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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:541682-Ne-treba-prodati-Telekom 

Ne treba prodati "Telekom" 

AUTOR: D. I. KRASID  

Sa tribine Samostalnog sindikata nacionalnog telekomunikacionog operatera poručeno: Dogodine se 
očekuje da profit bude vedi za 22 milijarde dinara 
 

TELEKOM Srbija" ne bi trebalo prodavati, jer ostvaruje godišnju dobit vedu od profita svih ostalih 
konkurentskih kompanija zajedno na domadem tržištu, stav je učesnika juče održane tribine pod nazivom 
"Zašto treba sprečiti prodaju 'Telekoma Srbija'". 

Aleksandra Smiljanid, profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i nekadašnja ministarka za 
telekomunikacije Srbije ističe da se prodaja jedinog operatera u srpskom vlasništvu mora sprečiti, jer de se, 
ukoliko se "Telekom" proda, ogroman novac kroz njega odlivati u inostranstvo. 

- "Telekom Srbija" samo u našoj zemlji ima 85 milijardi dinara ukupnog prihoda, ne računajudi ostale zavisne 
firme, i ima ostvarenih 15 milijardi dinara profita - ističe Smiljanid. - Sledede godine de ostvareni profit biti 22 
milijarde vedi, jer toliko vrede rate kredita koji de se otplatiti do kraja 2015. godine. Dakle, možemo da 
računamo da de se minimum 37 milijardi dinara dobiti odlivati iz zemlje. A toliki novac je dovoljan da platimo 
60.000 prosečnih godišnjih plata. To znači da Srbija ostaje bez 60.000 radnih mesta, na koje treba dodati još i 
otpuštanja u "Telekomu" u slučaju novog vlasnika. 

Ona je na tribini u organizaciji Samostalnog sindikata "Telekoma Srbija" i Saveza samostalnih sindikata Srbije, 
navela da nije tačna tvrdnja predstavnika vlade da "Telekom" ne može da istrpi konkurenciju, kao ni to da ne 
može da investira. 

OTKAZIZA "Telekom Srbija" ved je naručena strategija za razvoj kojom se predviđa višak od 3.632 radnika - 

ističe Dragan Katid iz Jedinstvenog sindikata "Telekoma". - Privatizacija nigde nije bila dobra za radnike. 

"Telekom" Hrvatske je pre privatizacije upošljavao 12.200 ljudi. Sada ima 2.200 stalno zaposlenih od kojih je 

130 nedavno dobilo otkaze, jer profit pada. "Crnogorski telekom" je zapošljavao 1.350 ljudi, od kojih je 1.050 

odmah dobilo otkaze prilikom privatizacije. Svi koji su ostali rade bukvalno bez radnog vremena, na svaki poziv 

moraju da dotrče u firmu. 

- "Telekom" i te kako može da investira, i u proteklim godinama ulagao je dva puta više od SBB, a četiri do pet 
puta više od "Telenora" i "Vip" - ističe Smiljanid, dodajudi da de se, u slučaju prodaje "Telekoma" investicije 
smanjiti, bide otpuštanja, a usluge de biti lošije. 

Prema rečima naučnog savetnika u Akademiji inžinjerskih nauka, Predraga Petrovida, procene pokazuju da bi 
otkaze u slučaju privatizacije dobilo dve tredine zaposlenih što na nivou cele "Telekom grupe" iznosi oko 9.500 
ljudi. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:541682-Ne-treba-prodati-Telekom
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- Taj broj treba pomnožiti sa 10, jer toliko ljudi radi za "Telekom" i sa "Telekomom" u oblasti mašinstva, 
telekomunikacija, kao dobavljači i slično - ističe Petrovid. - Postavlja se i pitanje vitalne odbrane i bezbednosti 
države, i zaštita telekomunikacionog sabradaja vojske, policije i državne uprave u slučaju prodaje infrastrukture 
"Telekoma". 

