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"Најбоље решење да 'Гошу' преузме држава" 

ИЗВОР: РТС 

Председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић каже за РТС да проблем радника 
"Гоше" траје дуже време, да је штрајкова било и раније али да су се запослени у том предузећу 
надали решавању проблема. "Чим се плата не прими дужи временски период, месец, два, три, 
то се тешко решава. Морају синдикати раније да уђу у решавање тог питања", сматра Орбовић. 

Љубисав Орбовић рекао је гостујући у Дневнику РТС-а да се поставља питање које нови 

власник "Гоше" и да се очекује његов долазак. 

"Питање да ли је то стари власник или је заиста нови и како је тако брзо дошло до продаје 

предузећа. Крајње је неизвесно шта ће радити нови власник, која је његова визија, шта ће 

радити", истиче Орбовић. 

Каже да проблем радника "Гоше" траје дуже време. 

"Радници су имали штрајкове и у ранијем периоду. Кад су добили послове, надали су се да ће 

успети да се нормализује ситуација. Нису знали, међутим, да им се не плаћају доприноси, 

давана су им нека средства, не плата", каже Орбовић. 

Додаје да чим се касни са платом седам, 10, 15 дана треба ући у штрајкове. 

"Чим се плата не прими дужи временски период, месец, два, три, то се тешко решава. Морају 

синдикати раније да уђу у решавање тог питања", сматра Орбовић. 

Напомиње да је најбоље решење да "Гошу" преузме држава у своје власништво док је не 

стабилизује. 

"Ми смо пре пар година покренули иницијативу да се у Кривичном закону изврши измена, да 

се, када се не исплате три зараде, кривично одговора. То ипак није прихваћено", објашњава 

Орбовић. 

Говорећи о случају "Агрокор", каже да радници фирми у склопу "Агрокора" редовно примају 

плате и раде, али да је сада немогуће рећи какве ће бити последнице. 

"Надам се да ће држава морати ту да се умеша, а видећемо на који начин. Ради се о доборим 

фирмама које имају и производ и тржиште", напомиње Орбовић. 
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"Сигуран сам да ће држава морати да се умеша" 

Београд -- Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић каже да 12.000 
радника у систему Агрокора у Србији редовно раде и добијају плате. 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Видећемо да ли ће и какве ће бити последице, али сигуран сам да ће држава морати да се 
умеша, каже Орбовић за РТС. 

Он каже да је реч о добрим фирмама које имају производ и тржиште.  
 
Орбовић је говорио и о тешкој ситуацију у Гоши и најавио иницијативу да се 
изменама Кривичног законика уведе затворска казна за посладавце који не 
измирују редовно обавезе према радницима. 
 

"Промена власника за 24h - енигма је ко је" 

Београд -- Председник СССС Љубисав Орбовић је изјавио да се још не зна да ли је нови власник 
Гоше из Смедеревске Паланке у ствари стари власник из Словачке. 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Орбовић је најавио да ће тај синдикат поново покренути иницијативу да се изменама 
Кривичног закона предвиди затворска казна за послодавце који не плаћају раднике. 

На питање да ли ће се представник новог власника Гоше данас или сутра, како власници 
очекују, појавити у Гоши, Орбовић је рекао за РТС да се очекује долазак новог власника, али да 
се још не зна када ће се он појавити, као и да је 'највећа енигма' ко је нови власник.  
 
Словачка фирма "Жос Трнава" пренела је 100 одсто капитала и имовине Фабрике шинских 
возила Гоша из Смедеревске Паланке на компанију "Лиснарт холдингс лимитед" са седиштем 
на Кипру.  
 
"Ко је нови власник то је највећа енигма, да ли је нови власник стари власник или је то стварно 
нови власник и како је тако брзо дошло до промене власништва предузећа, скоро за 24 сата 
када се десио проблем", рекао је Орбовић.  
 
Он каже да ће се тек видети и која је визија тог новог власника за даље функционисање 
фабрике.  
 
"Пре пар година смо покренули иницијативу на Социјално-економском савету да измени 
Кривични закон тако да се када се не исплате три зараде, а мислимо да је много боље решење 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2017&mm=04&dd=11&nav_id=1249207
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2017&mm=04&dd=11&nav_id=1249207
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2017&mm=04&dd=11&nav_id=1249207
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две плате, да се кривично одговра. Да се мора завршити затвором или жестоком санкцијом 
санкционише, али нажалост то тада није прихваћено. Већ на првој наредној седници СЕС-а 
ћемо покренути ту иницијативу поново", нагласио је Орбовић.  
 
На пример, у Немачкој је предвиђена затворска казна од годину до три године у тим 
случајевима, а Орбовић истиче да је приликом недавне посете представника Европске 
конферендације синдиката речено да Србија неће добити зелено светло да уђе у ЕУ ако не буде 
санкционисала послодавце који је не плаћају раднике.  
 
Орбовић је казао да проблем са Гошом већ дуже траје и да је требало радници раније да уђу у 
штрајк - пошто се сада радницима дугује тридесетак плата.  
 
Он додаје да радници нису знали да им се не уплаћују доприноси и да су мислили да ће се 
ситуација решити када фирма буде добила послове.  
 
"Ако се касни више од 15 дана са платом треба ући у штрајкове да би се спречиле овакве 
ситуације. Ако се касни два или три месеца, то се после тешко враћа у нормално стање", 
нагласио је Орбовић.  
 
Према његовим речима, то је зачарани круг када се неко предузеће приватизује, нови власник 
га опљачка, па држава га опет преузима да би га поново подигла на ноге ради нове продаје.  
 
Влада Србије одобрила је у понедељак исплату једнократне помоћи од по 60.000 динара 
запосленима у привредном друштву Гоша, као и средства за оверу здравствених исправа 
запосленима. Републички фонд за здравствено осигурање извршиће оверу здравствених 
исправа, које ће важити наредних шест месеци.  
 
Премијер Александар Вучић је 7. априла био у Смедеревској Паланци, где је дошао на позив 
радника Гоше који штрајкују због неиспуњених обавеза према њима, укључујући неисплаћене 
плате и проблеме са здравственим књижицама, стажом и даљом судбином фирме. 
 

