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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/562110/Kongres-SSSS-28-maja-u-Beogradu 

Kongres SSSS 28. maja u Beogradu 

Beta  

U Beogradu će se u četvrtak, 28. maja, odrţati 15. kongres Saveza samostalnih sindikata Srbije 

(SSSS), najavila je juče ta reprezentativna sindikalna organizacija. 

Na Kongresu će biti verifikovan izbor novih članova Veća, izabran predsednik SSSS, novi članovi 

Nadzornog i Statutarnog odbora i usvojena kongresna dokumenta, među kojima i rezolucije protiv 

siromaštva, o radnom vremenu, o zapošljavanju, o kolektivnim ugovorima i o socijalnom dijalogu. 

  

Na Kongresu u Velikoj dvorani Doma Sindikata, biće 1.000 učesnika - delegata, gostiju i zvanica iz 

drţavnih organa i drugih institucija. 

  

Dolazak je potvrdilo i 45 gostiju iz sindikata 25 zemalja i međunarodnih sindikalnih organizacija. 

  

Delegatima će se, prema najavi, obratiti predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić, zamenik 

generalnog sekretara Međunarodne konfederacije sindikata Jap Vinen, generalna sekretarka 

Evropske konfederacije sindikata, Bernadet Segol, predstavnici sindikata Rusije, Kine, Grčke i 

Republike Srpske. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/562049/Sertic-pozvao-poslanike-da-podrze-izmene-i-dopune-Zakona-o-privatizaciji 

Sertić pozvao poslanike da podrže izmene i dopune 
Zakona o privatizaciji 

Beta  

Ministar privrede Ţeljko Sertić pozvao je danas poslanike u Skupštini Srbije da podrţe izmene 

dopune Zakona o privatizaciji i time stave tačku na taj proces i okrenu se budućnosti. 

Sertić pozvao poslanike da podrţe izmene i dopune Zakona o privatizaciji 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/562110/Kongres-SSSS-28-maja-u-Beogradu
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/562049/Sertic-pozvao-poslanike-da-podrze-izmene-i-dopune-Zakona-o-privatizaciji
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Sertić je u parlamentu, obrazlaţući predloţene izmene i dopune zakona, rekao da su u pitanju 

preduzeća koja su u totalnom haosu i koja niko od 2000. godine nije hteo da privatizuje ili su bila 

privatizovana, a zatim "očerupana, devastirana, pa vraćena drţavi". 

  

- Ovde smo kako bi rešili problem dug više od dve decenije. Molim vas da nam pomognete da 

rešimo problem. Ovo je rak rana našeg društva - rekao je Sertić. 

  

On je kazao da je privatizacija 526 preduzeća "vruć krompir" koji je sadašnja vlada nasledila i 

jedan od najvećih problema za koji se sada predlaţu rešenje. 

Kako je istakao, malo koje od tih preduzeća moţe da izdrţi trţišnu utakmicu, s obzirom na njihove 

loše tehologije i činjenicu da su bez stručnjaka koji su ih napustili.Prema njegovim rečima, ukupan 

dug tih preduzeća prevazilazi njihovu imovinu koju imaju, a samo 50 kompanija sa tog spiska 

duguje drţavi i poveriocima četiri milijarde evra. 

  

- Zamislite da danas imamo taj novac u opticaju - rekao je Sertić. 

  

On je naveo da u poslednjih šest godina nije privatizovano ni jedno preduzeće i dodao da su 

milijarde dinara iz drţavnog budţeta otišle za njihovu pomoć. 

  

Sertić je rekao da ova vlada više ne ţeli da iz budţeta daje pare za ta preduzeća bez ekonomskog 

osnove i dodao da brojna preduzeća nisu plaćala svoje obaveze Elektroprivredi Sbrije, Ţeleznicama 

Srbije i drugima. 

  

On je naveo da će tokom procesa privatizacije biti otpuštanja i stečaja, ali i da će biti još hapšenja 

zbog loših privatizacija. 

  

Ministar privrede je zamolio poslanike da se proces privatizacije privede kraju, jer kako je istakao 

više puta, "ova vlada nije kriva za loše privatizacije, kao ni za to što već šest godina nije urađena 

nijedna privatizacija". 

  

- Ono što je veoma vaţno, ne traţimo neograničeno vreme. Traţimo do 31. oktobra zaštitu za 40 

preduzeća koja će biti ili definisana ili prodata ili će otići u stečaj, bankrotstvo, likvidaciju - kazao 

je Sertić. 

  

Dodao je da je Vladi potrebna saglasnost parlamenta da mali broj preduzeća zaštiti od prinudne 

naplate godinu dana, što je usaglašeno sa Svetskom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom. 
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On je naveo i da su potrebna još dva meseca da se završe pravni poslovi. 

  

- Ja kao ministar neću dozvoliti ni jednu privatizaciju u kojoj će neki tajkun ili neko drugi da kupi 

kompaniju da bi je za dve ili tri godine rasparčao i sazidao zgradu, a toga imamo do sada u velikom 

broju slučajeva - zaključio je Sertić. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/562122/Obustavljen-strajk-u-novosadskom-Stanu 

Obustavljen štrajk u novosadskom "Stanu" 

Beta  

Reprezentativni sindikati Javnog komunalnog preduzeća “Stan” iz Novog Sada danas su odlučili da 

prekinu štrajk i svoja prava traţe na sudu, saopštila je Republička agencija za mirno rešavanje 

sporova.Sindikati su 19. maja doneli odluku o stupanju u štrajk dok se zaposlenima ne isplate tri 

plate i doprinosi i dok im se ne overe zdravstvene knjiţice. 

 Odbor za mirenje činili su predstavnici poslodavca JKP “Stan” i osnivača, grada Novog Sada, i 

reprezentativnih sindikata - Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti, Sindikata 

“Nezavisnost” i Sindikata “Solidarnost”. 

