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Novu Vladu čeka štrajk pravosuđa  
Autor: V. Jeremić 
 
Beograd - Novog ministra pravosuđa, ko god to bio, sačekaće štrajk pravosudnih službenika, poručili 
su juče predstavnici Sindikata pravosuđa Srbije. Obustava rada više od 11 hijada pravosudnih 
službenika uslediće odmah po formiranju Vlade Srbije, jer kako su naveli u sindikatu, u tom 
državnom organu neće sedeti novi ljudi koji ne znaju šta se dešava u pravosuđu.  
Prema rečima Slađanka Milošević, osnovni zahtev sindikalaca je povećanje zarada.  
- Od Vlade tražimo povećanje plata. O konkretnim procentima nismo razgovarali ali po našem 
mišljenju povišice bi trebalo da prate procenat povećanog obima posla. Takođe, tražimo da 
Ministarstvo pravde počne da poštuje sporazum koji smo potpisali 2013. godine a koji uređuje način 
na koji se nama obračunavaju zarade. Dodatno, zahtevamo od premijera Vučića da ispuni obećanje 
koje nam je dao u decembru prošle godine i isplati novčanu pomoć od 20 hiljada - rekla je Slađanka 
Milošević. 
Odluku sindikata da stupi u štrajk cementirao je dopis koji je pre nekoliko dana aktuelni ministar 
pravde Nikola Selaković poslao rukovodiocima pravosudnih organa u kojem od njih traži da ograniče 
izdavanje rešenja o prekovremenom radu.  
- U tom dopisu ministar od rukovodioca pravosudnih organa zahteva da u ime racionalizacije prekrše 
sve zakone izuzev Zakona o budžetu. Ministar u dopisu navodi da je utvrdio određene nepravilnosti i 
zloupotrebe u utvrđivanju rešenja o prekovremenom radu. Mi ga pozivamo da imenom i prezimenom 
kaže ko je zloupotrebio rešenja o prekovremenom radu pošto za to neko mora da odgovara - navela je 
Miloševićeva.  
Prema njenim rečima, zbog same prirode, ali i uvećanog obima posla zaposleni u pravosuđu moraju 
da rade prekovremeno i to mora da im bude plaćeno.  
- Iz tog razloga apelujemo na eventualne izvršioce krivičnih dela da ih, ako već moraju, vrše u toku 
radnog vremena, po mogućstvu u ranim jutarnjim časovima - kazala je Miloševićeva. 
 
 

 

 
 
PLAN VLADE ZA 17 ŽIGOSANIH Šta će biti sa preduzećima koja od 31. 
maja ostaju bez zaštite države  
Autor:Slađana Vukašinović 
 
