које су у претходном периоду 
изразиле спремност да сарађују с државом у процесу приватизације тог предузећа – изјавио је 
Сертић. – Наш захтев је да се са стратешким партнером уђе у заједничко враћање 
комерцијалних кредита банкама, што је више од 50 милиона евра. „Галеника” још дугује и 
више од 120 милиона државном сектору, што можемо у процесу приватизације отписати, али 
нам је интерес да држава добије одређени део новца. 
Кредити које ће држава обезбедити да би „Галеника” могла функционисати морају да послуже 
да се искористи оно добро што компанија има, а то је, истиче Сертић, лиценца према руском 
али и домаћем тржишту, радна снага, опрема, простор...Министар је у Инђији изјавио и да је 
јавни позив за приватизацију „Железаре Смедерево” и даље отворен, а да су до сада 
интересовање показали само Кинези, који очекују да, ако све буде по плану, уговор о 
приватизацији смедеревске челичане буде потписан у априлу. 
Вреди конкурисати 
Један од директора и власника компаније „Пламен” Марко Кртолица позвао је јуче 
предузетнике да конкуришу за програм Министарства привреде, као што је учинила и његова 
компанија. 
– Ми мо видели програм подршке на сајту, јавили се телефоном и врло брзо аплицирали. 
Захваљујући ажурности Министарства и банке која је одобрила повољан кредит, брзо смо 
набавили нове машине, које су нам сада од изузетног значаја у производњи – нагласио је 
Кртолица. 
 
Нема бизниса којег се треба стидети 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Истраживање Светске банке о предузетништву показало је да грађани Србије сматрају да је 
ризично почети бизнис. У исто време, објаснио је шеф канцеларије Светске банке у Београду 
Тони Верхеијен, по анкети те финансијске организације, у Србији има спремности за 
предузетништво, али и даље постоји јаз између опште спремности и конкретног преузимања 
корака ка пословном осамостаљењу. 
Он је указао на то да се 46 одсто грађана Србије изјаснило да мисли да постоје сви предуслови 
за започињање бизниса, као и да имају општу спремност да започну сопствени бизнис. 
Грађани, додао је, препознају да постоје средства, али и истрајност и посвећеност потреби да 
започну бизнис, али, на другој страни, када се постави питање ко се већ ангажује на 
осамостаљењу, јави се свега осам одсто њих. Такође, свега 28 одсто конкретно размишља о томе 
да крене у самостални бизнис. 
– Тај јаз између 46 одсто, који сматрају да постоје предуслови за кретање у бизнис, и свега осам 
одсто који раде на осамостаљењу, односно 28 одсто који размишљају о сопственом бизнису, 
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треба превазићи – оценио је Верхеијен. – Неопходно је да се подстакне предузетнички дух у 
Србији јер и даље 85 одсто грађана сматра да је предузетништво везано за ризике. Држава 
може контролисати многе елементе, попут недостатка приступа финансијама, бирократске 
препреке и корупцију, питања које грађани често наводе као препреку за осамостаљење. 
На презентацији истраживања Светске банке о ставовима грађана о предузетништву, министар 
привреде Жељко Сертић истакао је да очекује да ће програми подршке предузетницима у 
оквиру Године предузетништва променити такве оцене и ставове о сопственом бизнису. 
Подсетио је на то да је од укупне суме планиране за подршку у овој години, а реч је о 16 
милијарди динара, тренутно доступно 10,7 милијарди подршке, пре свега кроз кредите Фонда 
за развој, подршку за извоз, факторинг и свега што ради Агенција за осигурање и промоцију 
извоза. 
– Предузетништво није само питање отварања фирме и питање рада већ је то и креативност, 
право и обавеза, филозофија и начин живота – рекао је Сертић. – Данашње компаније које су 
водеће у свету, и које су веће и од државе, попут „Кока-Коле”, „Мекдоналса” и сличних, почеле 
су од идеје једног човека или породице, као предузетничке делатности. Истраживање Светске 
банке изузетно је важно јер ће нам дати почетне позиције и стање ствари, након чега се морају 
поставити циљеви и тачке мерења. 
– Предузетништво је стуб привреде и млади људи у Србији не треба да имају страх од уласка у 
бизнис – поручује потпредседник Привредне коморе Србије Мирослав Милетић, додајући да 
не постоји разлика између малог и великог бизниса, већ да постоји само добар бизнис и онај 
који пропада. – У целом свету многи бизниси, породичне компаније, представљају основу 
привреде, па тако у ЕУ 95 одсто економије припада младим и средњим предузећима. 
Није лако започети бизнис, а поготово у Србији, која је, за разлику од других земаља, у 
економској кризи већ три деценије. Због тога се на томе мора радити с младима, а Година 
предузетништва пружа прилику за промену климе и односа према предузетништву. Порука 
младима је да слушају своје срце и да искористе модерне алате информисања које пружа 
Привредна комора Србије, почев од портала пословања, да крену у бизнис без много страха. 
Нема бизниса којег се треба стидети! 
Спремна 33 програма 
Влада Србије доста чини на томе да унапреди привредни амбијент, који је погодан и за 
предузетништво, смањењем административних препрека, успостављањем могућности 
електронског аплицирања за порез и слично. Процедуре за добијање помоћи за покретање 
бизниса су једноставније, а услови знатно лакши него до сада. Намера је да се у овој години 
омогући да део новца добију и они који имају идеју за исплатив посао и чија је основна 
гаранција успеха квалитет онога што су осмислили и план како да замишљено остваре. Држава 
је припремила 33 програма помоћи предузетницима, који обухватају не само новац него и 
пружање неопходног знања за покретање и вођење сопственог посла. 
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Самостални синдикат трговине против рада недељом 
Извор:Бета  
 
