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Хоће ли ФАП у стечај? 
Извор: РТС 
 
Испуњен део захтева синдиката ФАП-а - радници ће добити две плате, а преосталих девет ако 
се предузеће приватизује. Министар Жељко Сертић, уверава да стечај за ФАП није коначно 
решење, иако 31. маја престаје заштита предузећа од поверилаца. 
Након другог маратонског састанка са представницима Министарства привреде, штрајкачи 
ФАП-а делимично задовољни. Јер су им и захтеви делимично испуњени - добиће две плате, а 
преосталих девет ако се ФАП приватизује. 
"Договорено је да се повеже радни стаж онима који напусте матично предузеће, договорено је 
да се овере књижице за све раднике", каже Мирослав Мршевић, председник Штрајкачког 
одбора ФАП-а. 
Није им, међутим, још испуњен захтев да, ако ФАП оде у стечај буду проглашени технолошким 
вишком и добију отпремнине. Питање је и колико би радника преузела Војска Србије, за коју 
би ФАП могао да ремонтује возила.  
"Они су рекли да закон мора да се поштује и да оно што је урађено за сва остала предузећа у 
реструктурирању остане, то је за нас спорна тачка, као што је спорно и да број радника ФАП-а 
који ће да преузме Војска Србије. Ми тражимо да та два збира буду приближна броју од 650", 
каже Мршевић.  
Министарство привреде након састанка саопштава: Влада ће уложити све ресурсе како би ФАП 
опстао, и радници наставили са послом.  
Министар Сертић, уверава да стечај за ФАП није коначно решење, иако 31. маја престаје 
заштита предузећа од поверилаца.  
"Морамо све да учинимо да спасимо ФАП. То значи, ФАП је једно од 17. предузећа којима 
истиче заштита 31. маја, али највећи број поверилаца су државни органи и државне компаније. 
Правимо план како да припремимо ФАП да после 31. маја не оде у стечај. Није ФАП једина 
компанија која има проблеме", каже Сертић. 
Премијер каже да преговори са финском фабриком СИСУ још нису готови, и да је проблем 
настао око гаранција за новац који би Влада требало да да као подстицај.  
"Нашли смо стратешког партнера, проблем је у томе што тражимо гаранције за наших 30 
милиона. Да не добијемо гаранције, ви бисте рекли - бацили сте државне паре. Чекамо те 
гаранције. Ако добијемо - имаћемо стратешког партнера, ако не добијемо, тражимо другог 
партнера", рекао је премијер Алкесандар Вучић.  
Наредни састанак, којем ће присуствовати и представници минситарства одбране, требало би 
да буде одржан следећег понедељка.  
 
У петак нови јавни позив за приватизацију Железаре 
Извор: РТС, Танјуг 
 
Нови јавни позив за приватизацију "Железаре Смедерево" биће расписан у петак, 4. марта, 
потврђено РТС-у у Влади Србије. 
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Претходни јавни позив за приватизацију Железаре, када се очекивало да ће српска челичана 
бити продата америчком "Есмарку", није био успешан, а уместо тога је одабрано 
професионално управљање - ХПК менаџмент. 
Током посете Кини делегације Србије, коју је предводио премијер Александар Вучић, појавио 
се нови потенцијални купац Железаре, кинеска компанија ХБИС. 
Руководство железаре је наводило да се очекује да у априлу са кинеским инвеститором 
потпишу уговор. 
Приликом посете челичани у Смедереву, премијер је прошле седмице рекао да се, када је реч о 
приватизацији, нада подршци Европске уније, која треба то да одобри. 
"Кинези хоће да приватизују железару и очекујемо да нам ЕУ помогне у томе. Ако то изостане, 
ми смо у озбиљном проблему и зато желим да верујем да ЕУ рачуна на Србију и да ће на по том 
питању помоћи. Нама треба само њихова дозвола и ништа више. Не требају нам њихове паре. 
Само дозволе да кинески произвођач може да ради у Србији и да може да продаје челик на 
европском тржишту", рекао је Вучић. 
Премијер је тада подсетио и да Кинези желе да у Смедереву праве и фабрику шавних цеви, у 
коју би уложили око 300 милиона евра, и да драматично увећају производњу, са чим би имали 
профитабилну фабрику. 
Смедеревска железара је под именом "Сартид" продата 2003. америчком Ју-Ес стилу за 23 
милиона долара и до почетка 2012. је била велики извозник и обухватала до 13 одсто укупног 
извоза Србије. 
Влада Србије је у јануару 2012. године откупила "Железару Смедерево" од америчког "Ју-Ес-
Стила" за симболичан износ - један долар. 
Први тендер за продају Железаре расписан је априла 2012. године, а други у децембру 2014. и 
након неуспешних преговора са америчким "Есмарком" на тендеру за управљање Железаром је 
победио ХПК "Инжењеринг", који је у априлу 2015. преузео управљање српском челичаном на 
челу са Петером Камарашом и Џоном Гудишем. 
Премијер Вучић раније је изјавио да би, уколико договор са кинеском ХБИС групом буде 
закључен у мају, раст БДП-а Србије у 2016. могао захваљујући томе да буде чак 2,5 одсто, а у 
2017. више од четири одсто. 
 