On je naglasio da je prodaja "Telekoma" protivzakonita i protivustavna, kao i da predstavlja veliki udar na 
budžet. Advokat Branko Pavlovid je ukazao da se Srbija na prodaju "Telekoma" obavezala kroz Memorandum 
sa MMF-om, koji je bio uslov za dobijanje aranžmana sa ovom institucijom. 

- U tom memorandumu nijedne reči nema o tome kako podidi proizvodnju u Srbiji. To je kao da nas MMF kao 
lekar leči, ali ga ne zanima dijagnoza. Mogude je i da se temperatura obori, a da pacijent umre - ističe Pavlovid. 

Od "Telekoma" zarađuju i druga javna preduzeda. Sredinom juna 2017. godine ističe ugovor o zakupu koji 
"Telekom" plada javnom preduzedu "Pošta Srbije". 

- Tokom prošle godine "Pošta" je od "Telekoma" prihodovala 3,6 milijardi dinara na ime zakupa. U toj godini je 
neto dobit "Pošte" iznosila 2,7 milijardi dinara. Dakle, da nije bilo ovih prihoda, PTT bi godinu završila u minusu 
- kaže Zoran Pavlovid, iz sindikata PTT. 
 
TUŽBA PREDSEDNIKA 

DA je prodaja "Telekoma" štetna za državu Srbiju i građane, ukazivala je tokom 2011. godine tada opoziciona 
Srpska napredna stranka - rekao je juče advokat Branko Pavlovid. - Te godine podneta je i krivična prijava 
protiv premijera Mirka Cvetkovida i članova tima Vlade zbog prodaje "Telekoma Srbija", a tužbu je lično 
potpisao predsednik stranke Tomislav Nikolid. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:541690-Amerikance-zanima-strajk-

nastavnika 

Amerikance zanima štrajk nastavnika 

AUTOR: I. MIDEVID   

Prosvetni sindikati u četvrtak razgovarali sa ministarstvom, ali i sa diplomatama. Sastanak u USPRS na 
inicijativu ambasade 
PROSVETARI su korak bliže kraju štrajka, ako je suditi po sastanku u Ministarstvu prosvete. Obe strane izašle su 
zadovoljne sa sastanka koji je protekao pod velom tajne. Ali osim sa pregovaračima iz Ministarstva prosvete, 
sindikalci su u četvrtak o štrajku imali još jedan razgovor, sa sasvim neočekivanim sagovornicima - zaposlenima 
u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. 
 

Amerikanci su diskutovali sa predsednikom Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) Draganom 
Matijevidem. U četvrtak ujutru su pozvali Uniju i izrazili želju da se sastanu. Ved u 13 sati, odmah posle 
pregovora u Ministarstvu prosvete, počeo je ovaj neuobičajeni sastanak. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:541690-Amerikance-zanima-strajk-nastavnika
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:541690-Amerikance-zanima-strajk-nastavnika
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- I mi smo se iznenadili kada smo dobili poziv - kaže Miodrag Skrobonja iz Unije sindikata prosvetnih radnika. - 
Sastanak je bio informativan. Predstavnike ambasade zaintrigiralo je zbog čega štrajk traje toliko dugo, čime su 
prosvetni radnici nezadovoljni, koji su zahtevi za obustavu protesta... Nisu se ponudili da pomognu, niti da 
posreduju u pregovorima. To ne bi ni bilo mogude, jer je štrajk unutrašnje pitanje naše države. 

Rešenje su sindikalci zato potražili tamo gde je jedino mogude - u Ministarstvu prosvete. Kako nezvanično 
saznajemo, ministar de zatražiti mišljenje Vlade i sledede nedelje dati ponudu sindikatima za izlazak iz štrajka 
koji traje od 17. novembra. U pronalaženje rešenja uključio se i miritelj prof. dr Živko Kulid iz Agencije za mirno 
rešavanje sporova. 

- Obe strane su se saglasile da je potrebno pronadi kompromisna rešenja koja de omoguditi rešavanje spornih 
pitanja i normalizaciju nastave u svim školama - zajednički su sročili predstavnici Ministarstva prosvete i 
sindikata čije članstvo je u štrajku. 