Самостални синдикат трговине Србије затражио је од Владе Србије да недеља и државни 
празници буду нерадни дани за трговце јер тај посао није од јавног значаја и не захтева да се 
ради без прекида. 
"У трговини је запослено више од 80 одсто жена које раде за 200 евра месечно и не могу да 
недељу проводе са својом децом и породицом", рекао је на конференцији за новинаре 
председник синдиката трговине Радослав Топаловић. 
Он је истакао да су неосноване процене послодаваца да ће бити мањи промет у радњама ако 
недеља и државни празници буду нерадни дани, јер сматра да ће се купци у истом обиму 
снабдевати радним данима. 
"Почетак и крај радног времена није ствар колективног преговарања него је Законом о раду 
регулисано да радна недеља траје 40 часова", рекао је Топаловић и додао да синдикат тражи да 
се измени тај закон како би недеља била нерадан дан, а да изузете буду само институције које 
су од јавног значаја и морају да раде недељом. 
"Неће се смањити број запослених увођењем нерадне недеље, ако се сви буду придржавали 
Закона о раду", рекао је потпредседник Самосталног синдиката Душко Вуковић. 
Представник синдиката трговине "Вер.ди" у Немачкој Роланд Тремпер је рекао да у Берлину 
продавнице могу да раде само 10 недеља годишње, а да су зараде регулисане колективним 
уговором којим је предвиђено да послодавац плаћа раднике од 50 до 100 одсто више ако раде 
недељом или празником. 
Он је истакао да се у Немачкој синдикат залаже за увођење слободног дана, јер "није реч о 
новцу веч о здрављу запослених". 
Представник синдиката трговине "Тез-коп-ис" из Турске Исмаил Аидин је рекао да се у његовој 
земљи рад празницима и недељом плаћа дупло више него радним данима оним радницима 
чије фирме нису чланови синдиката, а радници који су синдикално организовани добијају и до 
200 одсто већу накнаду за тај дан. 
Мнистар трговине Србије Расим Љајић недавно је поводом захтева синдиката да недеља и 
државни празници буду нерадни дани за трговце рекао да се држава неће сврставати ни на 
једну страну. 
"Треба размотрити предлог синдиката, али се не сме угрозити пословање трговаца и зараде на 
које рачунају. Зато држава самостално тешко да може да донесе одлуку о забрани рада 
недељом. То може да се деси само ако се поводом тога сагласе и једни и други", казао је Љајић. 
 
