
          

30. мај  2014. 

                                        

  

 

 
 

 

Арапи и Украјинци заинтересовани за "Галенику";(стр.2) 
Око 18.000 људи зарађује виš ше од три просечне плате; (стр.3) 
Радуловић:Погрешне пореске олакшице за послодавце;(стр.4) 
Чак 200.000 радника нема ни минималац;(стр.5) 
Бајатовић у Житишту идуће недеље;(стр.6) 
Синдикати просветара одустали од штрајка;(стр.7) 
Штрајк радника градских предузећа;(стр.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПРЕС КЛИПИНГ 



2 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469307/Arapi-i-Ukrajinci--zainteresovani-za-Galeniku 

Арапи и Украјинци заинтересовани за "Галенику" 

СУЗАНА ЛАКИЋ  

Арапска фармацеутска компанија „Јулфар“ и украјинска „Артеријум“ заинтересоване су за 

стратешко партнерство са „Галеником“, сазнаје „Блиц“. 

 

 

(+) 

 

„Јулфар“ из Абу Дабија заинтересован је за производњу инсулина у Земуну, који се, иначе, не 

производи у Србији. Ова арапска фабрика водећи је произвођач инуслина у северној Африци и 

Азији, а њен долазак у Србију био би и њен продор у Европу. 

  

„Јулфар“ је основан 1980. и део је фармацеутске групације „Галф“ из Емирата. Фабрика је са 

око 2.000 радника прошле године продала лекове у вредности од 271 милион евра и остварила 

профит од 45,5 милиона евра. „Јулфар“ производи 470 различитих лекова, највише инсулин, 

антибиотике, лекове за кардиваскуларне, плућне и кожне болести. 

 

Нагомилали губитке 

 

„Галеника“ је једина државна фармацеутска компанија у Србији. У последње четири године 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469307/Arapi-i-Ukrajinci--zainteresovani-za-Galeniku
http://www.blic.rs/data/images/2014-05-28/475618_1213_lb.jpg?ver=1401313494.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-05-28/475618_1213_lb.jpg?ver=1401313494.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-05-28/475618_1213_lb.jpg?ver=1401313494.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-05-28/475618_1213_lb.jpg?ver=1401313494.jpg


3 

 

фабрика је акумулирала губитак од око 25 милијарди динара. У прва три месеца ове године 

замунски фармацеути су позитивно пословали. Тендер за продају „Галенике“ објављен је у 

децембру 2012. 

  

За изградњу погона за инфузионе растворе и производњу природних лекова 

заинтересована је украјинска фармацеутска компанија „Артеријум“, национални лидер у 

производњи антибиотика и значајан произвођач лекова на бази биља. Има 1.000 запослених, 

производи 140 лекова. Извози у Казахстан, Узбекистан, Белорусију и Русију.  

- „Галеника“ би дала кадар, бренд и потенцијал, док би Украјинци или Арапи уложили новац, 

дали технологију и уступили своје патентиране производе. 

 

У „Галеници“ су потврдили за „Блиц“ да су са „Јулфаром“ одржали два састанка.  

- Разговори су вођени о заједничком улагању у нови погон. 

 

У кабинету генералног директора Живомира Новаковића кажу да “већ дуго разговарају са 

„Артеријумом„“: 

 

- Потписали смо и писмо о намерама. Засад су теме извоза у Украјину и прерада у нашим 

погонима у фабрици чврстих фармацеутских препарата. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469441/Oko-18000-ljudi-zaradjuje-vise-od-tri-prosecne-plate 

Око 18.000 људи зарађује виš ше од три 
просечне плате 

Тањуг  

Пореска управа Србије (ПУРС) примила је безмало 18.000 пореских пријава грађана који су у 

2013. години месечно зарадјивали више од три просечне плате. 

Како се наводи на сајту ПУРС-а, до законског рока, односно 15. маја, укупно су стигле 17.972 

пореске пријаве грађана који су, укупно, у тој години зарадили више од 2,19 милиона динара. 

 

Према расположивим подацима порезника, годишњи порез на доходак највише су 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469441/Oko-18000-ljudi-zaradjuje-vise-od-tri-prosecne-plate
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пријављивали Београђани, а чак 70 одсто од укупног броја пријава је са територије 

престонице. 

 

- Највише пријава је поднето на територији коју обухвата Регионално одељење Београд и то 

12.455 пријаве - прецизирано је на сајту ПУРС. 

  

Објављен број грађана који су у обавези да пријаве и плате годишњи порез на доходак није 

коначан, наводе порезници, јер недостају подаци са поплављених подручја. 

  

- У наредном периоду, по обради и коначном уносу података, урадиће се анализа, која ће 

обезбедити податке о структури занимања грађана и износима пореског задужења - најавили 

су из Пореске управе. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469477/RadulovicPogresne-poreske-olaksice-za-poslodavce 

Радуловић:Погрешне пореске олакшице за 
послодавце 

Бета  

Најављене пореске олакшице послодавцима за новозапослене су економски потпуно погрешне, 

неуставне и неће довести до жељених ефеката, изјавио је данас председних покрета "Доста је 

било" и бивши министар привреде Саша Радуловић. 

