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Давно зарађене плате чека 100.000 радника у Србији
Аутор:З. Делић

НОВИ САД: Удружење бивших радника фабрика у стечају „Солидарност” почело је с Градским
већем Савеза самосталних синдиката Новог Сада да евидентира некадашње запослене у
предузећима у друштвеној и државној својини код којих је отворен или окончан стечаја на
подручјима града Новог Сада и општина Беочин, Сремски Карловци, Жабаљ, Темерин и
Србобран, да би покренули поступак и наплатили од државе радничка потраживања у
стечајним поступцима.
Да би остварили право на неисплаћене зараде с обрачунатом каматом, бивши запослени треба
да потражују новац од предузећа у којем је стечај покренут или окончан у последње најмање
три године.
Председник „Солидарности” Данило Обрадовић подвлачи да се та акција не односи на раднике
из неуспелих приватизовнаих предузећа који после стечаја нису намирили заостала примања.
– Треба да нам се јаве само некадашњи радници из фирми у којима није било власничке
трансформације па су као државне или друштвене отишле у стечај – каже Обрадовић. – У
општини Кула има чак пет таквих предузећа: Фабрика штофова, „Угоститељство” у Црвенки,
„Јединство” у Крушчићу… у стечају су бар десет година, а око пет стотина радника има
правоснажне судске пресуде и потражује око 150 милиона динара. У општинама Кикинда,
Чока, Нова Црња, Нови Кнежевац око 700 радника чека на заостала примања, а међу њима су
и радници из некадашње Индустрије меса „Чока”.
Обрадовић истиче да је до основања „Солидарности” дошло пошто су радници из Текстилне
индустрије „Летекс” у Лесковцу наплатили потраживања од државе па је, следећи њихов
пример, почело да ради Удружење бивших радника фабрика у стечају „Солидарност”.
Пријављивање до 27. децембра
Бивши запослени с подручја општина Нови Сад, Србобран, Жабаљ, Беочин, Сремски Карловци
и Темерин могу предати документацију у Самостални синдикат у Новом Саду, радним данима,
од 11 до 14 часова, до 27. децембра на пријавници Радничког дома „Светозар Марковић“,
Булевар Михајла Пупина 24. По формираном предмету, документација ће бити послата на
даљи поступак, а бивши запослени требаће да потпишу адвокатско пуномоћје јер ће их у
поступку заступати адвокат.
Од папира потребне су: фотокопије правоснажних пресуда – уколико је потраживање утврђено
путем суда, фотокопија решења Фонда солидарности – ако су остварили потраживања
посредством тог фонда, потврда или фотокопија решења од надлежног суда – уколико су
остварили новчана потраживања путем продаје имовине предузећа и лист утврђених
потраживања, појединачни или збирни. Уз то, треба им и фотокопија личне карте, односно
електронски очитана лична карта.
– Намеравамо да анимирано и некадашње раднике из државних и друштвених предузећа у
стечају у општинама у целој Србији и када се на подручју једне општине за сваког појединца
прикупи документација, упутићемо предмет Уставном суду Србије да би потврдио да су пресуде
извршне и с том потврдом закуцаћемо на врата Владе Србије – наглашава Данило Обрадовић.
Председник Градског већа Савеза самосталних синдиката Новог Сада Владимир Гвозденовић
каже да у Србији има око 100.000 радника који годинама чекају да добију неисплаћене зараде.
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– Наша је рачуница да је дуг државе тим радницима око 400.000 евра – каже Гвозденовић. –
Сви они имају правоснажене судске пресуде, с којима нису наплатили дугове. Намера је сада да
се овде потроше сви правни лекови па уколико и онда не дође до исплате, да се помоћ тражи
од Међународног суда за људска права у Стразбуру.
По његовим речима, у Новом Саду има више од 20 фирми чији радници нису наплатили
заостале зараде, а стечаји су отворени од 2007.
– На списку су: „Елнос”, „Агровојводина”, „ДТД Канал”, „Хигијена”, „Семенарна НС-”, „Ковиљ
ОЖ” , „Бразда компани”, „Геоплан”… и многа друга предузећа чији радници још чекају
потраживања – наводи Гвозденовић.