U Ministarstvu je rečeno da ništa sa sastanka koji je trajao više od dva sata ne žele da otkrivaju mimo onoga 
što je napisano u saopštenju. Dutljivi su bili i predstavnici sindikata, koji su do sada i uz najvede zakletve tokom 
sastanka, naknadno otkrivali detalje dogovora. 

- Veliki je pomak što je na sastanku učestvovao i miritelj - smatra Miodrag Sokid, koji je pregovarao u ime 
Sindikata radnika u prosveti. - Pregovarali smo odvojeno sa miriteljem, a onda i svi zajedno. Slededu rundu 
zakazali smo za ponedeljak. Potrebno je vreme da se miritelj detaljno upozna sa celim slučajem, ali mislim da 
je veoma korisno njegovo učešde. 

U ime drugog sindikata sastanku su prisustvovali Dragan Matijevid i Jasna Jankovid. 

TRI-ČETIRI RUNDE 

SINDIKALCI su zadovoljni što sastancima prisustvuje i miritelj. Kažu da su spremni da i oni naprave određene 
ustupke, ako vide dobru volju države. U pregovorima de, kažu biti bar tri, četiri rudne nakon čega očekuju da 
dođu do kompromisa. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/zabranjeno_napredovanje_u_drzavnoj_sluzbi_.1118.html?news_id

=299697 

Sindikat pravosuđa Srbije o Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika 

Zabranjeno napredovanje u državnoj službi 

AUTOR: D. D. 

Beograd - Sindikat pravosuđa Srbije najoštrije je osudio zaključak Vlade Srbije kojim se, kako navode, direktno 
meša u zakonodavnu, pa i u sudsku vlast. 

"Umesto da je predložila izmenu zakona, Vlada se drznula i svojim zaključkom se stavila iznad zakona", navodi 
se u saopštenju ovog sindikata. Kako se dodaje, navedeni zaključak ima značenje izmena člana 16 i 17 Zakona o 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/zabranjeno_napredovanje_u_drzavnoj_sluzbi_.1118.html?news_id=299697
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/zabranjeno_napredovanje_u_drzavnoj_sluzbi_.1118.html?news_id=299697
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platama državnih službenika i nameštenika, jer se sada zabranjuje napredovanje državnih službenika u viši 
platni razred, a Vlada za to nema ovlašdenja. 

"Ovaj zaključak nije donet kako bi se sprovodile odredbe zakona, ved da bi se one kršile. Naime, Zakon o 
platama državnih službenika i nameštenika propisuje da državni službenici napreduju u viši platni razred na 
osnovu ocenjivanja. Iza dobrih ocena, koje su uslov za napredovanje, stoje rezultati rada koji se ogledaju u 
kvalitetu, obimu, složenosti i posvedenosti. Gospoda iz Vlade Srbije imaju vedinu u Narodnoj skupštini pa je 
bilo dovoljno da predlože izmenu zakona", ističe se u saopštenju. 

Istovremeno, piše dalje, iz pisma ministra pravde koje je uputio sudovima i javnim tužilaštvima proizilazi da bi 
napredovanje državnih službenika u viši platni razred dovelo u pitanje redovnu isplatu zarada za poslednji 
kvartal 2015. kao i to da de za eventualne probleme odgovornost snositi rukovodioci ovih organa. "Od ministra 
pravde smo saznali da, ako bi se nagradili državni službenici, nede biti novca za zarade u poslednjem kvartalu, a 
premijer Vučid ved nekoliko dana najavljuje povedanje zarada i penzija krajem godine. Zaposleni u pravosuđu 
su u dilemi i ne znamo kome da verujemo", navodi se u saopštenju Sindikata pravosuđa Srbije. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/novi_sad/protiv_otpustanja_radnika_informatike.40.html?news_id=299781 

Savez samostalnih sindikata Novog Sada održade protest pod nazivom "Dajte crveni karton" 

Protiv otpuštanja radnika Informatike 

AUTOR: N. S. 

Savez samostalnih sindikata Novog Sada održade protest pod nazivom "Dajte crveni karton" danas u 15.30 na 
Trgu slobode, povodom otpuštanja 19 radnika JKP "Informatika", koji su 20. marta dobili otkaze. Na protestu 
de govoriti radnici i članovi SSSNS i predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbovid. 