 

 
 
Министарство привреде: Тражимо решење да ФАП опстане 
Извор:Бета 
 
Министар привреде Жељко Сертић вечерас је представницима запослених прибојског ФАП-а 
рекао да ће Влада Србије уложити све своје ресурсе и снагу како би то предузеће опстало, а 
радници наставили да раде, саопштило је Министарство привреде. 
Договорен је наставак преговора о превазилажењу проблема у том предузећу и идуће недеље о 
томе ће се раговарати са представницима Министарства одбране. 
Сертић је раније данас казао да верује да ФАП неће отићи у стечај после 31. маја, када истиче 
заштита предузећа у реструктурирању од поверилаца.  
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Синдикат: Већина запослених у правосуђу без плате 
Аутор: В. Ј.  
 
Београд - - Већи део запослених у правосуђу није јуче добио плате, саопштио је Синдикат 
правосуђа Србије. У саопштењу синдикат најоштрије осуђује изостанак плате запосленима у 
правосуђу, који везује за чињеницу да правосуђе и даље не располаже својим буџетом.  
"Од 1. јануара 2016. године уведен је јединствен рачун па тако ниједан правосудни орган нема 
свој жиро рачун већ се финансира централизовано преко Управе за трезор у којој сви органи 
имају отворене само евиденционе рачуне, невидљиве за јавност, с тим што ти рачуни не 
учествују у платном промету", наводе из Синдиката правосуђа.  
У саопштењу се додаје да се преношење надлежности на Високи савет судства (ВСС) и Државно 
веће тужилаца (ДВТ) одлаже у континуитету.  
"Приликом усвајања Буџета, ВСС и ДВТ немају могућности да добију планирана средства за 
функционисање судова и тужилаштава, јер добијају квоте од министра финансија, односно 
лимите, у које морају да се уклапају. С обзиром на то да већи број правосудних органа није 
примио плату, очигледно је да је министар финансија нереално умањио квоте јер су недовољне 
да покрију финансијске потребе правосуђа", саопштили су из Синдиката правосуђа. 
 