Елиус из Луксембурга нови власник Галенике
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Министар привреде Горан Кнежевић и представник компаније Елиус Хорхе Коста
де Силва потписали су у Министарству привреде уговор о продаји капитала српске
фармацеутске компаније Галеника компанији Елиус С.А.Р.Л. из Луксембурга - повезано лице
ЕМС С/А из Бразила.
Кнежевић је након потписивања уговора изјавио да очекује да ће, будући да је реч о
реномираном купцу из фармацеутске индустрије, ова приватизација бити успешна и да ће
позитивно утицати на привредни раст Србије.
Интерес Србије је да људи раде, примају плате и да се уплаћују порези и доприноси, а ваш је да
проширите тржиште и убирате профит. Једни другима ћемо у томе помоћи, рекао је Кнежевић.
Министар је подсетио да је за Владу Србије и ресорно министарство било веома важно да
Галенику приватизује озбиљан инвеститор који ће наставити производњу и зато је један од
услова у позиву био, како је навео, да компанија буде из бранше и да има више од 300 милиона
евра промета у претходним годинама.
Власник компаније ЕМС С/А, Карлос Санчез, рекао је да су планови за Галенику такви да се
трансформише и постане веома важна за целу Југоисточну Европу.
Желимо да имамо заиста успешну компанију, да наши запослени имају добре плате и да се у
Србији даље развијамо, рекао је Санчез.
Потписивање купопродајног уговора уследило је након што је Министарство привреде
прихватило предлог Комисије за спровођење поступка продаје капитала Галеника АД Београд
да Елиус С.А.Р.Л. из Луксембурга, повезано лице ЕМС С/А из Бразила, прогласи купцем у
поступку приватизације.
Елиус је за приватизацију Галенике понудио 16 милиона евра за 93,73 одсто укупног капитала,
а у обавези је и да измири дуг према банкама у износу од 25 милиона евра.
Синдикат: Нови власници уливају поверење
Председник синдиката Независност у Галеници Зоран Пантелић каже да не зна када ће
фабрика почети да ради, али да га је охрабрила чињеница да је нови власник на потписивање
уговора о куповини дошао са породицом.
То охрабрује, јер уноси дозу поверења и озбиљности у цео поступак.
Како је навео, нови власници су већ данас обишли фабрику, а сви менаџери који су дошли на
потписивање уговора везани су директно за компанију ЕМС С/А из Бразила, чије је повезано
лице компанија Аелиус са чијим је представницима уговор потписан.
То баца ново светло на цео процес и нас не занимају спекулације о сумњивим активностима, јер
је цео процес био озбиљан и улива поверење, рекао је Пантелић.
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Истиче да су захтеви синдиката остали исти, а то су да нови власник гради социјални дијалог са
синдикатима, да поштује Колективни уговор и Закон о раду.
Инвеститор треба и да улаже у отварање нових погона који ће проширивати капацитете и
запошљавати раднике. Било је доста отпуштања претходних четири, пет година. Након
спровођења програма добровољног одласка 250 људи ће отици и у Галеници остаје 1.150
радника, рекао је Пантелић.
Он каже и да ће већ у првим преговорима са менаџментом бити покренуте теме даљег развоја
компаније и висине зараде, што је, како каже, одлука која зависи искључиво од нових
власника.
Пантелић каже да је остало неколико нерешених проблема у вези с Галеником, а чије би
решење омогућило „чист терен“ за нове власнике, који за те проблеме нису одговорни.
Нису уплаћени доприноси за 2013. и један део ове године, то треба да реши ресорно
министарство. Све је већ начелно договорено и треба да се реализује. То се односи на раднике и
бивше раднике, треба такође да се повеже стаж за ове који одлазе и остају још неке ствари, а
онда ће све бити чисто, рекао је Пантелић.
Такође, обавеза купца је да у наредне две године задржи 900 запослених у Галеници и
инвестира 5,52 милиона евра у компанију.
Запосленима који су се определили за социјални програм, купац ће обезбедити додатних 200
евра по години стажа на име отпремнине што је, уз обавезу државе, 400 евра по години стажа.

Председнику синдиката и узбуњивачу у Општинској управи Раче
уручен отказ
Извор:Бета
Председнику синдиката у Општинској управи Раче Томиславу Вељковићу, који је добио
статус узбуњивача пошто је против надлежних у тој управи поднео пријаве полицији,
уручен је отказ као технолошком вишку, саопштио је данас крагујевачки Савез
самосталних синдиката.
Вељковић, који је и повереник тог синдиката за Рачу, раније је предводио протесте радника у
компанији "Застава електро" поводом једне од спорних приватизација која до данас, и поред
захтева ЕУ, није расветљена.
"У општинској управи у Рачи нема вишка раадника према Закону о максималном броју
запослених у јавном сектору пошто ради 90-ро људи колико је и предвиђено законом.
Општински функционери су, међутим, одлучили да отпусте јединог запосленог задуженог за
функционисање грејања, противпожарну заштиту и одржавање", пише у саопштењу.
Наводећи да такво поступање представља грубо кршење закона, Савез самосталних синдиката
је изразио уверење да ће судови "исправити бахато поступање надлежних".
"Синдикалисти у Крагујевцу су због свог рада последњих година изложени судским процесима,
новчаним казнама, претњама. Положај синдиката и његових представника најгори је у
последњих пола века због чега тражимо од међународне и домаће јавности да се супротставе
пројектованом затирању права синдиката", пише у саопштењу.
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Гоша иде у стечај
Пише: Љ. Буквић

