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Држава очистила "Галенику" од дугова
Аутор:С. БУЛАТОВИЋ
Скупштина акционара земунске фабрике прихватила конверзију дела обавеза у власништво.
Србија држи више од 93 одсто ове компаније, а у власничку структуру ушао и "Србијагас"
СРБИЈАГАС од данас је сувласник још једног државног предузећа. Скупштина акционара
"Галенике" прихватила је издавање нове емисије од близу 1,4 милиона акција којима је
конвертован дуг ове фабрике вредан 14,7 милијарди динара. Након ове одлуке власништво
државе, преко њеног, али и власништва Акционарског фонда и "Србијагаса", са 85 одсто, попео
се на око 93,7 одсто. Мањински акционари након данашње скупштине су са 15 одсто
сувласништва - спали на 6,3 одсто.
После пребијања дугова, основни капитал земунске фабрике је са 10,6 милијарди динара
достигао 25,3 милијарде динара. То још не значи много у погледу евентуалне продајне цене
"Галенике". На њу утичу преостали дугови, али и тренутни биланси.
У жељи да заштите свој положај мањински власници данас су се обратили Скупштини
акционара.
- Мали акционари и синдикати изашли су пред Скупштину акционара са предлогом да се у
статут компаније унесе нека врста заштите мањинских акционара - каже Зоран Пантелић,
председник синдиката "Независност" у "Галеници". - Сада је држава, а сутра ће евентуални
купац, располагати са више од 90 одсто акција. Ми смо тражили неку врсту заштите.
Скупштина нас је одбила. Сада ћемо покушати то да издејствујемо преко Министарства
привреде. Ипак су то људи који су градили ову фабрику и заслужили су фер однос.
Сређивање биланса земунске фабрике лекова је увод у њену продају. Почетком септембра
држава би требало да распише јавни позив. Конверзијом власништва, "Галеника" се опростила
од дела дугова према државним повериоцима, пре свега Пореској управи и "Србијагасу".
Остатак ће држава, ако продаја буде успешна - опростити.
У поступку припреме за спровођење трансакције, Влада Србије је 11. јула 2017. године донела
закључак да се приватизација "Галенике" спроведе моделом продаје капитала, којој би
претходило претварање дуга у капитал, односно конверзија - објаснили су недавно у
Министарству привреде. - У случају успешне приватизације, држава би отписала преостали део
својих доспелих обавеза.
У припреми продаје држава намерава да реши и други проблем. То је комерцијални дуг према
банкама од око 70 милиона евра. Постигнут је договор да се обавезе откупе за око 25 милиона
евра, али би новац био исплаћен после приватизације, из продајне цене. "Новости" су већ
писале да је за српску фабрику лекова заинтересовано пет компанија: британско-руски
конзорцијум "Фронтиер фарма - Петровакс", "Синофарм", "Амикус", "Хемофарм" и ЕМС из
Бразила.
АНКЕТИРАЊЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ
У МЕЂУВРЕМЕНУ, запослени, а њих је у "Галеници" 1.400, испуњавају необавезујућу анкету о
добровољном одласку уз социјални програм. Изјашњавање траје до 18. августа и ни на који
начин неће бити обавезујуће. Државу занима колико је запослених спремно добровољно да
оде, јер су из разговора са заинтересованим инвеститорима дошли до податка да су они
спремни да упосле од 700 до 900 људи. Они који би сами отишли, уколико до продаје дође,
добили би 400 евра за сваку годину радног стажа у "Галеници". Новац би исплатили држава и
будући власник по пола.
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Средином септембра о повећању минималца
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић
Ако се послодавци питају, 68 одсто њих сматра да се нису стекли услови за повећање
минималне цене рада од јануара 2018. године. Они који пристају на корекцију предлажу 140
динара, што је повећање од свега десет динара
Социјално-економски савет требало би најкасније до 15. септембра да с владом договори нову
минималну цену радног сата у Србији, која сада износи 130 динара. Ако се послодавци питају,
како показује анкета Уније послодаваца Србије, 68 одсто њих сматра да се нису стекли услови
за повећање минималне цене рада од јануара 2018. године. Они који пристају на корекцију
истичу да она не може бити већа од 140 динара, што је свега 10 динара више него сада.
Синдикати, с друге стране, кажу, да су се по закону стекли услови за корекцију радног сата и да
цена може да иде од 145 до 207 динара, у зависности од тога да ли се узима у обзир просечна
нето зарада или и просечна потрошачка корпа.
Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије, каже да ће они подржати
повећање минималца под условом да дође до смањења неког од 500 парафискалних намета,
који и овако оптерећују послодавце.

Влада крши закон игноришући војни синдикат
Пише: В. Јеремић
* Антић: Одбијањем да преговара, Влада изгубила могућност да доноси
правилнике који се тичу Војске * Уколико не буде одговора на захтеве синдиката,
од јесени поново протестна окупљања
Влада Србије прекршила је Закон о раду одбијајући да са представницима Војног синдиката
Србије преговара о колективном уговору.
Из Војног синдиката за Данас кажу да ће сачекати крај августа да се заврши сезона годишњих
одмора, а да ће, уколико и онда изостане реакција послодавца, наставити са синдикалним
активностима, које ће највероватније поново укључивати и протестна окупљања.
Председник Војног синдиката Србије Новица Антић је 18. јула председници Владе Ани
Брнабић послао званичан захтев за приступање преговорима о закључењу посебног
колективног уговора за запослене у систему одбране. Иако Закон о раду обавезује послодавца, у
овом случају Владу, да одговори на захтев репрезентативног синдиката у року од 15 дана,
представници синдиката нису добили никакав одговор.
- Када је истекао рок од 15 дана, послао сам Влади ургенцију, али ни то није помогло. Додуше у
понедељак, 7. августа, заједно са представницима других синдиката присуствовали смо
састанку са државним секретаром Министарства одбране Александром Живковићем, али није
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било конкретних преговора о колективном уговору. Састанак се претворио у дискусију око тога
да ли ми уопште имамо право на колективни уговор - наводи Антић.
Разлог због којег Влада и Министарство одбране, сматра Антић, одбија да уђе у преговоре о
колективном уговору, јесте тај што би им тај документ сузио могућност да доношењем
правилника уређују односе у Војсци.
- Сви правилници које доноси министар одбране и Влада, а који уређују разна питања, почев од
дневница па надаље, били би дефинисани колективним уговором. Самим тим, њима би у
наредне три године у том смислу биле везане руке - каже Антић.
Међутим, према његовим речима, одбијањем да преговара, Влада је парадоксално изгубила
могућност да доноси правилнике који се тичу Војске.
- Закон о раду јасно прописује да уколико послодавац одбије да уђе у преговоре у року од 15
дана, не може да доноси правилнике који задиру у права радника - тврди Антић.
Ипак, Антић додаје да ће синдикат сачекати крај августа да се заврше одмори пре него што
наставе са "синдикалним активностима".
- Уколико и тада не буде никакве воље од стране послодавца да уђе у преговоре, од јесени ћемо
вероватно поново почети са протестним окупљанима. Такође, тиме што је Влада прекршила
Закон о раду, отвара нам се могућност да своја права заштитимо пред судом - навео је Антић.
Подсетимо, захтевајући поправљање материјалног положаја војника, Војни синдикат Србије је
у сарадњи са Полицијским синдикатом Србије од краја новембра прошле године одржао шест
протестних окупљања.
Кривичну на дисциплинску пријаву
Недуго након последњег и најмасовнијег протеста Војног синдиката који је одржан у априлу
ове године, надређени Новице Антића у Војној полицији су против њега поднели
дисциплинску пријаву због јавних иступања на протестима. "Тренутно тај случај стоји.
Вероватно ће га активирати када се заврше одмори. Уколико се то деси, ја ћу на то вероватно
одговорити подношењем кривичних пријава, пошто је апсолутно незаконито подносити
дисциплинску пријаву због синдикалних активности", каже Антић.

Може ли држава до 40 милиона евра за Галенику?
Пише: М. Обрадовић
Претходни покушај продаје Галенике пропао је јер купац није хтео да преузме 70
милиона евра дуга према банкама
Република Србија постала је власник око 93 одсто Галенике након што је на Скупштини
акционара овог предузећа одлучено да се дуг према Србијагасу и пореске обавезе конвертују у
власништво.
Обавезе Галенике према држави износиле су скоро 11 милијарди динара, а према Србијагасу
близу четири милијарде динара. Иначе, пре ове конверзије држава је била власник 85 одсто
акција Галенике.