Od deset privilegovanih preduzeća koja ostaju bez državne pomoći nakon 31. maja, nijedno neće 
staviti katanac na vrata, saznaje „Blic”. 
Ovo stoji u internom dokumentu Vlade u koji je naš list imao uvid, a koji je dostavljen Svetskoj banci i 
MMF-u. Da iz statusa „privilegovanih” ne bi postali „žigosani”, Vlada je za svaku od kompanija 
predvidela dodatne solucije, kako se na ulici ne bi našlo 21.000 radnika, koliko ih ima u ovim 
firmama. 
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Naime, predviđena su tri modela, čiji je cilj da se do konačnog rešenja njihove sudbine ne poremeti 
poslovanje. Reč je o privatizaciji putem prodaje, prodaji kroz stečaj i konsolidovanju putem unapred 
pripremljenog plana reorganizacije. Tako će se bar za šest meseci kupiti vreme u kome nova vlada 
treba da vidi šta će sa kompanijama. Izvor „Blica” iz Vlade tvrdi da sigurno neće biti davanja para iz 
državne kase. 
- Ako se to slučajno desi, pada aranžman sa MMF-om i Svetska banka nam to neće tolerisati. Od 
2008. do 2013. država je za 17 preduzeća ukupno dala 34.325.300.000 dinara - tvrdi naš sagovornik. 
PKB 
Prodaja bez dugova 
Ministarstvo privrede u saradnji s Gradom Beogradom, koji je vlasnik PKB, dogovara pre svega 
rešenje o budućem konceptu regulisanja dugova, a u toku je procena vrednosti imovine PKB za 2015. 
To znači da će PKB budućim kupcima biti ponuđen na prodaju bez dugova. 
IKARBUS 
Socijalni program 
U toku je priprema plana za unapred pripremljen plan reorganizacije (UPPR) preduzeća koji treba da 
prihvati i sud. Time će Ikarbus biti zaštićen od naplate poverilaca narednih šest meseci. Radnicima će 
biti ponuđen socijalni program. 
GALENIKA 
Računa se na prodaju 
Država računa da će Galenika biti prodata i da će na taj način biti rešen njen status. Za Galeniku je u 
međuvremenu objavljen javni poziv za izbor strateškog partnera. Na tender su se javila četiri 
ponuđača koji su ujedno otkupili tendersku dokumentaciju. 
HIP PETROHEMIJA 
Još šest meseci 
Petrohemija je još jedno preduzeće koje će država pokušati da spase od stečaja unapred 
pripremljenim planom reorganizacije. Od poverilaca će biti sačuvani narednih šest meseci, a 
radnicima će biti ponuđen socijalni program. 
FAP 
Pregovori o otpremnini  
Umesto stečaja, odlučeno je da se pripremi unapred pripremljen plan reorganizacije. Radnicima će 
biti ponuđen socijalni program, u toku su pregovori oko visine otpremnine. Ponuda države je da im se 
isplati 200 evra po godini staža. 
JP PEU RESAVICA 
Razdvajanje kompanije 
Četiri rudnika koja posluju u sastavu „Resavice“ biće zatvorena. Ideja je da se zdravi delovi kompanije 
sačuvaju, a da se bolesni odstrane, jer samo tako može da izbegne stečaj. Procena je da će višak biti 
najmanje 1.500. Njima će biti ponuđene otpremnine. 
POLITIKA A.D 
Država sprema UPPR 
Za Politiku a.d. predviđen je takođe UPPR. Na njegovoj izradi se još radi, ali bi on morao da bude 
usvojen pre 31. maja kada Galenika i još devet preduzeća gube zaštitu države. UPPR bi trebalo da im 
obezbedi zaštitu od poverilaca narednih šest meseci. 
TRAJAL 
Pozitivno poslovanje  
Sudbina kompanije Trajal zasad je najveća nepoznanica jer država još nije odlučila koji će od tri 
moguća modela primeniti u slučaju ove kompanije, posebno zato što je Trajal jedno od retkih 
preduzeća koje pozitivno posluje, ne računajući dugove iz prethodnih perioda. 
RTB BOR 
Profesionalni menadžment 
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Već su predali UPPR, koji će omogućiti nastavak rada preduzeća uz zaštitu od poverilaca u narednih 
šest meseci. U ovoj godini neće biti socijalnog programa, UPRR predviđa do 2017. angažovanje 
profesionalnog menadžmenta i manje zaposlenih. 
JUMKO 
Još bez odluke 
U toku je izrada programa definisanja proizvodne imovine. Nakon toga biće odlučeno koji će se od tri 
modela koja su državi na raspolaganju primeniti - privatizacija putem prodaje, prodaja kroz stečaj ili 
unapred pripremljen plan reorganizacije. U slučaju UPPR, Jumko bi bio zaštićen od poverilaca šest 
meseci. 
Država oprostila rudarima 11 milijardi duga  
Autor:Goran Jevremović  
Predstavnici ministarstava rudarstva i energetike, finansija, rada i privrede su na sastanku u 
Beogradu poslovodstvu i predstavnicima reprezentativnih sindikata JP PEU Resavica potvrdili da je 
država oprostila rudnicima 11,4 milijarde dinara duga. 
Rudarima je ponuđen i socijalni program u visini od 200 evra po godini staža, kažu u sindikatu tog 
rudnika. 
- Na sastanku je potvrđeno da će država osloboditi Resavicu dugova prema državnim poveriocima, 
odnosno 11,4 milijarde dinara, ali i da nema rešenja za dugovanja prema radnicima za smenski rad u 
visini preko dve milijarde dinara - ističu sindikalci. 
 
MOBING I STRAH OD OTKAZA U "JURI" Radnici u začaranom krugu  
Autori:Marko Tašković, Milica Ivanović  
 