  

“Postupak mirenja pred Agencijom, koji je vodila miriteljka Dejana Spasojević Ivančić, bio je u 

najboljem interesu ne samo strana u sporu, nego i svih građana Novog Sada, jer je sagledan 

problem i predviđeno kompromisno rešenje koje bi bilo u interesu svih strana”, rekao je direktor 

Agencije Mile Radivojević. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/562011/CISTKA-Oko-9000-ljudi-iz-drzavnog-sektora-ostaje-bez-posla-do-kraja-

godine 

ĈISTKA Oko 9.000 ljudi iz državnog sektora ostaje 
bez posla do kraja godine 

B. A.  

Oko 9.000 ljudi trebalo bi da ode iz javnog sektora do kraja godine, saopštila je Kori Udovički, 

ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave. 

http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/562122/Obustavljen-strajk-u-novosadskom-Stanu
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/562011/CISTKA-Oko-9000-ljudi-iz-drzavnog-sektora-ostaje-bez-posla-do-kraja-godine
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/562011/CISTKA-Oko-9000-ljudi-iz-drzavnog-sektora-ostaje-bez-posla-do-kraja-godine
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Oko 9.000 ljudi ostaće bez posla do kraja godine 

- Procena je da je u resorima izvršne vlasti višak 4.600 ljudi. U lokalnoj samoupravi višak je 4.468 

zaposlenih, uglavnom u lokalnim javnim preduzećima. Ovaj broj ljudi trebalo bi da ode do kraja 

godine - rekla je Udovički. 

 

Ona je istakla da je to procena i neto efekat koji mora da se postogne. 

- To je procena u ovom trenutku, ali ne i tačan broj. Do donošenja Zakona o zaposlenima u 

Autonomnim pokrajnama i jedinicama lokalne samouprave i odluke vlade radićemo na tome da što 

bolje indentifikujemo višak zaposlenih. Nije isključeno da to bude i veći broj zbog uklapanja u 

budţet - rekla je Udovički novinarima u Vladi Srbije gde je predstavila program racionalizacije i 

analizu javne uprave. 

  

Ona je podsetila da je taj zakon trenutno na javnoj raspravi do 4. juna, i dodala da bi on u 

skupštinskoj proceduri mogao da se nađe krajem juna i početkom jula. 

 

"Po usvajanju zakona vlada će doneti odluku i ja očekujem da bi već do septembra trebalo da se 

pokrene ozbiljan proces smanjenja viškova zaposlenih", rekla Udovički ističući da će taj proces ići 

sukcesivno u zavisnosti od spremnosti institucija. 

 

- U principu smo sa MMF dogovorili da se ušteda ostvari na nivou mase zarada, a ne broja 

zaposlenih. Ono što je bitno je da je broj onih koji će otići manji od onog o kome se u prvom 

momentu govorilo sa MMF - kaţe Udovički. 

 

Velikom broju rukovodilaca mora doći kraj 

  

Takođe je podsetila da je broj zaposlenih prošle godine značajno smanjen. 

Udovički je navela da je u decembru 2014. godine broj zaposlenih u javnoj upravi iznosio 493.505 

ljudi, a da veliki problem predstavlja loša struktura zaposlenih. 

Takođe je dodala da je primetno da postoji veliki broj rukovodilaca u odnosu na broj izvršilaca i 

poručila da "tome mora doći kraj". 

 

Što se tiče ukupnog broja zaposlenih u javnoj upravi, ona je precizirala da je 410.979 njih 

zaposleno u izvršnoj vlasti, u sudskoj i zakonodavnoj 4, 360, u nezavisnim i regulatornim telima 

719, dok je u lokalnim samoupravama zaposleno 77. 368 ljudi. 

 

Ona je rekla da je prirodni odliv ove godine značajno manji u odnosu na ranije godine i da iznosi 

svega jedan odsto u odnosu na broj zaposlenih. 
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Manje zaposlenih, a isti kvalitet usluga 

 

Udovički je kazala da su analize pokazale da ima prostora za smanjenje broja zaposlenih u javnoj 

upravi, a da se istovremeno ne smanji kvalitet usluga, ali taj proces ne moţe biti ni brz, ni lak. 

 

"Srbija nema preveliki broj zaposlenih gledajući prema broju stanovnika", rekla je Udovički ističući 

da se na smanjenju mora raditi efikasno i i paţljivo. 

 

Ona je kazala da ušteda nije sama sebi cilj, već da sredstva budu iskorišćena valjano, a krajnji cilj 

je optimizacija i stavaranje moderene drţavne uprave. 

 

Potpredsednica Vlade je kazala da je cilj smanjenja broja zaposlenih da se otkloni preklapanje 

funkcija, ukinu bespotrebne procedure, ali i bolje rasporede zaposleni tamo gde su najpotrebniji. 

 

Postignuti rezultati fiskalne konsolidacije, kako je kazala, moraju da postanu trajni. 

 

"Smanjenjem izdvajanja za zarade ţelimo da oslobodimo sredstva za investicije koje bi zatim 

trebalo da dovedu da se zaposljavanje poveća tamo gde treba, u privatnom sektoru a ne u drţavnoj 

upravi", poručila je ministarka Udovički. 

 

Proces, odnosno analiza, kako je kazala, treba da identifikuje gde postoje viškovi, a gde ima 

nepopunjenih kapaciteta ilustrujući to primerom da u Srbiji ima samo osam budţetskih inspektora, 

a da je potreban veći broj. 

  

80 lokalnih samouprava imaju prekomeran broj zaposlenih 

 

Upitana u koliko lokalnih samouprava i iz kojih će najviše ljudi biti otpušteno Udovički je rekla da 

je 80 odsto lokalnih samouprava koje imaju veći broj zaposlenih od potrebnog. 

 

Ona je kazala da anliza koju je sprovelo resorno ministarstvo nije obuhvatila javna preduzeća, a da 

računajući i zaposlene u njima broj ljudi koji radi u javnom sektoru iznosi 780.000. 

 

Govoreći o agencijama, Udovički je navela podatak da u 32 agencije radi blizu 3.000 zaposlenih. 

 

"Ako građani i privreda na kraju dana ne osete boljitak, uštede nikako neće biti dovoljne", poručila 

je Udovički. 



7 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/561929/Obajvljena-prodaja-Staklare-Pancevo 

Obajvljena prodaja Staklare Panĉevo 

Beta  

Agencija za privatizaciju objavila je danas prodaju imovine Industrije stakla iz Pančevo po početnoj 

ceni od 11,9 miliona evra. 