Фабрика шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке иде у стечај, потврдио је за Данас
Милан Вујичић, који је до прошлог месеца предводио штрајк радника у овој фабрици који је
трајао готово шест месеци.
Вест о стечају долази месец дана након што су радници коначно постигли договор са новим
власником Лиснарт лимитидом који је фабрику почетком априла купио од словачке фирме
ЖОС Трнава. На питање шта се десило, Вујичић за Данас каже да радници "не знају", али да
очигледно Словаци не желе да Гоша настави да ради.
- Звао нас је директор који је био у Влади на састанку. Ћерка фирма ЖОС Трнаве, Золен,
покренула је стечај. Толико нам је рекао - каже Милан Вујичић.
Штрајк у Гоши почео је крајем марта, када се радник Драган Младеновић убио у фабрици и то
због неисплаћених зарада и неуплаћених доприноса, неоверених здравствених књижица.
Радници су се удружили и са кратким прекидом штрајк је потрајао до половине септембра.
Радницима је ЖОС Трнава остала дужна готово 1,8 милиона евра за доприносе и четири
милиона евра држави на име пореза. Када се 220 радника фабрике због овога побунило, ЖОС
Трнава је у рекордном року, за дан, продала Гошу компанији Лиснарт холдингс лимитид,
регистрованој на Кипру. Због продаје муњевитом брзином појавиле су се у медијима, али и
међу радницима, приче да су нови власници уствари повезани са старим. Радници су у
међувремену, уз посредовање Владе Србије, добили део новца који им је бивши власник остао
дужан, и таман кад се чинило да ће Гоша наставити да ради стигла је вест о стечају.

Ништа од привредног раста, БДП тешко и до два одсто
Пише: М. Обрадовић

* Након 2,1 одсто раста БДП-а у трећем тромесечју потребно да економија повећа
активност за 3,4 одсто да би достигли два одсто на крају године * Арсић: У
Централној и Источној Европи тренд раста је око четири одсто; Савић: Ово
заостајање за конкурентима је и највећи проблем за Србију * Иван Николић:
Индустријска производња је убрзала и ако настави, могућ је и раст преко два одсто
Упркос постигнутом напретку у смањивању бирократије која оптерећује инвеститоре, Србија и
даље остаје на европском зачељу по привредном расту.
Републички завод за статистику објавио је флеш процену раста бруто домаћег производа за
трећи квартал ове године од 2,1 одсто. То представља убрзање у односу на 1,2 одсто из првог,
односно 1,3 одсто из другог овогодишњег тромесечја, али и даље је далеко испод пројектованих
три одсто за ову годину. Чак ће и за раст од само два одсто бити потребно изузетно привредно
убрзање у наставку године. У последњих пет година, Србија је само три пута остварила
квартални раст већи од три одсто, а сада нам је потребно 3,4.
У сва та три случаја, у трећем и четвртом тромесечју 2013. године и првом тромесечју 2016.
године, овај раст је дошао на рецесију у истим кварталима претходне године са којима се
поредило. Овога пута задатак је далеко тежи јер је у последња три месеца прошле године
забележен привредни раст од 2,5 одсто.
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Последње пројекције раста Међународног монетарног фонда дате крајем септембра након
посете мисије Фонда Србији смањене су са три на 2,3 одсто. Иван Николић, сарадник
Макроекономских анализа и трендова истиче да ако индустрија настави са растом као у
последња два месеца могуће је чак и достићи њихову прогнозу.
"Индустријска производња је убрзала и закључно са септембром достигла кумулативни раст за
девет месеци од 3,5 одсто. Ако би наставила са таквим растом раст БДП-а би до краја године
могао да буде и преко два одсто", напомиње Николић додајући да све индустријске области дају
допринос расту, а међу њима и производња електричне енергије која се вратила на
прошлогодишње нивое након великог подбачаја почетком године.
Иначе је недавно министар финансија Душан Вујовић изјавио да ће раст до краја године бити
преко два одсто, мада у документима на сајту Министарства финансија, као и Народне банке
Србије и даље стоје пројекције од три одсто.
"Последње тромесечје у овој години ће вероватно бити још боље од трећег, али ни то неће бити
довољно да раст дође до два одсто", сматра Милојко Арсић, професор на Економском
факултету. Како додаје, раст од 2,1 одсто у трећем тромесечју сасвим је у складу са пројекцијама
да ће у 2017. години годишњи раст бити на нивоу од 1,5 до два одсто.
"Колико се год буде натезало и прављене корекције тешко ће раст БДП ићи преко два одсто.
Чак и када би искључили утицај пољопривреде који је негативан и износи један одсто, то значи
да би привредни раст износио 2,5 до три одсто што је и даље један од најлошијих резултата у
Централној и Источној Европи. У том региону је тренд раста око четири одсто, а код нас мање
од три одсто", оценио је Арсић.
Управо ово заостајање за конкурентима је и највећи проблем за Србију, сматра Љубодраг
Савић, професор на Економском факултету у Београду. Он истиче да се бавимо ниским стопама
од два или 2,1 одсто, а да је нама потребно много више да би сустигли друге земље.
"Мала је вероватноћа да у четвртом кварталу имамо раст од око 3,4 одсто да бисмо дошли до
два одсто раста за целу годину. Али чак и ако остваримо два одсто, то је далеко мање од
пројектованих три одсто. Па и тих три је стопа која нас не вуче напред. Земље Централне и
Источне Европе имају раст од четири одсто, двоструко веће од нашег, и то на базу која је седам,
осам пута већа. Нама су потребне високе, чак двоцифрене стопе раста као што смо имали у
неколико наврата после Другог светског рата. Као и тада имамо јако ниску базу, а као друго
треба нам стратегија развоја која се не ослања само на стране инвестиције, него на домаће и
коришћење компаративних предности", оцењује Савић додајући да се често бавимо јефтином
статистиком за дневне потребе уместо суштином.
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Бркић: Економија без стечаја је као религија без пакла
Извор: Н1