Dan posle jezive ispovesti radnika "Jure" o ponižavanjima na poslu, niko u ovom pogonu ne sme ništa 
da kaže zbog straha od otkaza. 
Zaposleni u kompaniji za proizvodnju automobilskih kablova u Leskovcu juče nisu odgovarali ni na 
pozive ni na poruke novinara "Blica". 
Najhrabriji među radnicima su prekjuče za "Blic" govorili da im je na poslu dozvoljeno da idu svega 
dva puta u toalet, i to po dva minuta, a da ih, ako zbog nužde zatraže pauzu treći put, šefovi šalju kod 
lekara. U strahu od otkaza, niko od radnika nije smeo da priča pod imenom. 
Za 1.500 zaposlenih u južnokorejskog kompaniji nije dozvoljeno ni sindikalno organizovanje, ali su 
sindikati spremni da im pomognu. 
- Očekujemo da Socijalno-ekonomski savet razmatra mobing u "Juri". Ukoliko se to ne dogodi, otići 
ćemo ispred pogona u Leskovcu kako bismo skrenuli pažnju i javnosti na položaj zaposlenih kojima je 
potrebno sindikalno organizovanje - kaže za "Blic" Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnog 
sindikata Srbije. 
Sociolog Srećko Mihailović navodi da radnici u "Juri" prihvataju ponižavanja zbog ugroženosti 
egzistencije. 
- Ljudi su u bedi, pa su spremni da pod bilo kojim uslovima, za bilo kakve pare, trpe mobing samo da 
bi prehranili porodicu. Nerealno je da očekujemo da se sindikalno organizuju. Zato bi morala država 
da reaguje - ističe Mihailović. 
S druge strane, u inspekciji rada ističu da su u prethodnom periodu konstantno pratili situaciju u 
pogonu "Jure", te da nije bilo razloga da reaguju. 
Izmišljotina je da radnici "Jure" moraju da nose pelene jer im je zabranjeno da idu u toalet, ali je 
istina da je disciplina gvozdena, sa primesama mobinga.  
- Prošle i ove godine smo imali 12 nadzora, a posle 1. maja smo nekoliko dana bili tamo, međutim, 
nijedan radnik nam se nije požalio. Oni nemaju sindikat, ali imaju Savet radnika koji je mogao da 
reaguje - kažu u inspekciji. 
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Ipak, nakon ispovesti u "Blicu" u inspekciji rada navode da je reč o mobingu, što nije u njihovoj 
nadležnosti. 
- To je u ingerenciji suda jer inspektor rada ne može da arbitrira između poslodavca i zaposlenog. Zato 
bi radnici morali da tuže poslodavca sudu - kažu u inspekciji. 
U Ministarstvu rada nisu ni potvrdili niti demantovali napise da je "Jura" inspekciji rada pre nekoliko 
godina poklonila dva automobila, što se povezuje s povlašćenim položajem kompanije. 
- Kada već država ne reaguje, potreban je pritisak javnosti da bi se radnici zaštitili - kaže Zoran 
Stojiljković, profesor FPN. 
Kako se vrši mobing  

•  psihički pritisak 
• uvredljive reči 
• prekovremeni rad 
• dva upozorenja, pa otkaz 
• zabranjen sindikat 

Tražili svoj sindikat  
Najsmeliji radnici "Jure" juče su zvanično preko Sindikata "Sloga" poslali zahtev Ministarstvu rada za 
sindikalno organizovanje. 
- Ministarstvo ima rok od 30 dana da registruje taj sindikat. Radnici "Jure" i dalje strahuju da će 
ostati bez posla kao njihove nekadašnje kolege koje su dobile otkaz čim su to pokušale. Očekujemo da 
ih sada država zaštiti - kaže Željko Veselinović, predsednik "Sloge". 
 
NOVI PROTEST U PRIBOJU Štrajkovaćemo glađu dok ne čujemo istinu o 
FAP-u  
Autor:Vladimir Lojanica  
 
