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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:542331-Vucic-Dve-godine-do-izlaska-iz-krize-

struja-poskupljuje-7-odsto 

Vučić: Dve godine do izlaska iz krize, struja poskupljuje 

7 odsto 
Z. R.   

Predsednik vlade Srbije smatra da će privredni rast daleko premašiti očekivanja MMF. Premijer 

očekuje da će ekonomija biti u plusu, iako su prognoze međunarodnih kreditora bile drugačije 

PRVI put smem da kaţem da oĉekujem da procena MeĊunarodnog monetarnog fonda neće biti taĉna 
oko stope rasta za ovu godinu. Oni su predvideli da će biti izmeĊu -0,5 i -1, ali verujem da ove 
godine idemo u plus 0,5 do 1. Ovo je u utorakrekao premijer Srbije, Aleksandar Vuĉić, u Privrednoj 
komori Srbije, na konferenciji "Kako da radimo zajedno". 

Premijer je istakao da bi takav scenario otvorio mogućnost da u naredne dve godine zabeleţimo 
rast veći od tri odsto, što bi znaĉilo i izlazak zemlje iz krize. 

- Plan Vlade Srbije u narednom periodu je oporavak zemlje i stvaranje uslova za odrţivi razvoj na 
bazi povećanja investicija i izvoza, što će omogućiti povećanje zaposlenosti i ţivotnog standarda - 
kazao je Vuĉić. - Do toga nećemo doći lako, ali Srbija je to postigla zahvaljujući teškim merama i 
uz pomoć prijatelja iz celog sveta koji su nas podrţali, poput MMF-a i Svetske banke. 

Vuĉić je rekao da je zapoĉeta reforma komorskog sistema dobra i naglasio da je PKS postala jedan 
od kljuĉnih partnera Vlade. 

- Mi vidimo PKS kao institucionalnog predstavnika privrede i istinskog partnera Vlade - rekao je 
premijer. - Ĉini mi se da bismo, bez zajedniĉkog rada sa PKS, teško uspeli da dovedemo mnoge 
investitore u našu zemlju. Rezultat naše saradnje je i otvaranje 120 novih radnih mesta u Krupnju u 
okviru tekstilne industrije. PKS je postala pravo mesto za zastupanje interesa privrede, za 
svakodnevni dijalog, ali i direktnu koordinaciju sa Vladom u planiranju i sprovoĊenju reformi. 

Ministar privrede Ţeljko Sertić izjavio je da je Fond za razvoj od septembra prošle godine 
do danas izdao više od 300 kredita i da su svi dodeljeni po transparentnim uslovima. On je pozvao 
sve privrednike koji ispunjavaju uslove za dobijanje izuzetno povoljnih kredita, da se prijave. 
 

STRUJA POSKUPLjUJE 7 ODSTO 

VLADA Srbije će razgovarati s MeĊunarodnim monetarnim fondom o tome da poskupljene struje 
bude upola manje od predviĊenog, rekao je premijer Aleksandar Vuĉić. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:542331-Vucic-Dve-godine-do-izlaska-iz-krize-struja-poskupljuje-7-odsto
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:542331-Vucic-Dve-godine-do-izlaska-iz-krize-struja-poskupljuje-7-odsto
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Iako se Srbija obavezala sporazumom sa MMF da će elektriĉna energija poskupeti 15 odsto zajedno 
sa akcizom, premijer uverava da ćemo se "izboriti" za bolju raĉunicu koja bi manje oštetila srpskog 
potrošaĉa. 

- Razgovaraćemo da bude samo jedno poskupljenje i to upola niţe od onoga koje je predviĊeno - 
rekao je Vuĉić u Skupštini Srbije. - Do drugog povećanja cene struje moglo bi da doĊe kada plate i 
penzije budu takve da graĊani to poskupljenje mogu i da plate. 

 

PLATE I PENZIJE 

PRATIĆEMO kretanja u budţetu i u dogovoru sa MMF-om i Svetskom bankom, ćemo videti šta 
postepeno moţe da se uradi u pogledu povećanja plata i penzija - rekao je premijer. - Deficit 
budţeta u prva tri meseca je 21,5 milijardi dinara, umesto planiranih 55 milijardi dinara. Ta razlika 
je već na nivou smanjenja plata i penzija za godinu dana. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:542449-Udovicki-Nije-nam-cilj-da-otpustamo-ljude 

Udovički: Nije nam cilj da otpuštamo ljude 
Tanjug  

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je da, u procesu reforme 

reforme javne uprave, cilj nije otpuštanje zaposlenih, već jeftinija i bolja uprava 

 
Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udoviĉki izjavila 
je danas u Baĉkoj Palanci da, u procesu reforme reforme javne uprave, cilj nije otpuštanje 
zaposlenih, nego nalaţenje najboljih rešenja da bi se dobila jeftina, ali bolja uprava. 

Napominjući da zapoĉeta reforma i racionalizacija u toj oblasti neće, naţalost, biti brzo završena 

zbog niza objektivnih okolnosti, ona je, posle razgovora sa predstavnicima lokalnih samouprava u 

Juţnobaĉkom okrugu, istakla da taj proces dobro napreduje. 

Neophodno je stalno razgovarati i konsultovati se o svim delovima tog procesa kako bi, uz ostalo, 

mogli da ove godine "imamo zarade koje su koštale pet odsto manje" nego lane, rekla je ona 

novinarima. 

Pokazalo se da uštede mogu da se postignu "malo i kroz tu pretnju o otpuštanju viškova zaposlenih 

u upravi", kazala je Udoviĉki i dodala da je već sad jasno da se u oblasti uprave moţe uštedeti "sa 

mnogo manje viška ljudi", ne mogavši u ovom trenutku da precizira koliko bi to moglo da bude. 

Potpredsednica Vlade je ukazala na to da je u toku veliki posao ureĊivanja drţave, koji je 

opterećen nasleĊenim lošim navikama, a uz to nam je i privreda u lošem stanju, što znaĉajno 

oteţava taj posao. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:542449-Udovicki-Nije-nam-cilj-da-otpustamo-ljude


4 

 

"Lakše je ureĊivati drţavu kad ima više para", napomenula je Udoviĉki dodajući da u aktuelnom 

procesu reforme uprave "usput još moramo da štedimo". 