Изменама закона о порезу на доходак и о социјалним доприносима  предвиђене су пореске 

олакшице и умањење доприноса од 65 до 75 одсто за запошљавање нових радника и ту меру је 

Влада Србије најавила као кључну за смањење сиве економије и раст запошљавања. 

  

 - То је потпуно погрешно, одлика рационалних људи је да од истих мера не очекују различите 

резултате. Ми смо ове мере већ имали у прошлости, чак и у садашњем закону постоје мере 

које би требало да подстакну запошљавање људи младјих од 30 година, а очигледно се то није 

десило -  казао је Радуловић на конференцији за новинаре. 

  

Он је оценио да такве мере, осим што нису рационалне, отварају велики простор за 

злоупотребе. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/469477/RadulovicPogresne-poreske-olaksice-za-poslodavce
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Према Радуловићевим речима, Влада нарушава једнакост грађана јер очекује да ће порески 

подстицаји омогућити лакше запошљавање људи који су шест месеци на евиденцији бироа за 

запошљавање. 

  

Указао је и да се неуставност Владиних предлога огледа и у томе што се један део пореских 

обвезника преносе трошкови других пореских обвезника који ће добити пореске подстицаје. 
 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/cak-200000-radnika-nema-ni-minimalac 

Чак 200.000 радника нема ни минималац 
 

Већ неколико месеци, још пре избора, у јавности се води полемика о минималној заради: 

синдикати траже да се она повећа, док друга два „социјална партнера”, држава и 

послодавци, мање-више ћутањем одговарају да на такав захтев не могу пристати. 

Минималац већ две године 21.000 динара 

Минимална зарада у Србији није мењана већ дуже од две године и износи 115 динара по 

радном сату, односно око 21.000 динара месечно. 

Иако се нико у Влади о томе није јавно изјашњавао, утисак је да највећи проблем с повећањем 

минималца има држава. Наиме, Србија има специфичан проблем с минималцем – иако би по 

закону требало, ту обавезу велики број послодаваца не испуњава, па много радника прима 

зараду која је нижа од тога. По неким проценама, чак око 200.000 њих. Стога би повећање 

најниже загарантоване зараде највише штетило ономе ко ту обавезу испуњава, а то је држава, 

односно сви они послодавци који запосленима директно или посредно плате исплаћују из 

буyета и јавних фондова. 

Држава иовако има проблем у буyету с платама запослених у јавном сектору па ће морати да 

их смањи десет процената. Министар финансија Лазар Крстић је рекао да ће „минималац 

остати заштићен”, односно да се то умањење неће односити на најниже плате. Наравно, ту је 

и велики број приватних послодаваца који, за разлику од дела својих колега, такође поштују 

ту обавезу а којима би повећање минималца отежало пословање. 

У земљи око 400.000 запослених прима минималац. Ипак, међу њима је и велики број радника 

који заправо зарађују више али формално примају 21.000 динара. Најнижу гарантовану зараду 

примају преко рачуна и на њу им се обрачунавају доприноси и порези, док им се остатак 

исплаћује „на руке”. Нису ретки радници који такав начин пословања чак сматрају за фер јер, 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/cak-200000-radnika-nema-ni-minimalac
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за разлику од многих других, не раде „на црно” и барем имају здравствено и пензионо 

осигурање. 

Намера Владе, када је ових дана предлагала измене закона којима ће држава у наредне две 

године покривати две трећине обавеза за порезе и доприносе за новозапослене раднике, 

управо је била да реши проблем оних који раде „на црно” или примају минималац а раде за 

више новца. У Влади очекују да ће се барем део послодаваца сада одлучити да пријави своје 

запослене јер ће им трошкови бити значајно смањени. Ипак, послодавци указују на то да би 

много боље и праведније решење било да порези и доприноси буду линеарно смањени за све 

раднике. 

В. Чворков 

  

Цео текст прочитајте у нашем штампаном издању од петка, 30. јуна 
 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/bajatovic-u-zitistu-iduce-nedelje 

Бајатовић у Житишту идуће недеље 
 

ЖИТИШТЕ: Представници Самосталног синдиката у „Агроживу” одржали су састанак са 

генералним директором Јавног предузећа „Србијагас” Душаном Бајатовићем, на којем је 

било речи о тренутној пословној ситуацији у житиштанској компанији. 

Састанку су присуствовали и председник и члан Надзорног одбора „Агрожива” Милан Ђукић и 

Велимир Марјановић. 

-Чланови синдиката представили су актуелну ситуацију у компанији „Агрожив”, чији је 

власник „Србијагас”, и пренели Бајатовићу заинтересованост запослених за будућност и 

очување фабрике. Директор Бајатовић нас је информисао о активностима које се предузимају 

у координацији са Владом Србије, а ради опстанка „Агрожива” – рекао је председник 

Самосталног синдиката Бранко Надаждин. 

Он је најавио да ће у току следеће недеље у Житишту бити одржан састанак на којем ће 

Бајатовић са својим сарадницима упознати представнике синдиката и менаyмента о потезима 

везаним за превазилажање тренутне ситуације. 