РТВ 

Орбовић: Највећа енигма нови власник Гоше 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је изјавио 

данас се још не зна да ли је нови власник Гоше из Смедеревске Паланке у ствари 

стари власник из Словачке и најавио да ће тај синдикат поново покренути 

иницијативу да се изменама Кривичног закона предвиди затворска казна за 

послодавце који не плаћају раднике. 



6 

 

На питање да ли ће се представник новог власника Гоше данас или сутра, како власници 

очекују, појавити у Гоши, Орбовић је рекао за РТС да се очекује долазак новог власника, али да 

се још не зна када ће се он појавити, као и да је 'највећа енигма' ко је нови власник. 

Словачка фирма "Жос Трнава" пренела је 100 одсто капитала и имовине Фабрике шинских 

возила Гоша из Смедеревске Паланке на компанију "Лиснарт холдингс лимитед" са седиштем 

на Кипру.ањуг (Д. Кујунџић) 

"Ко је нови власник то је највећа енигма, да ли је нови власник стари власник или је то стварно 

нови власник и како је тако брзо дошло до промене власништва предузећа, скоро за 24 сата 

када се десио проблем", рекао је Орбовић. 

Он каже да ће се тек видети и која је визија тог новог власника за даље функционисање 

фабрике. 

"Пре пар година смо покренули иницијативу на Социјално-економском савету да измени 

Кривични закон тако да се када се не исплате три зараде, а мислимо да је много боље решење 

две плате, да се кривично одговора. Да се мора завршити затвором или жестоком санкцијом 

санкционише, али нажалост то тада није прихваћено. Већ на првој наредној седници СЕС-а 

ћемо покренути ту иницијативу поново", нагласио је Орбовић. 

На пример, у Немачкој је предвиђена затворска казна од годину до три године у тим 

случајевима, а Орбовић истиче да је приликом недавне посете представника Европске 

конферендације синдиката речено да Србија неће добити зелено светло да уђе у ЕУ ако не буде 

санкционисала послодавце који је не плаћају раднике. 

Орбовић је казао да проблем са Гошом већ дуже траје и да је требало радници раније да уђу у 

штрајк - пошто се сада радницима дугује тридесетак плата. 

Он додаје да радници нису знали да им се не уплаћују доприноси и да су мислили да ће се 

ситуација решити када фирма буде добила послове. 

"Ако се касни више од 15 дана са платом треба ући у штрајкове да би се спречиле овакве 

ситуације. Ако се касни два или три месеца, то се после тешко враћа у нормално стање", 

нагласио је Орбовић. 

Према његовим речима, то је зачарани круг када се неко предузеће приватизује, нови власник 

га опљачка, па држава га опет преузима да би га поново подигла на ноге ради нове продаје. 

Влада Србије донела је јуче Закључак којим се одобравају средства за доделу једнократне 

помоћи у висини од по 60.000 динара запосленима у привредном друштву Гоша. 

Влада је, такође, на истој седници, донела Закључак којим се одобравају средства за оверу 

здравствених исправа запосленима, саопштила је владина Канцеларија за сарадњу с медијима. 

Републички фонд за здравствено осигурање извршиће оверу здравствених исправа, које ће 

важити наредних шест месеци. 

Премијер Александар Вучић је 7. априла био у Смедеревској Паланци, где је дошао на позив 

радника Гоше који штрајкују због неиспуњених обавеза према њима, укључујући неисплаћене 

плате и проблеме са здравственим књижицама, стажом и даљом судбином фирме. 
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Када је реч о Агрокору и 12.000 радника у систему те хрватске компаније у Србији, Орбовић 

наводи да они сада редовно раде и добијају плате. 

Видећемо да ли ће и какве ће бити последице, али сигуран сам да ће држава морати да се 

умеша, каже Орбовић и додаје да су то добре фирме које имају производ и тржиште. 

 

 

Орбовић: Највећа енигма ко је нови власник Гоше 

Извор: Танјуг  

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је изјавио 
данас се још не зна да ли је нови власник Гоше из Смедеревске Паланке у ствари 
стари власник из Словачке 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је изјавио данас се још не 

зна да ли је нови власник Гоше из Смедеревске Паланке у ствари стари власник из Словачке и 

најавио да ће тај синдикат поново покренути иницијативу да се изменама Кривичног закона 

предвиди затворска казна за послодавце који не плаћају раднике. 

На питање да ли ће се представник новог власника Гоше данас или сутра, како власници 

очекују, појавити у Гоши, Орбовић је рекао за РТС да се очекује долазак новог власника, али да 

се још не зна када ће се он појавити, као и да је 'највећа енигма' ко је нови власник. 

 

Словачка фирма "Жос Трнава" пренела је 100 одсто капитала и имовине Фабрике шинских 

возила Гоша из Смедеревске Паланке на компанију "Лиснарт холдингс лимитед" са седиштем 

на Кипру. 

 

"Ко је нови власник то је највећа енигма, да ли је нови власник стари власник или је то стварно 

нови власник и како је тако брзо дошло до промене власништва предузећа, скоро за 24 сата 

када се десио проблем", рекао је Орбовић. 

 

Он каже да ће се тек видети и која је визија тог новог власника за даљее функционисање 

фабрике. 

 

"Пре пар година смо покренули иницијативу на Социјално-економском савету да измени 

Кривични закон тако да се када се не исплате три зараде, а мислимо да је много боље решење 

две плате, да се кривично одговра. Да се мора завршити затвором или жестоком санкцијом 

санкционише, али нажалост то тада није прихваћено. Већ на првој наредној седници СЕС-а 

ћемо покренути ту иницијативу поново", нагласио је Орбовић. 

 

На пример, у Немачкој је предвиђена затворска казна од годину до три године у тим 
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случајевима, а Орбовић истиче да је приликом недавне посете представника Европске 

конферендације синдиката речено да Србија неће добити зелено светло да уђе у ЕУ ако не буде 

санкционисала послодавце који је не плаћају раднике. 

 

Орбовић је казао да проблем са Гошом већ дуже траје и да је требало радници раније да уђу у 

штрајк - пошто се сада радницима дугује тридесетак плата. 

 

Он додаје да радници нису знали да им се не уплаћују доприноси и да су мислили да ће се 

ситуација решити када фирма буде добила послове. 

 

"Ако се касни више од 15 дана са платом треба ући у штрајкове да би се спречиле овакве 

ситуације. Ако се касни два или три месеца, то се после тешко враћа у нормално стање", 

нагласио је Орбовић. 