Ово је део припреме некадашњег фармацеутског гиганта за продају, а према ранијим најавама
тендер за целокупно државно власништво би требало да буде расписан током септембра. У
претходном покушају приватизације који је пропао у марту када је продавано 25 одсто
компаније за седам милиона евра британско-руски конзорцијум Фонтијер фарма и Петроваркс
није хтео да прихвати и обавезе према банкама од 70 милиона евра.
Овога пута, како нам је одговорило Министарство привреде, са банкама је договорено
реструктурирање дуга у коме ће се банкари одрећи око 45 милиона евра кредита.
"Обављен је низ комплексних разговора са банкама повериоцима у циљу усаглашавања начина
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измирења обавеза, па је утврђено да постоји начелна сагласност банака да се укупан износ дуга
од 71,74 милиона евра откупи једнократном исплатом износа од 25 милиона евра. Тај откуп је
условљен спровођењем поступка приватизације у кратком временском периоду исплатом из
средстава купца", стоји у писаном одговору Министарства.
Са своје стране, држава је осим конверзије дуга у капитал, што фактички значи отпис великог
дела потраживања, препоручила државним повериоцима да не блокирају рачуне Галенике и не
улазе у принудну наплату потраживања.
Држава намерава да обавеже купца да "одржи производњу, да реализује инвестициони
програм и одржи оптималан ниво запослености у периоду од две године након приватизације".
Иначе, банке повериоци Галенике су седам банака са којима је у мају прошле године потписан
Уговор о мировању дуга. Ту су Уникредит, Интеза, Ерсте, Сосиете женерал, ОТП банка и
Поштанска штедионица. Иако је рок уговора био шест месеци, продужен је за још три месеца,
али банке ни након истека тог рока нису покренуле поступак принудне наплате. У принципу
нису ни могле ништа да наплате од Галенике чији губици превазилазе капитал и износе укупно
око 300 милиона евра, а обавезе су два пута веће од имовине.
Сада је главно питање колико ће новца моћи држава да добије за 93 одсто власништва над
Галеником, односно колико ће од 110 милиона евра уложених у конверзију потраживања у
капитал бити враћено.
Галеника је у претходних неколико година девастације са тржишног учешћа од 40 одсто спала
на приходе од продаје мање од 40 милиона евра и тек треће место иза Хемофарма и
Фармасвиса.
Према анализи вредности компаније коју је урадио економиста Драгован Милићевић,
Галеника вреди скоро 40 милиона евра.
"Приносни приступ или модел дисконтованих новчаних токова, где купац гледа колика је
његова зарађивачка способност у наредних пет до седам година примењују компаније изразито
тржишно оријентисане и које своје моделе пословања заснивању на минимизацији трошкова.
Дакле иде се на што мања капитална улагања, што мање ангажовање обртног капитала,
скраћивање рокова залиха и наплате потраживања", објашњава Милићевић приступ који је и
он користио у процењивању вредности Галенике, додајући да је онда опција и измештање
производње на јефтиније дестинације и одржавање броја радника на неопходном техничком
минимуму, измештање трошкова промоције на веледрогерије. Ово свакако значи мањи број
запослених с обзиром да сада Галеника има највеће трошкове зарада у поређењу са приходима
од продаје. Поређења ради, Здравље из Лесковца је са приходима од продаје од 5,1 милијарду
динара прошле године имало трошкове зарада 842 милиона динара, а Галеника са приходима
од 5,9 милијарди динара је трошила на плате 1,6 милијарди динара. Зато је део припрема за
продају и спровођење социјалног програма за технолошке вишкове, а у медијима се појавила
информација да ће радници добијати отпремнине од 400 евра по години радног стажа, од чега
ће пола платити држава, а пола будући власник.
Иначе Галеника је прошле године направила губитак од 1,27 милијарди динара, односно око 10
милиона евра, док је 2015. године забележен губитак од 1,8 милијарди динара или 15 милиона
евра.
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Радници Гоше најављују протест пред владом
Пише: Фонет
Радници Фабрике шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке настављају штрајк, започет
27. марта у кругу фабрике, али најаваљују и протесте испред владе.
Ако се ништа не промени, ове или следеће седмице идемо пред владу, јер је очигледно да овај
случај не жели да реши. И премијер Ана Брнабић је рекла да је уговорен састанак са
Словацима, али немамо никакве информације о томе, изјавио је ФоНету председник
Штрајкачког одбора Милан Вујичић.
Он је оценио да и држава Србија сноси велики део кривице за тежек положај Гоше и
запослених, наводећи да је невероватно "да државни органи тако дуго толеришу незаконито
понашање страног власника".