Ipak taj proceš reforme ide u dobrom pravcu i već idućeg meseca poĉinje projekat kojim će biti 

preureĊivan deo po deo drţavne uprave, ukljuĉujući i lokalne samouprave, novim naĉinima rada, 

uvoĊenjem novih funkcija, elektronske uprave i drugog. 

Sredstva za veće obuke zaposlenih i promene naĉina rada i ponašanja uprave oĉekuju se tek iduće 

godine, istakla je ministarka Udoviĉki i podsetila da je u toku donošenje reformskog Zakona o 

inspekcijama, koji je vrlo dobro prihvaćen kako od poslanika tako i od privrednika. 

Glavni cilj procesa racionalizacije uprave je taj "da odredimo gde su neracionalnosti i gde ima 

stvarnog viška zaposlenih, kako bismo na kraju napravili jeftinije ali bolje, kako drţavnu upravu 

tako i lokalne samouprave i usluge graĊanima", zakljuĉila je Kori Udoviĉki. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/548752/Kostic-i--Matijevic-kupuju-PKB 

Kostić i Matijević kupuju PKB 

SlaĊana Vukašinović  

Miodrag Kostić i Petar Matijević udruţiće se i napraviti konzorcijum kako bi kupili PKB korporaciju 

a.d. Padinska Skela 

Miodrag Kostić i Pewtar Matijević 

Tim potezom vlasnici MK grupe i Industrije mesa „Matijević” zatvorili su usta srpskoj javnosti koja 

je godinama spekulisala da oni nisu u dobrim poslovnim odnosima, jer su se navodno sukobili oko 

zakupa drţavnog zemljišta u Vojvodini. 

Jak kupac 

 

 

MK Grupa 

  

 5.000 zaposlenih 

 35 preduzeća koja posluju u zemlji i inostranstvu 

 Obrt kapitala više stotina miliona evra 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/548752/Kostic-i--Matijevic-kupuju-PKB
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28.500 hektara zemlje 

  

Ako je i bilo nekih sukoba, to je sada prošlost, potvrĊuje i saopštenje koje su izdale te dve 

kompanije.  

  

“Kompanije MK grupa i IM „Matijević„ imaju nameru da udruţe kapital, znanja i iskustva i osnuju 

konzorcijum ova dva privredna društva, kao zainteresovanog kupca za kupovinu PKB korporacije 

a.d. Padinska Skela. Ideja vodilja osnivanja konzorcijuma je stvaranje respektabilnog domaćeg 

kupca u procesu privatizacije, koji će biti ravnopravan ponuĊaĉ sa drugim domaćim i stranim 

investitorima”, piše u saopštenju. 

  

Pravi potez 

  

Izvor “Blica” blizak Kostiću i Matijeviću kaţe da dva vodeća srpska 

privrednika pregovore o udruţivanju dve kompanije vode već nekoliko 

meseci, ali su tek nedavno konaĉno definisani pravni i ekonomski 

principi budućeg konzorcijuma.  

  

- Kostić i Matijević su u poĉetku bili ljuti protivnici jer su i jedan i 

drugi bili zainteresovani za kupovinu PKB. MeĊutim, poslednjih meseci, 

kada su shvatili da je veliko interesovanja za taj kombinat, poĉeli su 

razgovore o ujedinjenju kako bi udruţeni mogli da pariraju drugim, 

velikim stranim igraĉima, koji već mesecima obilaze PKB. Njihovi 

advokati su definisali pravne konture i obaveze i jedne i druge 

kompanije ovih dana - objašnjava naš sagovornik. 

U kompaniji “Matijević” smatraju da je ovo dobar poslovni potez i jedne i druge kompanije. 

  

Još poziv 

  

- I za našu kompaniju ali i za kompaniju gospodina Kostića, pojedinaĉno je PKB bio veliki zalogaj 

tim pre što postoji interesovanje velikih investitora. Zdruţenim kapitalom imamo više šansi u 

nadmetanju sa konkurentima i mi se nadamo da ćemo uspeti da PKB ostane u rukama srpskih 

privrednika. Po našim saznanjima, javni poziv za privatizaciju trebalo bi da bude sredinom godine - 

rekao je za “Blic” Petar Matijević, vlasnik. 

  

Da će privatizacija PKB biti uskoro najavio je nedavno i direktor PKB Dragiša Petrović. 

  

Matijević 

  

20 preduzeća koja 

posluju 

128 maloprodajnih 

objekata 

2.000 radnika 

24.000 hektara 

obradive zemlje 
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- Beograd je 30. decembra doneo odluku o privatizaciji PKB-a prodajom dela imovine, metodom 

javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem. Javni poziv biće objavljen do sredine godine, 

a nakon toga odabraće se najbolji ponuĊaĉ - rekao je Petrović. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/549048/Udovicki-Nije-nam-cilj-da-ljude-otpustamo 

Udovički: Nije nam cilj da ljude otpuštamo 

Tanjug  

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udoviĉki izjavila 

je danas u Baĉkoj Palanci da, u procesu reforme reforme javne uprave, cilj nije otpuštanje 

zaposlenih, nego nalaţenje najboljih rešenja da bi se dobila jeftina, ali bolja uprava. 

Napominjući da zapoĉeta reforma i racionalizacija u toj oblasti neće, naţalost, biti brzo završena 

zbog niza objektivnih okolnosti, ona je, posle razgovora sa predstavnicima lokalnih samouprava u 

Juţnobaĉkom okrugu, istakla da taj proces dobro napreduje. 

Neophodno je stalno razgovarati i konsultovati se o svim delovima tog procesa kako bi, uz ostalo, 

mogli da ove godine "imamo zarade koje su koštale pet odsto manje" nego lane, rekla je ona 

novinarima. 

Pokazalo se da uštede mogu da se postignu "malo i kroz tu pretnju o otpuštanju viškova zaposlenih 

u upravi", kazala je Udoviĉki i dodala da je već sad jasno da se u oblasti uprave moţe uštedeti "sa 

mnogo manje viška ljudi", ne mogavši u ovom trenutku da precizira koliko bi to moglo da bude. 