 

Према његовим речима, то је зачарани круг када се неко предузеће приватизује, нови власник 

га опљачка, па држава га опет преузима да би га поново подигла на ноге ради нове продаје. 

 

Влада Србије донела је јуче Закључак којим се одобравају средства за доделу једнократне 

помоћи у висини од по 60.000 динара запосленима у привредном друштву Гоша. 

 

Влада је, такође, на истој седници, донела Закључак којим се одобравају средства за оверу 

здравствених исправа запосленима, саопштила је владина Канцеларија за сарадњу с медијима. 

 

Републички фонд за здравствено осигурање извршиће оверу здравствених исправа, које ће 

важити наредних шест месеци. 

 

Премијер Александар Вучић је 7. априла био у Смедеревској Паланци, где је дошао на позив 

радника Гоше који штрајкују због неиспуњених обавеза према њима, укључујући неисплаћене 

плате и проблеме са здравственим књижицама, стажом и даљом судбином фирме. 

 

Када је реч о Агрокору и 12.000 радника у систему те хрватске компаније у Србији, Орбовић 

наводи да они сада редовно раде и добијају плате. 

 

Видећемо да ли ће и какве ће бити последице, али сигуран сам да ће држава морати да се 

умеша, каже Орбовић и додаје да су то добре фирме које имају производ и тржиште. 

Наставља се штрајк у "Гоши" 

Аутор: Ј. И.   

Упркос државној помоћи од 60.000 динара. Траже 100.000 за сваког радника 

ШТРАЈК радника фабрике шинских возила "Гоша" у Смедеревској Паланци се наставља. Ово је 

одлука Штрајкачког одбора донета након посете премијера Александра Вучића. 
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- Захвални смо на једнократној помоћи коју ће нам Влада Србије упутити, али штрајк 

настављамо и остајемо при захтевима, а то је исплата по 100.000 динара сваком раднику, овера 

здравствених књижица, повезивање стажа, исплата плата месец за месец и осталих дуговања 

на десет рата - каже Бојан Ђорђевић из Штрајкачког одбора. 

Ђорђевић наводи да су, у знак добре воље, штрајкачи дозволили да преостали материјал, 

неискоришћен за израду делова за Жежељев мост изађе из погона, и предат је колегама у 

"Гоша ФОМ-у", који ће наставити овај посао. 

Незванично, до запослених у "Гоши" стигле су најаве да би у уторак или среду у фабрици могли 

да се појаве представници новог власника. Уместо фирме "ЖОС Трнава" из Словачке, ФШВ 

"Гоша" преузео је "Лиснарт холдингс лимитед" са седиштем на Кипру. 

Радницима се дугује двадесетак плата. Доприноси по основу социјалног осигурања уплаћени су 

до висине минималне зараде за 2012. и 2013. За претходне три године доприноси уопште нису 

плаћани. Од децембра 2013. запослени немају оверене здравствене књижице. 

ИСПЛАТА И ЗДРАВСТВЕНО 

ВЛАДА Србије донела је јуче Закључак којим се одобравају средства за доделу једнократне 

помоћи у висини од по 60.000 динара запосленима у "Гоша - Фабрика шинских возила" из 

Смедеревске Паланке. Одобрена су средства за оверу здравствених исправа запосленима, а 

Републички фонд за здравствено осигурање извршиће оверу здравствених исправа, које ће 

важити наредних шест месеци. 

Машиновође болују и због плате 

Аутор: З.Р.  

Запослени у "Србија возу" упозоравају да су у неравноправном положају у односу 
на колеге у другим јавним предузећима. Током марта чак 91 радник био на 
боловању. Шефови наредили ванредни лекарски преглед 

МАШИНОВОЂА који превози путнике, дању и ноћу, дежура на државни празник месец 

заврши са платом од око 50.000 динара. Његов колега по имену радног места, коме је 

послодавац једно друго јавно предузеће, а уместо грађана превози угаљ, у истом периоду 

заради скоро три пута више. У Удружењу машиновођа Србије тврде да је положај њихових 

чланова у "Србија возу" далеко лошији од запослених у другим јавним предузећима. У прилог 

тешким условима рада, које прате мала примања, наводе и чињеницу да је током марта готово 

100 машиновођа морало да оде на боловање. 

У Удружењу кажу да су под притиском шефова и директора машиновође почеле да се враћају 

на радна места иако неки нису ни здрави, ни способни за рад. 

- Писали смо дописе директору и Министарству саобраћаја, у којима тражимо повећање 

коефицијента и промену шаблона обрачуна радног времена - прича Миодраг Станић, 
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председник Удружења машиновођа. - Професија која је локомотива предузећа има јако лошу 

зараду у односу на посао који обавља. Нама не желе да повећају плате, а у исто време, дизани су 

коефицијенти за друга занимања у предузећу и то без промене Колективног уговора. Положај 

је неравноправан и у односу на колеге које обављају исти посао у другим фирмама, попут 

Електропривреде Србије. Тако машиновођа у ТЕНТ-у месечно заради и до 120.000 динара, а у 

"Србија возу" је основна зарада 31.222 динара. С тим што у ЕПС-у машиновође возе у пару, јер 

раде у двопоседу, док је овде по један радник распоређен на то место и за све одговоран. 

У "Србија возу" су потврдили да је од 17. до 25. марта 91 машиновођа отворио боловање и то 

највише у "Секцији за вучу возова Београд", где се разболело 56 радника. Они наводе да је до 

сада 65 машиновођа закључило боловање и вратило се на посао, тако да се преосталих 26 

сматра нормалним бројем одсутног особља. 

На питање "Новости" да ли је тачно да је радницима који су на боловању запрећено да ће бити 

позвани на ванредни лекарски преглед да би се утврдило да ли је одсуство са рада оправдано, у 

"Србија возу" одговарају да су то урадили због бриге за раднике. 

БРОЈКЕ 
* 453 Машиновођа је запослено у "Србија возу"  
 
* 55.000 Динара је просечна нето зарада машиновође у "Србија возу" 

- С обзиром да је неуобичајено велики број машиновођа започео боловање у истом временском 

периоду, а највише њих у Београду у првом тренутку смо се забринули због могућности појаве 

заразне болести - наводе у овом предузећу. - Потом смо посумњали у оправданост разлога 

одсуствовања са рада. Обратили смо се Републичком фонду за здравствено осигурање, како би 

првостепена лекарска комисија, у складу са Законом о раду и Закона о здравственом осигурању 

обавила додатне прегледе. 

