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Гоша - запослени свим средствима против стечаја 
Извор:ФоНет 
 
Синдикална организација "Гоша шинска возила" из Смедеревске Паланке изразила је 
забринутост због стечајног поступка фабрике, који је најављен упркос поновном покретању 
производње и најави закључења великог уговора који би им обезбедио вишегодишње 
пословање. 
На данашњем заједничком састанку са руководством Савеза самосталних синдиката Србије 
договорено је да се упути захтев за хитан пријем у Министарству привреде, како би запослени у 
тој фабрици сазнали потпуне информације о њиховој и о судбини предузећа. 
Држава није санкционисала криминалне радње словачког власника, због чега ће, изгледа, 
поново радници бити жртве нечијег неодговорног понашања, наводи се у саопштењу. 
Синдикат и запослени у "Гоши" ће се свим средствима синдикалне борбе, који укључују и 
радикалне мере, борити против увођења стечаја у ту фабрику. 
 

 

 
 
 

Синдикат Гоше тражи хитан пријем у Министарство привреде 
Извор: Бета  

 

Синдикат Гоше из Смедеревске Паланке одлучио је да се свим средствима синдикалне борбе, 
који укључују и радикалне мере, бори против увођења стечаја у ту фабрику шинских возила, 
саопштио је Савез самосталних синдиката Србије. 
На данашњем састанку синдиката Гоше и руководства СССС-а договорено је да се упути захтев 
за хитан пријем у Министарству привреде, како би запослени у тој фабрици сазнали потпуне 
информације о њиховој и о судбини предузећа. 
Радници Гоше су забринути што је најављен стечај фабрике иако је покренута производња и у 
припреми је уговор који би им обезбедио вишегодишње пословање. 
"Нема никакве логике да се, након свих напора запослених да очувају фабрику, која је после 
полугодишњег штрајка поново почела да ради и испуњава уговорне обавезе, фабрика затвори и 
изгубе послови који ће радницима обезбедити зараду, а држави профит", наводи се у 
саопштењу. 
Додаје се да држава није санкционисала криминалне радње словачког власника фабрике, због 
чега ће, изгледа, поново радници бити жртве нечијег неодговорног понашања. 
Предлог за увођење стечаја у Гоши поднела је београдска фирма Капитал консалтинг 2017 која 
је потраживање од 400.000 евра откупила од бившег власника те фабрике, словачког ЖОС-а. 
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ЖОС Трнава је у априлу ове године продала Гошу кипарској фирми Лиснарт која је остала 
дужна радницима плате за око две године.  
Радници Гоше су од марта ове године били у штрајку, због неисплаћених плата и доприноса, 
све до септембра када су уговорени нови послови и нови власник почео да исплаћује заостале 
дугове.  
До сада је Лиснарт исплатио око 190.000 динара дуга по раднику а дугује им се по око 600.000 
до 800.000 динара, зависно од висине плате.  
 

 

 
 

Синдикати: Свим средствима против стечаја у Гоши 
Пише: ФоНет 
 
Синдикална организација "Гоша шинска возила" из Смедеревске Паланке изразила је 
забринутост због стечајног поступка фабрике, који је најављен упркос поновном покретању 
производње и најави закључења великог уговора који би им обезбедио вишегодишње 
пословање. 
На данашњем заједничком састанку са руководством Савеза самосталних синдиката Србије 
договорено је да се упути захтев за хитан пријем у Министарству привреде, како би запослени у 
тој фабрици сазнали потпуне информације о њиховој и о судбини предузећа. 
Држава није санкционисала криминалне радње словачког власника, због чега ће, изгледа, 
поново радници бити жртве нечијег неодговорног понашања, наводи се у саопштењу. 
Синдикат и запослени у "Гоши" ће се свим средствима синдикалне борбе, који укључују и 
радикалне мере, борити против увођења стечаја у ту фабрику. 
 