Obajvljena prodaja Staklare Pančevo 

Rok za dostvljanje prijava za učešće na javnom nadmetanju je 15. juli 2015. 

Staklaru je za 35 miliona evra, marta 2012. godine, od Srbijagasa kupio konzorcijum bugarskih firmi 

Rubin i Glas industri čiji je vlasnik Korporativno-trgovinska banka iz Sofije, ali nije ispunjavao 

ugovorene obaveze. 

Na poziv Agencije za privatizaciju stiglo je sedam pisama zainteresovanih investitora, među kojima 

su dve kineske kompanije. 
 

AKTER 

http://akter.co.rs/27-drutvo/print-128780-kongres-ssss-28-maja-u-beogradu.html 

KONGRES SSSS 28. MAJA U BEOGRADU 
 
Beta  

U Beogradu će se u četvrtak, 28. maja, odrţati 15. kongres Saveza samostalnih sindikata Srbije 

(SSSS), najavila je danas ta reprezentativna sindikalna organizacija 

Na Kongresu će biti verifikovan izbor novih članova Veća, izabran predsednik SSSS, novi članovi 

Nadzornog i Statutarnog odbora i usvojena kongresna dokumenta, među kojima i rezolucije protiv 

siromaštva, o radnom vremenu, o zapošljavanju, o kolektivnim ugovorima i o socijalnom dijalogu. 

Na Kongresu u Velikoj dvorani Doma Sindikata, biće 1.000 učesnika - delegata, gostiju i zvanica iz 

drţavnih organa i drugih institucija. Dolazak je potvrdilo i 45 gostiju iz sindikata 25 zemalja i 

međunarodnih sindikalnih organizacija. ; ; Delegatima će se, prema najavi, obratiti predsednik 

Vlade Srbije Aleksandar Vučić, zamenik generalnog sekretara Međunarodne konfederacije sindikata 

Jap Vinen, generalna sekretarka Evropske konfederacije sindikata, Bernadet Segol, predstavnici 

sindikata Rusije, Kine, Grčke i Republike Srpske. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/561929/Obajvljena-prodaja-Staklare-Pancevo
http://akter.co.rs/27-drutvo/print-128780-kongres-ssss-28-maja-u-beogradu.html
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=05&dd=25&nav_id=996135 

"A gde je '14. oktobar' na spisku?" 
Kruševački Samostalni sindikat traţi da Industrija mašina i komponenata "14.oktobar" bude na 
spisku firmi koja će još godinu biti štićena od naplate poverilaca. 

IZVOR: BETA  

Veće Samostalnog sindikata od Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju traţi da se iznađe 
mogućnost, s obzirom na to da IMK "14.oktobar" ispunjava sve uslove po propisanim kriterijumima, 
da ta kompanija bude na spisku 17 zaštićenih preduzeća. 

To je zaključak sa sednice kruševačkog sindikalnog veća koje je saopštio predsednik tog sindikata 
Milenko Mihajlović.  
 
Predsednik Samostalnog sindikata u "14. oktobru" , Miroljub Anđelković, precizirao je da fabika ima 
pozitivan uticaj na zaposlenost u region (u njoj radi oko 750 ljudi) te da ima pozitivan uticaj na 
poslovanje drugih privrednih subjekata, jer ima oko 200 kooperanata, što su uslovi koje je 
propisala Vlada.  
 
"Za uslov trţišnog učešća i trţišnog potencijala kompanije mogu da kaţem da se jedino naše 
građevinske i poljoprivredne mašine kreću kroz vodu i sneg. Nadleţni su nam rekli da na trţištu ima 
jeftinijih, ali ne i boljih mašina od naših" , kazao je Anđelković dodavši da predstavnici fabrike 
sutra imaju sastanak u Ministarstvu privrede.  
 
Istakao je da IMK "14.oktobar" ima ugovorene poslove u vrednosti od oko 150 miliona dinara, da radi 
za RTB "Bor" i za "Kolubaru", da se ugovaraju poslovi u još tolikoj vrednosti, te da je ta kompanija 
značajna u oblasti elektroproivrede i vojnog programa.  
 
Na sednici kruševačkog Samostalnog sindikata saopšteno je i da se na listi zaštićenih, za sada, od 
sedam preduzeća iz tog grada, koja su u postupku restrukturiranja, nalaze dva – Fabrika maziva i 
Trajal korporacija, te da su tri, konfekcija Zvezda, Fabrika ulja i Savremeni dom od ranije na spisku 
onih u kojima se uvodi stečaj.  
 
Za pekarsku industriju "Branko Perišić" bi, kako je navedeno, ovih dana trebalo da bude objavljen 
tender, dok se za Hemijsku industriju "Ţupa" još pregovara da li će javni poziv biti raspisan pre 
kraja meseca ili će se u novu privatizaciju ići kroz stečaj.  
 
Iz Zvezde, "Ţupe", "Savremenog doma" i Fabrike ulja krajem 2013. godine otišli su gotovo svi 
radnici, ukupno njih oko 650. U međuvremenu su Zvezda i "Ţupa" organizovale proizvodnju 
angaţujući po šezdeset do stotinak radnika.  
 
Krajem prošle godine iz IMK "14.oktobar" otišla je skoro polovina, odnosno oko 700 radnika, a iz 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=05&dd=25&nav_id=996135
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"Trajala" njih oko 300.  
 
Od 32 društvena preduzeća, koja su u Kruševcu kroz proces privatizacije prodata nakon 2002. 
godine, do kraja 2013. godine ugovori su raskinuti u čak 15, među kojima je pet od pomenutih 
sedam preduzeća koja su se nalazila u procesu restrukturiranja. 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:549762-Prosecna-neto-plata-u-aprilu-45605-dinara 

Proseĉna neto plata u aprilu 45.605 dinara 
Tanjug  

Proseĉna zarada neto zarada isplaćena u aprilu ove godine u Srbiji iznosila je 45.605 dinara, i u 

odnosu na mart je nominalno veća za 5,8 a realno za 5,3 odsto 

BEOGRAD - Prosečna zarada neto zarada isplaćena u aprilu ove godine u Srbiji iznosila je 45.605 
dinara, i u odnosu na mart je nominalno veća za 5,8 a realno za 5,3 odsto, saopštio je danas 
Republički zavod za statistiku (RZS). 