Станић тврди да због услова рада, готово сваки машиновођа може отићи на боловање по више 

основа, јер су ретки они који немају здравствених проблема. Он упозорава да би притисци на 

раднике могли значајно да се одразе на безбедност саобраћаја, јер људи неће смети да иду на 

боловање, нити ће лекари смети да им га одобравају. 

ПРОФИТ КРОЈИ ПЛАТЕ 
 
У МИНИСТАРСТВУ државне управе и локалне самоуправе кажу да у оквиру јавног сектора, а у 
смислу Закона о платама запослених у јавном сектору, нису обухваћена јавна предузећа. - 
Зараде запослених у јавним предузећима не би могле да буду уређене по истим критеријумима 
и методолошком приступу као у јавном сектору, јер на зараде у ЈП кључно утичу захтеви 
тржишта и профита, односно њихово пословање које треба да опредељује запосленост, 
елементе зараде, додатке, увећање и остала примања - објашњавају у ресорном министарству. - 
Из тог разлога финансијски планови и програми пословања ЈП значајно утичу на висину 
зарада њихових запослених и зато зараде неретко варирају од једног јавног предузећа до 
другог. Важећи Закон о платама запослених у јавном сектору је инструмент којим се уређују 
плате у пружању државних услуга, којих углавном нема на тржишту, па не могу да се вреднују 
ни оне, ни запослени, простим поређењем са тржиштем. 
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Влада одобрила средства за помоћ радницима „Гоше", штрајк се 
наставља 

Влада Републике Србије донела је данас Закључак којим се одобравају средства за доделу 
једнократне помоћи у висини од по 60.000 динара запосленима у привредном друштву „Гоша - 
Фабрика шинских возила и путничких и специјалних вагона” из Смедеревске Паланке. 

Влада је, такође, на истој седници, донела Закључак којим се одобравају средства за оверу 
здравствених исправа запосленима, саопштила је владина Канцеларија за сарадњу с медијима. 

Републички фонд за здравствено осигурање извршиће оверу здравствених исправа, које ће 
важити наредних шест месеци. 

Премијер Александар Вучић је 7. априла био у Смедеревској Паланци, где је дошао на позив 
радника Гоше који штрајкују због неиспуњених обавеза према њима, укључујући неисплаћене 
плате и проблеме са здравственим књижицама, стажом и даљом судбином фирме. 

Он је тада рекао да је влада обезбедила средства за једнократну помоћ радницима Гоше од 
60.000 динара, да ће бити решено и питање овере њихових здравствених књижица, као и да ће 
евентуално повезивање радног стажа бити размотрено у разговору са власником компаније, а у 
зависности од тога да ли он намерава да наставити да послује. 

Најавио је да ће до 23. априла надлежни министри разговарати са власником, у жељи да 
посредује у решавању проблема. 

Премијер је објаснио да је дуг те фабрике према држави пет милиона евра, и подсетио да је 
„Гоша” приватизована јануара 2007, а да су проблеми почели већ крајем 2008. 

Он је указао и на чињеницу да, иако је „на папиру” од плата радника одузимано за пензијско и 
здравствено осигурање, тај новац није уплаћиван ПИО фонду, па је дуг према њему 3,2 
милиона евра. 

Новац узет од Фонда за развој, додао је Вучић, износи око 192 милиона динара, односно око 
милион и 700 хиљада евра, али ни он није оправдан. 

Вучић је обећао да ће се радницима обратити поново до Ђурђевдана. 

Како је тада рекао, сви знају и како је дошло до таквог стања у „Гоши”, али и у другим 
фабрикама, и која и чија је влада то урадила, али је приметио да је увек „он крив за све”, и за 
„оно што су ти оставили пре 10 година, а што не можемо да исправимо наредних 10”... 
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Радници Гоше одлучили да наставе штрајк 

Извор: Танјуг 

Радници Гоше одлучили су да наставе штрајк, а Милан Вујичић, председник штрајкачког 
одбора, казе за Танјуг да је одлука једногласна. 

Како је рекао, захтеву штрајкача додат је и онај за смену комплетног руководства фабрике. 

„Ми ћемо да проширимо захтеве, али тренутно немамо коме да их поставимо, јер руководство 
није у фабрици. Речено нам је у правној служби да је фирма приватна и да генерални директор 
одлучује о смени људи, да ми ту не можемо да утичемо”, каже Вујичић. 

Вујичић је рекао да су чули да је газда поставио новог директора фабрике, да, што се њих, 
радника, тиче, може да дође ко год хоће, али је поручио: 

„Док нам не исплате по 100.000 динара, не уплате радни стаж и среде здравствене књижице, од 
тога нема ништа”. 

Додао је да је захвалан на помоћи Владе Србије, односно једнократној помоћи, али истиче да 
остали њихови захтеви, а пре свега исплата неисплаћених зарада, нису ни упућени држави, већ 
власнику „Гоше, која је, иначе, приватизована још 2007, а недавно је променила власника. 

„Руководство је, међутим, глуво за наше захтеве”, рекао је Вујичић. 

 

 

Запослени у РТВ Крагујевац без 10 плата, неизвестан опстанак тог 
медија 

Извор: Бета  

Запослени у Радио телевизији Крагујевац (РТК) спремни су да уз подршку грађана од среде 

радикализују протесте уколико не почне реализација предизборних обећања на санацији 

последица катастрофалне приватизације и на опстанку те медијске куће, која су добили од 

владиних и градских челника. 

- Петиција са више од 10.500 потписа грађана Крагујевца очигледно није била довољан 

аргумент, ни за државу, нити за локалну самоуправу да санира последице лоше приватизације 

и обезбеди опстанак Радио телевизије Крагујевац, због чега сумњамо да је стварни постизборни 

интерес власти - опстанак медијског мрака у Крагујевцу и Шумадији - наводи се у саопштењу 

запослених и синдиката "Независност". 
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Запослени и синдикат подсећају да се њихова вишемесечна агонија наставља - да 60 

запослених није примило 10 плата а нису им плаћени ни доприноси, а нема назнака да ће 

заостале зараде бити исплаћене као ни да ће бити покренут радио-телевизијски програм. 

