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Радници "Агросемена" остављени на цедилу: Ни плате, нити отпремнине 

Аутор: Ј. ЛЕМАЈИЋ  

Радници суботичког "Агросемена" остављени на цедилу после увођења стечаја. Не 
могу у пензију, јер бивши газда четири године није уплаћивао доприносе 

КАДА су пре годину дана иницирали увођење стечаја, како би спасли имовину фирме у којој су 

провели више деценија, радници суботичког предузећа "Агросеме-Панонија" нису ни слутили 

да до данас неће добити заостале плате, ни отпремнине, нити ће им бити уплаћен радни стаж. 

Остављени су на цедилу. Већини сада једино преостаје да чека пензију, али ни њу не могу да 

добију јер бивши послодавац четири године није измиривао обавезе према ПИО фонду. 

- Да бих добила пензију, треба сама да уплатим 260 хиљада динара. Од чега када нам нису 

исплаћене ни отпремнине, нити седам плата из 2016. године - прича нам своју муку Катарина 

Дулић, која је у предузећу за семенарску производњу радила 33 године. - Све је почело 

почетком јула 2015. године, када смо сви послати на годишње одморе, али тада нисмо знали да 

се никада више нећемо вратити у фирму. После смо добили решења за плаћено одсуство, 

почеле су да изостају зараде, са представницима синдиката покушали смо да уђемо у фирму, 

али нам то није дозволило приватно обезбеђење новог власника. Обратили смо се на адресе 20 

институција и нико нам до сада није помогао. 

"Агросеме-Панонију", али само непокретну имовину, објекте и силос, у међувремену је купила 

аустријска фирма "Адванс сид", која је запослила 18 бивших радника. У купопродајни уговор 

нису ушле машине и опрема, од чије продаје је требало да се намире потраживања. Само дуг 

према ПИО фонду износи 160 милиона динара, док радницима нису исплаћене отпремнине од 

400.000 до 1,2 милиона динара. 

- Аустријско предузеће је користило машине, али није плаћало закуп опреме и уређаја ни пре 

ни после стечаја. Чак и када је понудило да плаћа 3.000 евра месечно, стечајни управник је то 

одбио, јер је сматрао да је мало - предочава Вања Драгојловић, председник УГ "Солидарност", и 

наводи и друге неправилности које су пратиле стечајни поступак. - Попис имовине није урађен, 

него је на бази преузете документације, наводно, извршен инвентар, али смо увидом у списак 

нашли да на њему нема стана у Крагујевцу, пруге, контејнера за чување запаљивих 

материјала...  

 

УСАМЉЕНИ 

РАДНИЦИ суботичке фирме немају свог представника, ништа им се не говори, а у последњи 

тренутак су послали захтев републичком фонду "Солидарност" да им помогну. 
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Раднике вређали, а нису их плаћали 

Менаџери Жос „Трнаве”, који нису исплатили 15 плата, раднике су по доласку у „Гошу”, 

описивали као радикалне, преке и нераднике 

Аутор: Аница Телесковић  

„Да се више ради, а мање празнује и болује”, ово је радницима „Гоше” 20. јануара 2008. године 
поручио Мариан Чапкович, тадашњи генерални директор фабрике вагона из Смедеревске 
Паланке. Било је то само годину дана пошто је Жос „Трнава” из Словачке купила „Гошу” и само 
неколико месеци пошто је Агенција за страна улагања и промоцију извоза ову компанију 
прогласила за извозника године.   

„У почетку смо приметили да једног дана сви дођу на посао, а да већ следећег нема по 40 до 60 
радника. Нисмо могли да схватимо зашто је то тако кад нема ни грипа, ни слава. Израчунали 
смо да годишњи одмори, славе, празници, боловања ’поједу’ 33 одсто времена предвиђеног за 
рад” жалио се Чапкович у интервјуу „Политици” пре скоро десет година. 