 
Радници Гоше нису пустили новог директора у фабрику 
Пише: Љ. Буквић 
 
Радници Гоше нису данас пустили у фабрику новог директора Радишу Савића, који је на том 
месту требало да замени бившег, тек отпуштеног, директора Милутина Шћепановића.  
Тако су после шест месеци константног штрајка и месец дана рада запослени у фабрици 
шинских возила у Смедеревској Паланци поново кренули у штрајк. 
- Почели смо штрајк, али радимо нормално. Једино што нисмо дозволили новом директору 
Радиши Савићу да уђе данас у фабрику. Газда је сменио бившег директора и послао новог, 
таман кад смо са Шћепановићем потписали договор око исплате дуга радницима - каже за 
Данас председник штрајкачког одбора у Гоши Милан Вујичић. 
Договор са Шћепановићем, после ког је прекинут шестомесечни штрајк радника којима је 
бивши власник ЖОС Трнава остао дужан 1,8 милиона евра, између осталог, подразумевао је 
продају вагона и постоља од чега би радници наплатили дуг. 
- Договор је био да од продаје плавих вагона радницима буде исплаћено од 150.000 до 200.000 
динара по запосленом, а од продаје постоља Иранцима још део дуга. Међутим, послали су 
новог директора који сада може да дође и каже да од тога нема ништа јер он ништа није 
потписао - истиче Вујичић. Наводно, Шћепановић је смењен због тога што је стао на страну 
радника, а не власника. 
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Након месец дана нормализације рада у Гоши, пре неколико дана искрсла је вест да ћерка 
фирма ЖОС Трнаве, која је Гошу продала кипарској компанији Лиснарт холдинг почетком 
априла, покреће стечај и то за износ од 400.000 евра. Суд ће о покретању стечаја одлучивати 
16. новембра тако да радницима у фабрици шинских возила није јасно због чега се неколико 
дана пред ту одлуку мења директор у фирми. "Очигледно су га послали да нешто уради, али ми 
то нећемо дозволити", истиче Вујичић. 
Словачка ЖОС Трнава је Гошу продала кипарској фирми за 4,2 милиона евра, али пре тога 
остала је дужна 1,8 милиона евра радницима и четири милиона евра држави Србије за порез. 
 
 

Брнабић: Приче о “Гоши” су напад на моју породицу 
Пише: ФоНет 
 
Председница Владе Србије Ана Брнабић изјавила је данас да нема никакве везе са 
приватизацијом фабрике "Гоша", као ни чланови њене породице. 
Тврдње да је мој брат откупио дуг "Гоше" представљају напад на моју породицу, која трпи због 
одлуке да уђем у Владу. Мој брат има посао у мултинационалној компанији, који не може бити 
транспарентнији, рекла је Ана Брнабић одговарајући на питања новинара који су 
присуствовали представљању "Беле књиге 2017" Савета страних инвеститора. 
Нисам чула ни инсинуацију било каквог доказа за такве тврдње. Ради се о недостатку 
политичког морала и одговорности. Срамота ме је да демантујем такве ствари, изјавила је 
Брнабић уз констатацију да је Влада покушала да помогне радницима "Гоше". 
Брнабић је позвала надлежне органе да реагују уколико има основа у писањима Мреже за 
истраживање криминала и корупције (КРИК) о министру Ненаду Поповићу и отварању оф шор 
рачуна у такозваним "Рајским документима". 
Поповићева изјава је била јасна - да нема оф шор компаније. Ако је то тачно, нема основа за 
његову моралну одговорност, рекла је Брнабић. 
Брнабић је изјавила да не постоје никаква размимоилажења са потпредседницом Владе 
Зораном Михајловић. 
У сваком тиму постоје погрешне реакције. Ценим рад Зоране Михајловић и идемо даље, важно 
је да радимо као тим и потпуно стојим иза ње, рекла је Брнабић.  
 

 

 
 

Срби разумеју да им ММФ помаже 
Аутор: Аница Телесковић 

 

Волим да дођем овде, моји утисци о Србији су позитивни. После скоро три године примене 
програма могу да кажем да су резултати много бољи него што је било ко очекивао у фебруару 
2015. Овим речима Џејмс Руф, шеф Мисије Међународног монетарног фонда (ММФ), сумира 
осму и последњу ревизију аранжмана из предострожности. 
– На почетку програма постојале су велике неравнотеже у српској економији, а то је посебно 
било видљиво у буџету. 
Ви сте у то време били у Пољској? 

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


6 

 

Тачно. Из Пољске сам посматрао шта се дешава у Србији и ситуација је била далеко од 
идеалне. Али, српска влада се одлучно прихватила решавања тих проблема у оквиру 
аранжмана са ММФ-ом и сада можемо да видимо да је фискална ситуација потпуно 
преокренута. На крају ове године буџет државе биће у суфициту, а пре него што смо почели 
програм дефицит је износио 6,5 одсто. Јавни дуг, који је пре програма убрзано растао, сада је у 
паду. Камате по којима се данас задужују држава, становништво и привреда много су ниже него 
што су биле, и то је одраз поверења. Економска активност расте. Удео проблематичних кредита 
је смањен, незапосленост такође. Такав преокрет је импресиван. 
 

 

 
 
Брнабић: Од 1. јануара већи неопорезиви део зарада 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Премијерка Србије Ана Брнабић је изјавила данас да ће до краја године донета мера 

о повећању неопорезивог дела зарада, која ће се примењивати од 1. јануара 2018. године. 