Štrajkački odbor Fabrike automobila Priboj pozvaće radnike da u utorak stupe u generalni štrajk, i to 
samo dva meseca nakon što je prethodni zamrznut. 
Razlog su, kažu vođe protesta, neispunjena obećanja koja im je u martu dala Vlada Srbije. 
- Prethodno smo dobili čvrsta obećanja premijera Aleksandra Vučića da će FAP opstati i da neće otići 
u stečaj. Pre neki dan, posle sastanka sa MMF, čuli smo da je sudbina nekoliko fabrika, među kojima 
je i FAP, pod znakom pitanja - kaže Miroslav Mršević, predsednik štrajkačkog odbora. On dodaje da bi 
radnici najviše voleli da ostanu i rade. 
- Protestom, koji će se verovatno pretvoriti u štrajk glađu, zahtevaćemo istinu. Ako se sprema gašenje, 
onda insistiramo na 300 evra po godini, na povezivanju radnog staža i isplati svih zarada. A duguje 
nam se od novembra do danas - kaže Mršević. 
U martovskim pregovorima, kada je deo zaposlenih u upravnoj zgradi štrajkovao glađu, 
"kamiondžijama" je obećano da otpremnine neće biti manje od socijalnog programa iz 2013, to jest 
300 evra. 
Foto: privatna arhiva / Privatna arhiva Radnici bi najviše voleli da ostanu da rade: Miroslav Mršević, 
predsednik štrajkačkog odbora  
- Posle svega, državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović poručio je da ne možemo 
dobiti više od 200 evra. Pre tri godine 10 odsto zaposlenih je uzelo otpremninu, a većina je ostala 
verujući premijeru da će fabrika uspešno poslovati - kaže Mršević, i priznaje da je Vlada ispoštovala 
deo dogovora te da su za 30 dana isplaćene tri zaostale plate. 
Hteli na sednicu, ali je odložena  
Miroslav Mršević kaže da su radnici hteli da u ponedeljak prisustvuju konstitutivnoj sednici SO Priboj 
koja je naprasno pomerena za 15. jun. Uveren je da je do odlaganja došlo zbog straha od radničkog 
bunta. Na zvaničnom sajtu opštine Priboj potvrđeno je pomeranje sednice zbog „dodatnih 
konsultacija u vezi s definisanjem većine“. 
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Novosti: Amerikanci najbliži RTB Boru 
Izvor: Večernje novosti  
 
Beograd -- Američka kompanija najbliža tome da upravlja gigantom RTB. Za početak, stručnjaci iz 
SAD angažovani kao profesionalni menadžeri.  
Ukoliko se usvoji unapred pripremljeni plan reorganizacije, najviše šansi da preuzme operativno 
vođenje najbogatijeg srpskog rudnika bakra i zlata ima američka korporacija "Friport Mekmoran", 
jedna od najmoćnijih svetskih rudarskih kompanija, saznaju Večernje novosti.  
UPPR, između ostalog, predviđa i izbor profesionalnog menadžmenta koji će upravljati udarsko-

topioničarskim basenom (RTB) "Bor", 
Prema nezvaničnim informacijama tog lista, "Friport" je veoma zainteresovan za to da stručnjaci te 
kompanije preuzmu upravljanje u RTB-u. Takođe, nije nemoguće da se američka korporacija u 
narednom periodu nametne i kao budući strateški partner borske kompanije i u pun kapacitet stavi 
sve resurse koje najveći srpski rudnik bakra i zlata nesumnjivo ima.  
Ono što je je izvesno, jeste to da bi "Friport", ukoliko bi preuzeo upravljanje u RTB-u, dobio jeftiniji 
pristup podzemnom ležištu "Čukaru peki", koje se smatra najbogatijim nalazištem bakra i zlata u 
svetu.  
Naime, "Friport" je, početkom meseca, za 135 miliona dolara, kanadskoj kompaniji "Nevsun" prodao 
istražna prava u gornjem sloju ležišta "Čukaru peki", ali je zadržao 40 odsto vlasništva u donjem delu 
tog ležišta, za koje se smatra da je daleko bogatije bakrom i zlatom.  
I, ukoliko bi preuzeo upravljanje u RTB-u, "Friport" bi iz podzemnih rudnika borske kompanije lakše, 
brže i jeftinije mogao da započne eksploataciju donjeg dela ležišta "Čukaru peki". U suprotnom, 
morali bi da krenu sa izgradnjom niskopa, što je veoma skupo. Pored toga, morali bi i da sačekaju da 
se, najpre, eksploatiše gornji sloj, pre nego što se dođe do dela koji pripada njima.  
Pored toga, upravljanjem u RTB-u, "Friport" bi rudu iz nalazišta "Čukaru peki" već mogao da 
prerađuje u borskim rudarskim pogonima, kao i da dobijeni koncentrat bakra topi u ovdašnjoj, 
najsavremenijoj topionici, koja bi, na taj način, mogla da radi punim kapacitetom i da smanji 
zavisnost od prerade uvoznih sirovina.  
“Ukoliko bi preuzeo vođenje u RTB-u, nesumnjivo je da bi "Friport" insistirao na geološkim 
istraživanjima u postojećim rudnicima iz sastava borske kompanije, s posebnim akcentima na 
nalazišta u većim dubinama, koja, kako se pretpostavlja, predstavljaju pravo jezgro ovdašnjih rezervi 
bakra i zlata, koje su svrstane među najbogatije na svetu”, navode sagovornici lista.  
Podsetimo, pre četiri godine, "Friport" je zvanično od Vlade Srbije tražio da mu dodeli istražna prava 
u postojećim rudnicima RTB-a, uz naglasak da bi se geološka ispitivanja obavljala na većim 
dubinama. Poseban akcenat američka korporacija tada je stavljala na "Borsku reku", koja se smatra 
najbogatijim nalazištem koje borska kompanija ima.  