Економски новинар Миша Бркић оценио је држава неће прискочити у помоћ фабрици Гоша
рекавши да је "економија без банкрота и стечаја као религија без пакла". Економиста Мирослав
Прокопијевић сматра да Гоша треба да иде у стечај "да би се ослободиле хале и машине за
другу употребу".
Прокопијевић је у Дану уживо рекао да је ситуација у Гоши "јасна".
"Када су вам дугови већи од вредности имовине, ви морате ићи у ликвидацију, ту је ситуација
јасна. Моје мишљење је да такве фирме и треба да иду у стечај, да би се ослободиле хале и
машине за другу употребу", каже он.
Миша Бркић сматра да држава неће прискочити у помоћ фабрици Гоша. "Економија без
банкрота и стечаја је као религија без пакла", рекао је Бркић.
Додао је да се неретко дешава да синдикат брине о нечему што није његов посао, а да то шаље
лошу поруку послодавцима.
Уступање радника покушај растерећења компаније Ер Србија
Радници из састава компаније "Аир Сербиа земаљски сервис" (АСГС) њих 340, од данас ће
радити у саставу београдског аеродрома "Никола Тесла", саопштио је синдикат "Слога
Аеродром 'Никола Тесла'".
"У свету приватног бизниса овакав случај не постоји, ово је државни аранжман да би се
растеретила компанија Ер Србија, која прави губитке, иако се представља да је стално у плусу.
Ово је једна операција у државном сектору", изјавио је Прокопијевић коментаришући
дешавања у вези са Аеродромом Београд.
Миша Бркић мисли да се иза тога крије много озбиљнији процес, о коме јавност још увек не
зна ништа, а сматра да је то "класичан пример договорне буразерске економије".
"Питање је зашто се овакав аранжман прави, када Аеродром за неки дан иде у концесију, зар не
треба концесионар о томе да преговара, а не Аеродром Београд", пита се Бркић.
Додаје да је Србија потписала Споразум о отвореном небу, који важи и ван граница ЕУ.
"Према том споразуму сваки аеродром који га потпише у обавези је да има најмање два
оператера земаљских услуга, а београдски аеродром то нема. Питање је да ли у том случају
концесионар постаје монополиста на београдском аеродрому, а чињеница да 340 радника
прелази може да значи управо то", каже Миша Бркић.
"Данас гледам, акције Аеродрома пале су за два посто, што и није много, имајући у виду колико
је ово био лош потез, али видећемо како ће се даље кретати", рекао је Прокопијевић.
Након што су пре месец дана затворене све велике пословнице Ер Србије у земљи, где је такође
одређен број радника остао без посла, сада опет имамо ситуацију да 340 радника прелази у
фирму која се зове Аеродром "Никола Тесла", каже Бркић.
Истиче да је право питање ко је правио план по коме радници постају технолошки вишак, када
свака озбиљна авиокомпанија има сервис земаљских услуга. Бркић сматра да је то што се Ер
Србија тога одрекла врло лош сигнал у пословним круговима.
"Много ствари је промењено од лансирања Ер Србије, радници се отпуштају, поставља се
питање колико ће се компанија уопште одржати", закључује Мирослав Прокопијевић.
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Нови власник Галенике улази у социјално и политички климаву ситуацију
Говорећи о случају продаје фармацеутске компаније Галеника, Бркић каже да претпоставља да
је купац добро сагледао све ствари, али да "од повратка Галенике на старе стазе славе нема
ништа", као и да није сигуран како ће нови власик прихватити "ноншалантан однос државе
када је у питању плаћање робе".
"Тек ће да види у каквом се грожђу обрео", закључује Бркић, са чиме се слаже и Прокопијевић
и додаје да нови власник улази у једну социјално и политички климаву ситуацију.
"Биће занимљиво посматрати однос два партнера, односно власника и синдиката. Бојим се да
се лако може догодити да нови власник брзо покаже зубе синдикалцима и постави их на место
где синдикат треба да делује", закључује Миша Бркић.