"Не можмео још да кажемо колико, пошто сада  завршавамо анализе", рекла је Брнабић 
новинарима подсетивши да је сада тај износ 11.790 динара. 
Бранбић је рекла да ће то растеретити послодавце и да ће се видети да ли ће они више 
пријављивати раднике, односно какви ће бити ефекти те мере. 
Ако ефекти те мере буду добри, биће настављено са мерама за растерећење послодаваца, 
додала је премијерка. 
Она је рекла и да је велика ствар постигнута за 350.000 људи који примају минималац, пошто 
је договорено повећање минималца за 10 одсто. 
 

 

 
 
Синдикат Гоше жели хитан пријем у Министарству привреде 
Извор:Бета 

 

Синдикат Гоше из Смедеревске Паланке одлучио је да се свим средствима синдикалне борбе, 
који укључују и радикалне мере, бори против увођења стечаја у ту фабрику шинских возила, 
саопштио је Савез самосталних синдиката Србије. 
На данашњем састанку синдиката Гоше и руководства СССС-а договорено је да се упути захтев 
за хитан пријем у Министарству привреде, како би запослени у тој фабрици сазнали потпуне 
информације о њиховој и о судбини предузећа. 
Радници Гоше су забринути што је најављен стечај фабрике иако је покренута производња 
и у припреми је уговор који би им обезбедио вишегодишње пословање. 

http://rs.n1info.com/a339212/Biznis/Predlozeno-uvodjenje-stecaja-u-Gosu-zaposleni-protiv-toga-kaze-Milan-Vujicic.html
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"Нема никакве логике да се, након свих напора запослених да очувају фабрику, која је после 
полугодишњег штрајка поново почела да ради и испуњава уговорне обавезе, фабрика затвори и 
изгубе послови који ће радницима обезбедити зараду, а држави профит", наводи се у 
саопштењу. 
Додаје се да "држава није санкционисала криминалне радње словачког власника фабрике, због 
чега ће, изгледа, поново радници бити жртве нечијег неодговорног понашања". 
Предлог за увођење стечаја у Гоши поднела је београдска фирма Капитал консалтинг 2017 која 
је потраживање од 400.000 евра откупила од бившег власника те фабрике, словачког ЖОС-а. 
ЖОС Трнава је у априлу ове године продала Гошу кипарској фирми Лиснарт која је остала 
дужна радницима плате за око две године.  
Радници Гоше су од марта ове године били у штрајку, због неисплаћених плата и доприноса, 
све до септембра када су уговорени нови послови и нови власник почео да 
исплаћује заостале дугове.  
До сада је Лиснарт исплатио око 190.000 динара дуга по раднику а дугује им се по око 600.000 
до 800.000 динара, зависно од висине плате.  
 

 

 
 
Синдикат Гоше најавио радикалне мере како би спречио стечај 
фабрике 
Извор:Бета 
 
Синдикат Гоше из Смедеревске Паланке одлучио је данас да се свим средствима синдикалне 
борбе, који укључују и радикалне мере, бори против увођења стечаја у ту фабрику шинских 
возила, саопштио је Савез самосталних синдиката Србије (СССС).  
На данашњем састанку синдиката Гоше и руководства СССС-а договорено је да се упути захтев 
за хитан пријем у Министарству привреде, како би запослени у тој фабрици сазнали потпуне 
информације о њиховој и о судбини предузећа. 
Радници Гоше су забринути што је најављен стечај фабрике иако је покренута призводња и у 
припреми је уговор који би им обезбедио вишегодишње пословање. 
"Нема никакве логике да се, након свих напора запослених да очувају фабрику, која је после 
полугодишњег штрајка поново почела да ради и испуњава уговорне обавезе, фабрика затвори и 
изгубе послови који ће радницима обезбедити зараду, а држави профит", наводи се у 
саопштењу. 
Додаје се да "држава није санкционисала криминалне радње словачког власника фабрике, због 
чега ће, изгледа, поново радници бити жртве нечијег неодговорног понашања". 
Предлог за увођење стечаја у Гоши поднела је београдска фирма Капитал консалтинг 2017 која 
је потраживање од 400.000 евра откупила од бившег власника те фабрике, словачког ЖОС-а. 
ЖОС Трнава је априла ове године продала Гошу кипарској фирми Лиснарт која је остала дужна 
радницима плате за око две године. 
Радници Гоше су од марта ове године штрајковали због неисплаћених плата и доприноса све 
до септембра када су уговорени нови послови и нови власник почео да исплаћује заостале 
дугове. 

http://rs.n1info.com/a318155/Biznis/Gosa-opet-radi.html
http://rs.n1info.com/a318155/Biznis/Gosa-opet-radi.html
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До сада је Лиснарт исплатио око 190.000 динара дуга по раднику а дугује им се по око 600.000 
до 800.000 динара, зависно од висине плате. 
 