Како је могуће да неко држави не плаћа порез и доприносе пет и по година, а плате радницима
три године, а да државни органи не реагују, упитао је Вујичић.
Он је изјавио да су представници Штрајкачког одбора понудили директору да почну да раде,
али да за узврат добију гаранције за тачан датум почетка исплате заосталих плата, али да није
било реакције на ту понуду.
Радници Гоше штрајкују захтевајући исплату заосталих зарада, повезивање радног стажа и
оверу здравствених књижица.

Скупштина акционара Галенике: Конверзија дуга у акције државе
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: На скупштини акционара Галенике, одржаној данас, донета је одлука о конверзији
дуга у власнички капитал државе у вредности од 14,696 милијарди динара.
Реч је о потраживањима Републике Србије и Јавног предузећа “Србијагас”.
Дуг према Републици Србије је 10,9 милијарди динара, и конвертује се у акције државе, а
укупан износ потраживања Србијагаса је био 3,794 милијарди динара.
Држава тако повећава власнички удео на више од 90 одсто и могла би га почетком септембра
понудити на продају.
Држава је више пута покушавала да приватизује Галенику, а последњи пут је прошле године
расписала тендер за избор стратешког партнера уз продају 25 одсто акција у власништву
државе.
Нови тендер за Галенику биће расписан у септембру, а у Министарству привреде за Танјуг кажу
да модел приватизације, на којем држава ради, подразумева да купац уз фабрику преузима део
дуга “уз дисконт”, а да радници који се одлуче за социјални програм могу да рачунају на 400
евра по години стажа.
У овом тренутку је у току дефинисање услова приватизације, којима би се будући купац
обавезао да одржи континуитет производње, реализује инвестициони програм и одржи
оптималан ниво запослености, речено је Танјугу у Министарству привреде.
Како објашњавају, у поступку припреме за спровођење трансакције, Влада Србије је 11. јула
2017. године донела закључак да се приватизација Галенике спроведе моделом продаје
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капитала, којој би претходила конверзија дуга Галенике у капитал, а у случају успешне
приватизације, држава би отписала преостали део својих доспелих обавеза.
Међу заинтересованима за Галенику, како преносе медији, налазе се британско-руски
конзорцијум Фронтијер фарма - Петровакс, Синфорам, Амикус, Хемофарм и ЕМС из Бразила.

Бивши власник пере руке, радници Гоше кажу - сви су слагали
Аутор:Ксенија Павков

Радници Фабрике шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке, који штрајкују од 27.
марта, најављују радикализацију протеста и окупљање испред Владе Србије. У међувремену, Н1
је добила одговор од некадашњег власника "Гоше", словачке фирме "ЖОС Трнава", у коме
наводе да са тим случајем више немају ништа.
Током скоро пет месеци штрајка, радници "Гоше" су преговарали са управом фабрике и са
државним функционерима, блокирали железничке коридоре, чак и штрајковали глађу. Тиме
су, кажу, све могућности мирног протеста исцрпели, па ће се идуће седмице упутити у
Београд.
"Ићи ћемо испред Владе само да протестујемо, не можемо да верујемо да наша држава није
знала шта се дешава у фирми. Е сад кад се прича о стечају, кад се прича о затварању фирме,
они сви имају модел како ће да наплате своја дуговања, а једино ми радници немамо никакав
модел", каже Милан Вујичић, председник Штрајкачког одбора.
Више пута су државни функционери уверавали штрајкаче да ће и за њих изнаћи модел
исплате. У априлу председник, тада премијер Александар Вучић, када им је обећао да ће
ступити у контакт са старим власником, словачком фирмом "ЖОС Трнава", потом министар
привреде Горан Кнежевић, са којим су преговарали о репрограму дуга, а крајем јула и
премијерка Брнабић.
"Све што смо договарали, све су нас слагали, верујте ми. Чак нас је и премијерка Брнабић
слагала како је договорила састанак у Словачкој, са старим газдом, међутим, прошло је већ две
недеље, од тог састанка нема ништа, ми никакве информације нисмо добили", додаје Вујичић.
Информације је добила Н1, и то од ПР службе словачке фирме. Из штурог одговара на упућена
питања, јасно је само да бивши власник од "Гоше" пере руке.