Potpredsednica Vlade je ukazala na to da je u toku veliki posao ureĊivanja drţave, koji je 

opterećen nasleĊenim lošim navikamaa uz to nam je i privreda u lošem stanju, što znaĉajno 

oteţava taj posao. 

"Lakše je ureĊivati drţavu kad ima više para", napomenula je Udoviĉki dodajući da u aktuelnom 

procesu reforme uprave "usput još moramo da štedimo". 

Ipak taj proces reforme ide u dobrom pravcu i već idućeg meseca poĉinje projekat kojim će biti 

preureĊivan deo po deo drţavne uprave, ukljuĉujući i lokalne samouprave, novim naĉinima rada, 

uvoĊenjem novih funkcija, elektronske uprave i drugog. 

Sredstva za veće obuke zaposlenih i promene naĉina rada i ponašanja uprave oĉekuju se tek iduće 

godine, istakla je ministarka Udoviĉki i podsetila da je u toku donošenje reformskog Zakona o 

inspekcijama, koji je vrlo dobro prihvaćen kako od poslanika tako i od privrednika. 

Glavni cilj procesa racionalizacije uprave je taj “da odredimo gde su neracionalnosti i gde ima 

stvarnog viška zaposlenih, kako bismo na kraju napravili jeftinije ali bolje, kako drţavnu upravu 

tako i lokalne samouprave i usluge graĊanima”, zakljuĉila je Kori Udoviĉki. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/549048/Udovicki-Nije-nam-cilj-da-ljude-otpustamo
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/548934/Stamenkovic-Vece-plate-i-penzije-tek-od-2017godine 

Stamenković: Veće plate i penzije tek od 
2017.godine 

Tanjug  

Povećanje primanja zaposlenih u javnom sektoru i penzionera nije realno do 2017. godine, bez 

obzira na to što su prvi rezultati fiskalne konsolidacije dobri, izjavio je danas urednik ĉasopisa 

Makroekonomske analize i trendovi (MAT), Stojan Stamenković. 

Stamenković: Veće plate i penzije tek od 2017.godine 

On je na predstavljanju novog broja MAT-a naglasio da je izmenama zakona o budzetskom sistemu i 

aranţamnom sa MMF-om precizirano da će se penzije i plate povećati tek kada njihova izdvajanja iz 

bruto domaćeg prizvoda (BDP-a) padnu na 11 i 7,0 odsto, sa sadašnjih 13 i 10 odsto, respektivno. 

 

- Samo izuzetno optimistiĉne i nerealne pretpostavke o dinamici BDP-a dovode do oĉekivanja da će 

povećanje biti moguće pre isteka aranţmana sa MMF-om - rekao je Stamenković. 

 

Još jedno formalno ograniĉenje za rast plata i penzija je to što je prilikom sklapanja aranţmana sa 

MMF-om dogovoreno da će se bolji budţetski rezultati koristiti za vraćanje dugova drţave i za više 

javnih investicija umesto za povećanje primanja. dodao je. 

 

Kako je ukazao, budţetski deficit je u prvom kvartalu manji nego što se oĉekivalo za pet do deset 

milijardi dinara, a ne za dvadesetak milijardi. Deficit nije toliko manji, kaţe on, zato što je i 

prilikom rebalansa minus u kasi nerealno planiran. 

 

TakoĊe, podsetio je da su se u prva tri meseca "neoĉekivano i nerealno u budţet slile dividende 

drţavnih preduzeća", ukupne vrednosti oko osam milijardi dinara, kao i vanredni prihodi od licence 

za 4G tehnologiju od 2,5 milijarde dinara. 

 

- Ovi prihodi od dividendi, koji iznose oko 11 milijardi dinara, su privremeni i na njih ne moţe da se 

raĉuna u nastavku godine - rekao je Stamenković. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/548934/Stamenkovic-Vece-plate-i-penzije-tek-od-2017godine
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Treća stvar koja je, prema njegovim reĉima, uticala na bolji budţetski rezultat je i to što su u 

prvom kvartalu smanjene javne investicije, pa se po tom osnovu uštedelo oko pet milijardi dinara. 

 

Stamneković je mišljenja da bi, u cilju smanjivanja javnog duga do 2017, trebalo nastaviti fiskalnu 

konsolidaciju, odnosno štednju, i nakon 2017. 

 

Preporuĉuje se, kako je rekao, i otkup dela skupljih kredita iz povoljnijih zajmova. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/548768/SPREMITE-SE-Dva-strujna-soka-u-2015 

SPREMITE SE Dva strujna šoka u 2015. 

SlaĊana Vukašinović, Gordana Bulatović 

GraĊanima Srbije raĉuni za struju do kraja godine biće uvećani u dva navrata, i to u junu u proseku 

za 200 dinara i u novembru za još 300. 

Struja će poskupeti zbog akciza do sedam odsto na majskim raĉunima i još za sedam i po odsto na 

oktobarskim, saznaje „Blic“. 

  

Izvor „Blica“ iz Nemanjine tvrdi da je to rešenje koje premijer Aleksandar Vuĉić pokušava da 

izdejstvuje u direktnim razgovorima sa šeficom MMF Zuzanom Murgasovom, a argument za takav 

predlog nalazi u tome što su budţetski prihodi bolji od planiranih. 

  

- Premijer misli da suficit od 6,5 milijardi dinara daje za pravo da od MMF traţi ovaj ustupak, jer 

smatra da bi naglo poskupljenje struje od 15 odsto imalo veliki udar na budţet graĊana Srbije. 

Pitanje je kako će se ceo sluĉaj rešiti jer MMF pritiska da se akcize uvedu što pre. Mi još uvek 

nemamo zakon o akcizama, ali to je tehniĉka stvar i moglo bi brzo da se reši. Ono što je vaţno 

jeste da mi pred delegacijom MMF 19. maja moramo da imamo rešenje šta će se desiti sa EPS 

ukoliko ne doĊe do poskupljenja struje od 7,5 odsto, tj. da damo garancije da neće pasti na jasle 

drţave - objašnjava sagovornik „Blica“.  