 
Демонстрације у Румунији због новог пореског оптерећења радника 
Извор: Бета  
 
Више од 1.000 људи протестовало је вечерас у Румунији након што је влада те земље 
одобрила меру којом је предвиђено да радници плаћају таксе из области социјалног 
осигурања које тренутно плаћају послодавци.  
Око 500 људи протестовало је раније данас испред владиних канцеларија због нове мере која је 
уведена, а поједини демонстранти узвикивали су да је тај "порески пропис национална 
катастрофа". 
Тај протест постепено је смањен, међутим увече се испед главних канцеларија Владе Румуније 
окупило више од 1.000 људи који су викали: "Доле, доле, доле лажовска влада". 
Председник Румуније Клаус Јоханис, синдикати, удружења инвеститора и грађани противе се 
променама, док министар финансија Јонут Миса сматра да ће од нове мере корист имати и 
компаније и запослени. 
У Румунији су до сада таксе из области социјалног осигурања заједнички плаћали радници и 
послодавци. 
Најнижи курс леја према евру од 2012. забележен је данас, па евро вреди 4,61 леј. 
 

 

 
 
"ПО МЕРИ И РАДНИКА И ИНВЕСТИТОРА" Ђорђевић: У плану измене 
закона о раду и о штрајку  
Извор:Танјуг 
 
Измене и допуне Закона о раду и Закона о штрајку, али и других закона којима се побољшава 
пословна клима у Србији су у току и на њима ради ресорно министарство, изјавио је данас 
министар рада Зоран Ђиорђевић. 
- Планирамо имену Закона о раду, закон о штрајку и других закона који треба да побољшају 
услове за инвестирање. Прописи треба да погодују привлачењу инвеститора, али и радницима, 
јер кад су радници задовољни онда нема протеста, а то је добро и за послодавце - рекао је 
Ђођевић на представљању публикације "Бела књига 2017" Савета страних инвеститора у 
Србији. 
Да би се предвидело где су потребни радници посебих струка, држава ради и на 
преквалификацијама и увођењу дуалног образовања, рекао је министар. 
Када је реч о социјалним картама, дигитализацију ће ресорно министарство користити за 
израду тих карата, "да постоји сигурнија и боља визија за раднике у Србији", навео је министар. 
Он је рекао да је приоритет владе и борба против рада на црно јер то повећава конкурентност 
земље и нагласио да већина послодаваца у Србији послује у законом предвиђеним оквирима. 
Ђорђевић је додао и да Србија жели да донесе закон о лизингу радне снаге и закон о раду 
странаца. 
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Страни инвеститори у "Белој књизи": Похвале за грађевинарство, 
транспорт и дуванску индустрију, али шта је с реституцијом и 
порезима?  
Извор:Танјуг 

 