U Sindikatu smatraju da je "crveni karton" namenjen rukovodstvu ovog preduzeda na čijem čelu je Treda 
Srbija, zbog kako navode stranačkog zapošljavanja. 

- Formiranje otkaza i njihovo uručenje išlo je mimo svih procedura koje tako ozbiljan potez zahteva. Radilo se 
po sistematizaciji donesenoj mimo institucija koje o tome treba da donesu svoj sud. Za otpuštanje nisu 
definisani kriterijumi, a ovakav postupak predstavlja izvrdavanje zakona i demonstraciju modi i bahatošdu 
potvrđuje nehumani odnos prema zaposlenima. Među otpuštenima su radnici sa teškim oboljenjem ili 
zdravstvenim problemom u porodici, hranitelji porodice, neki i sa preko trideset godina staža. 
Visokoobrazovani i oni koji to nisu, ali svaki otpušteni imao je svoje zaduženje i radio puno radno vreme, 
navode iz Sindikata napominjudi da je rukovodstvo JKP "Informatika" u prethodne dve godine zaposlilo 90 
radnika koji "nisu stručnjaci, ved poslušnici i stranački vojnici". Prethodni protest održan je na Trgu slobode u 
petak, 27. marta. 

LSV: Pokušaj zaklanjanja štete 
"Pokušaj zaklanjanja sve finansijske štete, nepravde i sramote koju je Treda Srbija nanela Novom Sadu, a 
naročito radnicima i samim gradskim preduzedima i institucijama kojima upravlja, iza funkcije 
gradonačelnika i imena republičkog premijera, znači direktnu zaštitu i saučesništvo u navedenom. 
Gradonačelnik bi to morao da zna", navodi Gradski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine u svom 
saopštenju, u kome poziva gradsku vlast da se Tredoj Srbiji oduzmu sve finansijske poluge koje 
zloupotrebljavaju. LSV podseda da je DRI podnela prijave protiv čelnih ljudi u menadžmentu JKP 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/novi_sad/protiv_otpustanja_radnika_informatike.40.html?news_id=299781
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"Informatika" i JKP "Lisje" za finansijske malverzacije. "Pladali su muzičke albume pojedinih umetnika, 
pokušali da nametnu "Sogaz" osiguranje, trošili abnormalne količine goriva, imali sumanute cehove za 
reprezentacije i zaposlili rodbinu poslanice koja je prešla u Tredu Srbiju. Takođe, u "Informatici" su zaposlili 
svoje partijske vojnike koji su u "Lisju" uzeli otpremnine, a otpustili su 19 dugogodišnjih radnika", navodi GO 
LSV u ovom saopštenju. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/miritelj_trazi_resenje_za_prekid_strajka_.55.html?news_id=299767 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/547686/Poceli-razgovori-sindikata-i-Ministarstva-prosvete-uz-pomoc-miritelja 

Nastavljeni pregovori dva sindikata obrazovanja i Ministarstva prosvete 

Miritelj traži rešenje za prekid štrajka 

 

AUTOR: V. A. 

Beograd - Predstavnici dva sindikata obrazovanja i Ministarstva prosvete vratili su se za pregovarački sto, uz 
posredovanje Živka Kulida, miritelja iz Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, ali na jučerašnjem sastanku 
nije pronađeno rešenje za prekid štrajka. 

U šturom zajedničkom saopštenju posle sastanka, navedeno je da su se "obe strane saglasile da je potrebno 
pronadi kompromisna rešenja koja de omoguditi rešavanje spornih pitanja i normalizaciju nastave u svim 
školama". 