  

Najizvesnije je da će struja poskupeti tek u novembru, dok će akcize 

biti vidljive na raĉunu graĊana u junu. Ono što je još neizvesno jeste 

da li će MMF, zbog odlaganja poskupljenja struje, prihvatiti da akcize 

MMF traži da se akcize 

uvedu što pre 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/548768/SPREMITE-SE-Dva-strujna-soka-u-2015
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budu 0,5 dinara po potrošenom kilovatu ili će traţiti da se taj iznos uveća. 

  

Naš sagovornik dodaje da premijer smatra da poskupljenje kilovata moţe da ima smisla samo kada 

EPS stane na noge, tj. kada se reorganizuje i stvori mehanizme za disciplinovanu naplatu elektriĉne 

energije. 

  

- Parametri za ovakvu vrstu reorganizacije su definisani u planu finansijske konsolidacije EPS koji 

još nije usvojen iako je dostavljen Vladi, a prema utvrĊenoj dinamici, verovatno će se usvojiti 

nakon Uskrsa - objašnjava naš sagovornik.  

U MMF nisu ţeleli za „Blic“ da komentarišu namere Vlade da odloţi poskupljenje struje do 

novembra. Ni u EPS nisu ţeleli da komentarišu kako će se i kada korigovati cena struje. 

  

- Mi smo plan finansijske konsolidacije predali, i ĉekamo da ga Vlada usvoji. Cenu struje odreĊuje 

Agencija, a mi nismo podneli zahtev za povećanjem. Što se tiĉe akciza, o njihovom uvoĊenju 

odluĉuje drţava a ne EPS - reĉeno nam je u EPS. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/549088/Verbic-Nema-mesta-optimizmu 

Verbić: Nema mesta optimizmu 

M. Leskovac  

Na iznenaĊenje sindikata, koji su prethodnih dana vodili uspešne pregovore u Ministarstvu 

prosvete, ministar SrĊan Verbić juĉe je na sednici skupštinskog odbora za obrazovanje istakao da 

prosvetari ne bi trebalo da iskazuju optimizam. 

Pesimista: SrĊan Verbić 

- On je ponovio svoj stav da para nema. Dodao je i da sindikati ne bi trebalo da iskazuju optimizam 

posle dva sastanka. Ova izjava jasan je znak da su dva prethodna sastanka sa miriteljem propala 

jer je oĉigledno da ministar nije zadovoljan kako ga je zastupao njegov pomoćnik Zoran Kostić - 

poruĉuju u Sindikatu radnika u prosveti Srbije (SRPS). 

 

Sindikati poruĉuju da im ne preostaje ništa drugo nego da se nastae štrajk. Inaĉe, Verbić je juĉe 

kao glavne krivce za stanje u prosveti oznaĉio medije jer „izveštavaju samo o štrajku, a ne o lepim 

stvarima“. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/549088/Verbic-Nema-mesta-optimizmu
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/548985/Stavove-sindikata-i-Ministarstva-nije-priblizio-ni-Odbor-za-obrazovanje 

Stavove sindikata i Ministarstva nije približž io ni 
Odbor za obrazovanje 

Tanjug  

Na današnjoj bezmalo ĉetvoroĉasovnoj sednici skupštinskog Odbora za obrazovanje nisu pribliţeni 

stavovi u vezi za završetkom štrajka, uz poruku ministra SrĊana Verbića da je za prosvetu vaţno 

trajno sistemsko rešenje, i spremnost sindikata da radikalizuju štrajk. 

Ministar SrĊan Verbić meĊu štrajkaĉima  

Kranji rok da se normalizuje nastava je posle uskršnjih praznika, rekao je na sednici potpredsednik 

Sindikata radnika u prosveti Srbije (SRPS) Miodrag Sokić i naveo da je zbog skraćenih ĉasova tokom 

štrajka, izgubljeno 160 ĉasova. 

- Ako do tada ne naĊjemo rešenje, SRPS će radikalizovati štrajk - rekao je Sokić na sednici, koja je 

sazvana na zahtev sindikata, a tema je štrajk prosvetnih randika koji traje peti mesec. 

 

Sokić je istakao da prosvetni radnici traţe po 3.000 dinara po zaposlenom meseĉno, do kraja godine 

i ukazao da su svi do sada isticali da su zahtevi opravdani, ali da nema novca. 

 

Za ministra Verbića prioritet je ne toliko momentalno okonaĉanje štrajka, koliko trajno rešenje za 

celokupnu prosvetu. 

 

- Ne smatram da je prioritet da se prekine štrajk, nego da se naĊe trajno sistemsko rešenje kroz 

platne grupe i usvajanje zakona - rekao je Verbić na sednici na koju su pozvani predstavnici sva 

ĉetiri reprezentativna sindikata prosvete, ministarstava finansija, drţavne uprave i lokalne 

samourpave, prosvete. 

 

On je podsetio da štrajk u prosveti zapravo ne prestaje 20 godina i ponovio da će prosvetni radnici 

prvi osetiti boljitak u materijalnom smislu, kada bude novca. TakoĊe, ministar je pozvao sve da 

uĉestvuju u pronalaţenju trajnog rešenja a ne da sa strepnjom, kako je rekao, ĉekamo sledeći 

septembar. 

 

On je obećao da će naredne godine biti uveden prag znanja prilikom upisa u pojedine srednje škole 

i naveo da se ove godine ta procedura nije mogla sprovesti do kraja, izmedju ostalog, i zbog štrajka 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/548985/Stavove-sindikata-i-Ministarstva-nije-priblizio-ni-Odbor-za-obrazovanje
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prosvetnih radnika. 

  

Ministar je, govoreći o stanju u prosvti, podsetio da je za gradnju jedne škole potrebno oko dva 

miliona evra i još milion evra godišnje za njeno funkcionisanje,. 

Sindikati su ukazali da traţe jednokratnu pomoć, isplatu jedne proseĉne plate, uz podsećanje da su 

od 1994. godine samo dve školske godine poĉele bez štrajka. 

  

- Za poslednjih 15 godina iz sistema je nestalo 130.000 dece a broj zaposenih je rastao. Da bi 

obrazovanje bilo dobro, u njega treba da ulaze najbolji ljudi, meĊutim iz obrazovanja odlaze 

najbolji - rekla je Jasna Janković, portparol Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, smatrajući 

da drţava ne vodi dovoljno raĉuna i integritetu i vaţnosti prosvetnih radnika. 