Србија је за 12 месеци, од октобра прошле године, остварила највећи напредак у 
грађевинарству, заштити корисника финансијских услуга, транспорту и дуванској индустрији, 
а најмањи у погледу Закона о привредним друштвима, опорезивању добити правних лица, 
реституцији и стандардима квалитета у производњи млека. То су закључци из "Беле књиге" 
Савета страних инвеститора (ФИЦ) за 2017. годину, у коју је Танјуг имао увид. 
Као кључна побољшања у области градевинског земљишта и изградње, ФИЦ истиче 
ефикасност у спроводјењу поступка конверзије, рекордан број издатих градјевинских дозвола, 
захваљујући уводјењу обједињене процедуре и е-платформе, као и сталну спремност за дијалог 
са приватним сектором. 
Властима се препоручује да убудуће посвете посебну пажњу томе да реституција аутоматски не 
прекида конверзију, осим када је реч о јавним или државним предузећима, да се укину 
недоследности у обрачуну накнаде за конверзију које спречавају будуће инвестиције и да се 
усвоје неопходна подзаконска акта. 
Што се тиче заштите корисника финансијских услуга, страни инвеститори сматрају да су 
раније усвојене измене закона довеле до веће транспарентности у односу измедју банака и 
корисника. 
Највећи помак постигнут је у погледу усвајања недостајућих подзаконских аката и појачаном 
ангажовању надлежних актера у циљу јачања свести потрошача и даљег спроводјења 
едукативних програма. 
У наредном периоду акценат треба да буде на даљој едукацији корисника о остваривању 
њихових права, на дефинисању поступка преношења потраживања од физичких лица код 
решавања проблематичних кредита, као и на припреми нових прописа. 
Напредак у области транспорта, по оцени ФИЦ-а, дугује се у великој мери побољшању 
саобраћајне инфраструктуре, како у смислу улагања у нову инфраструктуру или њену 
модернизацију, тако и у погледу текућег одржавања постојеће, док је мањи напредак остварен 
код ускладјивања са европским стандардима. 
Анализирајући остварена побољшања по врстама саобраћаја, ФИЦ подсећа да је за железницу 
обезбеђен споразум о финансирању пруге Београд-Будимпешта, којом ће возови моћи да се 
крећу брзином од 200 км/х, да је у плану реконструкција 223 км пруге и да је почела припрема 
новог закона о железници. 
У друмском транспорту, напредак је остварен у радовима на коридорима 10 и 11, при чему до 
краја године треба да буду завршени Коридор 10 и аутопут Обреновац-Прељина, а у току су и 
радови на деоници Обреновац-Сурчин који треба да буду завршени до краја 2019. Поред тога, 
завршен је и отворен за саобраћај аутопут Пирот-Димитровград. 
На Коридору 10 постављене су две станице за пуњење возила на електрични погон, а очекује се 
да ће ускоро бити постављене још три такве станице, наводи се у "Белој књизи". 
Када је реч о ваздушном саобраћају, ФИЦ констатује да је уместо продаје аеродрома одлучено 
да се изда концесија на период од 25 година, да Аеродром "Никола Тесла" бележи стални раст 
броја путника и да је по рејтинг агенцији "Скyтраx" он пети на листи најбољих аеродрома у 
Источној Европи. 
Поред тога, истичу и да је током првих седам месеци 2017. број путника на аеродрому 
"Константин Велики" у Нишу повећан на 183.000, што представља значајан скок. 
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Кључни циљеви у будућем периоду треба да буду наставак унапређења капацитета и квалитета 
транспортне инфраструктуре и услуга, убрзање реструктурирања јавних предузећа у сектору 
транспорта (са фокусом на железнички саобраћај и увођење управљања заснованог на 
резултатима), као и побољшање квалитета Републичке управе за путеве. 
Поред тога, треба снажније подстицати јавно-приватна партнерства и учешће приватног 
сектора у изградњи главних друмских саобраћајница и железничких пруга у Србији, треба 
успоставити делотворни систем наплате путарине како би се вратио путнички и теретни 
транзитни саобраћај, а потребно је подстицати и коришћење возила на електрични погон 
ефикасном регистрацијом, подстицајним програмима за куповину електричних возила и 
убрзаном градњом станица за пуњење ових возила. 
Упркос обимним прописима и ефектима економске кризе, дуванска индустрија, по оцени 
ФИЦ-а, константно представља један од најјачих и највиталнијих сектора српске привреде. 
Извоз дувана и дуванских производа је у сталном порасту и достигао је готово 325 милиона 
евра у 2016. години. У исто време порески приходи од продаје дуванских производа допринели 
су са 14 одсто у укупним буџетским приходима Србије у претходној години. 
Највећа побољшања у овој области представљају усвајање вишегодишњег плана о акцизама на 
цигарете и дуванске производе, као додатни корак у смеру постепене хармонизације са 
одговарајућом директивом ЕУ, проглашење 2017. за "Годину борбе против сиве економије" и 
јасно опредељење државе да се бори против илегалног тржишта. 
Наредне активности треба да буду усмерене на наставак ефикасне борбе против илегалног 
тржишта дуванских производа, ефикасну примену Закона о оглашавању јер једнака правила 
треба да постоје за све учеснике на тржишту и одређивање временског оквира за усклађивање 
са релевантном директивом ЕУ како би се избегла даља експанзија илегалног тржишта. 
Што се тиче области где "тапкамо у месту", ФИЦ у први план истиче реституцију, где су, како 
наводи, недоследности и нејасноће у Закону о враћању одузете имовине и обештећењу довеле 
до различитих поступања Агенције за реституцију, што у неким случајевима утиче и на стечена 
права страних инвеститора. 
Препоручују да држава спроводи транспарентне процедуре реституције и обезбеди да стечена 
права страних инвеститора буду заштићена, а сматрају и да би страни држављани требало да 
имају једнака права на враћање имовине као и држављани Србије. 
Страни инвеститори нису задовољни ни побољшањима Закона о порезу на добит правних 
лица, и очекују његове измене у смислу да се уведе могућност подношења пореске пријаве на 
месечном или тромесечном нивоу (уместо за сваку трансакцију посебно). 
Такође сматрају да треба додатно појаснити метод утврђивања и признавања расхода 
амортизације за прву групу основних средстава, јер је он довео до бројних дилема и спорних 
тумачења у пракси, и да треба признати трошкове рекламе за пореске сврхе. 
Страни инвеститори поздрављају текуће активности на измени Закона о привредним 
друштвима, за чије су се унапређење залагали, наводећи да оне требало да омогуће ортачка 
друштва са ограниченом одговорношћу, прецизније уређивање повећања капитала 
конверзијом потраживања, и усклађивање тог акта са Законом о облигационим односима у 
делу који се односи на ограничења овлашћења заступника друштва. 
Коначно, када је реч о стандардима квалитета у производњи млека, ФИЦ је мишљења да се 
прехрамбена индустрија у Србији и даље сусреће са бројним изазовима. 
Да би домаћи произвођачи повећали продају млека и млечних производа, нарочито на 
иностраним тржиштима, потребно је поставити систем квалитета сировог млека на стабилне 
основе кроз оснивање оперативне, потпуно независне, кадровски и технички опремљене 
Националне референтне лабораторије и процедуру регистрације фарми учинити 
једноставнијом и ефикаснијом, оцењује се у "Белој књизи". 
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Руф: Буџет Србије са 2018. биће фискално одговоран  
Извор:Танјуг 