Радници против гашења, орни за протесте 
Аутор: Г. Влаовић 
 
* У "заштићеним" предузећима ради 22.000 људи, значајни су за средину у 
којојпривређују и њихово гашење значил би колапс привреде читавих региона * 
Радници ФАП-а у штрајку, рудари замрзли најављени протест до 15. марта, 
синдикати РТБ Бор траже смену директора 
- Како се ближи 31. мај, дан када ће 17 предузећа, издвојена као стратешка са списка од 
стотинак у реструктурирању, држава престати да штити од поверилаца, назире се да и поред 
бројних обећања Влада Србије нема решење за опстанак већине од њих. 
То предосећају и запослени у тим фирмама, који ових дана све више "притискају" надлежне 
како би покушали да спрече одлазак у стечај. Аутоматски, то значи да би остали без посла, а 
прибојавају се да ће у том случају изгубити могућност да намире и своја заостала потраживања 
од послодаваца. Због тога су, вешто бирајући тренутак уочи званичног почетка предизборне 
кампање, у неким од тих предузећа радници ступили у генерални штрајк, у другима су 
организовали штрајкове упозорења а у трећим траже од Владе смену актуелног руководства 
као основни предуслов за излазак на "зелену грану".  
Влада Србије пак, како се избори приближавају, тврди да ће се решења за предузећа у 
реструктурирању наћи. Сасвим је јасно да је употреба речи "стечај" у предизборној кампањи 
веома непопуларна. У 17 предузећа у реструктурирању не само да ради 22.000 људи, већ је реч о 
фирмама од којих фактички "живе" градови у којима привређују. Самим тим стечај у њима би 
значио и колапс привреде читавих региона у Србији. 
Тако радници ФАП-а у Прибоју, који су ступили у генерални штрајк, тврде да је епилог 
разговора у Влади - да то предузеће након 31. маја иде у стечај. Већина од 600 запослених ће 
отићи на биро, добиће по 200 евра за годину стажа, док би мањи део радника био задржан на 
послу у Војно ремонтном заводу. Овакво решење, кажу штрајкачи у ФАП-у, за њих је потпуно 
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неприихватљиво. Они траже да им се исплати девет заосталих зарада, овере здравствене 
књижице и повеже радни стаж. Ти захтеви нису испуњени, због чега настављају обуставу рада у 
којој поштују предвиђени минимални обим производње... Штрајкачи кажу да је идеја 
Министарства привреде да обезбеди посао само за део радника, док би преостала већина 
остала и без радног места и без могућности да наплате претходне плате. Они су против 
отварања стечаја у ФАП-у, и траже да, ако предузеће не може да настави са радом, Влада све 
раднике прогласи технолошким вишком како би им била исплаћене отпремнине и сва 
потраживања. Радници од премијера Александра Вучића очекују да им каже да ли постоје 
могућности да ФАП не оде у стечај и да настави са пословање, што они здушно прижељкују као 
најоптималније решење за егзистенцију својих породица. Штрајкачи тврде да је актуелно 
руководство ФАП-а неспособно да води фабрику, те да је оно одговорно што је предузеће пред 
стечајем. С друге стране, прихватају предлог Министарства привреде да се наредне седмице 
одржи састанак са представницима Војске Србије на којем би се разговарало о новим 
пословима. 
Недавно су и запослени у девет рудника Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља 
"Ресавица", с обзиром да су у разговорима са надлежнима постигнути задовољавајући 
резултати, донели одлуку да не уђу у генерални штрајк који је био најављен за почетак прошле 
недеље. Они су одлуку о штрајку замрзи до 15. марта, када ће бити направљен пресек шта је 
реализовано од њихових захтева. Рудари "Ресавице" кажу да су ималиконструктивне разговоре 
са министром привреде Жељком Сертићем и министром рударства и енергетике Александром 
Антићем и да су им њих двојица дали гаранције да је Влада Србије одлучна да рудници наставе 
са радом и након 31. маја. Радна група која се бави реорганизацијом предузећа, преузела је 
обавезу да радници ангажовани на одређено време буду примљени у стални радни однос. 
Такође, обећано је формирањерадне група која ће се бавити решавањем питања надокнада за 
рад по сменама. Рудари "Ресавице" истичу да не одустају од свог главног захтева а то је да 
предузеће настави са радом после "дана Д", односно да рудници у којима постоје услови за 
економски оправдану експлоатацију не буду затворени. 
И у Рударско-топионичарском басену Бор постоји велико незадовољство радом актуелног 
руководства, због чега је Синдикат рудара Србије, активан у том предузећу, од премијера 
затражио да хитно смени генералног директора Благоја Спасковског. Рудари тврде да је 
Спасковски кривац за колапс у коме се налази предузеће, оптужују га за шиканирање 
синдикалних активиста, отпуштање радника и нерационално пословање. Његова смена 
представља предуслов да РТБ Бор пронађе иностраног стратешког партнера, сматрају у том 
синдикату и истичу да су пословни резултати Басена, који има велике потенцијале и знатне 
резерве у рудницима бакра и злата у Бору и Мајданпеку, веома лоши. Као пример наводе да је у 
прошлој години, закључно са 1. октобром забележен губитак од 30 милиона долара а месец 
дана касније је наводно тај губитак спуштен на 20 милиона долара. 
Сигурни од поверилаца још само три месеца 
На списку од 17 стратешки значајних предузећа, која су до 31.маја изузета од обавезе 
измиривања дугова према повериоцима налазе се: АД Фабрика мазива Фам Крушевац, ФАП 
Прибој, АД Петрохемија из Панчева, ПКБ Корпорација, Предузеће за подземну експлоатацију 
угља Ресавица, памучни комбинат Јумко из Врања, произвођач гума Трајал из Крушевца, АД 
Галеника, АД Политика, АД Икарбус, РТБ Бор, Прва петолетка Трстеник, Прва искра Барич, 
ППТ-сервоуправљачи Трстеник, Група застава возила Крагујевац, ППТ-заптивке Трстеник и 
Холдинг индустрија каблова Јагодина. 
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Изгубљене године лане враћене радницима у свега 83 фирме 
Аутор:Љ. Малешевић 
  