Aprilska prosečna neto plata je, međutim, nominalno manja za 0,5 odsto a realno za 2,3 procenta 

nego u istom mesecu prošle godine. 

 

Prosečna bruto zarada isplaćena u aprilu 2015. iznosila je 62.532 dinara, što je nominalno za 5,7 

odsto više a realno za 5,2 procenta u odnosu na prethodni mesec, dok je u poređenju sa istim 

lanjskim mesecom nominalno manja za 1,0 a realno za 2,8 odsto. 

 

Prosečna neto plata isplaćena u periodu januar-april 2015. godine, nominalno je manja za 0,3 i 

realno za 1,4 odsto u odnosu na uporedni period prošle godine, dok je bruto zarada bila za 0,6 

odsto niţa a realno za 1,7 procenata, prema saopštenju RZS. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:549774-Vucic-Penzioneri-ce-ziveti-pristojnije 

OTVOREN SAJAM ZA TREĆE DOBAVuĉić: Penzioneri će 

živeti pristojnije 
Tanjug  

Tokom dva dana sajma, posetioci će moći da provere svoje zdravstveno stanje i saznaju tajne 
pravilne ishrane, da uĉestvuju u zabavnim radionicama i nagradnim igrama, osvoje vredne 

poklone i popuste 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:549762-Prosecna-neto-plata-u-aprilu-45605-dinara
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:549774-Vucic-Penzioneri-ce-ziveti-pristojnije
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BEOGRAD - Premijer Srbije Aleksandar Vučić otvorio je danas "Sajam za treće doba 55+" i poručio 
da će pre kraja godine penzije biti povećane, te da će penzioneri u godinama pred nama ţiveti 
pristojno. 

"Znate da teško dajem obećanja, ali povećaćemo penzije, ţivećete nešto lakše nego danas", rekao 

je Vučić i dodao da je uveren da će penzioneri u godinama pred nama moći da ţive pristojno, ne 

bogato, ali da će moći da pomognu svojoj deci i unučicima. 

 

Od vlade će, rekao je, nailaziti na poštovanje zbog onoga što su nekad radili, što rade danas, što 

vole Srbiju i što svi od njih mogu mnogo da nauče. 

 

Vučić je rekao da vlada oseća ogromnu zahvalnost prema penzionerima jer su podrţali teške mere 

ne misleći na sebe, već na buduće generacije. 

 

"Kad se donose teške mere i kad nije lako vi ste ti od kojih mozemo da vidimo kako vam nije teško i 

kad treba da razumete, kad se ţrvtujete za generacije koje dolaze, vi nikad ne kukate, dobro znate 

šta je drţava i voleo bih kad bismo i mi to mogli da naučimo od vas", rekao je Vučić. 

 

Vučić je rekao da će se drţava postarati da povrati stari sjaj bar u delu onoga što su penzioneri 

napravili u prethodnom periodu. 

 

Ove godine će, kaţe, prvi put biti povećan broj penzionera koji će o trošku drţave ići u banje, te 

da će ih biti 11.500, kao i da će do kraja godine biti izgrađeni dnevni klubovi za penzionere u 

Rakovici, Zvezdari i Zemunu. 

 

"Nikad neću zaboraviti vreme kad nije bilo tako lako ili nije se video izlaz tako blizu kao što se 

danas vidi, a kad ste vi bez rezerve to umeli da podrţite zato što niste bili sebični i mislili na sebe 

već na one koji dolaze posle vas", rekao je Vučić. 

 

Otvaranju Sajma je prisustvovao i ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja 

Aleksandar Vulin i grdonacelnik Siniša Mali. 

 

Sajam se odrţava drugi put u organizaciji specijalizovanog magazina "Penzija", uz podršku 

Gerontološkog centra Beograd. 

 

Na sajmu će se predstaviti drţavne i gradske institucije, udruţenja, medicinske ustanove, domaće i 

strane kompanije koje pruţaju usluge starijima i promovišu aktivno starenje na polju zdravlja, 

ishrane, rekreacije, druţenja i zabave. 

 

Tokom dva dana sajma, posetioci će moći da provere svoje zdravstveno stanje i saznaju tajne 

pravilne ishrane, da učestvuju u zabavnim radionicama i nagradnim igrama, osvoje vredne poklone 

i popuste, uz kulturni i edukativni program. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:549745-Do-zaostalih-zarada---plenidbom 

„NOVOSTI” OTKRIVAJUDo zaostalih zarada - plenidbom! 
V. Crnjanski Spasojević  

Sve više radnika angažuje izvršitelje da bi došli do svojih liĉnih dohodaka . Ako preduzeće 

nema imovinu, ali ima potraživanja, zaposleni mogu da se naplate od firminih dužnika 

NAPLATA duga za platu posle godinu ili dve, kada radnici već pomisle da je sve izgubljeno, nije 
uvek "naučna fantastika". Naprotiv, sve je više ljudi koji se ne mire sa činjenicom da su radili za 
dţabe, pa angaţuju izvršitelje. Izvršitelj Filip Stanković kaţe da je samo jedna beogradska 
kancelarija za dve godine naplatila između pet i šest miliona dinara od nesavesnih poslodavaca. 

- Mnogo ljudi posao izvršitelja povezuje sa naplatom komunalnih potraţivanja, a po mojoj proceni 

ona ne prelaze trećinu posla izvršitelja. Ljudi nas angaţuju i za naplatu svojih dugova, 

alimentacije, plate - kaţe Stanković. 

Ipak, imovina firme-duţnika nekada je toliko opterećena hipotekama i drugim obavezama, da njena 

prodaja ne uspe da namiri ceo dug, već samo deo. Pravilo je da, kada je duţnik drţava, naplata ide 

sa računa, u novcu. Kod drugih poslodavaca računi su često u blokadi, pa izvršitelj mora da traga za 

nekretninama firme koje će prodati na javnoj licitaciji. Firme obično duguju radnicima plate za 

godinu-dve. Posle tri godine sporovi iz radnog odnosa zastarevaju. 

- Radnici su pre morali da potraţuju novac pred sudom, u parnici, koja u praksi nije trajala kraće 

od pola godine. Sada sa platnim listićem pokreću pred sudom izvršni postupak i u predlogu navode 

da li se opredeljuju za izvršenje preko suda ili preko izvršitelja. Izvršenje traje dva-tri meseca - 

kaţe Stanković. 