 
 

12 

 



 
Нема модела приватизације за Луку Нови Сад 
Извор:РТВ  
 
ИНЂИЈА - Министар привреде Жељко Сертић изјавио је данас да, иако су инвеститори 
позвани да до 30. марта доставе писма о заинтересованости за Луку Нови Сад, до сада још нема 
дефинисаног модела за ту потенцијалну приватизацију. 
"Још немамо дефинисан модел, тек смо донели одлуку о почетку административног поступка 
припреме документације", рекао је Сертић новинарима након обиласка фабрике Пламен у 
Инђији. 
Он је навео да Лука Нови Сад према закону има обавезу да обави низ правних радњи, да мора 
да се види шта је потребно за упис права, шта је јавна својина у лучкој делатности... 
Сертић је подвукао да нема разлога за бригу, јер евентуални стратешки партнер за Луку Нови 
Сад може да буде само оператер, а не и власник земље и инфраструктуре. 
"Тако је по закону и грађани могу с те стране да буду мирни. А да ли ћемо се и када одлучити за 
договор са неком од потенцијално заинтересованих компанија, то ћемо у наредном периоду да 
видимо. Сада није тема од превасходне важности, јер та лука добро ради", закључио је Сертић. 
 
Синдикат трговаца: Недеља да буде нерадна 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД - Самостални синдикат трговине Србије упутиће влади и парламенту иницијативу да 
свим запосленима у трговини недеља буде нерадни дан, изјавио је данас председник тог 
синдиката Радослав Топаловић. 
Синдикат ће тражити да у Закону о раду децидно пише да је недеља нерадни дан, а тај захтев ће 
упутити после избора у Србији, када буде конституисана нова влада и скупштина. 
"Око 200.000 запослених у трговини, од којих је 80 одсто жена, не тражи да мање ради, већ 
само да не ради недељом, јер се мора водити рачуна о њиховом здрављу и породичном 
животу", објаснио је Топаловић на коференцији за новинаре. 
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије Душко Вуковић рекао је да праксу 
развијених земаља Европе треба применити и код нас. 
"Послодавцима поручујемо да могу да стварају профит, али од понедељка до суботе, а да 
недељу оставе раднику да буде слободан, са својом породицом", указао је Вуковић. 
Према његовим речима, синдикат мора да мења свест запослених у трговини, да се ослободе 
страха и пријаве све незаконитости послодавца. 
У Новом Саду, на састанку Форума синдиката југоисточне Европе, чији је члан и Самостални 
синдикат трговине Србије, усвојена је декларација, којом се од парламената земаља чланица 
Форума захтева законска забрана рада у трговини недељом и државним празницима. 
 
Држава помаже набавку опреме за фирме 
Извор:РТВ 
 
РУМА - Министар привреде Жељко Сертић посетио је Инђијску компанију за производњу 
кабловског прибора. Ова компанија је једна од водећих компанија на Балкану и прошле године 
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је користила програм министарства привреде за набавку машина и опреме што је и повод 
посете министра привреде овој успешној компанији. 
Компанија која се бави производњом кабловског спојног прибора, опреме и прибора за 
неизоловане и изоловане мреже послује 30 година и извозно је оријентисана. Чак 70 одсто 
производње ради се за извоз и то у 18 земаља света. 
Средства Министарства привреде искористили су за набавку три нове машине, цена 
инвестиције је 11 милиона динара а држава је учествовала са 25 одсто бесповратних средстава, 
односно преко 2,5 милиона динара. 
Посебно је важно нагласити да програми подстицаја предузетништва једнако су распоређени 
на целој територији србије, како је 2016 година година предузетништва из Министарства 
најављују од априла месеца сличан програм за привреднике уз учешће државе и помоћ пет 
банака које су ушле у програм подстицаја и кредитирања привредника. 
Компанија која има 170 запослених поред тога што је бесповратним средствима обновила 
производњу искористила је и додатне бенефите које нуди држава. 
Поред ове компаније још 299 компанија је добило директна средства од државе у шта је 
уложено укупно 2,3 милијарде динара. И у 2016 години држава припрема готово идентичне 
програме подршке где ће она учествовати са 25 одсто, банке са 70 одсто кредитирања 
привредника и сами привредници са пет одсто сопствених средстава. 
За те намене буџетом је предвиђено 4,4 милијарде динара. 
 