- У последњих 10 дана држава је обећала запосленима у РТВ Крагујевац социјални програм, 

повезивање стажа, оверене су им здравствене књижице, а донета је и измењена уредба која даје 

могућност да локалне самоуправа, уз захтев Министарству привреде и Влади, преузме медије 

код којих је раскинута приватизација, на период до 6 месеци - наводи се у саопштењу. 

После састанака делегације РТК са градоначелником Радомиром Николићем у петак, није 

постигнут договор о начину намирења свих заосталих зарада и деблокади рачуна, на основу 

потраживања те медијске куће од градске управе. Градоначелник није желео да се обавеже 

споразумом у вези са исплатом заосталих зарада, динамиком те исплате, нити да договори када 

ће Град преузети РТК и бити покренут програма РТК. 

Запослени због тога захтевају од градоначелника Крагујевца да до среде 12. априла пронађе 

начин за санирање тешког финанисијског стања у РТК, као последице лоше приватизације, 

коју је подржао раније и Град Крагујевац. 

Тражи се потписивање споразума између представника Града и запослених у РТК у вези са 

начином и динамиком исплате заосталих зарада у року у коме ће Град привремено да преузме 

ту медијску кућу и у којем ће бити покренут радио и тв програм. 

Од министара привреде, и културе и информисања захтева се да испуне обавезе у вези са 

опстанком РТК и да обезбеде њихову реализацију на нивоу локалне самоуправе. 

Саопштено је да је запосленима "доста више" усмених обећања државе, њених министарстава, 

као и градоначелника који је изразио спремност да санира стање, а сада одуговлачи и правда се 

тражењем "законског основа". 

Због оваквог односа запослени су враћени на почетак у својој борби за зарађене плате и 

физички опстанак, као и опстанак предузећа, наводи се у саопштењу. 

Они очекују хитно решавање захтева пошто су спремни да у супротном, у среду 12. априла 

радикализују протесте и позову грађане, потписнике петиције за опстанак РТВ Крагујевац, да 

их подрже. 
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Инспекција: На градилиштима и угоститељству петина радника на 
црно 

Извор: Бета  

Инспекторат за рад саопштио је данас да је током дводневног надзора на градилиштима, у 

хотелима, хостелима, мотелима и угоститељским објектима широм Србије, код 759 

контролисаних послодаваца затечено 2.348 радника, од којих је скоро петина ангажованих "на 

црно". 

У саопштењу Инспектората за рад, прецизирано је да је од 2.348 радника њих 460 било 

непријављено, а да је најдрастичнији пример откривен на два градилишта у Нишу, али и 

појединим угоститељским објектима у Крагујевцу, Краљеву и Врњачкој Бањи где ниједан 

затечени радник није био пријављен. 

"Непријављени радници су откривени код скоро половине послодаваца, односно код њих 324, а 

најдрастичнији примери су утврђени на два градилишта у Нишу, на којима су сви затечени 

(осам и девет радника) радили на црно, као и у једном угоститељском објекту у Крушевцу, у 

коме од 14 затечених радника 10 није било пријављено". 

Како се додаје у саопштењу у угоститељском објекту у Крагујевцу свих седам радника радило је 

"на црно", што је био случај и у два ресторана у Краљеву и Врњачкој Бањи, где је такође свих 

пет затечених радника било непријављено. 

Инспекција је због утврђених прекршаја поднела укупно 59 прекршајних пријава, издала два 

прекршајна налога и донела 192 решења за отклањање утврђених неправилности. 

Инспектори су открили и осам нерегистрованих субјеката, од којих се седам бавило 

угоститељством - по један у Смедеревској Паланци, Шапцу, Великом Градишту, Убу, Врању, 

Куршумлији и Прокупљу, и један услугама смештаја - у Кањижи. 

Инспектори су донели осам решења којима су нерегистрованим субјектима наложили да одмах 

покрену поступак за упис у регистар и забранили им даље обављање делатности до испуњења 

за то прописаних услова. 

 

Влада Србије одобрила помоћ радницима "Гоше", штрајк се ипак 
наставља 

Извор: Танјуг, М. Ђ.  

Влада Републике Србије донела је на данашњој седници Закључак којим се одобравају средства 

за доделу једнократне помоћи у висини од по 60.000 динара запосленима у привредном 

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/vulin-rad-na-crno-je-na-stetu-buducnosti-citave-jedne-generacije/yz7s0ke
http://www.blic.rs/vesti/drustvo/vulin-rad-na-crno-je-na-stetu-buducnosti-citave-jedne-generacije/yz7s0ke
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друштву "Гоша - Фабрика шинских возила и путничких и специјалних вагона" из Смедеревске 

Паланке. 

Влада је, такође, донела Закључак којим се одобравају средства за оверу здравствених исправа 

запосленима, саопштила је владина Канцеларија за сарадњу с медијима. 

Републички фонд за здравствено осигурање извршиће оверу здравствених исправа, које ће 

важити наредних шест месеци. 

Уз захвалност Влади, радници "Гоше" су ипак истог дана донели одлуку да наставе штрајк јер, 

како тврде, док не почну преговори са новим власницима фирме ниједан од проблема који су 

довели до штрајка не може да буде решен. 

 

Радници "Гоше" одлучили да наставе штрајк 

Извор: Бета, Танјуг  

Радници фабрике шинских возила "Гоша" у Смедеревској Паланци одлучили су данас да 

наставе штрајк, а Милан Вујичић, председник штрајкачког одбора, казе за Тањуг да је одлука 

једногласна. 

Како је рекао, захтеву штрајкача додат је и онај за смену комплетног руководства фабрике. 

- Ми ћемо да проширимо захтеве, али тренутно немамо коме да их поставимо, јер руководство 

није у фабрици. Речено нам је у правној служби да је фирма приватна и да генерални директор 

одлучује о смени људи, да ми ту не можемо да утичемо - каже Вујичић. 

Вујичић је рекао да су чули да је газда поставио новог директора фабрике, да, што се њих, 

радника, тиче, може да дође ко год хоће, али је поручио: "Док нам не исплате по 100.000 

динара, не уплате радни стаж и среде здраствене књижице, од тога нема ништа". 

Додао је да је захвалан на помоћи Владе Србије, односно једнократној помоћи, али истиче да 

остали њихови захтеви, а пре свега исплата неисплаћених зарада, нису ни упућени држави, већ 

власнику "Гоше, која је, иначе, приватизована јоš  2007, а недавно је променила власника. 