 

Sindikati zameraju što skupština u plenumu ne raspravlja o stanju u prosveti, a ĉlan Odbora iz 

Posleniĉke grupe SNS Nevenka Milošević smatra da je rešenje za prosvetu donošenje zakona o 

platnim razredima. 

  

Ĉlan odbora prof. Marko Atlagić (SNS) ukazao je da je prosveta poslednjih 20 godina dovedena u 

beznadje iz kojeg će teško da se izvuĉe, uz, kako je reako, najveće napore svih, a Milena Bićanin 

(Poslaniĉka grupa Socijaldemokratske partije Srbije) smatra da treba da se borimo za kvaltiet i za 

znanje. 

 

Na sednici je reĉeno da se nastavak pregovora predstavnika sindikata i Ministarstva prosvete pred 

pomiriteljem, oĉekuje u ĉetvrtak, 9. aprila. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-nerad-manje-plate.sr.html 

За нерад – мање плате 

Министар Сертић најавио смањивање зарада чиновницима Агенције за приватизацију чији 

шефови примају 156.384, а факултетски образовани службеници 104.164 динара 

Министар привреде Жељко Сертић најавио је јуче да се уз његову сагласност ради 
систематизација радних места у Агенцији за приватизацију, што ће подићи њену ефикасност 
рада, а многима ће, како је рекао, бити смањене плате. 

Повод за то био је недељни интервју „Политике” у коме је Љубомир Шубара, директор 
Агенције за приватизацију, први пут јавно рекао да у агенцији предузећима која чекају купце – 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/547686/Poceli-razgovori-sindikata-i-Ministarstva-prosvete-uz-pomoc-miritelja
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/547686/Poceli-razgovori-sindikata-i-Ministarstva-prosvete-uz-pomoc-miritelja
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/547686/Poceli-razgovori-sindikata-i-Ministarstva-prosvete-uz-pomoc-miritelja
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-nerad-manje-plate.sr.html
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постоји отпор запослених да се заврши приватизација 512 предузећа са већинским државним 
капиталом. Јер ће и једни и други остати без посла и привилегија. 

Сертић је рекао да тамо неће моћи више да се ради на исти начин као до сада. „Зна се шта је 
њихов посао и мандат”, додао је министар. 

Агенција за приватизацију има 306 запослених. После новембарског смањења плата, према 
Информатору о раду овог тела, плате руководиоца износе 156.384 динара. Факултетски 
образовани службеници месечно зарађују 104.163, запослени са вишом стручном спремом 
63.135, док плате радника са завршеном средњом школом износе 56.985 динара. 

Није тајна да су службеници ове агенције, која спроводи и контролише продају државних и 
друштвених предузећа, увек били међу боље плаћеним државних чиновницима све док држава 
није прописала максималне износе плата у јавном сектору, а потом крајем прошле године и 
умањила зараде за десет одсто. 

За неколицину плате нису били једини извор прихода. Поред редовног посла у Агенцији за 
приватизацију, двадесетак њених службеника истовремено је успевало и да управља једним 
или више предузећима у реструктурирању. „Политика” је летос објавила да је 13 службеника 
имало по једну функцију у надзорним одборима других привредних субјеката, осам по две и 
један три функције у одборима директора или надзорним одборима. За то им је следовала 
накнада између 35.000 и 45.000 динара. Тек на захтев Агенција за борбу против корупције – 
која је утврдила да су у сукобу интереса – одрекли су се тих функција. Јер као што се зна 
посао службеника Агенције јесте да споља контролишу, а уласком у управу предузећа 
поставља се питање објективности њихове контроле. 

Министар Сертић јуче је указао да проблем постоји и у самим предузећима која треба да буду 
приватизована. 

– Има дефинисаних и недефинисаних опструкција и то много више у менаџменту тих фирми. 
Многи од њих – директори, руководиоци и представници синдиката живе боље и имају боље 
услове него што би их имали код приватника – рекао је Сертић. 

Нико по свему судећи не контролише колика ће им зарада лећи на рачун сваког месеца, а 
требало би, јер је Влада Србије још пре три године ограничила висину плата у јавном сектору. 
Закон о утврђивању максималних зарада прописује да највиша плата може да износи 162.740 
динара. То се између осталог односи и на предузећа у којима држава има директну или 
индиректну контролу над више од 50 одсто капитала или више од половине гласова у управном 
одбору, као и у другим правним лицима у којима јавна средства чине више од половине 
укупних прихода. 

Проблем је међутим шта са предузећима у реструктурирању која послују са већинским 
друштвеним или државним капиталом у којима органе управљања именује субјект 
приватизације или влада? Ко њих контролише и да ли их контролише? По свему судећи нико 
ако је судити по „Галеници”. Вршилац дужности тог предузећа Недељко Пантић Агенцији за 
борбу против корупције у фебруару ове године пријавио је плату од 250.000 динара. 

Маријана Авакумовић 
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Stavovi-sindikata-i-Ministarstva-prosvete-i-dalje-suprotni.sr.html 

Ко је крив за штрајк просветних радника 
Министар Вербић на седници Одбора за образовање 

Уколико се ни после ускршњих празника не пронађе неко решење за штрајк просветних 
радника који траје већ пет месеци, синдикати ће радикализовати протест, чуло се на седници 
Одбора за просвету. 

Док се у великој скупштинској сали расправљало о „Београду на води”, једнако је било бурно 
и спрат изнад, на седници Одбора за образовање, која је сазвана у покушају да се приближе 
ставови синдиката и Министарства просвете. 

То се, међутим, није догодило ни после четири сата расправе, а министар Срђан Вербић је 
изашао са речима да је резервисан према успеху преговора, јер „ до два од три захтева 
синдиката не би ни дошло да није било штрајка”. 

И уместо да су се чула конкретна решења која ће значити крај најдужег штрајка у историји 
просвете, у центру расправе се нашао Вербић и пребацивање „лоптице с једне стране терена 
на другу” између синдиката који су изашли из штрајка, оних који и даље држе часове од 30 
минута, као и посланика опозиције и позиције. 