 

 

Шарчевић: Закон о дуалном образовању усклађен са синдикатима 

Извор: Танјуг  

Министар просвете Младен Шарчевић изјавио је данас да у процес дуалног образовања Србија 

улази са законодаваним оквиром и истакао да је законски предлог о дуалном образовању пре 

неколико дана усклађен са представницима синдиката. 

Он је, приликом посете Техничкој школи у Оџацима, истакао да је сарадња те школе и фабрике 

аутомобилске опреме "Магна" доказ да је уродило плодом оно што министарство чини од 

јесени. 

- Идеја о заједничком раду на плану уписа у средње школе дала је резултате - рекао је министар 

Шарчевић. 

Саветница за дуално образовање у министарству просвете Габријела Грујић нагласила је да ће 

од јесени у Техничкој школи у сарадњи са "Магном" бити уведен образовни профил модни 

кројач, а реч је о профилу који је измењен како би боље одговорио потребама тржишта рада. 

http://www.politika.rs/scc/autor/687/Anica-Teleskovic


4 

 

Директор "Магне" Миро Видошевић је нагласио да је та компанија спремна да и новчано, са 

5.000 динара месечно, стипендира ученике који ће од септембра практичне вештине стицати у 

њиховим производним погонима. 

- Наш план је да у Оџацима останемо много година и да развијамо пословање. Тренутно 

запошљавамо 1.150 радника, али да би проширили производњу требаће нам континуиран 

прилив стручног кадра - рекао је Видошевић. 

Дуално образовање било је и тема састанака у Вршцу и посете Средњој стручној школи "4 јул". 

На састанку са предстваницима компанија које се баве друмским транспортом и шпедицијом 

представљена је намера школе и компанија да од наредне школске године у дуални систем 

образовања уђе образовни профил возач моторних возила. 

Директорка школе Аница Грачанин истакла је позитивно искуство када јер реч о образованом 

профилу месар који је уведен у сарадњи са компанијом "Меркатор", а која је показала 

интересовање да прошири сарадњу и на финансијски део од наредне школске године. 

 

Месечна инфлација у марту 0,2 одсто, међугодишња 3,6 одсто 

Извор: Танјуг  

Инфлација у Србији је у марту 2017. порасла за 0,2 одсто у односу на фебруар, док је у односу на 

исти месец прошле године повећана за 3,6 процената, саопштио је данас Републички завод за 

статистику. 

У односу на децембар 2016, индекс потрошачких цена, који представља меру просечне промене 

малопродајних цена робе и услуга које се користе за личну потрошњу, забележио је раст од 2,4 

одсто. 

У марту су, на месечном нивоу, поскупеле услуге комуникација за 4,4 процента, затим 

здравство и образовање за по 0,4 одсто, а намештај, покућство и текуће одржавање стана за 0,3 

одсто. 

Цене хране и безалкохолних пића, транспорта, алкохолних пића и дувана и ресторана и хотела 

порасле су за по 0,1 одсто у односу на фебруар. 

С друге стране, појефтинили су рекреација и култура за 1,0 проценат, одећа и обућа за 0,6 и 

стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива за 0,2 одсто. 

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале, наводи се у саопштењу. 
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Наставак штрајка у "Гоши" 

Око 250 радника фабрике "Гоша шинска возила" из Смедеревске Паланке наставило је штрајк 
започет пре 16 дана, уз захтев за исплатом свих заосталих зарада и повезивање радног стажа. 

Пише: Н. Д. 
  

Њиме је током данашњег дана требало да буде исплаћена једнократна помоћ од 60.000 динара, 
коју је одобрила Влада након посете премијера Александра Вучића Гоши. 

Председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић изјавио је Фонету да се штрајк наставља јер 
нико од представника фабричког менаџмента и страних власника "не жели да разговара о 
радничким захтевима". 

"Спремни смо за преговоре о решавању кризе у фабрици, али друга страна то не жели. Због 
тога ћемо наставити да штрајкујемо до испуњења наших захтева који се превасходно односе на 
исплату свих заосталих зарада и повезивање радног стажа", рекао је Вујичић. Он је изјавио да је 
бивши власник фабрике остао дужан радницима за неисплаћене плате око 1,8 милиона евра. 