Brzina je ključna da firma ne bi ušla u stečaj. Ako uđe, izvršni postupak se obustavlja i potraţivanja 

radnika se naplaćuju iz stečajne mase. Ako je postupak brz, duţnik, takođe, nema vremena da 

sakrije imovinu iz koje bi radnici mogli da se naplate. Vaţno je da radnik zna čime firma raspolaţe i 

da li mu se isplati da uopšte pokrene izvršenje. Recimo, radnici jedne firme iz Batajnice znali su da 

su magacini preduzeća puni elektromaterijala i ko bi mogao da ga kupi. Izvršitelj je prinudno ušao 

u firmu sa bravarom, pošto menadţment nije hteo da sarađuje. Popisao je stvari koje firma, kad 

počne postupak izvršenja, ne sme da otuđi. 
CENA FIKSNAKOLIKO će radnika koštati izvršenje zavisi od visine potraţivanja. Za dugove do 30.000 
dinara cena je fiksna - 3.900 dinara, plus 3.000 dinara na ime popisa i prodaje. 

Izvršitelj je oglasio licitaciju na tabli suda i na svom sajtu, a radnici su platili i oglas u novinama. 

Tako se pojavio veliki broj kupaca i prva grupa radnika je uspela da naplati zarade. Već sledeća 

grupa nije se uključila u obaveštavanje potencijalnih kupaca, pa su vredne mašine prodate tek na 

drugoj licitaciji, za trećinu vrednosti. Radnici nisu mogli da naplate ceo dug. 

Osim saradnje radnika, bitno je da sarađuje i duţnik, jer tako sebi smanjuje troškove. Ponekad 

duţnik ne moţe da isplati zarade jer i sam ima velika potraţivanja. To je bio slučaj sa jednim 

fudbalskim klubom čiji zaposleni su angaţovali izvršitelja. Tada je moguće da se plate radnicima 

naplate iz potraţivanja prema trećim licima. Ako oni neće da ih plate dobrovoljno, pokreće se novi 

postupak. Moguće je naplatiti dug i preko prodaje udela duţnika u drugim firmama. Dug se preliva 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:549745-Do-zaostalih-zarada---plenidbom
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na privatnu imovinu vlasnika firme samo ako ona ima status preduzetnika. Tada on, i ako se firma 

ugasi, odgovara ličnim nekretninama za dugove. 

Osim dugovanja poslodavaca, sve je više samohranih roditelja koji preko izvršitelja pokreću naplatu 

alimentacija. 

IZBEGAVANjE PRIJEMA 

NAJGORA solucija po duţnika je izbegavanje da primi rešenje o izvršenju. Time sebi uskraćuje 

mogućnost prigovora. Ako izvršitelj ne nađe duţnika na adresi prijavljenoj u MUP iz dva puta, 

rešenje kači na oglasnu tablu suda. Time se ono smatra uručenim. Veliki broj duţnika reaguje tek 

kad dođe do prinudne naplate i plenidbe, a tada je već kasno. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:549798-Nezaposlenost-i-nesigurnost-glavni-razlozi-

odlaska-mladih-iz-Srbije 

ODLIV MOZGOVA:Nezaposlenost i nesigurnost, glavni 

razlozi odlaska mladih iz Srbije 

 
Tanjug  

Srbija i dalje ima poteškoća da uspostavi jasne mehanizme za zadržavanje talenata. Pre dve 

decenije oko dva odsto mladih ljudi napuštalo Srbiju a danas je taj procenat povećan na 15 

odsto 

BEOGRAD - Srbija i dalje ima poteškoća da uspostavi jasne mehanizme za zadrţavanje talenata, 
rečeno je danas na tribini o "odlivu mozgova" i navedeno da je pre dve decenije oko dva odsto 
mladih ljudi napuštalo Srbiju a danas je taj procenat povećan na 15 odsto. 

Razlog odlaska mladih su velika nezaposlenost, mala primanja, nesigurnost, rečeno je na tribini 

"Odliv mozgova, zašto mladi ljudi napuštaju Srbiju?" u organizaciji Centra za strateške projekte i 

navedeno da je po podacima Svetskog ekonomskog foruma Srbija na 141. mestu, od 144 drţave, po 

kapacitetu da zadrţi svoje talenovane, mlade ljude. 

 

Ako se meri kapacitet da privuče talente, Srbija je po podacima foruma na pretposlednjem, 143. 

mestu, rečeno je na skupu u Privrednoj komori Srbije i ukazano da taj veliki ekonomski i društveni 

problem nije samo pitanje kojim pojedinac treba sam da se pozabavi već je to drţavni problem. 

 

Iznoseći statistiku prikupljenu uglavnom u imigracionim zemljama, prof. dr Vladimir Grečić, rekao 

je da je u 2011. godini u zemlje OECD (Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj) imigriralo 

562.000 ljudi iz Srbije, od toga je 61.000 visokoobrazovanih kadrova. 

 

"I prošlogodišnja publikacija OECD pokazuje da je Srbija među 50 zemalja sa najviše emigranata", 

rekao je prof. Grečić, ekspert za pitanja migracija. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:549798-Nezaposlenost-i-nesigurnost-glavni-razlozi-odlaska-mladih-iz-Srbije
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:549798-Nezaposlenost-i-nesigurnost-glavni-razlozi-odlaska-mladih-iz-Srbije
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Predstavnik Ministarstva omladine i sporta Miloš Radosavljević ukazao je na Fond za mlade talente 

kao primer "dobre prakse" i podrške drţave, praćenja i brige o mladim ljudima. 

 

Fond stipendira mlade ljude tokom školovanja i studiranja, rekao je Radosavljević, koji je i 

predsednik Fonda i istakao da svi stipendisti za školovanje u inostranstvu imaju obavezu rada u 

Srbiji i to u trajanju od pet godina. 

 

"Oko 70 odsto stipendista Fonda nađe posao po završetku studija", rekao je Radosavljević i podsetio 

da Fond deluje od 2008. godine u okviru Ministarstva omladine i sporta. 