  

Буџет Србије за 2018. годину биће фискално одговоран, изјавио је шеф мисије Међународног 
монетарног фонда Џејмс Руф. 
"Очекујемо скроман дефицит од 0,7 одсто БДП-а, што је веома одговорно. Планиран је раст 
плата и пензија, али и повећање инвестиција и смањење неких пореза за раднике са ниским 
примањима, што ће допринети расту запошљавања у будућности. Очување фискалне 
дисциплине биће изазов, али би требало да буде лако у односу на тешко фискално 
прилагођавање које је већ постигнуто", рекао је Руф за данашњу Политику. 
Он је казао да је важно да људи осете корист од побољшања фискалне ситуације и да ће 
повећање укупног фонда зарада бити у складу са номиналним економским растом. 
Према његовим речима, доста је урађено када је реч о државним предузећима. 
"Галеника и Железара су приватизовани. Ситуација се поправила у јавним предузећуима, 
посебно у Железници. Трошкови у буџету по основу предузећа губиташа скоро су елиминисани. 
Има још много незавршеног посла, али је доста уређено по том питању", рекао је Руф. 
Када је реч о ЕПС-у, шеф Мисије ММФ истиче да сва државна предузећа морају ефикасније да 
користе ресурсе, више инвестирају како би унапредили ниво услуга које пружају грађанима и 
да избегну стварање трошкова за буџет. 
На питање да ли је лош резултат у првом тромесецју последица само лоших временских услова 
или и лошег управљања компанијом, Руф наводи да је то последица комбинације оба фактора. 
"Временски услови јесу важни за производњу у сектору енергетике, али је исто тако важно 
завршити реформе у овој компанији у којој, као што је познато, има вишка запослених. 
Истовремено, морају и да се унапреде управљање и пословање, али и да се повећају 
инвестиције", казао је Руф. 
Према његовим речима, људи у Србији разумеју да је ММФ ту да им помогнем, а првобитне 
мере су биле непопуларне јер је у Србији ситуација била тешка. 
"Добра вест је да је најтежи део посла обављен и да ће Србија од њега извлачити корист у 
будућности. Под условом да реформе буду настављене", закључио је сеф Мисије ММФ. 
 
 

ХАОС У "ГОШИ" Радници поново у штрајку, новог директора 
ОТЕРАЛИ СА КАПИЈЕ  
Аутор:Мирослав Ђорђевић 
 
Нема мира у Фабрици шинских возила „Гоша“ у Смедеревској Паланци. Након што је покренут 
предстечајни поступак радници су поново започели штрајк, а данас нису дозволили директору, 
кога је уместо досадашњег, послао власник да уђе у фабрику. 
- Нисмо хтели да дајемо никакв публицитет поновном отпочињању штрајка, јер се овде ипак 
ради. Није то минимум процеса рада, него завршавамо послове који су уговорени за страног и 
домаће партнере. Нисмо ми неодговорни, али ово што се данас десило, да нам пошаљу новог 
директора… - каже за "Блиц" Милан Вујчић, поново председник штрајкачког одбора. 
Шта је уствари проблем и чега се радници плаше? 
- Сад када треба да се испуњавају одредбе уговора, да завршавамо договорене послове, тај човек 
може да каже „ја то нисам потписао“. Ми немамо појма ко је тај Радиша Савић, он је дошао са 
неким адвокатом из Улциња и полицијом, а ово смо урадили да бисмо заштитили наша радна 
места, али и нашу фабрику – објашњава Вујчић. 
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Штрајкачки одбор је претходно имао састанак, на коме је одлучено да нови директор, да би 
уопште ушао у фабрику, мора прво да исплати све што су договорили са досадашњим 
директором Милутином Шћепановићем. 
Договор је, подсетимо, био да се заостала примања, неисплаћене зараде за време док је власник 
фабрике била словачка фирма ЖОС из Трнаве, пре него што је фирму продао кипарској 
компанији Лиснарт холдинг, исплате у 16 рата, као и да се плате исплаћују месец за месец. 
По речима досадашњег директора, ово је било испуњавано, од прекида штрајка половином 
септембра радници су примили три исплате зарада и заосталог дуга. 
Одласка у стечај, вероватно и именовање новог директора, радници се боје, то ће све да 
поремети, а неизвесно је и, како кажу, шта ће бити са пословима који су били пред уговарањем, 
попут оног са Иранским железницама, вредан 80 милиона евра. 
 