Гоша поново "на ивици" због захтева за покретањем стечаја
Аутор:Војислав Стевановић

Компанија АА консалтинг из Земуна поднела је суду предлог за увођење стечаја у ту фабрику
шинских возила због 400.000 евра, кажу у руководству фабрике. Руководство каже да ће на
рочишту оспорити захтев те фирме.
У Гоши су рекли да су њих из компаније АА консалитнг обавестили да су откупили то
потраживање од 400.000 од некадашњег власника ЖОС Трнава.
Подсетимо, Гоша је била у власништву словачке фирм ЖОС Трнава, а у априлу ове
године је продата кипарској фирми Лиснарт.
У Гоши тврде да је нови власник с Кипра преузео и сва потраживања и кажу да ће пред судом
оспоравати захтев АА консалтинга. Рочиште је заказано за 16. новембар.
У Гоши су рекли да су били пред закључењем великог уговора са иранским партнером који би
им обезбедио, како кажу, вишегодишње пословање.
"Не знам због чега је предложено увођење стечаја у фабрику, јер смо покренули производњу и
радили онако како је договорено", казао је председника синдиката те фабрике Милан Вујичић.
Додао је да ће се радници "борити против увођења стечаја и у томе тражити помоћ Владе
Србије".
Штрајк запослених у Гоши је после пет и по месеци прекинут 19. септембра
договором са руководством о исплати дела заосталих зарада.
"До сада смо примили 240 хиљада динара по раднику, заједно са 60.000 које нам је дала
држава", казао је Вујичић.
Радници Гоше штрајковали су због неисплаћених зарада од 2015. године и доприноса и пореза
за четиригодине, повезивање радног стажа и овере здравствених књижица.
Вујичић је рекао да радници до сада нису упознали новог власника Гоше, иако је обећао да ће
за две недеље од покретања производње после штрајка посетити фабрику.

Радници Поште траже враћање зарада и ново руководство
Аутор:Јелена Зорић
У неколико градова Србије последњих дана догађало се да поштанске пошиљке, писма и
пакети стигну нешто касније. То се не дешава због спорости поштара, већ због окупљања
радника поште и представника Самосталног синдиката поштанских радника испред Главног
поштанског центра Београд.
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Синоћ је пред капијом тог центра било око 200 радника који кажу да блокирањем и
успоравањем испорука пошиљки покушавају да скрену пажњу Влади Србије и траже да им се
врати 10 одсто од зараде, за колико су им плате умањене 2014. године.
Представници Самосталног синдиката сматрају и да би постављањем новог руководства са
Владом лакше издејствовали повраћај зарада.
"Наши захтеви су, пре свега, враћање зараде на ниво пре смањења, исплата зарада из добити и
као трећи битан разлог да Влада Србије коначно именује директора предузећа с обзиром да су
завршене све процеудре - од конкурса до тестирања кандидата", изјавио је Зоран Павловић из
поменутог синдиката.

Шарчевић и шеф Мисије ММФ о рационализацији у просвети
Извор:Танјуг

На рационализацији у просвети ради се у два правца, и док је један делимично окончан, а
односи се на план уписа у средње школе и формирање одељења у основним и средњим
школама, као и на расподелу технолошких вишкова и исплату отпремнина, други ће се
односити на мрежу школа.
Ово су данас у разговору оценили министар просвете, науке и технолошког развоја Младен
Шарчевић и шеф Мисије ММФ Џејмс Руф и представници техничке Мисије.
Светска банка ради на платформи, рекао је министар и подсетио да је план био да се
платформа заврши до краја августа, а нови рок је средина новембра. Он је најавио и почетак
рада на мрежи образовно- васпитних установа у Србији, за шта ће и у буџету Министарства за
2018. бити издвојена одређена средства.
Министар Шарчевић упознао је представнике Мисије са до сада спроведеним реформама у
систему образовања.
- Тренутно су у скупштинској процедури четири закона, а план је да до краја године усвојимо
још четири, чиме ћемо имати потпуно завршен законодавни оквир - рекао је Шарчевић, док је
Руф изјавио да је импресиониран оним што је урађено у оквиру законодавне реформе.