 

Ipak, zabrinjavajući je podatak prema kojem je u Srbiji od 34 do 44 odsto mladih nezaposleno, 

starosti od 15 do 34 godine,rečeno je na skupu i ukazano da problem nezaposlenosti mora biti 

zajednička tema više drţavnih institucija i organa. 

 

Predsednik Privredne komore Subotice Slobodan Vujinović smatra da je "odliv mozgova" jednako loš 

kao bela kuga, pa je, kako je rekao, reakcija drţave neophodna. 

 

Iz Subotice je za ovih nekoliko godina otišlo 4.000 do 5.000 ljudi, a samo za poslednja tri meseca 

1.000, rekao je Vujinović i naveo da ljudi odlaze u Mađarsku, Englesku, Dubai, Francusku... 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Udovicki-14_078-prekobrojnih.sr.html 

Удовички: 14.078 прекобројних 

Очекује се да ове године у пензију оде 5.000 људи. На локалу је вишак 4.478, а у ресорима 

извршне власти 4.600 људи 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Udovicki-14_078-prekobrojnih.sr.html
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Списак прекобројних на државној платној листи, на коме већ дуже време ради министарка 
државне управе и локалне самоуправе и потпредседница владе Кори Удовички, коначно је 
готов. На њему је, како сама министарка каже, „поуздана, али не и сасвим тачна бројка” од 
14.078 људи. Она очекује да природни одлив, односно број оних за које се очекује да оду у 
пензију буде 5.000, што је знатно мање него претходних година. Остатак су вишкови у 
ресорима извршне власти (4.600) и у локалним самоуправама (4.478). 

Све то значи да ће број запослених у јавној управи на крају године бити мањи за 2,6 одсто. 
Проблем је, међутим, што договор са Међународним монетарним фондом (ММФ) предвиђа да 
се број запослених смањи много више. Тачније, пет одсто од укупног броја што је 25.000 
људи. 

Надлежна министарка јуче је навела два разлога због којих очекује да ММФ буде толерантан 
када је коначан резултат у питању. Први је што се значајне уштеде у буџету могу остварити и 
дисциплиновањем јавне управе, односно бољом контролом исплате прековременог рада, 
накнада и награда што би допринело укупном трошку за зараде. Други је тај што је природни 
одлив, односно број оних који су отишли у пензију прошле године био знатно већи. Тако je на 
крају 2014. у односу на 2013. годину, укупан број запослених смањен за 3,6 одсто. На питање 
како ће ММФ уштеде, које су остварене лане, Србији признати ове године, надлежна 
министарка је одговорила: 

– Нису они роботи па да гледају само оно што пише у Меморандуму. Поверовали су нам да 
спремамо озбиљан процес државне рационализације. Ако је прошле године у пензију отишло 
знатно више људи, а ове године свега 5.000, неће нас они присиљавати да на силу број 
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запослених смањимо за додатних 20.000. И неће они узети у обзир целу прошлу годину, већ 
само период од октобра до децембра – казала је министарка. 

На питање где има највише вишкова, није одговорила. Не рационализује јавну управу само 
Министарство државне управе и локалне самоуправе, објашњава она, већ се тај процес 
координира са другим министарствима. 

– Сваки министар одговара за свој сектор. Не бих да изношењем било каквих бројки било кога 
стављам пред свршен чин – казала је министарка и на крају наговестила да је ипак значајан 
вишак запослених на локалу. 

Одговарајући на питање да ли очекује отпоре, Удовички је казала да је свесна да је овај посао 
јако тежак. 

– Немојте мислити да је ово лако. Али данас морамо да урадимо ово за добро Србије – истакла 
је Удовички. 

Ова влада је, каже она, себи дала задатак да не крије, већ да решава проблеме. Грађани врло 
добро знају шта значи живети у складу са могућностима, а сада је време да то и држава учини, 
додаје. Смањење броја запослених није само себи циљ, циљ је да створимо модерну државу, 
паралелно подигнемо квалитет услуге и модернизујемо јавни сектор, казала је Удовички. 

Још једна новост из анализе коју је урадило Министарство државне управе и локалне 
самоуправе је што се коначно зна колико има запослених у јавном сектору. На крају децембра 
2014. године у државној управи радило је 493.505 радника. Ту нису укључена и јавна 
предузећа. 

– Претходне рационализације нанеле су велику штету нарочито када је реч о квалитету јавних 
услуга. У просвети је на пример смањен број оних који су радили на неодређено време, док је 
повећан број оних који раде на одређено. Дакле, уместо рационалнијег направили смо 
расцепканији јавни сектор – оценила је надлежна министарка. 

Нове чланице Европске уније у просеку имају осам запослених у државној управи на 100 
становника док је у Србији тај однос седам према сто. 

– Дакле, лако је смањити број запослених тамо где запослености има. То кажу све моје колеге 
у другим земаља које су учествовале у рационализацији државне управе – истакла је 
Удовички. 

Ипак, када се број оних који раде за државу упореди са укупним бројем запослених долази се 
до закључка да прекобројних ипак има. 

– То значи да ми ипак морамо да идемо на смањење броја запослених, али врло пажљиво – 
сматра Удовички. 

---------------------------------- 

Где су вишкови 
Рационализација државне управе односи се на државни сектор, образовање, здравство, јавни 
ред и мир, полицију, правосуђе, администрацију (локалну и централну), као и на локална 
јавна предузећа. 

А. Телесковић 
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http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/Penzije-ce-biti-povecane-pre-kraja-godine.sr.html 

Пензије ће бити повећане пре краја године 

– поручио је премијер Александар Вучић јуче на отварању „Сајма за треће доба 55 плус” на 

Београдском сајму 

На сајму се представљају институције, удружења и установе које пружају услуге старијима  

Премијер Србије Александар Вучић отворио је „Сајам за треће доба 55 плус” на Београдском 
сајму. Том приликом поручио је да ће пре краја године пензије бити повећане. 

„Знате да тешко дајем обећања, али повећаћемо пензије, живећете нешто лакше него данас”, 
рекао је Вучић и додао да је уверен да ће пензионери у годинама пред нама моћи да живе 
пристојно, не богато, али да ће моћи да помогну својој деци и унучићима. 