– Ја имам утисак да сте ви у проблему јер не знате како да завршите штрајк. Није ово 
социјализам, пробајте да тако радите у приватним школама. Не радите то преко леђа деце, 
најлакше је кренути на министра који је наследио џунглу у образовању. Нема довољно 
времена да набројим шта је све Вербић покренуо за ових годину дана – сменио и испретурао 
Министарство, инспекцију, сменио све начелнике школских управа који су били оличење 
корупције и јавашлука у спрези са директорима школа, то ни једном министру није пало на 
памет, уводи ред у области уџбеника, још много тога је у припреми... – рекао је проф. др 
Марко Атлагић (СНС). 

– За ову ситуацију је одговоран министар просвете али и посланици већине који су гласали да 
се смањење плате просветним радницима. А без просветних радника нема Београда ни на 
води, ни на копну, јер неписмена Србија не може да гради ништа. Ви министре нисте 
положили министарски испит, а својим неодговорним изјавама, притисцима и принудама 
довешћете образовање у безизлазну ситуацију – рекао је др Јанко Веселиновић (СДС). 

– Није ни заслуга ни грешка за стање у просвети ни министра Вербића који је изабран пре шест 
месеци, ни власти која се променила пре две године. Ви сте из опозиције били на власти 
много дуже, могли сте да решите ове проблеме – одговорио је и проф. др Љубиша 
Стојмировић (СНС). 

С. Гуцијан 
(опширније у сутрашњем штампаном издању) 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Stavovi-sindikata-i-Ministarstva-prosvete-i-dalje-suprotni.sr.html
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/strajk_prosvetara_sve_dalje_od_dogovora_sindikati_prete_radikalizacijom.55.ht

ml?news_id=299971 

Sednica Odbora za obrazovanje Skupštine Srbije 

Štrajk prosvetara Sve dalje od dogovora, sindikati 
prete radikalizacijom 
AUTOR: V. A. 

Beograd - Ni posle juĉerašnje sednice Odbora za obrazovanje Skupštine Srbije prekid petomeseĉnog 

štrajka u prosveti se ne nazire. Ministar prosvete SrĊan Verbić rekao je juĉe da je rezervisan prema 

uspehu pregovora i pisanju pojedinih medija da će štrajk biti okonĉan do 15. aprila. Iz sindikata 

najavljuju radikalizaciju štrajka, ako se ne postigne dogovor do kraja uskršnjeg raspusta. 
Govoreći na sednici Odbora, koja je sazvana na zahtev sindikata, Verbić je kazao da je vaţno da se 
štrajk prekine, ali da je mnogo bitnije naći sistemsko rešenje, koje bi doprinelo da se u narednih 
nekoliko godina spreĉe protesti u školama. On je pozvao prosvetne radnike i sindikate da "ne 
pokazuju junaštvo već malo više ĉojstva". 

- Ja sam optimista. Najava da u budţetu ima više novca znaĉi da ćemo moći da napravimo platne 
grupe, što je sistemsko rešenje za poboljšanje materijalnog poloţaja prosvetnih radnika - kazao je 
ministar prosvete. 

Predstavnici sindikata su ukazali na teţak materijalni poloţaj prosvetnih radnika i ponovili da su se 
sve prethodne vlade odnosile maćehinski prema obrazovanju. Jasna Janković, iz Unije sindikata 
prosvetnih radnika Srbije je navela da je proseĉna plata u osnovnim i srednjim školama 35.000 do 
36.000 dinara, da profesori sa 20 godina staţa imaju izmeĊu 42.000 i 44.000 dinara, a da je u 
obrazovanju 76 odsto zaposlenih visokoobrazovano. 

Miodrag Sokić iz Sindikata radnika u prosveti Srbije je naveo da su uĉenici dosad izgubili 160 ĉasova 
i da je krajnje vreme da se posle uskršnjih praznika nastava u školama normalizuje. 

- U suprotnom sledi radikalizacija štrajka, a vi vidite kakva će to tema biti u junu kada roditelji 
podignu glas. Paradoksalno je da ministar prosvete i premijer govore kako smo u pravu, ali da ne 
daju novac. Tri hiljade dinara po zaposlenom do kraja godine je novac zbog kojeg uĉenici pet 
meseci imaju skraćene ĉasove - poruĉio je Sokić. 

Ĉlan Odbora Marko Atlagić (SNS) ukazao je da je prosveta "poslednjih 20 godina dovedena u 
beznaĊe" i poruĉio ministru Verbiću da je "upao u dţunglu iz koje ćemo se teško izvući". Atlagić je 
pohvalio poteze koje je Verbić preduzeo dolaskom u Ministarstvo prosvete, a sindikatima je rekao 
da ne treba da koriste decu za štrajk već da pronaĊu druge naĉine da se izbore za svoje zahteve. 

Pregovori predstavnika Ministarstva prosvete i dva sindikata, uz posredovanje miritelja iz 
Republiĉke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, nastavljaju se sutra. Prema podacima 
Ministarstva, u štrajku je 140 osnovnih i 96 srednjih škola, što je 13 odsto od ukupnog broja, bez 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/strajk_prosvetara_sve_dalje_od_dogovora_sindikati_prete_radikalizacijom.55.html?news_id=299971
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/strajk_prosvetara_sve_dalje_od_dogovora_sindikati_prete_radikalizacijom.55.html?news_id=299971
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škola u Vojvodini koje su trenutno na raspustu. Pre toga, u štrajku je bilo 228 osnovnih i 143 
srednje škole. 

 Prag znanja iduće godine 

Ministar prosvete SrĊan Verbić rekao je da ove godine neće biti uveden prag znanja za upis u 
srednje škole, ali da će to sigurno biti naredne. On je naveo da je Ministarstvo prosvete bilo za to 
rešenje, ali da su odustali zbog štrajka prosvetnih radnika jer svi uĉenici ne bi bili u istoj poziciji.  

Đaci od sutra na raspustu 
Za uĉenike osnovnih i srednjih škola u Srbiji sutra poĉinje prolećni raspust, koji traje do 15. 
aprila, tako da je prvi radni dan posle uskršnjih praznika ĉetvrtak, 16. april. Đaci u Vojvodini na 
raspustu će biti do 13. aprila. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/povecanje-plata-i-penzija-nemoguce-do-2017 

Повећање плата и пензија немогуће до 2017. 
 