Подсетимо, део радника „Агрожива” је ступио у штрајк због кашњења у исплати зарада. 

Почетком недеље у свим објектима фабрике искључена је струја због дуговања према ЕПС-у. 

Компанија је, у међувремену, поново добила електричну енергију. 

Ж. Б.  

 

 

 

 
 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/bajatovic-u-zitistu-iduce-nedelje
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikati_prosvetara_odustali_od_strajka.55.html?news_id=282470 

Школска година завршиће се регуларно 

Синдикати просветара одустали од штрајка 

ДАНАС САЗНАЈЕ 

АУТОР: В. АНДРИЋ 

Београд - До краја школске године неће бити штрајка упозорења у школама, који је био 
најављен за 19. мај, па потом одложен због поплава у Србији. Председник Синдиката 
образовања Србије Бранислав Павловић каже за Данас да ће се представници сва четири 
репрезентативна синдиката просветних радника састати после 20. јуна како би утврдили шта 
ће предузети поводом најављеног смањења плата у јавном сектору за 10 одсто.  

Синдикати су, подсетимо, тражили да просвета буде изузета од овог смањења и да се уведу 
платни разреди, што би обезбедило да запослени у јавном сектору са истом стручном спремом 
примају исту плату. 

- Сматрамо да не би било морално организовати у овом тренутку штрајк, када су многи људи 
остали без кућа, а велики број школа је у лошем стању. Тежиште наших активности се 
пребацује на почетак наредне школске године, а после 20. јуна ћемо се састати да видимо шта 
ћемо даље. У овом тренутку Синдикат образовања Србије се интензивно бави обезбеђивањем 
међународне помоћи синдикалних организација за угрожене у поплављеним подручјима - 
рекао је Бранислав Павловић. 

Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у просвети Србије, наводи за Данас да су 
синдикати тражили састанак са министром финансија Лазаром Крстићем и министарком за 
државну управу и локалну самоуправу Кори Удовички, која ће се, како тврди, бавити платним 
разредима. 

На питање да ли ће синдикати подржати смањење плата, ако влада такав потез образложи као 
солидарност са жртвама поплава, Павловић одговара да „није исто ако се просветни радници 
одрекну једне дневнице за помоћ угроженима и ако им се трајно смањује плата“. 

- Наравно да нико не би одбио да се одрекне једне дневнице, али је питање зашто би се само 
запосленима у јавном сектору смањивала плата у ту сврху - каже Павловић. 

Слободан Брајковић додаје да су просветари увек били хумани и да би прихватили и смањење 
плата, уколико би се најпре по зарадама изједначили са осталим запосленима у јавном 
сектору. 

- Није исто ако се одбија 10 одсто некоме ко прима између 90 и 150.000 динара и професору 
који има плату 42.000 динара. Просветни радници су доведени на руб егзистенције. Држава 
хоће квалитетно образовање, али неће да плати просветне раднике - истиче Брајковић. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikati_prosvetara_odustali_od_strajka.55.html?news_id=282470
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Крај школске године за матуранте 

За ученике осмог разреда основне школе и матуранте гимназија у Србији данас се завршава 
школска година. Ђаци завршних разреда трогодишњих и четворогодишњих профила у 
средњим стручним школама са наставом завршавају 6. јуна, а недељу дана касније, 13. јуна 
распуштају се ученици од првог до седмог разреда основне школе. Последњи на распуст 
одлазе средњошколци и то 20. јуна. 

24 САТА 

http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/strajk-radnika-gradskih-preduzeca/137923.phtml 

Штрајк радника градских предузећа 
 

Радници свих предузећа чији је оснивач град одржаће једночасовни штрајк упозорења у 

понедељак, а у 15.30 сати радници ће протестовати испред Градске куће, одлучено је на 

јучерашњем састанку синдикалаца, сазнајемо од Зорана Радосављевића, председника 

Синдиката запослених у комуналној делатности. 
 

УПОЗОРЕЊЕ - Радници нису добили плате више од два месеца у “Стану”, “Зеленилу”, “Лисју”, 

“Путу”, “Чистоћи” и “Спенсу”, међутим, одлучено је да се штрајку прикључе и остала 

предузећа чији је оснивач град а који су наши чланови и којима плата не касни, а због 

солидарности - рекао је Радосављевић. 

 

Радници захтевају да им се исплате све заостале плате, сви путни трошкови, да се испоштује 

колективни уговор и да се изради план и програм за реорганизацију предузећа са одређеним 

роком. 

 

Радници ће захтеве у понедељак након протеста испред Градске куће предати градоначелнику 

Милошу Вучевићу. 

 

Радосављевић каже да како до континуиране исплате заосталих зараде није дошло, синдикат 

је одлучио да пооштри захтеве и од надлежних тражи исплату свих заосталих зарада. 

 

Синдикални представници предузећа у којима исплате касне апеловали су на надлежне да се 

пронађе неко решење како до штрајка не би дошло. 
 

 

http://www.24sata.rs/novi-sad/vesti/vest/strajk-radnika-gradskih-preduzeca/137923.phtml