Пошто се током прошле године за повезивање стажа радницима пријавило свега 83 предузећа, 
а рупе у годинама радног стажа попунило само 923 радника,  
Влада Србије ће ускоро донети одлуку о продужењу рока за попуњавање „рупа” у осигурању, 
али ће услови бити исти као и раније и односиће се само на предузећа која ове године оду у 
стечај. 
Услов да радници одустану од судске тужбе против послодавца уколико желе да им држава 
повеже стаж такође остаје. Процењује се да у предузећима у реструктурирању која прошле 
године нису продата, а део је отишао у стечај, има око 13.000 радника којима недостају месеци 
и године стажа да би остварили право на пензију. Разлог за слабо интересовање радника за 
повезивање стажа – мада је то право дато искључиво послодавцима – свакако лежи и у 
чињеници да је велики број запослених већ покренуо судски спор против несавесних газда, па у 
случају да га добију, морали би сами да плате судске трошкове. Такође, прошлогодишња 
пракса је показала и да именовани стечајни управници нису много заинтересовани за то да 
помогну радницима да им се повеже стаж јер су управо они имали обавезу да поднесу захтев у 
име свих својих незапослених. 
АСНС је, подсећа његова председница Ранка Савић, још пре три месеца послао допис Влади 
Србије и ресорном министарству да се продужи рок за повезивање стажа, али званични 
одговор није стигао. Исти захтев  поднео је и УГС „Независност”, али ни он није добио одговор. 
Сада се најављује да ће Влада Србије поновити одлуку о продужењу рока за попуњавање „рупа” 
у осигурању, као и да ће је чак проширити јер ће се односити и на раднике чија ће предузећа 
отићи у стечај у 2016. години. 
Из Министарства привреде „Дневник” је добио објашњење да услов да радници одустану од 
судске тужбе никако не значи да се они одричу плата које им послодавац није исплатио. Оно 
што таква одлука омогућава, додају, јесте да радници остваре једно од права које није 
поштовано, а то је да им на укупан стаж буду плаћени социјални доприноси да би могли одмах 
или једног дана да оду у пензију. Иначе, стаж се повезује на најнижу основицу, без обзира на то 
колику су плату радници имали док су радили. То ће свакако значити и мању пензију, али боље 
и то него да због „рупа” у стажу радници не могу да се пензионишу. 
Држава већ повезала око пола милиона година стажа 
Држава је већ због несавесних послодаваца платила повезивање стажа за око пола милиона 
година радницима који нису имали повезан радни стаж. Мада је било најављено да ће држава 
из стечајне масе наплатити оно што је на име повезивања стажа радницима дала, ти 
доприноси, колико је познато, никада накнадно нису наплаћени од послодаваца, нити је било 
ко од њих сносио последице што годинама радницима није плаћао социјалне доприносе. 
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Нови јавни позив за приватизацију Железаре у петак 
Извор: Н1 
  
Нови јавни позив за приватизацију Железаре Смедерево биће расписан у петак, 4. марта, 
потврђено за Н1. 
Претходни јавни позив за приватизацију Железаре, када се очекивало да ће српска челичана 
бити продата америчком Есмарку, није био успешан. 
Потом је одабрано професионално управљање - ХПК менаџмент. 
У међувремену се појавио нови потенцијални купац Железаре, кинеска компанија ХБИС. 
Руководство железаре је наводило да се очекује да у априлу са кинеским инвеститором 
потпишу уговор. 
Железара Смедерево у 2015. години није остварила профит, потврдио је недавно 
извршни директор менаџерског тима ХПК инжењеринг Петер Камараш. 
"Још правимо завршне рачуне за 2015. годину, али немамо профит. Нико нема профит. Све 
компаније у свету су изгубиле новац због ниских цена челика на светском тржишту", казао је 
Камараш. 
Током посете челичани у Смедереву, премијер је прошле седмице рекао да се чека 
дозвола Европске уније да се Железара Смедерево прода кинеској компанији 
ХБИС. 
 
Вулин: Ускоро уредба о повезивању радног стажа 
Извор:Бета 
 
Министар за рад Александар Вулин изјавио је да ће Влада Србије наредних дана донети уредбу 
о наставку повезивања радног стажа. 
Према проценама Министарства за рад, око 13.000 људи би требало да буде обухваћено тим 
мерама и до сада је поднето 7.500 захтева, а 920 је решено. 
Вулин је у Привредној комори Србије на промоцији Године предузетништва 
новинарима казао да су прописе о наставку повезивања радног стажа припремала 
министарства привреде и рада. 
Како је навео, послодавци су до сада имали обавезу да запослене преко програма за 
запошљавање задрже 24 месеца, што је многе одбијало па је зато тај рок смањен на 12 месеци, 
док је за неке категорије рок смањен на шест месеци. 
Вулин је рекао да је малим и мирко предузећима, као и предузетницима који запосле два 
радника, дата могућност да им држава поврати 75 одсто трошкова за порезе и доприносе. 
Он је нагласио да се та мера примењује од 1. јануара ове године и да ће трајати до краја 2017. 
године. 
Како је подсетио, у овој години је за активне мере запошљавања издвојено 2,8 милијарди 
динара и 550 милиона динара за подстицаје запошљавања особа са инвалидитетом. 
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Три милиона евра за радна места на западном Балкану 
Извор:ФоНет  
 