"Borska reka" je najbogatije ležište koje RTB ima. Tu su, do sada, ustanovljene rudne rezerve od 
blizu 400 miliona tona, s prosečnim sadržajem bakra od 0,6 odsto, što je tri puta više u odnosu na 
naše rudnike koje sada eksploatišemo”, naglasio je svojevremeno prvi čovek kompanije Blagoje 
Spaskovski. “Procene kazuju i da sadržaj bakra i zlata u rudi raste s povećanjem dubine. 
Pretpostavlja se da u "Borskoj reci" ima najmanje milijardu tona rude, sa srednjim sadržajem od 1,5 
odsto crvenog metala u rudi”. 
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Tada je, međutim, rukovodstvo RTB-a ocenilo da su Amerikanci kao mogući strateški partner u okviru 
istraživanja i eksploatacije podzemnog ležišta bakra i zlata "Borska reka" - neprihvatljivi za borsku 
kompaniju.  
“Predstavnici "Friporta" su ponudili investicije od 10 miliona evra u narednih pet godina za geološka 
istraživanja "Borske reke", koja je, potencijalno, najbogatiji resurs koji RTB ima”, rekao je tada 
direktor Blagoje Spaskovski.  
“Ukoliko posle isteka tog roka predstavnici američke kompanije ustanove da rezerve rude u "Borskoj 
reci" mogu da se ekonomično eksploatišu, oni traže da u tom rudniku imaju 75 odsto vlasništva, što je 
za nas neprihvatljivo”, kazao je on tada.  
Spaskovski je tada napomenuo da bi menadžment RTB-a, primera radi, mogao da traži da "Friport" 
investira 100 miliona evra u geološka istraživanja, kao i da borska kompanija ima 75 odsto akcija u 
"Borskoj reci". Prema njegovim rečima, menadžment "Bora" očekuje od Amerikanaca da dostave 
povoljniju ponudu, ali i ističe da su za taj posao zainteresovane i druge kompanije, među kojima 
prednjače one iz Nemačke i Rusije. 
 
 

 

Beogradska "Lasta" traži gazdu  
Autori:Z. R. - S. B. 
 
Ministarstvo privrede priprema dokumenta za privatizaciju saobraćajnog preduzeća. Za kupovinu 
zainteresovane kompanije iz Španije, Švedske, Engleske 
SAOBRAĆAJNO preduzeće "Lasta" uskoro će u potragu za novim gazdom. Ministarstvo privrede 
priprema neophodnu dokumentaciju i već tokom narednih mesec dana moglo bi da oglasi prodaju 
čuvenog prevoznika. "Lastu" već godinama merkaju firme iz nekoliko zemalja, a odavno se među 
njima pominje i britanska "Ariva". 
Korak ka "sređivanju" firme za novog kupca je i pre nekoliko dana potpisani kolektivni ugovor - 
znatno stroži od prethodnog. 
- Idemo u susret privatizaciji - kaže za "Novosti" Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu 
privrede. - Potpisan je kolektivni ugovor sa radnicima i restriktivniji je nego prethodni. Svesni su 
stvarnosti u kojoj se nalaze i ekonomskih problema u kojima se nalaze. Spremamo dokumentaciju i 
uskoro ćemo raspisati poziv za privatizaciju. Ima zainteresovanih iz Španije, Švedske, o kupovini 
razmišljaju i Arapi i Englezi. Pojavljuju se, dolaze, razgovaraju. Mislim da ćemo "Lastu" vrlo brzo da 
objavimo za privatizaciju. 
"Lasta" je 2015. godinu okončala u "plusu" od skoro 490 miliona dinara. Godinu ranije poslovala je sa 
"minusom" od 671 milion dinara, pokazuju finansijski izveštaji. S druge strane, dugoročni krediti u 
2015. su iznosili 622 miliona dinara, a godinu pre oko milijardu dinara.  
SOVROVIĆ KANDIDAT? 
PREMA nezvaničnim informacijama "Novosti" bivši direktor "Laste", Velibor Sovrović, mogao bi 
posle privatizacije ponovo da se vrati u ovo saobraćajno preduzeće kao kadrovsko rešenje britanske 
"Arive". Ovu informaciju nam, međutim, juče nije potvrdio. 
- Ne znam o tome zaista ništa - rekao je Sovrović. - Trenutno uopšte nisam u tom poslu. Ne bavim se 
uopšte saobraćajem, tako da o tome nemam ništa da vam kažem. 
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Bogićević firmu izdao svom radniku  
Izvor:E. V. N.  
 