- Mi smo se obratili miritelju kada je došlo do zastoja u pregovorima. Kad god smo razgovarali sa 
Ministarstvom prosvete oni su nam nudili da potpišemo sporazum o prekidu štrajka, na šta mi ne pristajemo. 
Tokom jučerašnjeg razgovora razmatrali smo postojedu situaciju, od toga da su prosvetnim radnicima koji 
štrajkuju smanjene plate, da se u školama zvoni na 45 minuta, a izlazi posle 30, da se smenjuju direktori koji 
nisu poslušali nalog Ministarstva... Dakle, razmenili smo početne informacije. Lično, ništa epohalno nisam 
očekivala od tog sastanka, ali je najvedi događaj što smo se vratili za pregovarački sto - kaže za Danas Jasna 
Jankovid, iz Unije sindikata prosvetnih radnika. 

Miodrag Sokid iz Sindikata radnika u prosveti Srbije ističe za Danas da od miritelja očekuju "da posreduje u 
svim spornim tačkama", napominjudi da je upravo zahvaljujudi Kulidu usaglašen poseban kolektivni ugovor. Na 
komentar novinarke Danasa da miritelj nije nadležan za štrajkački zahtev koji se tiče isplate novčane pomodi 
prosvetarima od jedne prosečne plate, Jasna Jankovid je odgovorila da su sindikati "svesni da Ministarstvo 
prosvete nije prava adresa za pitanje novca, ali da sa njim moraju da pregovaraju". 

Pregovori se nastavljaju u ponedeljak. 

Sednica Odbora za obrazovanje Skupštine Srbije, na kojoj je glavna tema štrajk prosvetnih radnika, koja je 
najpre zakazana za ponedeljak, pomerena je za utorak. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/miritelj_trazi_resenje_za_prekid_strajka_.55.html?news_id=299767
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:541690-Amerikance-zanima-strajk-nastavnikahttp:/www.blic.rs/Vesti/Drustvo/547686/Poceli-razgovori-sindikata-i-Ministarstva-prosvete-uz-pomoc-miritelja
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/redovnu-platu-sanja-blizu-pola-miliona-zaposlenih 

Редпвну плату саоа близу ппла милипна заппслених 

Грађани Србије, без икакве сумое, тешкп састављају крај с крајем, трпшкпви су све већи, нпвца све 
маое. Пп свему судећи, све је маое и пних кпји редпвнп дпбијају плате, пднпснп ппслпдаваца кпји 
на време исплаћују зараде. 

У ситуацији када је задржаваое раднпг места вепма неизвеснп а страх да ће се пнп изгубити велик, 
јаснп је да су заппслени спремни да ћуте, и тп дугп, да раде и не примају плату, надајући се да ће, ипак, 
бити исплаћени за ппсап кпји су урадили и раде. 

Научна сарадница Института друштвених наука у Бепграду др Нада Нпвакпвић пбјашоава за „Дневник” 
да Србија има најнижу минималну и нетп зараду у Еврппи. 

– Прерачуната у евре, пна је пкп 180 – истиче Нада Нпвакпвић. – Такву плату прима 400.000 радника. 
Међутим, у мнпгим предузећима и у неразвијеним регипнима у Србији заппслени не дпбијају ни 
тпликп. Маое пд минималца прима 200.000 радника. Пп ппдацима дпступним јавнпсти, 56.000 радника 
за ппследоиу гпдину рада није примилп ни динара, иакп је свакпдневнп пдлазилп на ппсап и ималп 
шта да ради. Ту су и радници кпји плату нису примили више гпдина и чији се тачан брпј и не зна… 

Наша сагпвпрница истиче да је Србија пдавнп еврппским међу лидерима пп стппи незаппсленпсти, 
ппсебнп младих, инфлацији, индексу беде и песимизму грађана. 

Пп речима председнице Аспцијације слпбпдних и независних синдиката Ранке Савић, брпј пних кпји 
раде а не примају плату све је већи. 

– Дуже пд две гпдине, пп евиденцији нашег синдиката, зараду не прима гптпвп 56.500 радника, дпк је 
брпјка пних кпји нередпвнп примају зараду, са закашоеоем пд најмаое три месеца, између 400.000 и 
430.000 – каже Ранка Савић. – Будући да се у Србији барата цифрпм пд пкп 1.700.000 заппслених, пд 
кпјих пкп 780.000 ради у јавнпм сектпру, кпјима се редпвнп исплаћује зарада, практичнп јпш пкп 
300.000 заппслених редпвнп прима зараду. 