Од владе ће, рекао је, наилазити на поштовање због онога што су некад радили, што раде 
данас, што воле Србију и што сви од њих могу много да науче. Влада осећа огромну 
захвалност према пензионерима јер су подржали тешке мере не мислећи на себе, већ на 
будуће генерације. 

„Кад се доносе тешке мере и кад није лако, ви сте ти од којих можемо да видимо како вам 
није тешко и кад треба да разумете, кад се жртвујете за генерације које долазе, ви никад не 
кукате, добро знате шта је држава и волео бих кад бисмо и ми то могли да научимо од вас”, 
рекао је Вучић. 

Ове године ће, рекао је, први пут бити повећан број пензионера који ће о трошку државе ићи у 
бање, њих 11.500, а до краја године биће изграђени дневни клубови за пензионере у 
Раковици, Звездари и Земуну. 

Обраћајући се присутнима, Синиша Мали, градоначелник, нагласио је да ће приоритет 
социјалне политике градске власти бити брига према најстаријима. Он је навео да је Сајам, 
који се одржава други пут, јединствена манифестација у региону у потпуности посвећена 
најстаријим суграђанима. 

Циљ је да пензионери квалитетно проведу своје слободно време, да се друже, учествују у 
радионицама, уживају у позоришним представама и концертима, али и да на једном месту 
виде све што Београд нуди од услуга најстаријим суграђанима. 

Мали је додао и да Београд има 22 клуба за старије суграђане, подсетивши да је последњи 
отворен пре неколико недеља у Улици Милеве Марић-Ајнштајн. 

Сајам се одржава други пут у организацији специјализованог магазина „Пензија”, уз подршку 
Геронтолошког центра Београд. 

На сајму се представљају државне и градске институције, удружења, медицинске установе, 
домаће и стране компаније које пружају услуге старијима и промовишу активно старење на 
пољу здравља, исхране, рекреације, дружења и забаве. 

Посетиоци ће још данас моћи да провере здравствено стање и сазнају тајне правилне исхране, 
да учествују у забавним радионицама и наградним играма, освоје вредне поклоне и попусте, 
уз културни и едукативни програм.Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Beograd/Penzije-ce-biti-povecane-pre-kraja-godine.sr.html
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-novom-sadu-plata-58000-dinara-u-alibunaru-29000 

У Новом Саду плата 58.000 динара, у Алибунару 
29.000 
 

Просечна нето зарада исплаћена у априлу ове године у Србији износила је 45.605 динара, 
и у односу на март је номинално већа 5,8 одсто а реално 5,3, саопштио је јуче Републички 
завод за статистику. 

Плата Новосађана 7.300 динара већа него лане 

 У Војводини плата исплаћена у априлу била је 45.857 динара, такође већа од мартовске, која 
је износила 41.975 динара. 

Најбоље су прошли запослени у Беочину, који су у априлу добили 77.445 динара. Њихове су 
коверте спрам мартовских добрано порасле – тог месеца имали су 50.891 динар. Не могу се 
пожалити ни Новосађани, наравно они који примају зараде. Они су у априлу кући однели 
58.009 динара (у мартовским ковертама имали су 48.312 динара). Подсетимо, прошлогодишња 
плата Новосађана била је 50.643 динара и расла је 0,4 одсто у односу на претходну годину. 

Могуће је да је тај благи позитиван тренд настављен захваљујући томе што је у Новом Саду све 
развијенији ИТ сектор. Наравно, не треба занемарити ни поприличне коверте у неким јавним 
предузећима, републичким и градским те да је реч о универзитетском центру, али чињеница 
је да солидне плате око 3.500 програмера, колико их је у Новом Саду регистровано, утичу на 
просек. Плате веће од војвођанског и републичког просека имали су и запослени у Панчеву 
(49.935 динара), Пећинцима (49.102), Апатину (46.928)... Далеко испод просека у априлу су 
добили запослени у Алибунару, где је исплаћена најмања војвођанска зарада – 29.082 динара. 

Највећа плата у Србији је сурчинска – 83.390 динара, док је на Новом Београду 
76.040...Априлска просечна нето плата је, међутим, номинално 0,5 одсто а реално 2,3 
процента мања него у истом месецу прошле године.Просечна бруто зарада исплаћена у априлу 
2015. износила је 62.532 динара, што је номинално 5,7 одсто а реално 5,2 процената више у 
односу на претходни месец, док је у поређењу с истим лањским месецом номинално мања 1 
одсто а реално 2,8. 

Просечна нето плата исплаћена у периоду јануар–април 2015. године номинално је мања 0,3 
одсто и реално 1,4 у односу на упоредни период прошле године, док је бруто зарада била 0,6 
одсто а реално 1,7 проценат нижа, по саопштењу РЗС-а.Посматрајући по делатностима, 
најлошије су и тог месеца прошли запослени у путничким агенцијама (тур-оператери и 
резервације). У њиховим априлским ковертама нашло се тек 14.512 динара. Нешто боље стоје 
текстилци, који су у просеку имали 24.265 динара. 

С. Глушчевић 
  
Најдебље коверте 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-novom-sadu-plata-58000-dinara-u-alibunaru-29000


18 

 

Највећа плата у априлу је исплаћена запосленим у управљачким делатностима и саветовању у 
оквиру стручних, научних, иновационих и техничких делатности – 282.690 динара. Запослени у 
услужним делатностима рударства имали су 208.549 динара, док су они из бранше 
„рачунарско програмирање и консултантске услуге” зрадили 189.029 динара. Нису лоше 
прошли ни они који се баве производњом кокса и деривата (161.519 динара), а ни произвођачи 
рачунара и електронских производа (106.553).   

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-srbiji-ima-233-miliona-zaposlenih 

У Србији има 2,33 милиона запослених 
 

Да у Србији има много незапослених добро је познато, а како стоје ствари, изгледа да се 
број оних без посла смањује. Наиме, то кажу подаци Националне службе за 
запошљавање, 

Пола милиона незапослених чека на посао дуже од 12 месеци, фото: А. Ерски 

на основу којих је у априлу на евиденцији било регистровано 761.878 оних који су били без 
посла, што је у односу на месец раније мање за 4.622 лица или за 0,6 одсто. Истовремено, 
анектна стопа запослености за четврти квартал 2014. године, на основу резултата анкете коју 
је спровео Републички завод за сататистику, говори да је тада у Србији радило 2.322.201 
људи. 