"ЖОС Трнава је продала акције у српској фабрици "Гоша" у мају 2017. и њени представници
више немају никаквог утицаја на тамошњу ситуацију. Стога, нажалост, не можемо да дамо
никакав опширнији коментар на ту тему", наведено је у одговору.
ЖОС Трнава је током пословања у Смедеревској Паланци, направила дуг од скоро шест
милиона евра радницима и држави. После десет година, фабрику је продала за 4,2 милиона и
отишла из земље. И зато ће штрајкачи пред зграду Владе - јер се питају како је могуће да неко
држави не плаћа порез и доприносе пет и по година, а плате радницима три године, а да
државни органи не реагују.
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Држава постала власник 90 одсто Галенике
Извор: Н1
Држава је власнички удео у Галеници повећала на 90 одсто пошто је на Скупштини акционара
те компаније данас донета одлука о конверзији дуга у власнички капитал државе у вредности
од 14,696 милијарди динара. Реч је о потраживањима Републике Србије и Јавног предузећа
Србијагас.
Држава је тако повећала власнички удео на више од 90 одсто и могла би почетком септембра
да га понуди на продају.
Министарство привреде Србије и Скупштина акционара Галеника нису прихватили захтев
малих акционара да се они приликом приватизације те фармацеутске компаније заштите од
будућег купца, тако што би се онемогућио да принудно откупи око седам одсто њихових акција,
рекао је председник синдиката Независност у Галеници Зоран Пантелић.
Он је подсетио да је држава постала власник више од 90 одсто капитала тог предузећа, а
домаћи прописи предвиђају да купац толиког удела може принудно да откупи и акције малих
акционара.
"Министарство и Скупштина акционара су на данашњој седници одбили нашу иницијативу за
заштиту права радника-акционара па ћемо покушати да то учинимо приликом склапања
купопродајног уговора када држава буде продавала свој удео", рекао је Пантелић.
Дуг Галенике према држави Србији који је конвертован у капитал је 10,9 милијарди динара, а
Србијагаса 3,8 милијарди динара. Влада Србије донела је одлуку да будући купац Галенике
повећа капитал тог предузећа за 25 милиона евра како би се исплатили повериоци компаније.
Галеника банкама дугује више од 71 милион евра.
Влада Србије је 11. јула 2017. године донела закључак да се приватизација Галенике спроведе
моделом продаје капитала, којој би претходила конверзија дуга Галенике у капитал. У случају
успешне приватизације Галенике, како тврде у Министарству привреде, држава би отписала
преостали део својих доспелих обавеза према том предузећу.
Потенцијални инвеститори проценују да би оптималан број запослених у Галеници био од 700
до 900, а сада их је 1.400, па је у току анонимна пробна анкета о томе ко жели да уз отпремнине
напусти ту фармацеутску кућу и изјашњавање ће трајати до 18. августа.
"У оквиру социјалног програма радницима би се понудило укупно 400 евра по години стажа по
следећем моделу - 200 евра би финансирала држава, а преостали износ би финансирао купац
фабрике", рекли су Бети у Министарству привреде.
Покушај приватизације Галенике је пропао почетком ове године, пошто са потенцијалним
стратешким партнером, руско-британским конзорцијумом Фронтиер-Петровакс, није
постигнут договор о преузимању дуговања које та фармацеутска компанија има према
комерцијалним банкама.
Како пишу медији, међу заинтересованима за Галенику сада су британско-руски конзорцијум
Фронтијер фарма - Петровакс, Синфорам, Амикус, Хемофарм и ЕМС из Бразила.
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Леони планира ширење производње у Србији и запошљавање још
2.200 радника
Извор:Бета
Добра услови пословања у Србији разлог су што смо се определили да овде инвестирамо и
отварамо нова радна места, изјавио је генерални директор компаније Леони, Клеменс Сакс на
свечаности у Прокупљу поводом стоте годишњице оснивања и рада те немачке компаније.
Према његовим речима, Леони је своју прву фабрику изградио 1917. године у Нирнбергу у
Немачкој, а данас та компанија у 32 земље широм света има 90 фабрика у којима ради 80.000
радника и остварује приход од продаје од 4,4 милијарде евра.
Говорећи о улагањима у Србији, Сакс је нагласио да су за неколико година изграђене три
фабрике на југу Србије, у Прокупљу 2009. године, у Малошишту 2014. године, а у Нишу је прва
пробна фаза производње почела 1. јула ове године.