U fabriku akumulatora "Sombor" ušao novi zakupac - firma "Dem helas" iz Beograda. Šabački 
biznismen potvrdio da je FAS iznajmio Branimiru Tucakoviću, koji je radio kod njega. 
ŠABAČKA veza u Fabrici akumulatora Sombor (FAS). Branimir Tucaković, bivši saradnik gazde 
Koncerna "Farmakom" Miroslava Bogićevića, inače vlasnika FAS, novi je zakupac ovog preduzeća. To 
nam je u petak potvrdio i sam Bogićević. 
- Tucaković je radio kod mene u "Farmakomu" i tačno je da je sa Grcima zakupio FAS - kaže za 
"Novosti" Bogićević. - Ali, Fabrika akumulatora nije prodata i nije na prodaju. Mnogi pokušavaju da 
me eliminišu i kad god se pomene prodaja neke firme uvek je dovode u vezu sa mnom. 
Šapčanin Tucaković je vezan sa Grkom Etimosom Karanosisom preko firme "Dem Helas" od 4. maja 
ove godine i novi je zakupac Fabrike akumulatora "Sombor" (FAS) u stečaju. Ova odluka stečajnog 
upravnika izazvala je mnogo bure u javnosti, jer je firma "Dem Helas" osnovana 27. avgusta 2015, 
dakle samo pre godinu dana. Tom prilikom je, kao osnivački kapital, uplaćeno šest miliona dinara. 
Kao adresa firme navedena je beogradska opština Voždovac, ali je kao adresa za prijem pošte 
navedena Mačvanska ulica broj 26 u Šapcu, što je dodatno podgrejalo nagađanja da ova firma ima 
"nekakve veze" s propalom imperijom "Farmakom MB" Miroslava Bogićevića, koja je vlasnik Fabrike 
akumulatora. Pogotovo što šabačka čaršija tvrdi da je Tucaković Bogićevićev prijatelj. 
Radnici su nezadovoljni i zato što kompanija "Viskol grupa" ostaje bez posla, iako je za vreme kratkog 
zakupa obnovila proizvodnju. 
Prema rečima Zlate Rakić, stečajne upravnice u FAS, sa dosadašnjem zakupcem, novosadskom 
firmom "Viskol grupa", koja je u zakupu bila od juna 2015. godine, i za to plaćala mesečnu kiriju od 
10.000 evra, raskunut je ugovor. Ta firma je zapošljavala stotinak radnika i proizvodila sve vrste 
akumulatora. 
Međutim, Odbor poverilaca fabrike akumulatora "Sombor" (FAS), koja je poslovala u sastavu 
"Farkoma MB" Miroslava Bogićevića, u februaru je doneo odluku o izdavanju poslovnog prostora. 
Rakićeva naglašava da poverioci smatraju da taj iznos nije dovoljan, pa su "Viskol grupi" otkazali 
ugovor. 
Ona dodaje da je za zakup fabrike bila je zainteresovana samo jedna firma, i to "Dem Helas", i da je 
ugovor potpisan na četiri meseca, posle čega bi fabrika trebalo da bude ponuđena na prodaju i nađe 
strateškog partnera. 
Novi zakupac poslovni prostor mesečno plaća 30.000 evra. Stečajna upravnica kaže da je "Viskol 
grupa" za vreme zakupa proizvela 130.000 raznih vrsta akumulatora i da su uglavnom izvozili na 
tržište Rusije i u zemlje okruženja. To planira i novi zakupac, koji se trenutno nalazi u fazi priprema za 
pokretanje proizvodnje. 
Na srpskom tržištu, inače, ima oko dva miliona vozila koja moraju da menjaju akumulatore na tri-
četiri godine, a ako sa zna da je prosečna cena akumulatora za malolitražno putničko vozilo oko 50 
evra, lako je videti o kolikom se, potencijalno, "masnom zalogaju" radi.  
"BLEK HORS" 
FABRIKA akumulatora u Somboru osnovana je 1952. godine i najpoznatija je bila po svom čuvenom, 
svetski prizantom akumulatoru "blek hors", čija je proizvodnja u jednom momentu iznosila i 1,4 
miliona komada na godišnjem nivou. 
Koncern "Farmakom MB" je FAS kupio 2006. godine. Stečaj je pokrenut 2015, posle blokade računa 
duge 749 dana i dospelih potraživanja teških 4,43 milijarde dinara. Oko 500 radnika u tom trenutku 
je čekalo čak 19 plata... 
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По Војводини тек следе откази 
Autor:Љ. Малешевић 
  