"То је од 500.000 до милион динара по запосленом, што је за нас огроман новац. Нећемо 
опростити тај дуг, без обзира што је бивши власник "ЖОС Трнава" из Словачке фабрику продао 
фирми са Кипра", рекао је Вујичић. 

Он је додао да је доскорашњи власник из Словачке оставио за собом милионске дугове и према 
држави и добављачима. 

"Држави је остао дужан више од четири милиона евра за доприносе за пензијско и инвалидско 
осигурање", изјавио је Вујичић. 

 

Шарчевич: Дуално образовање даје резултате 

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић посетио је данас општине 
Оџаци и Врбас и школе које ће од јесени увести дуално образовање. 

Пише: Фонет 
 

У Техничкој школи у Оџацима министар и саветница за дуално образовање Габријела Грујић 

разговрали су са руководством школе и представницима фабрике аутомобилске опреме 

”Магна”. Од јесени ће у Техничкој школи у сарадњи са ”Магном” бити уведен образовни 

профил Модни кројач. 
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Реч је о профилу који је измењен како би боље одговорио потребама тржишта рада и који је као 
такав недавно верификован, рекла је Грујић, наводи се у саопштењу. 

Фабрика аутомобилске опреме већ је остварила сарадњи у са школом. Миро Видошевић, 
директор Магне, је нагласио да је та компанија спремна да и новчано, са 5.000 динара месечно, 
стипендира ученике који ће од септембра практичне вештине стицати у њиховим производним 
погонима. 

- Наш план је да у Оџацима останемо много година и да развијамо пословање. Тренутно 
запошљавамо 1.150 радника, али да би проширили производњу требаће нам континуиран 
прилив стручног кадра, рекао је Видошевић. 

Сарадња коју су успоставили ова школа и компанија доказ је да је оно што чинимо од јесени 
уродило плодом, и да је идеја о заједничком раду на плану уписа у средње школе дала 
резултате, рекао је Шарчевић. 

 

 

Најзад: Повећање ПЛАТА установама културе 

Радници запослени у установама културе и Предшколске установе (ПУ) “Наше 
дете” у Врању добиће повећање плата од пет одсто, сазнаје ОК Радио. 

То је представницима синдиката уустановама културе и ПУ Врање саопштио градоначелник 
Слободан Миленковић. 
 
Ради се у усклађивању зарада са новом ценом рада из децембра 2016. године, која 
износи 2.512,45 динара. 
 
Ове корекције су извршене у добром делу локалних самоуправа у Србији, али не и у Врању. 
 
Због тога је 16. марта организован састанак по налогу председника Владе Србије са 
градоначеницима градова и општина који нису извршили исплату. 
 
Тада је наложено тим самоуправама да изврше обрачуне по новој цени рада, уз сталну 
консултацију са Министарством финасија. 
 
Градска већница за образовање и културу Зорица Јовић каже за ОК Радио да је 
градоначелник Слободан Миленковић крајем прошлог месеца одржао састанак 
са представницима синдиката на којем је договорено повећање плата од пет одсто. 
 
- Повећање ће уследити највероватније од априлске плате. 
 
Све нам зависи од буџета, јер мора да се уради корекција те буџетске позиције, али ће повећања 

http://www.okradio.rs/vesti/lokalne/najzad-povecanje-plata-ustanovama-kulture_62821.html
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сигурно бити – каже Јовићева. 
 
Све локалне самоуправе које нису извршиле усклађивање зарада у претходном периоду, биће 
дужне да до краја месеца поднесу извештај око исплата зарада по договору са састанка. 
 
Поред Врања, на том списку су 
и Крагујевац, Ниш, Лесковац, Бор, Инђија, Ивањица, Уб, Арилје, Зајечар,Смедеревска 
Паланка и још четрдесетак локалних самоуправа. 
 

 