 

Вучић: Годину завршавамо са суфицитом у буџету  
Извор:Танјуг 

 

Србија ће ову годину завршити са суфицитом у буџету, а надамо се да ће дефицит следеће 
године, ако га буде, бити минималан, испод један одсто, у нивоу најразвијенијих земаља 
Европе, изјавио је данас председник Србије Александар Вучић. 
Вучић је, на свечаности обележавања 100. годишњице независности Финске, истакао да ће се 
Србија потрудити да привуче још више инвеститора из нордијских земаља, и додао да долазак 
компанија из тог региона, попут Икее, Теленора, Тикуриле, даје изванредан допринос српској 
привреди. 
- Наша трговинска размена у првих девет месеци је 477 милиона евра, што је испод наших 
могућности и капацитета, али значајно боље него 2016. године. Верујем да ћемо у будућности 
успети да наше односе, и економске, направимо још бољим и зантересујемо инвеститоре, али и 
да обезбедимо излазак значајног броја српских иневст на подручја ваших земаља - истакао је 
председник Србије. 
 

 

 

АУСТРИЈСКИ МЕТАЛЦИ ПРЕТЕ ШТРАЈКОМ: Траже веће плате или 
стаје 130.000 радника! 
Извор:Курир.рс/Танјуг  
 
БЕЧ - Радници у металској индустрији у Аустрији не могу да се договоре са надлежнима око 
повећања плата, због чега прете да ће од идуће недеље ступити у штрајк. 
Уколико до понедељка не дође до договора око повећања плата у преговорима синдикати 
ПроГе и ГПА најавили су да ће 130.000 запослених у овој привредној грани прећи на друге 
мере. Струковни синдикати добили су одобрење од Савеза синдиката Аустрије (ОеГБ) за 
штрајк.  
У пет рунди преговора нису, како истиче председник ОеГБ Ерих Фоглар, постигнути довољно 
прихватљиви резултати.  
Наиме, "металци" траже повећање од четири одсто, а ОеГБ истиче да су ти захтеви оправдани 
због доброг стања у привреди, као и одличним пословањем металне индустрије.  
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Послодавци, међутим, нуде повишицу само од 2,5 одсто, образлажући да је то за 0,6 одсто 
изнад стопе инфлације. Таква повишица, како указују, коштала би ову привредну грану између 
150 и 200 милиона евра. Такође указују да им треба простор за инвестиције, које су дуго 
одлагали због кризе.  
   
   
 

 
 
Синдикат Гоше најавио радикалне мере како би спречио стечај 
фабрике 
Извор: Бета 
 
Синдикат Гоше из Смедеревске Паланке одлучио је данас да се свим средствима синдикалне 
борбе, који укључују и радикалне мере, бори против увођења стечаја у ту фабрику шинских 
возила, саопштио је Савез самосталних синдиката Србије (СССС).  
На данашњем састанку синдиката Гоше и руководства СССС-а договорено је да се упути захтев 
за хитан пријем у Министарству привреде, како би запослени у тој фабрици сазнали потпуне 
информације о њиховој и о судбини предузећа. 
Радници Гоше су забринути што је најављен стечај фабрике иако је покренута призводња и у 
припреми је уговор који би им обезбедио вишегодишње пословање. 
"Нема никакве логике да се, након свих напора запослених да очувају фабрику, која је после 
полугодишњег штрајка поново почела да ради и испуњава уговорне обавезе, фабрика затвори и 
изгубе послови који ће радницима обезбедити зараду, а држави профит", наводи се у 
саопштењу. 
Додаје се да "држава није санкционисала криминалне радње словачког власника фабрике, због 
чега ће, изгледа, поново радници бити жртве нечијег неодговорног понашања". 
Предлог за увођење стечаја у Гоши поднела је београдска фирма Капитал консалтинг 2017 која 
је потраживање од 400.000 евра откупила од бившег власника те фабрике, словачког ЖОС-а. 
ЖОС Трнава је априла ове године продала Гошу кипарској фирми Лиснарт која је остала дужна 
радницима плате за око две године. 
Радници Гоше су од марта ове године штрајковали због неисплаћених плата и доприноса све 
до септембра када су уговорени нови послови и нови власник почео да исплаћује заостале 
дугове. 
До сада је Лиснарт исплатио око 190.000 динара дуга по раднику а дугује им се по око 600.000 
до 800.000 динара, зависно од висине плате. 
  