- Руководство је, медјутим, глуво за наше захтеве - рекао је Вујичић. 

Радници "Гоше" су у генералном штајку већ 15 дана, због неоверених здравствених књижица, 

стажа који им није уплаћиван четири године и због неисплаћених зарада. 

Фабрика шинских возила "Гоша" у дуговању је према држави од пет милиона евра. 
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На седници Владе данас или сутра биће донета одлука о овери здравствених књижица, као и 

исплати једнократне помоћи у висини од 60.000 динара линеарно за сваког запосленог из 

робних резерви. 
 

 

Циљ медијски мрак у Шумадији? 

Петиција са више од 10.500 потписа градјана Крагујевца очигледно није била довољан 
аргумент, ни за државу, ни за локалну самоуправу, да санира последице лоше приватизације и 
обезбеди опстанак Радио телевизије Крагујевац, саопштио је данас синдикат "Независност" 
РТК. 

Пише: ФоНет 
 

Синдикат због тога сумња да је стварни, постизборни интерес власти, "опстанак медијског 
мрака у Крагујевцу и Шумадији", наводи се у саопштењу. 

Запослени у Радио телевизији Крагујевац су поново обавестили јавност да се вишемесечна 
агонија наставља, 60 људи није примило 10 зарада и доприносе и нема назнака да ће ускоро 
добити заостале плате, као и да ће бити покренут радио и телевизијски програм, пише у 
саопштењу. 

У протеклих десет дана држава је обећала запосленима у РТВ Крагујевац социјални програм, 
повезивање стажа са нулом, оверене су им здравствене књижице, а донета је и измењена 
Уредба која даје могућност да локална самоуправа уз захтев Министарству привреде и Влади 
преузме медије код којих је раскинута приватизација на период не дужи од 6 месеци. 

После састанака делегације РТВ Крагујевац са градоначелником Крагујевца Радомиром 
Николићем није постигнут договор о начину намирења заосталих зарада на основу 
потраживања те медијске куће од градске управе, наводи се у саопштењу. 

Градоначелник није пристао на потписивање Споразума о динамици реализације заосталих 
зарада свим запосленима, а ни о поступању по измењеној Уредби и о року за покретање 
програма РТК, наводи синдикат. 

Синдикат зато захтева од градоначелника Крагујевца да до 12.априла пронадје начин за 
санирање тешког финансијског стања у РТК, које је последица катастрофалне приватизације 
коју је подржала градска власт својим одлукама, истакао је синдикат. 

Синдикат тражи да представници Града Крагујевца и репрезентативног Синдиката 
"Независност" Радио телевизије Крагујевац закључе споразум у коме ће да буде наведен 
прецизан рок за преузимање медијске куће и почетак емитовања програма. 
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У Споразуму мора да буду наведени рокови када и како ће се радницима који су одлучили да 
остану у предузећу, тако и запосленима који су се у анкети изјаснили за социјални програм, 
бити исплаћене зараде, доприноси и друга потраживања, прецизирао је синдикат. 

Од министра привреде и министра културе и информисања захтевамо да испуне обавезе које су 
преузели у вези са опстанком РТВ Крагујевац, као и да обезбеде реализацију обавеза на нивоу 
локалне самоуправе, истиче синдикат у 

саопштењу.  

 

Инспекција: Петина ради “на црно” 

Инспекторат за рад два дана је контролисао рад на градилиштима, у хотелима, хостелима, 
мотелима и угоститељским објектима и код 759 послодаваца затекао од 2.348 радника да је 
петина, 461 ангажована „на црно“, саопштило је данас Министарство рада. 

Пише: ФоНет 
Непријављени радници су откривени код скоро половине послодаваца, 324, а најдрастичнији 
примери су утврђени на два градилишта у Нишу, на којима су сви затечени, осам и девет 
радника, били ангажовани „на црно“, наводи се у саопштењу. Министарство истиче да је у 
једном угоститељском објекту у Крушевцу, од 14 затечених радника, 10 није пријављено. 

У угоститељском објекту у Крагујевцу свих седам радника је радило „на црно“, а то је био случај 
и у два ресторана у Краљеву и Врњачкој Бањи, где су такође сви затечени радници (по пет) 
били непријављени. Инспекција је поднела 59 прекршајних пријава, издала два прекршајна 
налога и донела 192 решења за отклањање утврђених неправилности. Инспектори су открили и 
осам нерегистрованих субјеката, од којих се седам бавило угоститељством, по један у 
Смедеревској Паланци, Шапцу, Великом Градишту, Убу, Врању, Куршумлији и Прокупљу и 
један услугама смештаја у Кањижи. Инспектори су донели осам решења којима су 
нерегистрованим субјектима наложили да одмах покрену поступак за упис у регистар и 
забранили им даље обављање делатности до испуњења услова.   

 

Штедња на капиталним инвестицијама 

* У прва два месеца ове године остварен суфицит у буџету од 11,5 милијарди 

динара, за 1,3 милијарде више него у 2016 * Док су укупни расходи на нивоу 

прошлогодишњих, капиталне инвестиције мање за 40 одсто 

Суфицит републичког буџета у прва два месеца износио је целих 11,5 милијарди динара, након 
што су укупни приходи били 167 милијарди динара, а расходи 155,5 милијарди. Овај вишак у 
буџету је за скоро 13 одсто већи него у истом периоду прошле године. 
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Пише: М. Обрадовић 
 

"Вишак" из прва два месеца састоји се од јануарског суфицита од 19 милијарди динара и 
дефицита у фебруару од 7,5 милијарди динара. 

Према саопштењу Министарства финансија, прелиминарни, јавности недоступни, подаци 
показују суфицит у прва три месеца од седам милијарди динара, што значи да је и у марту 
забележен мањак у државној каси од 4,5 милијарди динара. 

Када се рашчлане приходи и расходи буџета, упада у очи раст пореских прихода у јануару и 
фебруару 2017. у односу на иста два месеца прошле године од скоро 12 милијарди динара. 
Порасли су приходи од ПДВ-а за око три милијарде динара, али свега 1,3 одсто реално. С друге 
стране приходи од пореза на добит су већи за 2,5 милијарди, што је повећање од чак 30 одсто у 
односу на прошлу годину. 