Међународна организација рада (ИЛО) и Савет за регионалну сарадњу заједнички ће 
направити Платформу за запошљавање и социјална питања западног Балкана, у оквиру новог 
пројекта којег финансира Европска комисија са три милиона евра, а који је потписан данас у 
Бриселу.  
Пројекат "Платформа за економска и друштвена питања" (ЕСАП) заједнички ће реализовати 
Међународна организација рада и Савет за регионалну сарадњу у Албанији, Босни и 
Херцеговини, Косову, Црној Гори, Србији и Македонији, а вредан је три милиона евра. 
Кроз пројекат ће се ојачати регионална сарадња и институционални капацитети јавних управа, 
удружења послодаваца и радника, што ће им омогућити да припреме и на ефикасан начин 
спроведу реформе тржишта рада и социјалне политике.  
Пројекат ће трајати 36 месеци, а пројектни тим ће се налазити у Сарајеву.  
Кроз пројекат ће се успоставити структуиран дијалог о социјалним и питањима запошљавања 
између влада и социјалних партнера на западном Балкану.  
Пројектом ће се обухватити непосредне и виртуелне активности попут регионалних састанака, 
билатералних размена и развоја нових алата и информативних материјала, наводи се у 
саопштењу.  
 
 

 
 
Субвенције касне, паори муку муче 
Извор:РТВ 
 
Иако је Управа за аграрна плаћања почела да исплаћује заостала дуговања за биљну 
производњу, има оних на чије рачуне паре још нису легле. Један од њих је и Миленко Ћосић из 
Равног села који још није добио регрес, а ни новац на име овчарске производње и за ратарство. 
Заостале исплате би му и више него добро дошле јер би тиме покрио потребе за сетву коју 
планира на 120 јутара земље. 
Ћосић је пре десетак година почео да се бави овчарством и сада је дошао до бројке од 50 грла 
расе Виртемберг које је уматичио. Држи их пре свега због меса и јагањаца. Храну за стадо 
обезбеђује на површини од 20 јутара, међутим, како се ближи пролеће брига нашег домаћина 
расте, треба купити семе и засновати нову производњу а заостале субвенције, на које има 
право, још му нису исплаћене. 
"Не знам где сам у тој причи. Прошле године сам паре добио крајем године за претходну. Моје 
презиме је Ћосић па сам мислио да је до тога и иде тим редом. Међутим нисам добио ни за 
ратарство ни за овце, а ни регрес. Сад сам забринут. Има ли неког образложења? Пуно мојих 
колега има да нису добили. Ја сам добио обавештење од Министарства да имам право на 
субвенције за овце, али где је, то стварно не знам", каже Ћосић. 
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Наш саговорник не остварује право на земљу по праву пречег закупа, јер не поседује 150 грла и 
фарму изван села. Без обзира на то, овчарство сматра профитабилном граном сточарства, од 
које сигурно неће одустати. 
"Сад је изузетно добра цена, иде преко 300 динара. Ми имамо и премију зато што предајемо 
овлашћеним кланицама", наводи Ћосић. 
Поред оваца, породица Ћосић узгаја и коње. Више је то пасија, јер је реч о скупом хобију, али 
као код свих љубитеље коња и у овом случају преовладава љубав према липицанерима .Заједно 
са сином води их на изложбе и такмичења. Уколико пратите домаће серије, а ови лепотани вам 
се учине познато, знајте да су то можда баш Вила и Николина из Равног села. 
 