Мада је Влада Србије крајем прошле године утврдила максималан број запослених у локалним 
самоуправама и аутономној покрајини и зацртала да се, закључно с фебруаром ове године, њих 
број смањи за 14.500, то се ипак није догодило. Усвојеним Владиним одлукама укупан број 
запослених на неодређено време у систему државних органа, јавних служби, Покрајине 
Војводине и локалних самоуправа требало је да се смањи за 8.511 у републичким органима, 250 
у Војводини и 5.751 у локалним самоуправама 
Разлог због чега чак ни прошлогодишњи вишак запослених још није утврђен, мада би већ 
морао да се прави списак за ову годину, лежи у томе што, једноставно, локалне самоуправе још 
увек пребројавају вишак радника, а очигледно то у предвиђеном року није урадила ни 
покрајинска администрација. Пре два месеца из Министарства државне управе и локалне 
самоуправе саопштавано је да је 145 општина одредило максималан број запослених и у 
великој мери припремило систематизацију, али не и зашто преостале то нису учиниле нити 
када ће посао бити завршен. Ангажовало је Министарство и додатне раднике за обраду захтева 
за отпремнине запослених који ће добити отказ у јавном сектору, али прошлогодишњи задатак 
још увек није завршен. 
Премијер Србије Александар Вучић ових дана замера општинама то што су неодговорне и не 
брину о томе што број људи у администрацији мора да се смањи. Он истиче да већ годину и по 
држава чека да 72 општине одлуче о вишку, који се процењује на 1.600 запослених, додајући да 
је то само део посла који иде споро, а мора да се уради у читавом јавном сектору. Ипак, 
премијер тврди да не смемо да одустанемо од смањења броја запослених. 
– Ту имамо ужасних проблема с локалном самоуправом – објаснио је Вучић. – У Влади Србије, 
и по проценама ММФ-а,  готово да нема вишка запослених, али их имамо и у просвети, 
здравству, РТС-у, РТВ-у, у јавним предузећима на више места, а највише у локалној 
самоуправи, а у локалној самоуправи неодговорности колико хоћете и нико не брине за то. 
Но, не само да су локалне самоуправе, али и остали републички органи имали обавезу да у 
фебруару донесу коначну одлуку о максималном броју запослених на неодређено време, ту 
обавезу је имала и Аутономна Покрајина Војводина, а судећи по неколико пута допуњаваној 
одлуци о максималном броју запослених у покрајинским органима и покрајинским јавним 
предузећима, ни она није у року урадила оно што је морала. 
Наиме, у последњем „Службеном листу Војводине”, који је објављен 19. маја мада носи датум 9. 
мај, поново је допуњавана Уредба  о максималном броју запослених у систему АПВ. По том 
акту, максималан број је 4.596, с тим што је директних буyетских корисника 1.081, индиректних 
– 1.063, у јавним предузећима 1.924 и код осталих корисника 528. 
Од 1.924 запослена у јавним предузећима која су у надлежности Војводине највише радника – 
1.431 – је у ЈП „Војводинашуме”, затим у Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” – 
446, док их је у ЈП „Завод за урбанизам Војводине” 47. Када се сабере број потребних у та три 
јавна предузећа, види се да их је готово исто колико и укупно потребних у покрајинској 
администрацији и индиректним корисницима буџетских средстава, мада су у те две категорије 
42 различите институције. 
За саму покрајинску администрацију треба, по тој уредби, 1.081 запослени, од чега највише у 
Управи за заједничке послове покрајинских органа – 275. Од покрајинских секретаријата, 
места за стално запослење највише има у оном за здравство, социјалну политику и 
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демографију – 104, затим у оном за образовање, прописе, управу и националне мањине – 93. У 
Покрајинском секретаријату за финансије треба 81, оном за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине 57, оном за привреду 57, у онима за пољопривреду и за културу и 
информисање по 44, службама Скупштине Војводине 63, а у Управи за капитална улагања 70 
запослених. 
Колики је где максимум 
У Војводини је за индиректне кориснике буyетских средстава као максималан број утврђено 
1.063 запослена на неодређено време, али је готово половина од тог броја Српско народно 
позориште, где је процењено да је потребно најмање 537 радника. У Музеју Војводине треба 
109, Народном позоришту Суботица 85, Покрајинском заводу за спортску медицину 33, Архиву 
Војводине 71, Покрајинском заводу за заштиту споменика културе 41... 
Фонду „Европски послови Војводине” потребно 26 запослених 
Из измењене Уредбе Покрајинске владе о максималном броју запослених у систему Аутономне 
Покрајине Војводине види се да је Фонду „Европски послови” потребно 26 запослених, 
Развојном фонду Војводине 44, Гаранцијском фонду Војводине 19, а Фонду за подршку 
инвестицијама у Војводини 13. У исто време, за Покрајински социјално-економски савет 
потребан је један запослени. 
  