 

 
 
БУНТ: Трговци неће да раде недељом и празником 
Аутор: Дарија Солдат,В. Спасић 
 
Представници продаваца тврде да се овом иницијативом неће смањити промет и број 
запослених, иако послодавци од тога стрепе  
БЕОГРАД - Форум синдиката југоисточне Европе, чији је члан и Србија, тражи законску 
забрану рада у трговинама недељом и државним празницима, али изгледа да ни купци ни 
трговци нису спремни за оно што је у Европској унији нормална ствар. 
Под покровитељством Фондације „Фридрих Еберт“, на састанку Форума, чији је члан и 
Самостални синдикат трговине Србије (ССТС), и колега из свих бивших република СФРЈ, 
Румуније и Турске, прекјуче је усвојена декларација којом се од парламената свих земаља 
захтева законска забрана рада недељом и државним празницима. 
Радослав Топаловић, председник ССТС, рекао је да у српским трговинама ради око 200.000 
људи, од чега је 80 одсто жена с платом од око 200 евра, које недељу не могу да проведу са 
својом породицом. 
- Ова иницијатива неће смањити промет и број запослених, као што тврде послодавци, јер ће 
потрошачи куповати другим данима. Тражимо да изменама Закона о раду недеља буде 
слободан дан и да се наведу тачни изузеци кад ће се радити тим даном - истиче Топаловић. 
Роланд Тремпер, представник синдиката трговине „Вер-ди“ из Немачке, навео је да је код њих 
уставом забрањен рад недељом, осим у Берлину и још неколико градова, где може да се ради 
само десет недеља годишње, а послодавац мора да плаћа раднике 50 до 100 одсто више ако 
раде недељом или празником. 
- Ту није реч о новцу, већ о здрављу запослених - каже он. 
Млађан Шумић из Друштва трговаца Новог Сада истиче за Курир да би иницијатива донела 
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добро свима, али да одлуку мора да донесе држава. 
- Промет неће пасти, а отпуштања су део притиска трговинских ланаца - објашњава Шумић. 
Међутим, Драгољуб Рајић из Мреже за пословну подршку сматра да нема услова да се забрана 
уведе, јер тренутно влада борба за сваког купца, због чега се ради и ноћу. 
- Забрана би смањила број радних места за 7,5 до осам одсто. Чињеница је да људи не стижу да 
оду у куповину радним данима, па иду суботом и недељом. Ако то не би могли, ишли би на 
пијацу, где би куповали на црно, што би повећало сиву економију - објаснио је он за Курир. 
Држава уздржана 
ЉАЈИЋ: РАЗМОТРИЋЕМО СТАВОВЕ СВИХ СТРАНА 
Став министра трговине Расима Љајића је да се држава неће сврставати ни на једну страну. 
- Треба размотрити предлог синдиката, али не сме се угрозити пословање трговаца нити зараде 
на које рачунају. Зато држава самостално тешко да може да донесе одлуку. То може да се деси 
само ако се поводом тога сагласе и једни и други - поручио је министар недавно, али јуче није 
желео да се оглашава тим поводом. 
Став потрошача 
УВАЖИТЕ ПОТРЕБЕ КУПАЦА 
Слободан Петронић из Организације потрошача Ваљева каже да не види зашто би то било 
добро или лоше за потрошаче. 
- Ипак, најправедније би било питати грађане, да видимо шта они мисле. Требало би спровести 
анкету међу потрошачима, а не да организације потрошача говоре у њихово име - сматра он. 
 
 

 
 
"Неће стати држава, уведимо нерадну недељу" 
Извор:Бета 
 
Београд -- Самостални синдикат трговине Србије затражио је од Владе да недеља и државни 
празници буду нерадни дани за трговце.  
 