Иначе приходи од ПДВ-а у земљи су за прва два месеца пали за чак 17 одсто у односу на 
прошлу годину, док је тај пад надокнадио ПДВ наплаћен на увоз робе. Занимљиво је да се 
оволики пад наплате ПДВ-а у земљи десио истовремено са растом промета робе на мало од 7,3 
одсто у прва два месеца ове у односу на исти период прошле године. У исто време држава је 
спроводила наградну игру са фискалним рачунима која је нашироко промовисана, а чији је 
крајњи циљ повећана наплата ПДВ-а. 

Према речима Милојка Арсића, професора на Економском факултету, очигледно је да бар у ова 
прва два месеца наградна игра није дала неки резултат. 

"Наплата ПДВ-а у земљи не одражава промет на мало, али ни раст индустријске производње", 
закључује Арсић. 

Приходи од пореза на доходак грађана већи су за 1,5 милијарди, али се убедљиво највише 
новца у државну касу слило од акциза, скоро пет милијарди динара више него у прва два 
месеца прошле године. Код акциза имамо реално (рачунајући инфлацију од 2,8 одсто) 
смањење прихода од акциза на нафтне деривате, али и раст од чак 22 одсто прихода од акциза 
на дуван. 

"Већа наплата акциза долази вероватно од већег промета с обзиром да су акцизе на дуван 
усклађиване само са инфлацијом. Такође у августу прошле године повећане су акцизе на струју, 
што је допринело већим приходима", објашњава Арсић. 

С друге стране, у јануару прошле године наплаћено је 12,7 милијарди динара по основу 
лиценци за коришћење мобилне мреже четврте генерације. Овај приход је изостао у овој 
години, па су за девет милијарди динара и мањи непорески приходи. 

Када се ради о трошењу новца пореских обвезника, приметно је погоршање структуре расхода. 
Наиме највеће уштеде су остварене на капиталним расходима. У прва два месеца прошле 
године потрошено је 6,6 милијарди динара на свим нивоима државе за инвестиције, док је 
прошле године то било 10,5 милијарди динара. 

"Структура расхода је лоша, капитални расходи су много више смањени од осталих расхода. 
Почетком прошле године капитални расходи су били мали, а ове године су значајно смањени. 
За јануар би то можда било и очекивано због хладног времена, али за фебруар то не важи. 
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Очигледно је да постоје проблеми у изградњи Коридора 10. Имали смо обећања да ће бити 
завршен до половине 2016, па до краја 2016, па до краја 2017, а ево сад имамо најаве да ће се и 
то пролонгирати", каже Арсић. 

У структури расхода види се и велики раст трошкова камата од скоро четири милијарде динара 
у односу на почетак прошле године, као и 2,35 милијарди динара више за активиране 
гаранције државе. С друге стране, за субвенције је потрошено три милијарде динара мање. 

Такође, на одређен раст броја формално запослених и веће уплате доприноса за пензије указују 
и мања издавања за ПИО фонд за скоро три милијарде динара у прва два месеца ове у односу 
на исти период прошле године. 

Треба рећи да ове године инфлација почиње поново да игра улогу у наплати пореских прихода, 
будући да је убрзала на 2,8 одсто (просек прва два месеца). 

 

Влада одобрила помоћ "Гоши", радници настављају штрајк 

Радници Гоше настављају са генералним штрајком, упркос томе што је Влада одобрила 
једнократну помоћ, речено је за Н1 из Штрајкачког одбора. 

Пише: Данас Онлине/ Н1 
  

Милан Вујичић из Штрајкачког одбора рекао је за Н1 да су чули да су добили новог генералног 
директора, и да га жељно ишчекују. Навео је да са штрајком настављају, да су јутрос то 
одлучили и да им и премијер Вучић, приликом посете у петак, није условио помоћ престанком 
штрајка. 

Влада Србије одобрила је данас једнократну помоћ од по 60.000 динара радницима фабрике 
шинских возила и путничких и спцепијалних вагаона Гоша из Смедеревске Паланке, 
саопштено је после седнице Владе. 

Закључком Владе одобрена су и средства за оверу здравствених књижица запосленима у Гоши 
која ће важити наредних шест месеци. 

Радници Гоше су у генералном штајку 15 дана, због неоверених здравствених књижица, стажа 
који им није уплаћиван четири године и због неисплаћених зарада, а данас ће одлучити да ли 
ће наставити штрајк. 

 

Шестовић: Агрокор држи регион будним 

Главни економиста Светске банке за Србију Лазар Шестовић изјавио је данас да је битно да се 
учини све што је могуће да би се заштитиле компаније које послују у систему "Агрокора" и 
оценио да је Влада Србије на време отворила ту тему. 
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Пише: Фонет 
 

Шестовић је рекао, гостујући у Дневнику РТС да се "Агрокор" поставља као највеће привредно 
предузеће у региону и да уколико дође до "потреса" овог система може доћи до смањења 
привредног раста. 

"Нажалост имали смо неколико година када није био висок раст српске привреде, он тек сада 
долази на нивое које би требало да има и то је охрабрујућа вест и за Србију и за регион. Србија 
извози у остатак региона, тако да се надамо да ће имати позитиван утицај. Раст може бити 
већи, али постоје екстерни ризици", објаснио је Шестовић. 

Шестовић сматра да постоји више врста ризика који могу да утичу на привредна предузећа. 

"Први се тиче Брегзита, како ће се одразити на курс евра и каматне стопе. 'Агрокор' је битан за 
регион, за Хрватску. Битно је да се не паничи и да се не изазивају ланчане реакције. Предузеће 
у Србији је проифтабилно и надам се да се неће остварити негативни утицаји", рекао је 
Шестовић. 

Истакао је да је "Агрокор" највећи проблем који све држи будним. 

"Битно је да владе у земљама реагују. Хрватска је покренула одређени сет мера, увођење свог 
менаџмента, могло је то и раније. Битно је да је Србија кренула раније, имали смо састанке, 
велика непознаница је да ли су биланси и књиге 'Агрокора' тачне. Добро је што се одржавају 
састанци јер се директно прича о величини проблема", закључио је Шестовић.  

 

 

Технолошки вишак због подршке протестима? 

Извор: Бета  

Од 30 радника крушевачке Трајал корпорације који су проглашени технолошким вишком 
четворо су чланови Одбора синдиката Слога у том предузећу, а међу њима су председник и 
потпредседник тог Одбора, рекао је данас агенцији Бета председник Одбора тог синдиката 
Владица Томашевић. 
 