Она истиче да се та рачуница ппклапа с ппдацима Уније ппслпдаваца, кпја каже да пкп 22 пдстп 
ппслпдаваца успева да исплати зараду свакпг месеца, дп 60 дана касни оих 38 пдстп, а сви пстали 
зараду исплаћују уз веће врменске запстатке. Да би ипак дпбили пнп штп су зарадили, каже 
председница АСНС-а, мпгу судским путем тражити исплату, али се при тпме супчавају с нпвим 
прпблемима. 

– Иакп је министар Александар Вулин рекап да нпви Закпн п раду исплатни листић сматра јавнпм 
исправпм и да сваки радник кпји не прими зараду мпже с оим да пде у надлежни суд где се пдлука 
вепма брзп дпнесе, пднпснп налаже ппслпдавцу да исплати запстале зараде или се блпкира оегпв 
рачун, у пракси није такп. Тп су самп лепе жеље јер је АСНС ппкушап и ппказалп се да је тп самп један 
пд дпказа да зарада није исплаћена те да се мпра ппкренути радни сппр и тужба прптив ппслпдавца – 
каже Ранка Савић. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/redovnu-platu-sanja-blizu-pola-miliona-zaposlenih
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Пп оеним речима, радник се у тај ппступак мпже упустити уз ппмпћ синдиката или сам, а синдикат 
ступа у кпнтакт с ппслпдавцем, утврђује стаое у фирми, ппкушава да дпгпвпрпм нађе кпмппрпмиснп 
решеое, а акп не успе, пнда се ппкреће сппр, кпји се, наглашава Ранка Савић, сигурнп дпбија 

– Другп је питаое наплате јер је најчешће ппслпдавац кпји не исплаћује зараду у тешкпм финансијскпм 
стаоу па се на наплату чека. Ипак, радници не би требалп да пдустану пд тпг кпрака ппштп имају самп 
две мпгућнпсти – да траже исплату прекп суда или се надају бпљим временима – каже пна.  

Она истиче и да наше закпнпдавствп не ппдразумева казне за ппслпдавце кпји нередпвнп исплаћују 
зараде, штп је бип један пд захтева АСНС-а приликпм дпнпшеоа нпвпг Закпна п раду. 

Д. Мл. – Љ. М. 
  

Ппсле стечаја, првп исплата зарада 
Закпн п стечају, пп речима Ранке Савић, заппслене ставља у бпљи пплпжај негп раније. 

Она истиче да је, у случају стечаја, исплата зарада радника припритет, пднпснп да се, ппсле прпдаје 
импвине, првп мпрају намирити радници, а тек ппсле пстали ппверипци. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nakaradna-privatizacija-odnela-8000-radnih-mesta 

Накарадна приватизација пднела 8.000 радних места 

Неплиберализам је упрппастип мнпгп, а теза кпју је власт у Србији загпварала ппчеткпм пвпг века да 
штп пре треба прпдати све штп има купца, пднпснп да је нпви власник пнај кп хпће да плати, 

тврде привредници у Бачкпј Паланци, упрппастила је пвдашоу индустрију, штп за ппследицу има 8.000 
изгубљених радних места. Пп дпминп-систему, у ппштини с пкп 60.000 станпвника падалп је једнп пп 
једнп индустријскп предузеће, прерадни капацитети у ппљппривреди, разбуцана су два пвдашоа 
ппљппривредна кпмбината... Привреда Бачке Паланка и у времену СФРЈ сматрана је за успешнију у 
држави с 20 милипна станпвника, а тп штп се и данас убраја међу најуспешније у Србији није неки 
велики успех јер су други јпш више прппали. 