Ђурић: Незапосленост највећи непријатељ опстанка 
Извор:Танјуг 
 
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Марко Ђурић изјавио је данас у Лешку да је 
незапосленост највећи непријатељ опстанка Срба на КИМ и у другим деловима земље и због 
тога је почетак Године предузетништва у Србији обележен посетом фабрици отковака Лола 
Фот�у том месту, на северу Косова и Метохије, која представља пример борбе против 
незапослености. 
Ђурић је рекао да је Завод Иво Лола Рибар у Лешку у протеклој години уз подршку Владе 
Србије увећао своју производњу за 12 посто, да ради у две смене по чему је међу реткима у 
Србији. 
Држава ће, поручио је, наставити да помаже рад ове фабрике. 
Завод Иво Лола Рибар у Лешку јесте за нас пример борбе против незапослености, пример тиме 
што 180 људи без иједног динара државне помоћи, пошто ова фабрика и редовно измирује 
обавезе према држави, хране своје породице, подвукао је Ђурић. 
Влада Србије, казао је Ђурић, у наредном периоду ће наставити да помаже ову фабрику 
увезујући је са привредним субјектима широм Србије и помажући јој да дође и до иностраних 
тржишта. 
Директор Канцеларије за КиМ је казао да је незапосленост највећи непријатељ опстанка Срба 
на КИМ и у другим деловима земље. 
"Због тога почетак Године предузетништва обележавамо у једној успешној фабрици, 
подсећајући на то да је Влада Србије покренула једну иницијативу која има за циљ да кроз 
програм Регион успеха омогући предузетним људима да и сами покрећу своју производњу, те 
се надамо да ће у будућности кооперанти ове фабрике бити и приватници из овог краја који 
мислим да могу много да допринесу у финалној производњи", навео је Ђурић. 
Подсетио је да је Канцеларија за КиМ помогла да Завод Иво Лола Рибар поново покрене 
производњу и стане на ноге и да фабрика данас послује потпуно самостално, самоодрживо, без 
државних субвенција, плаћа држави све порезе и упошљава људе. 
Директор Канцеларије за КиМ је нагласио да је успех Завода Иво Лола Рибар још већи ако се 
узму у обзир административне и бирократске препреке које су наметнуле привремене 
институције у Приштини и неопходност да се руководство и радници фабрике сналазе за 
трансфер и сировина и финалних производа. 
Он је рекао да је фабрика Иво Лола Рибар власништво радника и Републике Србије. 
"Нема никакве сумње да је својинска структура овде потпуно јасна. Ова фабрика је власништву 
Републике Србије и радника који овде производе. Када је реч о будућности ове фабрике, 
искључиво можемо говорити о решењима заснованим на овим полазним основама. Оно што не 
припада Приштини, Приштина не може ни да располаже тиме", подвукао је Ђурић. 
Директор фабрике Лола Фот у Лешку Првица Јевремовић захвалио је Ђурићу на посети, као и 
сарадњи Канцеларије за КИМ када је у питању функционисање ове фирме. 
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"У претходном периоду фабрика је имала пуну сарадњу са Канцеларијом за КиМ за покретање 
и унапређење производње. Разговарали смо и о текућој проблематици фабрике где смо 
наишли на пуно разумевање, да ће то бити узето у обзир, да нам се реше горући проблеми који 
нас оптерећују  зарад функционисања фабрике, да радимо, повећавамо обим производње, 
проширимо капацитете �имали су потпуно разумевање за наше захтеве", рекао је Јевремовић. 
Фабрика отковака Лола Фот из Лешка, основана 1984. године као огранак Лола Система 
Београд, специјализована је фабрика за производњу резервних делова на бази отковака од 
челика. 
Тренутно упошљава око 180 радника и своје производе, који се користе у машиноградњи, 
бродоградњи, електропривреди, рударству, аутомобилској и дрвној индустрији, производи и 
пласира највише за потребе предузећа у централној Србији, попут Агромеханике из Бољеваца, 
Прве петолетке из Трстеника, рударских басена Колубара и Бор. 
Канцеларија за КиМ у протеклом периоду пружила је подршку предузећу Лола Фот у вези са 
покретањем производње у већем капацитету и сарадњом са Јавним предузећем 
Метохија�ради пласмана робе и набавке репроматеријала. 
 
 
 

 
 
 
Представник ММФ у Београду: Помажемо да створите основе за 
динамичнију економију  
Извор:Блиц  
 