 

 
 
MOBING I STRAH OD OTKAZA U “JURI” Radnici u začaranom krugu 
 
Dan posle jezive ispovesti radnika “Jure” o ponižavanjima na poslu, niko u ovom pogonu ne sme ništa 
da kaže zbog straha od otkaza.Zaposleni u kompaniji za proizvodnju automobilskih kablova u 
Leskovcu juče nisu odgovarali ni na pozive ni na poruke novinara “Blica”.Najhrabriji među radnicima 
su prekjuče za “Blic” govorili da im je na poslu dozvoljeno da idu svega dva puta u toalet, i to po dva 
minuta, a da ih, ako zbog nužde zatraže pauzu treći put, šefovi šalju kod lekara. U strahu od otkaza, 
niko od radnika nije 
smeo da priča pod imenom.Za 1.500 zaposlenih u južnokorejskog kompaniji nije dozvoljeno ni 
sindikalno organizovanje, ali su sindikati spremni da im pomognu.– Očekujemo da 
Socijalnoekonomski savet razmatra mobing u “Juri”. Ukoliko se to ne dogodi, otići ćemo ispred 
pogona u Leskovcu kako bismo skrenuli pažnju i javnosti na položaj zaposlenih kojima je potrebno 
sindikalno organizovanje – kaže za “Blic” Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnog sindikata 
Srbije. 
Sociolog Srećko Mihailović navodi da radnici u “Juri” prihvataju ponižavanja zbog ugroženosti 
egzistencije. 
– Ljudi su u bedi, pa su spremni da pod bilo kojim uslovima, za bilo kakve pare, trpe mobing samo da 
bi prehranili porodicu. Nerealno je da očekujemo da se sindikalno organizuju. Zato bi morala država 
da reaguje – ističe Mihailović. 
S druge strane, u inspekciji rada ističu da su u prethodnom periodu konstantno pratili situaciju u 
pogonu “Jure”, te da nije bilo razloga da reaguju. 
“BLIC” RAZBIO ZID ĆUTANJA U “JURI” Tri male nužde 
– penal– Prošle i ove godine smo imali 12 nadzora, a posle 1. maja smo nekoliko dana bili tamo, 
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međutim, nijedan radnik nam se nije požalio. Oni nemaju sindikat, ali imaju Savet radnika koji je 
mogao 
da reaguje – kažu u inspekciji.Ipak, nakon ispovesti u “Blicu” u inspekciji rada navode da je reč o 
mobingu, što nije u njihovoj nadležnosti.– To je u ingerenciji suda jer inspektor rada ne može da 
arbitrira između poslodavca i zaposlenog. Zato bi radnici morali da tuže poslodavca sudu – kažu u 
inspekciji.U 
Ministarstvu rada nisu ni potvrdili niti demantovali napise da je “Jura” inspekciji rada pre nekoliko 
godina 
poklonila dva automobila, što se povezuje s povlašćenim položajem kompanije.– Kada već država ne 
reaguje, potreban je pritisak javnosti da bi se radnici zaštitili – kaže Zoran Stojiljković, profesor 
FPN.Kako se vrši mobingTražili svoj sindikatNajsmeliji radnici “Jure” juče su zvanično preko 
Sindikata 
“Sloga” poslali zahtev Ministarstvu rada za sindikalno organizovanje.– Ministarstvo ima rok od 30 
dana 
da registruje taj sindikat. Radnici “Jure” i dalje strahuju da će ostati bez posla kao njihove nekadašnje 
kolege koje su dobile otkaz čim su to pokušale. Očekujemo da ih sada država zaštiti – kaže Željko 
Veselinović, predsednik “Sloge”. 
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