Вредност инвестиција Леонија у Србији је 75 милиона евра а у све три фабрике тренутно ради
5.770 радника. План је да до краја 2019. буде запослено још 2.200 радника и са укупно 8.000
радника Леони би био међу највећим послодавцима у Србији.
- Наш посао се пре свега базира на мануелном раду и зато ми са поносом и задовољством
кажемо да су највећа вредност наше компаније управо радници - изјавио је Сакс и додао да су
задовољни и насмејани радници најбољи промотери фабрике.
Заменик директора фабрике Леони у Прокупљу, Ана Пешић нагласила је да се производне хале
простиру на 22.000 квадрата и да у њима тренутно ради 2.700 радника.
- У погонима у Прокупљу и Малошишту до сада је произведено 1,5 милиона каблова за
аутомобилску индустрију - казала је Пешић и навела да је за обуку радника издвојено 300.000
евра.
Према њеним речима, на многим пословима у тој компанији ради 96 особа са инвалидитетом,
а 80 студената завршних година и дипломираних студената је прошло стручну праксу у
различитим секторима компаније.
У прокупачкој општини стопа незапослености је у 2009. години била 43,76, а сада је око 24
одсто што је резултат сталног проширењем капацитета Леонија.
До сада је компанија донирала у хуманитарне сврхе скоро 200.000 евра обдаништима,
здравственим установама, школама, удружењима особа са инвалидитетом, спортским
клубовима и другим организацијама.

Радници Гоше најавили протест испред Владе Србије
Извор:Бета
Радници Фабрике шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке, који су и даље у штрајку,
најавили су да ће наставити протесте испред Владе Србије, уколико не буду решени њихови
проблеми.
Председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић је рекао је агенцији Бета да су радници, који
сада штрајкују у кругу фабрике, спремни да наредне недеље протест наставе у Београду.
- У понедељак или уторак ћемо доћи испред Владе да протестујемо - казао је Вујичић.
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Према његовим речима, радници су понудили директору да почну да раде, а да пре тога добију
гаранције за тачан датум почетка исплате заосталих зарада, али нису добили одговор.
Радници Гоше штрајкују од 27. марта, а траже исплату заосталих зарада, повезивање радног
стажа и оверу здравствених књижица.

Жељко Веселиновић: Радници у Србији се плаше да се боре за своја
права, зато и трпе иживљавања
Аутор:Наташа Стојановић
Статус радника у Србији неће се променити док год они не постану храбрији и не почну сами да
се боре за своја права, рекао је за Нову економију Жељко Веселиновић, председник Удружених
синдиката Слога, коментаришући ситуацију у фабрици Олимпиас у Нишу, чије су се раднице
жалиле да им шефови не дозвољавају да користе тоалете ван паузе.
Он је навео да анонимне пријаве ништа не значе и истакао да је крајње време да радници
схвате да сами морају да кажу: "Не", јер у супротном неће ни имати било која права.
"Затраже од нас заштиту тек када већ добију отказ, а тада је касно. Уместо да чим почну
малтретирања дођу како бисмо им помогли да остану на послу. Радници Србије морају да
схвате да се нико неће изборити за њихова права, ако они то сами не учине", рекао је
Веселиновић.
Подсетимо, порталу Јужне вести, прошле недеље јавило се неколико радница фабрике
Олимпиас у Нишу које су рекла да могу да иду у тоалет само током паузе. Оне су казале да се
изузетак не прави ни када нека од њих има здравствене проблеме због којих мора често да
користи тоалет. Такође, оне су навеле да после боловања трпе одмазду шефова, који их тада, по
казни, "шетају" из једног сектора погона у други.
"Не дају им да пију воду ван паузе да не би често ишле у тоалет. И оне и даље немају храбрости
да дођу и под именом и презименом кажу шта су принуђене да трпе. А управо је највећи
проблем недовољна храброст људи и страх од отказа да се ствари промене", казао је
Веселиновић.
Подсетио је да је са оваквом врстом мобинга прва почела Јура и то још 2010 године током
претходне власти, која је, такође, подржала фабрику, а не раднике.
"Пратимо ситуацију колико можемо. Успели смо да у Геоксу уз подршку међународних
институција и протестима постигнемо да радници добију боље услове рада. Али, понављам, ми
не можемо ништа да учинимо ако људи немају храбрости да кажу шта им се дешава под
именом и презименом. Немају чега да се плаше јер ћемо им ми пружити пуну подршку", казао
је Веселиновић.
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