Стални представник ММФ-а у Београду Дехенг Ким изјавио је данас да та институција даје свој 
допринос стварању тржишно оријентисане и динамичније економије у Србији, у којој ће они 
који желе моћи да раде и да надју или створе посао. 
Како неко ко је током каријере у ММФ-у био саветник у многим земљама када је реч о 
економским питањима, Ким каже да је увек прво размишљао шта може да се уради у земљи, да 
се од ње направи место где би са својом породицом могао да живи. 
То је прва тачка добре политике, рекао је он на званичном представљању Године 
предузетништва и додао да та медјународна финансијска институција помаже Србији да 
успостави снажну платформу и предуслове за економски напредак, макростабилност, 
предвидиво окружење и ефикасност државе и јавних предузећа. 
Ким је казао да је такав напор ММФ-а осликава и аранжман који је у 2015. закључен са 
Србијом, а који, према његовим речима, већ даје резултате. 
Дефицит је, наводи он дошао на најнижи ниво у претходним годинама, инфлација је ниска и 
стабилна, а и трошкови задуживања су нижи. 
Указао је и на то да је Србија усвојила низ нових прописа, попут измена Закона о раду, 
пензијском систему, убрзано је издавање градјевинских дозвола... 
То је, истакао је, све допринело томе да се позиција Србије на Дуинг бизнис листи Светске 
банке у 2015. помери са 91. на 59. место. 
Ким је указао да је прави изазов тек испред нас, и то у трећој области - а то је ефикасност у 
реформи јавног сектора, јавне адмнистрације, која мора да буде ефикасна, како би пружила 
адекватну подршку креативности и предузетништву. 
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Јавна предузећа су трошила јавне ресурсе, а такодје су и блокирала простор за креативнији 
бизнис, подвукао је наводећи да ће код ефикаснијих државних предузећа долазити 
инвестиције. 
Зато је напор, који и ММФ подржава, везано за реструктурирање јавног сектора, кључни корак. 
 
Михајловић: Жене треба да што раније покрећу приватне послове  
Извор:Бета  
 
Потпредседница Владе Србије Зорана Михајловић изјавила је данас да се жене у Србији 
укључују у предузетништво тек после 40. године и да је циљ државе да створи амбијент како би 
оне раније покретале приватан посао. 
Михајловић је новинарима у привредној комори рекла да статистички подаци показују да се 
скоро 50 одсто фирми које жене отварају гаси након друге године и оценила да то није добро. 
- То је критична година на којој желимо да радимо и да помогнемо женама да добију потребна 
нова кредитна средства под повољним условима, у тренутку када им је то потребно и да тако 
наставе да раде - казала је Михајловић. 
Она је истакла да је за Србију важно женско предузетништво и да у развоју Србије треба 
искористити потенцијал жена. 
Михајловић је додала да се већ реализују средства од 20 милиона евра за женско 
предузетништво која дају банке у Србији са међународним финансијским институцијама. 
 
НОВА УРЕДБА Радници ће опет моћи да повежу стаж о трошку државе  
Аутор:С. Лакић   
 
Радници којима послодавац није уплаћивао стаж, а њихове фирме су у реструктурирању или 
стечају, моћи ће и ове године да повежу стаж о трошку државе, потврђено је "Блицу" у 
Министарству привреде. 
Према проценама Министарства, око 13.000 људи би требало да буде обухваћено тим мерама. 
Досад, од почетка 2015. поднето је 7.500 захтева, а 920 је решено. Стаж се повезује на најнижу 
основицу без обзира на то колику су плату радници имали. То ће се одразити на износ пензије 
јер ће бити нижи него да им је послодавац редовно уплаћивао доприносе. 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је јуче 
да ће Влада Србије наредних дана донети уредбу о наставку повезивања радног стажа. 
Према подацима ПИО фонда до краја 2015. 923 радника била су заинтересована за повезивање 
стажа. Разлог овако малог интересовања јесте тај што је већина њих и пре понуде државе 
водила судски спор против несавесних послодаваца и, у случају када би од државе добили 
новац, морали би сами да плате судске трошкове. 
 
 

 
 