Повећање плата и пензија највероватније неће бити могуће пре истека аранжмана са 
ММФ-ом, односно до краја 2017. године, оцена је аутора истраживачког пројекта 
Макроекономске анализе и трендови - МАТ-а. 

Дуг пут до пунијих џепова 

Координатор истраживачког пројекта Макроекономске анализе и трендови Стојан Стаменковић 
указао је да постоје формалне препреке које не иду томе у прилог.Односно, Законом о 
буџетском систему и аранжманом са ММФ прецизирано је да ће се плате и пензије повећавати 
тек када са садашњих 13 и 10 одсто опадну на 11 и 7 одсто бруто-домаћег производа. 

„Само изузетно оптимистичне и нереалне претпоставке о динамици БДП-а и масе зарада и 
пензија доводе до закључка да ће то бити могуће пре истека аранжмана са ММФ-ом”, казао је 
Стаменковић.Он је додао да друго ограничење за повећање плата и пензија у одредби 
аранжмана са ММФ-ом, по којем ће се бољи буџетски резултати искористити за враћање 
дугова државе и за динамичније јавне инвестиције, а не за повећање плата и пензија.Дефицит 
буџета ће у првом кварталу ове године бити упола мањи (25 милијарди динара) од нивоа који 
је планиран аранжманом са ММФ-ом (56 милијарди динара). 
Стаменковић је оценио да је циљани дефицит за први квартал постављен „комотно”. 

„Приликом доношења буџета за 2015. смо у неколико наврата изнели процену да ће расходи у 
2014. бити нижи од планираних ребалансом који је служио као основа за планирање буџета за 
2015. Тада смо навели да треба бити пажљив како реализација која је нижа од планиране, не 
би довела до забуне да постоји простор за повећање одређених трошкова”, казао је 
он.Стаменковић је навео да су се у првом кварталу неуобичајено и преурањено у буџет слиле 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/povecanje-plata-i-penzija-nemoguce-do-2017
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дивиденде државних предузећа, односно осам милијарди динара од Телекома и Аеродрома, и 
2,5 милијарде динара ванредног прихода од лиценце за технологију мобилне телефоније 4Г. 

„Већ је приходовано више од половине планираних годишњих уплата од дивиденди. Дакле, 
приходи већи од око 11 милијарди динара имају карактер једнократних прихода и на њих у 
наставку године не може да се рачуна”, казао је Стаменковић.Аутор МАТ-а Миладин Ковачевић 
скренуо је пажњу на чињеницу да је, када је реч о профиту јавних предузећа, раније било 
много злоупотреба. 

„Раније се профит трошио и пре (подношења) финансијских извештаја и званичне одлуке 
извршних одбора, па онда кад треба да се уплате дивиденде, не остане новца. С друге стране, 
јавна предузећа најчешће инвестирају тако што узимају гаранције или кредите од државе, а 
онда је и логично да уплаћују дивиденду у буyет”, рекао је Ковачевић. 

На скупу је речено да би мере фискалне консолидације Владе Србије требало да снизе учешће 
консолидованог дефицита на 3,8 одсто БДП-а до 2017. А да би се тренд окренуо ка смањењу 
учешћа јавног дуга у БДП, потребно је и након 2017. наставити мере фискалне консолидације.  

Д. У. 
  
Скупа струја штети привреди 
Повећање цене струје од 15 одсто могло би да штети привредној активности у Србији, сматра 
Стојан Стаменковић, и каже да би требало увести акцизе на струју, али да оне у овој години 
буду нула. Стаменковић је подсетио да су аутори те публикације и пре два месеца били на 
становишту да треба одустати од повећања цене струје од 15 одсто у ситуацији када пада 
потрошња. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-ne-daju-telekom-srbije 

Синдикати не дају Телеком Србије 
 

Телеком Србија је једна од најуспешнијих српских компанија, чију продају Влада Србије 
најављује за ову годину. Томе се, међутим, противе синдикати.Телеком је четврта 
најуспешнија фирма у земљи а приход 

Телеком групе износи 12 одсто прихода буџета државе. И то су само неки од разлога засто га 
не треба продавати, поручују из синдиката. Подсећају и на пример Телекома Хрватске, који је 
продат Дојче телекому. 

„Више од 50 одсто људи је отпуштено и смањен је број радника а и они који су остали на послу 
раде много више и дуже без икаквог плаћања а умањена су им сва права”, каже Славољуб 
Кандић из Јединствене синдикалне организације Телекома Србије.И док синдикалци кажу да 
ће се борити да до продаје не дође, економски новинар Милан Ћулибрк сматра да би 
компанија са бољим управљањем више и зарађивала. 

„Телеком има 10 пута више запослених од било ког свог конкурента а нису му ни профити ни 
приходи 10 пута већи а ни број корисника, а преко ње се финансирају и Звезда и Партизан 
иако смо чули да се више неће финанасирати”, каже Ћулибрк.Приватизација Телекома би 
могла да генерише нову запосленост, не конкретно у Телекому, већ у повезаним фирмама, 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-ne-daju-telekom-srbije
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рекли су за  Б92  председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж и стручњак за 
приватизације Милан Ковачевић. 

- Сигурно да нема превише смислених начина да се новац од приватизације потроши, или да 
се отплате дугови или да се уложи у инфраструктурне пројекте који би помогли привредни 
развој. Влада ради на пројектима, о некима се говори у јавности, припремала би их и 
привреда, али је питање какви модели постоје - наводи Чадеж.Из Телекома, за сада, о 
продаји ни реч. 

Е. Дн. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/opstanak-firmi-zavisi-od-zaposlenih 

Опстанак фирми зависи од запослених 
 

Компаније које желе да опстану на домаћем тржишту морају да инсистирају на 
одговорности у раду запослених, на испуњењу бизнис планова и да подстичу личну 
иницијативу за коју би били награђени, 

речено је  недавно на пролећном Вивалди форуму на Мокрој Гори.  На панелу о 
„Корпоративној иницијативи”,  чуле су се оцене да је српска привреда у озбиљној кризи и 
потребна јој је сва помоћ, а једно од решења је подстицање личне иницијативе и враћање 
наших стручњака из иностранства у домовину, које може привући једино ако их адекватно 
платимо. 