У "Пошти Србије" се иза кулиса дешава ТОТАЛНИ ХАОС
Аутори:Ана Аџић , Слађана Вукашиновић
Иако је на први поглед у „Пошти Србије“ све у најбољем реду, на сцени је један од
најрадикалнијих протеста у последњих десет година, јер је већина услуга готово потпуно
блокирана, сазнаје „Блиц”.
Другим речима, изузев новчаних уплата и исплата, које за сада једино функционишу,
дистрибуција писама и пошиљки је у хаосу, јер радници држе у блокади жилу куцавицу
целокупног саобраћаја, дистрибутивни центар у Земуну. Због тога пошиљке које се уредно
приме на неком од шалтера не стижу на време у одредиште, па корисници услуга трпе
несагледиву штету.
Разлози за овакве поступке запослених крију се у бахатом понашању в.д. директорке „Поште“
Мире Петровић, која је прегазила сопствено обећање дато синдикалцима да ће их
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информисати до 30. октобра о могућностима за повећање плата запослених и другим мерама
за побољшање стандарда запослених. Али, уместо да их информише о томе, Петровићева се
затворила у свој кабинет и не оглашава се, а од синдикалаца се штити својим обезбеђењем и
оградама које поставља испред логистичког центра у Земуну.
Међутим, ни те физичке препреке нису спречиле запослене да због погажене речи крену у
најрадикалнији протест, који ће као последицу имати штете за кориснике ПТТ услуга. Другим
речима, због лажног обећања Мире Петровић испаштају они који су уредно платили да се на
време дистрибуира њихова пошиљка. Из штрајкачког одбора кажу да не памте овакву
бескрупулозност руководства, које зарад заштите фотеља наноси штету хиљадама грађана
Србије.
- Ми смо приморани на овакве радикалне потезе јер смо доведени на ниво преживљавања,
просечна плата нам је 37.000 динара. Петровићева је преварила синдикате јер нам је обећала
да ће нас до 30. октобра обавестити о могућностима повећања плате, али и других мера за
побољшање стандарда. Надзорни одбор је био у понедељак 30. октобра, а она није ни реч
прозборила о нашим захтевима, па смо кренули у радикализацију протеста - кажу из
штрајкачког одбора.
Они додају да то подразумева блокаду логистичког центра у Земуну.
- На први поглед све је нормално. Шалтери раде, пошиљке се примају, али када ће бити
испоручене, то је енигма. На доставу су ишле само пост експрес пошиљке и вредносна писма,
све друго је блокирано и каснило је. Грађани који су платили било коју услугу због овог могу да
туже „Пошту“. За све је крива Мира Петровић. Због ње штрајкују возачи и поштари, па
пошиљке не стижу на одредишта. Возачи одбијају да их возе до Главног поштанског центра,
где би требало да се разврстају и шаљу даље. Руководиоци су у уторак увече ангажовали неке
контролоре и шефове да обаве тај посао. Међутим, у ГПЦ нису желели ни да приме пошиљке кажу у штрајкачком одбору.
Синдикалци се обратили Љајићу, с директорком више не разговарају
Из Самосталног синдиката поштанских радника кажу да више не желе да се обраћају
директорки Петровић, па су се обратили министру Расиму Љајићу.
- Директорка није испунила обећање и не налази за сходно да нас обавести шта се дешава са
нашим захтевима за побољшање социјално-економског статуса запослених. Рок је био 30.
октобар, али она се оглушила о договор. Зато смо затражили да нам се обрати Љајић, ресорни
министар, и да нам објасни има ли могућности да се наш статус побољша. Све док се то не деси,
ми настављамо са блокадом логистичког центра - каже Зоран Павловић, председник
Самосталног синдиката.