 
Представник синдиката 
трговине "Вер.ди" у 
Немачкој Роланд 
Тремпер је рекао да у 
Берлину продавнице 
могу да раде само 10 
недеља годишње, а да 
су зараде регулисане 
колективним 
уговором којим је 
предвиђено да 
послодавац плаћа 
раднике од 50 до 100 
одсто више ако раде 
недељом или 
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Како су рекли, тај посао није од јавног значаја и не захтева да се 
ради без прекида. 
"У трговини је запослено више од 80 одсто жена које раде за 200 
евра месечно и не могу да недељу проводе са својом децом и 
породицом", рекао је на конференцији за новинаре председник 
синдиката трговине Радослав Топаловић.  
Он је истакао да су неосноване процене послодаваца да ће 
бити мањи промет у радњама ако недеља и државни 
празници буду нерадни дани, јер сматра да ће се купци у истом обиму снабдевати 
радним данима.  
"Почетак и крај радног времена није ствар колективног преговарања него је Законом о раду 
регулисано да радна недеља траје 40 часова", рекао је Топаловић и додао да синдикат тражи 
да се измени тај закон како би недеља била нерадан дан, а да изузете буду само институције 
које су од јавног значаја и морају да раде недељом.  
"Неће се смањити број запослених увођењем нерадне недеље, ако се сви буду 
придржавали Закона о раду", рекао је потпредседник Самосталног синдиката Душко 
Вуковић.  
Представник синдиката трговине "Тез-коп-ис" из Турске Исмаил Аидин је рекао да се у 
његовој земљи рад празницима и недељом плаћа дупло више него радним данима 
оним радницима чије фирме нису чланови синдиката, а радници који су 
синдикално организовани добијају и до 200 одсто већу накнаду за тај дан.  
Мнистар трговине Србије Расим Љајић недавно је поводом захтева синдиката да недеља и 
државни празници буду нерадни дани за трговце рекао да се држава неће сврставати ни на 
једну страну.  
"Треба размотрити предлог синдиката, али се не сме угрозити пословање трговаца и 
зараде на које рачунају. Зато држава самостално тешко да може да донесе одлуку о 
забрани рада недељом. То може да се деси само ако се поводом тога сагласе и једни 
и други", казао је Љајић. ; 
 
На продају део Дома синдиката у БГ 
Извор: Танјуг  
 
Београд -- Савез синдиката Црне Горе (С СЦГ) објавио је оглас за продају пословног простора у 
згради Дома синдиката, на Тргу Николе Пашића број 5 у Београду.  
У огласу се позивају заинтересовани грађани и предузећа да у наредних 15 дана доставе понуде 
Комисији С СЦГ за спровођење поступка продаје пословног простора, наводи РТЦГ, без 
прецизирања датума објаве јавног позива и медија у ком је објављен. 
Комисија С СЦГ ће се, како је објашњено, старати о спроводењу поступка по огласу, 
рангирањем и давањем предлога за избор најповољнијег понуђача.  
Понуде се могу достављати на адресу С СЦГ, ул. Новака Милошева 29/1, Подгорица, где ће 
бити отворене.  
Половином фебруара ове године, подгорички медији су објавили да је црногорски синдикат 
најавио продају свог пословног простора у Београду, површине 714 квадратних метара.  
Куповину тог простора је раније, како је објављено, одбио Савез самосталних 
синдиката Србије, ком је цена од 1,4 милиона евра била превисока.  
Из С СЦГ су саопштили да се понуђена имовина продаје у виђеном стању, као и да порези, 
таксе и остали трошкови закључења уговора о купопродаји падају на терет купца, односно 
најбољег понуђача.  
Председник С С С С Љубисав Орбовић изјавио је за Тањуг да у продаји пословног простора 

празником. 
Он је истакао да се у 
Немачкој синдикат 
залаже за увођење 
слободног дана, јер "није 
реч о новцу веч о 
здрављу запослених". 
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црногорског синдиката не види ништа спорно, будући да су један од власника, али да сматра да 
је понуда црногорских колега српским синдикалцима "могла да буде другачија".  
"Савез самосталних синдиката Србије има већинско власништво у згради Дома синдиката, 
а пословни простор у том здању поседују и Радничка штампа, Синдикат Београд, 
Војвођанска банка, и други", рекао је Орбовић. 
 