Протекција за кадрове?  
Аутор:Ј. Лемајић 
 
Суботички синдикати стрепе од рационализације у јавном сектору. Ствара се могућност за већи 
вишак, као и да отказ добију они без залеђине 
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СТАВ суботичких градских челника да одлуком о рационализацији запослених у јавном 
сектору не буду обухваћени само запослени на неодређено време, него укупан број радника, 
могао би да донесе, страхују синдикати, знатно већа отпуштања у јавним предузећима. 
Примера ради, у предузећима као што су "Суботицагас", "Стадион", или "Водовод и 
канализација", нема вишка стално запослених, и према ранијој одлуци нико не би требало да 
буде отпуштен. Међутим, како имају довољан број стално запослених радника, по новом 
тумачењу одлуке, кад им се приброје и запослени на одређено, до отпуштања ће морати да 
дође, јер у том случају број запослених је изнад црте. 
Представници синдиката страхују да ће директори у том случају сачувати своје партијске 
кадрове, те да ће отказе добити они који немају никакву залеђину, попут спремачица, курира, 
портира, возача и кафе куварица. 
- Свим предузећима накнадно је стигао налог Радне групе за одређивање максималног броја 
запослених да доставе податке колико имају спремачица, курира, портира, возача путничког 
аутомобила и кафе куварица - каже Петар Стипанчевић, председник синдиката комуналаца, 
показујући документ који су потписали челници града, а који је повод за страховање и сумње. - 
Јавна је тајна да ће они бити отпуштени, иако су можда цео век провели у својим предузећима, 
а да ће неки који су дошли знатно касније, партијском линијом и каналима задржати радно 
место и остати у предузећу. Немамо замерку на скупштинску одлуку, јасно нам је да је то била 
законска обавеза, али како то да одједном улазе сви запослени, иако је претходно децидно 
речено да се ради само о запосленима на неодређено време. 
Градски Савез самосталних синдиката тврди да је кроз "нову игру" поново на снази партијско 
запошљавање, и обећава да ће, уколико буде потребно, права радника бранити и пред судом. 
- Ово се једном мора пресећи, бранићемо права радника и пред правосудним органима, а 
изгубљени процес из свог џепа плаћаће директори предузећа - категоричан је Милан Поповић, 
председник СССС.  
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"СЕЧА" НАЈКАСНИЈЕ ДО АПРИЛА 
СКУПШТИНА града Суботице донела је одлуку о разионализацији у јавним предузећима и 
установама, по којој јавни сектор може да има највише 2.373 запослена. Предузећа и установе 
добили су квоте са максималним бројем запослених и морају да их спроведу најкасније до 
априла. 
 
 

 
 
Слога: Влада Србије гаси ФАП 
Извор:ФоНет 
 
Удружени синдикати Србије "Слога" саопштили су да је епилог разговора штрајкачког одбора 
радника ФАП из Прибоја са представницима Владе Србије то да ће већина преосталих радника 
компаније после 31. маја отићи на биро рада, уз отпремнину од 200 евра по години стажа, а 
мањи број њих ће задржати посао у Војно-ремонтном заводу 
Синдикати "Слога" нису задовољни понуђеним решењем, будући да оно дефинитиво значи 
гашење фабрике и губитак радних места, што није у интересу већине радника и града Прибоја, 
наводи се у саопштењу. 
Као посебан нонсенс разговора са представницима радника издвајамо и ароганцију 
представника власти који су Штрајкачком одбору поручили да могу штрајковати колико год 
хоће, будући да држава има могућност да то издржи, као и да ће гашење ФАП тећи по закону о 
стечају и закону о раду и обавезама према Међународном монетарном фонду, указује "Слога". 
 
 
 

 
 
Сертић: СИСУ нам тражио да уплатимо 30 мил $ 
Извор: Б92 
 
Београд -- Министар привреде Жељко Сертић обећао је радницима ФАП-а да 31. маја неће 
отићи у стечај. 
"Имам све елементе у рукама да кажем радницима ФАП-а да сам 
уверен да 31. маја ФАП неце отићи у стечај", рекао је Сертић гостујући у Кажипрсту Б92.  
Према његовим речима, радници прибојскопг ФАП-а су свесни каква решења постоје за ту 
фабрику и о њима ће сви заједно расправљати на вечерашњем састанку.  
Како је истакао, ресорно министарство верује да ФАП има будућност.  
"Ми смо целе године преговарали са СИСУ, и даље преговарамо, али сада имамо 
и једну заинтересовану компанију из региона која би желела да купи делове“, 
рекао је он и додао да се други део стратегије за ФАП односи на сарадњу са Министарством 
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одбране да се покуша направити ново предузеће.  
Сертић је тако одбацио тврдње да су преговори са финском компанијом СИСУ 
пропали и додао да "није лако борити се са радницима и да је притисак велики“.  
"Преговори нису пропали, из СИСУ су ставили пред нас захтеве као што су 30 милиона 
долара подстицаја што није било у складу са законским решењима, а морамо да имамо и 
неку врсту гаранција за то“, рекао је Сертић.  
Министар истиче и да је премијер више од 40 пута разговарао са радницима и синдикатима и 
да нема проблем да оде поново у компанију, али да мора да понесе тамо и решење.  
"Нема састанка, а да ме Вучич не пита шта је са ФАП-ом“, каже он.  
Сертић каже да ће држава пробати да прода ФАП у целине и да се за делове нађу партнери када 
се објави јавни позив.  
Међутим, истиче да то није довољно за Прибој.  
"Уколико не обезбедимо посао за неки већи број радника доле нисмо ништа урадили. Ми 
радимо заједно са радницима, представнции синдиката су укључени у разговоре са 
потенцијалним партнерима. Није лако преговарати са страним инвеститорима, као ни са 
приватизационим саветницима“, каже он. 
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