РАДНИЦИ "ГОШЕ" У ШОКУ Прекинули шестомесечни штрајк,
уговорили послове, а данас им стигла вест да ФАБРИКА ИДЕ У СТЕЧАЈ
Аутор:М. Ђ.
Тачно месец и по дана пошто је окончан готово полугодишњи штрајк у Фабрици шинских
возила "Гоша" у Смедеревској Паланци, овог четвртка је стигла вест да фабрика иде у стечај.
- Тачно је, имамо заказано рочиште пред Привредним судом у Пожаревцу за 16. новембар.
Таман смо почели да радимо, на корак смо били да потпишемо уговор са Иранцима за израду
нових 1.000 теретних вагона, кад је стигла вест да је стечај покренула фирма из Земуна,
основана пре месец-два дана, којој су Словаци продали дуг од 400.000 евра. Видећемо шта
ћемо да радимо, наши адвокати ће отићи на то рочиште, а ваљда ће и држава да се
заинтересује, као највећи поверилац, њој смо највише дужни – још увек узнемирен објашњава
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Иван Вујчић, председник штрајкачког одбора, оног који је штрајк и окончао баш да би фирма
радила и завршила уговорене послове.
Све због посла са Иранцима?
Вујчић сумња да је цела ујдурма око стечаја и покренута због посла са Иранцима, јер ако га не
раде они у Смедеревској Паланци, као једини у региону способни за тако нешто, припашће
некој другој фирми, највероватније баш из Словачке, готово извесно оној њиховог бившег
газде.
"Гоша" је, подсетимо била у власништву словачке фирме ЖОС из Трнаве у моменту када је
започео штрајк крајем марта, након што се један од радника обесио у фабричком кругу не
могавши врши да трпи беду и безнађе.
Послодавац је радницима у том моменту дуговао на име неисплаћених зарада између 600 и
700 хиљада динара, порези и доприноси нису уплаћивани годинама, месецима им нису биле
оверене здравствене књижице.
Готово у исти дан када је настављен претходно прекинути штрајк, словачки власник је "Гошу"
продао извесној кипарској фирми, из које, штрајкачи су то и тада тврдили, стоји словачки
капитал.
После шестомесечне обуставе рада, запослени у "Гоши" су се на посао вратили половином
септембра. Почеле су и исплате заосталих примања, од новца добијених продајом вагона који
су били намењени за словачког наручиоца, а они су наставили да завршавају уговорене
послове, између осталих и вагоне за иранске железнице.

ПОТПИСАН УГОВОР ''Галеника'' продата компанији ''Елиус''
Извор:Танјуг
Министар привреде Горан Кнежевић и представник компаније ''Елиус'' Хорхе Коста де Силва
потписали су данас у Министарству привреде уговор о продаји капитала фармацеутске
компаније ''Галеника'' у власништву државе (93,73 посто) компанији ''Елиус''.
Како су саопштили из министарства привреде, компанија Елиус С.А.Р.Л. Луксембург понудила
је 16 милиона евра за куповину за
93,72914 одсто укупног капитала Галенике, пише у финансијској понуди овог понуђача.
Комисија је констатовала да је понуда поднета у складу са јавним позивом и да испуњава све
прописане услове, и донела Одлуку којом предлаже Министарству привреде да Аелиус С.А.Р.Л.
Луксембург прогласи купцем капитала.
Елиус, иначе повезано лице ЕМС С/А Бразил једини је учесник који је испунио све услове за
учешће у процесу приватизације Галенике.
Купац ће бити у обавези да, поред износа од 16 милиона евра на име купопродајне цене, уплати
и износ од 25 милиона евра на име измирења обавеза према банкама, као и износ од додатних
200 евра по години стажа за запослене који су се определили за добровољни социјални
програм.
Такође, купац је у обавези да у наредне две године на име обавезне инвестије уложи 5,525
милиона евра у Галенику, као и да број запослених на неодређено време не спушта испод 900.
Министарство привреде Србије расписало је почетком септембра тендер за продају 93,7 одсто
капитала фармацеутске компаније "Галеника" по почетној циени од једног евра.
Велики планови за "Галенику"
- Интерес Србије је да људи раде, примају плате и да се уплаћују порези и доприноси, а ваш је
да проширите тржиште и убирате профит. Једни другима ћемо у томе помоћи“ - рекао је
Кнежевић.
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Министар је подсетио да је за Владу Србије и ресорно министарство било веома важно да
„ Галенику“ приватизује озбиљан инвеститор који ће наставити производњу и зато је један од
услова у позиву био, како је навео, да компанија буде из бранше и да има више од 300 милиона
евра промета у претходним годинама.
Власник компаније ЕМС С/А, Карлос Санчез, рекао је да су планови за Галенику такви да се
трансформише и постане веома важна за целу Југоисточну Европу.
- Желимо да имамо заиста успешну компанију, да наши запослени имају добре плате и да се у
Србији даље развијамо - рекао је Санчез.