"Данас ми је престао радни однос у Трајал корпорацији на основу решења о технолошком 
вишку које сам добио прошле недеље", рекао је Томашевић. 
 
Он је оценио да је циљ таквог поступка да се спречи деловање синдиката Слога у том 
предузећу. 
 
"Пословодство зна да је прекршен закон и да ће морати да ме врати на посао, али удаљавањем 
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четворо од седморо чланова Одбора синдиката из фабрике они гуше рад нашег синдиката, а 
наши чланови су и до сада имали проблеме", казао је Томашевић. 
 
Додао је да сматра да је, осим синдикалног деловања, разлог да буде проглашен технолошким 
вишком и то што је преко Фејсбука и лично позивао раднике те фабрике да подрже протесте 
младих, који се свако вече одржавају у Крушевцу, као и у још неколико градова у Србији. 
 
Синдикат Слога је, како је казао, обезбедио адвокате који ће помоћи радницима који су 
проглашени технолошким вишком да поднесу тужбе Основном суду и да се обрате инспекцији 
рада, додавши да ће тужбе поднети и поједини запослени који су "били натерани да се пријаве 
за социјални програм". 
 
У Трајалу је, према подацима синдиката Слога, у току спровођење добровољног социјалног 
програма за који се пријавило 130 радника, док је још 30 радника проглашено технолошким 
вишком. 
 
Радници који су проглашени технолошким вишком, према речима Томаћевића, најпре су 
одбили да се пријаве за социјални програм, потом су по казни слати на чишћење круга да би 
им затим била укинута радна места. 
 
У Трајал је, како је рекао, у последње време примљено више од 200 младих људи који раде по 
уговорима о привременим и повременим пословима, док се старији радници на овај начин 
отпуштају из сталног радног односа. 
 
Поводом проглашавања Владице Томашевића технолошким вишком, синдикат Слога је 
саопштио да сматра да је стварни разлог за удаљавање из фабрике "његово синдикално 
супротстављање директору и јавно позивање радника да подрже протесте и бунт 
незадовољства младих широм Србије и у самом граду Крушевцу". 
 
Синдикат Слога је најавио да ће због тога у уторак, 11. априла, подржати протест организације 
"Студентски фронт" пред Владом Србије на коме ће, између осталог, затражити смену и 
разрешење генералног директора Трајала Милоша Ненезића. 
 
У Трајал корпорацији агенцији Бета данас је речено да неће одговорити на питања о 
спровођењу социјалног програма и проглашавању технолошког вишка, која је Бета послала у 
петак, али да ће током недеље пословодство одржати конференцију за новинаре на којој ће 
представити постигнуте пословне резултате, те да ће то бити прилика за постављање питања. 

 

Трајал: Веселиновић изнео низ неистина и увреда 

Аутор текста: N1 

Трајал корпорација из Крушевца је, поводом гостовања председника Уједињеног 

синдиката Слога Жељка Веселиновића на Н1, упутила отворено писмо јавности 

поводом навода које је Веселиновић изрекао. 
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"Трајал Корпорација је приватизована крајем 2006. године и наредних седам година док је 

била у статусу је систематски урушавана и пропадала. Губици су до 2014. године сваке године 

износили више стотина милиона динара, понекад су прелазили чак и милијарду динара 

годишње", наводи се у писму и додаје да је о стању у Трајалу у том времену жалосно говорити и 

да је приватизација раскинута од стране државе након сигнала радника. 

"Јануара 2014. године је Милош Ненезић постављен за генералног директора Корпорације и за 

непуна два месеца је санирао најболније ране приватизације које су онемогућавале производњу 

и огромним залагањем и радом пуним одрицања покренуо производњу у свим фабрикама", 

објашњавају. 

Како стоји у отвореном писму, дуговања Трајал Корпорације у трогодишњем периоду од кад је 

Ненезић постављен су знатно смањена, а до краја 2017. би требало да буду преполовљени. 

"То је један од разлога зашто има пуну подршку руководства и радника Корпорације... Трајал 

Корпорација је 2016. годину завршила са позитивним пословним резултатом, први пут након 

приватизације", саопштили су у Трајалу и изразили очекивање да Ненезић буде признат као 

изузетно успешан и да буде награђен за "задивљујуће резултате овог трогодишњег рада". 

Говорећи о отказу Владици Томашевићу, председнику Удруженог синдиката Слога у 

крушевачкој фабрици Трајал, за кога Веселиновић тврди да је отпуштен јер је подржао Протест 

против диктатуре, наводе да је срамотно обмањивање јавности повезивање његовог отказа са 

студентским протестима који се одржавају. 

"Као што вам је познато, систематизација је ступила на снагу 1. марта 2017. године, где је због 

економичности пословања престала да постоји целина у којој је Томашевић радио, а радио је 

на пословима одржавања круга", поручују из крушевачке корпорације и додају да је 

Томашевић починио кривично дело. 

"Како Тужилаштво наводи у процесу који је у току, Владица Томашевић, који је представник 

Слоге, је починио кривично дело злоупотребе службеног положаја и прекорачења овлашћење. 

Прибавио је имовинску корист другом лицу у износу од 450.000 динара чиме је оштетио Трајал 

Корпорацију", кажу и додају да је истовремено и у Привредном суду у Краљеву у току поступак 

против Уједињених синдиката Слога јер трговинској радњи са којом је Томашевић склопио 

уговор није исплаћено 792.038 динара, као и да, као представник синдиката, није платио 

80.000 динара колико је остао дужан предузећу за продају огрева које се тим поводом обратило 

руководству Корпорације. 

"Како Ваш синдикат према нашој евиденцији има 41 члана, а Трајал Корпорација има 941 

радника, синдикат Слога у Трајалу није репрезентативан, нити је икада био", стоји у отвореном 

писму где још наводе да је Мартовским Програмом решавања вишка од 163 запослених, 32 
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исплаћено као технолошки вишак, од којих је четири члана Слоге, а 28 других синдиката у 

Трајалу. 

Трајал Корпорација у отвореном писму као доказ за тврдње нуди целокупну документацију на 

увид, а "за остале изречене лажи, обмане и увреде" најављују покретање адекватних законских 

процеса како би заштитили углед и успехе Корпорације. 

 

 