 

 
 
Трговци траже да недеља буде нерадни дан 
Извор:Танјуг 
 
Самостални синдикат трговине Србије упутиће влади и парламенту иницијативу да 
свим запосленима у трговини недеља буде нерадни дан, изјавио је данас председник тог 
синдиката Радослав Топаловић 
Синдикат ће тражити да у Закону о раду децидно пише да је недеља нерадни дан, а тај 
захтев ће упутити после избора у Србији, када буде конституисана нова влада и 
скупштина. 
"Око 200.000 запослених у трговини, од којих је 80 одсто жена, не тражи да мање 
ради, већ само да не ради недељом, јер се мора водити рачуна о њиховом здрављу 
и породичном животу", објаснио је Топаловић. Потпредседник Савеза 
самосталних синдиката Србије Душко Вуковић рекао је да праксу развијених земаља 
Европе треба применити и код нас. 
"Послодавцима поручујемо да могу да стварају профит, али од понедељка до суботе, а 
да недељу оставе раднику да буде слободан, са својом породицом", указао је 
Вуковић. Према његовим речима, синдикат мора да мења свест запослених у 
трговини, да се ослободе страха и пријаве све незаконитости послодавца.  
 

 
 
Синдикалци у Србији се боре против рада недјељом  
Извор: Ал Јазеера 
 
Близу 200.000 људи у Србији запослено је у трговини на мало и желе недјељом 
остати код куће. 
Самостални синдикат трговине Србије тражи да се законом забрани рад недјељом и државним 
празницима. Упозоравају на лош положај радника у трговинама на мало и сматрају да рад 
недјељом не смије бити правило, већ изузетак, који мора бити адекватно и плаћен. Ипак, како 
кажу, њихов захтјев није додатно плаћен рад, већ одмор. 
Близу 200.000 људи у Србији запослено је у трговини на мало. Желе недјељом остати код куће. 
Већином жене, углавном мајке, невидљиве за касама и међу рафовима продавница и раде 
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недјељом, празницима, прековремено, без права на боловање и слободан дан, за минималну 
плату.  
"Тражимо да будемо здрави. Тражимо да будемо са децом. Деца иду у школу и вртиће од 
понедељка до петка. Нећу мајке и очеви да раде недељом. Хоћу да буду са њима", рекао је 
Душко Вуковић из Савеза самосталних синдиката Србије. 
У Самосталном синдикату трговине Србије траже да се измјеном Закона о раду недјељом у 
трговини ради само у изузетним случајевима.  
"Трговина није уопште процес који захтева рад нон-стоп. Нити је делатност од јавног значаја, 
нити је такав процес рада који захтева технологију која ради нон-стоп. То није висока пећ у 
Смедереву, да мора да се ради и на Божић и на Ускрс, јер технологија то захтева", наводи 
Радослав Топаловић из Самосталног синдиката трговине Србије. 
Страх од отказа 
У страху да не изгубе посао, запослени у трговинским ланцима ријетко ће се било коме 
пожалити на услове у којима раде. То се мора промијенити, кажу у синдикатима. 
"Радници и синдикати морају да се ослободе страха. Морају све те девијације да пријаве, пре 
свега синдикатима, а ми инспекцији. И да тражимо од оних који гарантују да се нешто 
примењује да то и примене. А не да радник у трговини ради по 2.500 и 3.000 сати, уместо 
2.080", казао је Вуковић. 
На ову иницијативу ресорни министар поручује да је то ствар радника и послодаваца, иако 
синдикати упозоравају да је управо посао државе да ту област уреди. И то не само у Србији. 
Форум синдиката Југоисточне Европе, који чине државе бивше Југославије, као и Румунија и 
Турска, усвојио је декларацију којом ће од парламената својих земаља захтијевати законску 
забрану рада у трговини недјељом и државним празницима. 
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