Тп штп Бачка Паланка данас, гледанп издалека, представља ппштину с јакпм индустријпм, резултат је 
некпликп дпбрих кпмпанија кпје су биле у свпјпј делатнпсти најбпље и у времену велике Југпславије. 
„Синтелпн“ (сада „Таркет“), највећи прпизвпђач ппдних пблпга, Пивара у Челареву („Карлсберг“) и 
„Малтинекс“ („Суфле“), највећи прпизвпђач пивскпг слада у Србији, први су се нашли на мети 
стратешких партнера, пднпснп великих међунарпдних кпмпанија. Светски капитал купип је пнп 
најбпље, а дпмаћи је изградип „Нектар“. Сада је ту јпш велика фабрика женских чарапа у Гајдпбри кпја 
је рускп-италијански прпјекат. Гптпва цела прпизвпдоа – а пве гпдине је планиранп да се направи 70 
милипна женских чарапа – извпзи се у Русију па су санкције тпј земљи нанеле штету и фабрици у 
Гајдпбри, кпја је смаоила брпј заппслених.   Тп и јпш некпликп средоих кпмпанија су фирме кпје у пвпм 
делу бачкпг припбаља Дунава сплиднп раде и у времену вишегпдишое светске и деценијске дпмаће 
кризе. Али, списак пних фабрика кпје су некада биле еврппски ппзнат бренд, а данас или не ппстпје, или 
су на издисају, мнпгп је дужи, а исписала га је накарадна приватизација. За „Меркур“, фабрику кпја је 
прпизвпдила ташне, кпфере, несесере и другу галантерију пд кпже и скаја, заппшљавала 1.000 радника, 
извпзила у земље ЕУ, два пута је ппништена прпватизација, фабрику је купила ппштина, чека се нпв 
партнер, а радници су на тржишту рада. „Нппал“, свпјевременп највећи југпслпвенски прпизвпђач 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nakaradna-privatizacija-odnela-8000-radnih-mesta
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електрпинсталаципнпг материјала је у стечају, радника гптпвп да нема, а некада је у тпј фабрици радилп 
800 људи. Фабрика трикптаже „Марина“, псвајач „Златних кпшута“ на бепградскпм Сајму мпде, с више 
пд 600 радника, више не ппстпји. Текстилни кпмбинат „Дунав“ у Челареву давнп је затвприп капије и 
распустип некадашоих 1.500 радника. Нетрагпм је птишлп и више пд 1.000 заппслених у некадашоем 
АИК-у „Бачка Паланка“. Ппједине фирме из оегпвпг састава прпдате су па је приватизација ппништена, 
а цех су углавнпм платили радници, кап и заппслени у некада брпјним земљпрадничким задругама. 

Впјна устанпва „Карађпрђевп“ некада је заппшљавала близу 1.000 радника, а сада тамп гптпвп да нема 
никпг. Некпликп млинпва, пекара, маоих предузећа кап да никада није ни билп. „Синтелпн“је с пкп 
2.500 радника у најбпљим временима данас кпмпанија с уппла маое радника. „Мајевица“, ппзнати 
прпизвпђач ппљппривредних машина, али и пумпи и цистерни, а раније и алатних машина, некада је 
сарађивала с ппзнатим „Мпрппм“, а пвде је радилп 1.500 радника. Данас, ппсле репрганизације, пвде 
ради пкп 300 радника и чекају нпвпг власника уместп државе кпја је владала некпликп гпдина.      

М. Суџум 
  

Брзп испалп кусп     
Све је мпглп другачије, кажу дпбри ппзнавапци пнпга шта су пвдашое фабрике имале, шта су правиле и 
кпме су прпдавале. Веле да су брзпплетпст, прпдаја ппсваку цену, без пбзира на тп кп је купац – јер су 
из Бепграда гплпбради младићи, пчитп, прпдавали туђе – пставиле трајне ппследице на пвај деп Бачке. 
Фабрике су, какп су брзп прпдате, јпш брже и затвпрене, закатанчене, или зарасле у кпрпв, кап на 
пример, млекара „Пивничанка“ у Пивницама, кпја је некада прпизвпдила чувени „пивнички сир“. 
Овдашои стпчари, кпји су десеткпвали краве, кажу да сира нема јер је некп брзп скинуп кајмак, паре пд 
прпдаје брзп пптрпшип, а радницима и ситним сељацима пстаје да дугп пате. 

 

 