Директор Шнајдер електрика Драгољуб Дамљановић оценио је да ће на тржишту опстати оне 
корпорације које буду инсистирале на одговорности запослених, у смислу да морају да имају 
иницијативу у раду, да обављају послове што ефикасније и успешније. Када је радио у јавном 
сектору, Дамљановић је рекао да је запазио да тамо не постоји систем награде и стимулације 
за залагање, као и казна за оне који не раде добро, што је у приватном сектору незамисливо. 

Дамљановић је приметио да генерација „нових клинаца” више не жели „да живе, да би 
радили, већ да живе да би живели” и имају другачије приоритете од старијих генерација и 
корпорације у свету се већ томе прилагођавају. Председник Српске асоцијације менаџера 
Милан Петровић, рекао је да „цела Србија спава или се претвара да спава”, алудирајући на 
недостатак иницијативе у нашој земљи да се ствари покрену с мртве тачке, да нам буде боље. 
  

Д. Мл. 
  
Од чекања нема користи 
Милан Петровић је рекао да генерације у Србији чекају да нам буде боље, уместо да личном 
иницијативом допринесе да се то деси и додао да иако многе компаније углавном деле исту 
визију и страст ка испуњењу циљева, мало њих то и чини у стварности.У корпорацијском 
управљању преовладава страх од неимања и страх од неприпадања, рекао је Петровић и додао 
да су ти страхови инспирација и покретач деловања у приватним компанијама. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/opstanak-firmi-zavisi-od-zaposlenih
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vulin-doprinosi-u-pio-fond-znacajno-povecani 

Вулин: Доприноси у ПИО фонд значајно повећани 
 

У прва три месеца ове године доприноси у ПИО фонду су повећани за осам одсто у односу 
на исти период прошле године, изјавио је данас министар за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања Александар Вулин. 

"Ниво доприноса у ПИО фонду се значајно повећао. У ова три месеца ове године за 8 одсто у 
односу на три месеца прошле године, а рачунајте да су плате у јавном сектору смањене, па 
самим тим и укупна сума доприноса која се издваја. Самим тим је и пао проценат обавезних 
дотација државе са 45 одсто на 40 одсто у ПИО фонд", рекао је Вулин у Скупштини  Србије, где 
се расправља о лекс специјалису за пројекат "Београд на води". 

Вулин је посланицима саопштио и да је Инспекција рада прошлог месеца извршила 3.295 
прегледа и да је пронашла 864 непријављена радника, а да је 395 радника пријављено одмах 
на основу решења. 

"Увидом у Централни регистар обавезног социјалног осигурања у две области које смо посебно 
третирали у прошлом месецу, а то су коцкарнице и пекаре, запослено је, односно пријављено 
1.400 људи у коцкарницама и 800 људи у пекарама. То је борба против сиве економије", 
поручио је министар. 

(Танјуг) 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=04&dd=07&nav_id=977910 

Radnici Vučiću: Staklo na autoput 
IZVOR: BLIC 

Paraćin -- Sindikati paraćinske Staklare najavili su da će razbiti po autoputu milion tona stakla 

ukoliko Vlada Srbije ne reaguju na zahtev da se reše problemi te fabrike. 

 "Kljuĉni momenat je sastanak sa premijerom Vuĉićem, jer iz svega što vidimo izgleda da je 

njegova reĉ konaĉna i da jedino tako moţemo da doĊemo do pozitivnog rešenja problema", kaţe 

predsednik sindikata Nezavisnost SFS Borivoje Jevtić. 

"Ako budemo primorani, isteraćemo na autoput milion tona stakla i razbićemo ga tamo, ako već 

propadamo, neka to bude u velikom stilu. Ne bi trebalo da se ignoriše pismo predsednik opštine 

Saše Paunovića ministru privrede Sertiću, koji je takoĊe traţio sastanak zbog nastalih problema", 

navodi on.  

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vulin-doprinosi-u-pio-fond-znacajno-povecani
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On podseća da drţava duguje SFS novac za opremnine koje su isplaćene radnicima u visini od 3 

miliona evra, kao i potpuno razrešenje odnosa izmeĊu sadašnjeg vlasnika i drţave.  

 

"Srbijagas nam je blokirao raĉun za 200 miliona dinara, a drţava duguje vlasniku SFS 3 miliona evra. 

SFS je za Paraćin isto što i Ţelezara za Smederevo, RTB za Bor i Fijat za Kragujevac. Ne ţelimo da 

se preduzeće ponovo podrţavi jer imamo loša iskutsva sa Srbijagasom", istiĉe Jevtić.  

 

Predsednik Samostalnog sindkita SFS Ţivojin Matejić navodi da je reĉ o sudbini 850 zaposlenih i 

njihovih porodica, te da su sindikati inicirali sastanke sa nadleţnima u Beogradu.  

 

"Već šest meseci Staklara je u blokadi i teško poslujemo. U magacinu imamo robe za 15 do 16 

miliona evra i kao da neko namešta steĉajni postupak, da se lepo rasproda gotova roba i da se 

dobije nagrada za steĉajnog upravnika. Neko bi da ovde ostane stotinak ljudi i da rasproda sve 

ostalo", objašnjava Matejić.  

 

Sindikalci potvrĊuju da ih ne interesuje ko je vlasnik, već opstanak fabrike i zaposlenih.  

 

Agencija za privatizaciju poĉela je kontrolu kupoprodajnog ugovora koji je potpisan sa bugarskom 

korporacijom Glasindustri 2012 godine i zahteva od vlasnika bankarsku garanciju u visini od 1,5 

miliona evra. Ta kompanija uloţila oko 100 miliona evra u savremenu tehnologiju, ali većinski 

vlasnik Cvetan Vasilev je u problemu zbog ĉega ga potraţuje tuţilaštvo Bugarske.  

 

Poĉetkom prošle godine predsednik Srbije Tomislav Nikolić otvorio je novu staklarsku peć i liniju za 

proizvodnju ambaţnog stakla vrednu više desetina miliona evra. Srbijagas je nedavno obajvio listu 

duţnika na kojoj je SFS sa dugom u visini od 1,3 milijarde dinara. 
 

 

 

 