 

 

 

https://insajder.net/sr/sajt/vazno/7981/Firma-osnovana-pre-dva-meseca-predlo%C5%BEila-ste%C4%8Daj-Go%C5%A1e.htm
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/7981/Firma-osnovana-pre-dva-meseca-predlo%C5%BEila-ste%C4%8Daj-Go%C5%A1e.htm
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/4608/
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/4608/
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/4608/
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Синдикат Гоше: Радикалним мерама против стечаја  
Извор: Бета 

 
Синдикат Гоше из Смедеревске Паланке одлучио је данас да се свим средствима синдикалне 
борбе, који укључују и радикалне мере, бори против увођења стечаја у ту фабрику шинских 
возила, саопштио је Савез самосталних синдиката Србије (СССС). 
На данашњем састанку синдиката Гоше и руководства СССС-а договорено је да се упути захтев 
за хитан пријем у Министарству привреде, како би запослени у тој фабрици сазнали потпуне 
информације о њиховој и о судбини предузећа. 
Радници Гоше су забринути што је најављен стечај фабрике иако је покренута призводња и у 
припреми је уговор који би им обезбедио вишегодишње пословање. 
„Нема никакве логике да се, након свих напора запослених да очувају фабрику, која је после 
полугодишњег штрајка поново почела да ради и испуњава уговорне обавезе, фабрика затвори и 
изгубе послови који ће радницима обезбедити зараду, а држави профит“, наводи се у 
саопштењу. 
Додаје се да „држава није санкционисала криминалне радње словачког власника фабрике, због 
чега ће, изгледа, поново радници бити жртве нечијег неодговорног понашања“. 
Предлог за уводјење стечаја у Гоши поднела је београдска фирма Капитал консалтинг 2017 која 
је потраживање од 400.000 евра откупила од бившег власника те фабрике, словачког ЖОС-а. 
ЖОС Трнава је априла ове године продала Гошу кипарској фирми Лиснарт која је остала дужна 
радницима плате за око две године. 
Радници Гоше су од марта ове године штрајковали због неисплаћених плата и доприноса све 
до септембра када су уговорени нови послови и нови власник почео да исплаћује заостале 
дугове. 
До сада је Лиснарт исплатио око 190.000 динара дуга по раднику а дугује им се по око 600.000 
до до 800.000 динара, зависно од висине плате. 
Прича о Гоши „зачињена“ је и учешћем премијерке Ане Брнабић која је данас негирала 
 оптужбе да она или њен брат стоје иза откупа дуга смедеревске фабрике шинских возила. 
Она је новинарима у Београду казала да њен брат има транспарентан посао, да ради у 
мултинационалној компанији, као и да је све чиме се бави под лупом те компаније, свих 
клијената и кредитора. 
„Такве оптужбе су удар на мене и Владу Србије, а не на мог брата. Али, он трпи као и његова 
породица. Немоћна сам и не знам како да се борим против тога. Страшно ми је и да демантујем 
такве ствари“, рекла је премијерка Србије. 
 Ана Брнабић је казала да није чак ни чула инсинуацију која би доказала да су те оптужбе 
истините. 
„Не може бити лакше него проверити некога као што је мој брат…. Мислим да је ово недостатак 
политичког морала и политичке одговорност“, казала Ана Брнабић. 
Навела је да је о свему сазнала док је била на службеном путу у Мароку, истичући да јој је било 
јако тешко због свега. 

http://www.bizlife.rs/#facebook
http://www.bizlife.rs/#facebook
http://www.bizlife.rs/#pinterest
http://www.bizlife.rs/#pinterest
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.bizlife.rs%2Fbiznis%2Fposlovne-vesti%2Fsindikat-gose-radikalnim-merama-protiv-stecaja%2F&title=Sindikat%20Go%C5%A1e%3A%20Radikalnim%20merama%20protiv%20ste%C4%8Daja
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„Чула се тада са братом, који има породицу и двоје малолетне деце, која читају да је њихов отац 
криминалац, да поред кума Александра Вучића стоји иза свих најмутƒ нијих послова у Србији“, 
рекла је Ана Брнабић. 
Апеловала је на политичку и моралну одговорност и замолила све да се њена породица више не 
напада. 
„Следећи пут за све што имате да оптужите оптужите мене“, додала је она. 
  
 

 