"Гоша" пред стечајем

Припремила Мирјана Брајковић
Месец и по дана од прекида вишемесечног штрајка, "Гоша" у Смедеревској Паланци суочена је
с новим проблемом – прети јој стечај, и то због дуга од 400.000 евра бившем власнику из
Словачке. За 16. новембар заказано је рочиште у Привредном суду у Пожаревцу. Руководство
фабрике каже да ће покушати да оспори захтев за стечај, и у томе очекују помоћ државе.
Званичну информацију о покретању стечаја у "Гоши", Министарство привреде – није добило.
Председник синдиката АСНС "Гоше" Милан Вујичић рекао је ФоНету да ће фабрика, чији су
радници скоро пола године штрајковали због неисплаћених зарада, неповезаног радног стажа
и неоверених здравствених књижица, највероватније отићи у стечај.
"Та информација нас је погодила као гром из ведра неба, јер стечај за раднике значи пропаст.
Око 350 радника ће остати без посла и постати социјални случајеви", рекао је Вујичић.
"Гоша" многима дугује и то много – готово десет пута више од сопствене вредности. Зато
радници, држава и други повериоци не траже да се покрене стечај јер знају да не би могли да
наплате дуг. Чуди их зашто је то урадила фирма из Земуна која их је недавно обавестила да је
откупила потраживање од њиховог бившег власника, словачке "ЖОС Трнаве".
"Није јасно зашто се неко одлучио да од нашег бившег власника откупи потраживање и
покрене стечај, осим да нас затвори. Фирма се зове 'АА консалтинг 2017', она ни у називу не
крије да је јуче основана", рекла је Мира Ружић, руководилац општих и правних послова
"Гоше".
А баш им је кренуло, кажу у "Гоши". Јуче су добили понуду да раде хиљаду теретних и 27
путничких вагона за Иранце.
"Можда наш бивши газда, пошто ми ћемо да идемо у стечај нећемо моћи да радимо, можда он
очекује да ће да добије тај уговор, да ради тих хиљаду вагона и тих нових 27 вагона да ту
производњу пребаце у 'ЖОС Трнаву'", навео је Вујичић.
Радници кажу да наставаљају да раде, руководство да ће покушати да на суду зауставе
покретање стечаја. Очекују помоћ државе јер су, кажу, једини који праве вагоне у Србији и који
Смедеревску Паланку одржавају у животу.
"Стечај је судски поступак, не можемо ми да се мешамо. Сачекаћемо да видимо који су разлози
за стечај па ћемо да видимо како на најбољи начин да реагујемо", навео је министар привреде
Горан Кнежевић.
"ЖОС Трнава" је купила "Гошу" 2007. Проблеми су почели после пет година успешног рада и
завршетка надзора над приватизацијом. У априлу, фабрику је продала кипарском фонду
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"Лиснарт" чији се власник никада није појавио. Радници су у марту почели штрајк јер им је
послодавац остао дужан најмање по 600.000 динара за плате.

"Гоша" одлази у стечај?
Аутор:Ана Ребић

Фабрика шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке, одлази у стечај, а очекује се да ће
менаџмент током дана озваничити предлог за покретање стечајног поступка.
Судбина фабрике шинских возила "Гоша" из Смедервеске Палнке и неизвесност за радна места
опет мучи више од три стотине запослених. Предлог за покретање стечајног поступка стигао је
данас у фабрику од земунске фирме АА Цапитал Цонсалтинг која је откупила потраживања
Зволана иначе ћерке фирме бившег власника Гоше, ЖОС-а из Словачке.
Фабрика је последња два месеца од окончања штрајка покренула производњу а понуде из
Ирана за куповини 1000 теретних и 27 путничких вагона стизале су на Гошину адресу.
Радници ће са руководством покушати на суду да оспоре потраживање од 400 000 евра како не
би дошло до стечаја једине преостале фабрике вагона у Србији.
Председник синдиката АСНС "Гоше" Милан Вујичић рекао је да ће фабрика, чији су радници
скоро пола године штрајковали због неисплаћених зарада, неповезаног радног стажа и
неоверених здравствених књижица, највероватније отићи у стечај.
"Та информација нас је погодила као гром из ведра неба, јер стечај за раднике значи пропаст.
Око 350 радника ће остати без посла и постати социјални случајеви, рекао је Вујичић и додао
"Од прекида штрајка смо нормално радили и производили, али је очигледно да некоме не
одговара ни када радимо, ни када не радимо".
Бивши власник "Гоше" био је дужан радницима за неисплаћене зараде више од 600.000
динара појединачно, због чега су запослени ступили у штрајк 28. марта, а окончали га 19.
септембра, после потписивања Споразума којим је било предвиђено решавање свих спорних
питања укључујући и исплату заосталих зарада.
"До сада нам је исплаћено око 240.000 динара по раднику, укључујући у тај износ и 60.000 које
нам је дала држава. Неизвесно је шта ће бити са нашим преосталим потраживањима", рекао је
Вујичић.
Фабрика шинских возила "Гоша" приватизована је 2007. године, када ју је купила словачка
компанија ЖОС Трнава, а у марту ове године продата је кипарској компанији "Лиснард".
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