Иако ови подаци указују да је стање у нашој земљи, када су запосленост и незапсоленост у 
питању, нешто боље него раније, несумњиво је да је огроман број оних који не раде, посебно 
младих и људи између 30 и 45 година, када су и најпродуктивнији и да радна места недостају. 
Међу незапосленима има и много оних који немају низак степен образовања, али је много и 
оних који су на евиденцији НСЗ са факултетском дипломом. И док  први нису у великој 
прилици да бирају, академци јесу, па их је све више који не желе да стечено знање изгубе 
чекајући да га примене, већ одлазе да траже посао ван граница наше земље, што је проблем с 
којим се треба суочити на време, јер већ сада недостају одређене струке. 

Смањење броја незапослених и више оних који раде, свакако је добра вест, а из НСЗ податке 
поткрепљују подацима да је од јануара до априла ове године са евиденције запослено 73.959 
људи (на основу података преузетих из базе пријава на обавезно социјално осигурање). То је у 
односу на исти период претходне године, указују у НСЗ, повећање за 12,1 одсто, када је са 
евиденције НСЗ до посла дошло 65.973 људи. 

Прошлог месеца, указују у НСЗ, са евиденције НСЗ посао је добило је 8.285 младих до 30 
година, или 39 одсто, а 2.746 или 12,9 одсто старијих од 50 година који су се запослили. 
Највеће учешће у запошљавању са евиденције НСЗ забележено је код оних који на посао 
чекали мање од шест месеци - 43,7 одсто, а потом оних која су на евиденцији дуже од две 
године - 23,9 одсто. Међу запосленима који су на евиденцији  НСЗ били од шест до 12 месеци 
запослено је 16,6 одсто, а до две године - 15,8 одсто.  

Међу онима који су добили посао највише је средњошколаца - 12.975 или 61,1 одсто, а потом 
оних без квалификација и нискоквалификованих - 16,3 одсто, док је оних с вишим и високим 
образовањем 22,6 одсто. Они који сада раде углавном су се запослили на одређено време - 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-srbiji-ima-233-miliona-zaposlenih
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61,4 одсто,  док је рад на неодређено време заступљен у 23 одсто случајева запошљавања. 
Истовремено, анектна стопа запослености за четврти квартал 2014. године, говори да је 
тадашњи број оних који су имали посао (запослени од 15 до 64 године), за 0,4 процентна поена 
мање у односу на претходни квартал, али је за 1,2 процентна поена више него у октобру 2013. 
године, када је износила 49,2 одсто. Због тога се може израчунати да је, према анкети, раст 
запослености у 2014. години довео до повећања броја запослених за 53.451 лице у односу на 
октобар 2013. године. Када је у питању старосна структура незапослених, на основу података 
НСЗ, готово је исти број незапослених до 30 година, као и старијих од 50. Наиме, учешће 
младих до 30 година у регистрованој незапослености износи 25,8 одсто, док је старијих од 50 
година 26,4 одсто. Највише је оних који имају  од 30 до 49 година јер их је на евиденцији НСЗ 
47,8 одсто. 

Међу онима који су на евиденцији НСЗ највише је оних са средњом школом - 54,6 одсто, 
незапослених који немају квалификацију или су нискоквалификовани има 240.904, односно 
31,6 одсто, што је скоро трећина укупног броја незапослених. Међу незапосленима који су на 
евиденцији НСЗ је 13,8 одсто оних који имају више и високо образовање. Висок је проценат 
оних који на посао чекају дуже од 12 месеци, што се сматра дугорочном  незапосленошћу, јер 
их је 508.670 или 66,8 одсто. 

Д. Млађеновић 

Од априла до априла 
Из Националне службе за запошљавање указују да је, у односу на април 2014. године број 
незапослених мањи за 3,2 одсто. При томе, 196.213 је младих мање на евиденцији и то, 
односно 6,5 одсто, док је за 4,4 одсто мање незапослених без квалификације или су 
нискоквалификовани. Такође, за 3,7 одсто смањен је број дугорочно незапослених, и то оних 
који траже запослење од шест до 12 месеци за 11 одсто, а док је за 15 одсто смањен број оних 
који посао траже до две године. 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/pancevo/petrohemiji-zastita-staklari-kupac_603302.html 

Petrohemiji zaštita, Staklari kupac 

PANĈEVO  

Odluka da se Petrohemija naĊe na spisku zaštićenih preduzeća za predstavnike sindikata u toj 

firmi predstavlja logiĉan potez države. 

Ova kompanija je jedan od najvećih izvoznika sa godišnjim prometom od 300 miliona dolara i, kako 

kaţu, kvalitetnim proizvodom koji ima trţište.   

Petrohemija ima oko 1.500 zaposlenih, a sindikalci smatraju da je opstanak i efikasan rad ove 

kompanije veoma vaţan i za nacionalnu ekonomiju. 

Jedna od firmi čija je budućnost neizvesna je Industrija stakla Pančevo. Ovo društveno preduzeće 

je od 2004. godine prodavano bez uspeha čak sedam puta. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/pancevo/petrohemiji-zastita-staklari-kupac_603302.html
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Iako nije zaštičena od naplate poveriocima, za Staklaru je objavljen javni poziv za prodaju čime je 

dobila izvesnih još  nekoliko meseci ţivota. Prvo otvaranje ponuda je sredinom jula. 

Staklara već godinama radi sa trećinom kapaciteta, isključivo doradne poslove jer proizvodnje već 

dugo nema. 

U prethodnom periodu za Staklaru se najviše interesovala jedan koneska kompanija, pa se radnici i 

rukovodstvo nadaju da ipak neće otići u stečaj. 

Početna cena u novom pozivu za Staklaru je 11,9 miliona evra. 

Rok za dostavljanje prijava za učešće na javnom nadmetanju je 15. juli 2015. 

Staklaru je za 35 miliona evra, marta 2012. godine, od Srbijagasa kupio konzorcijum bugarskih firmi 

Rubin i Glas industri čiji je vlasnik Korporativno-trgovinska banka iz Sofije, ali nije ispunjavao 

ugovorene obaveze. 

Na poziv Agencije za privatizaciju stiglo je sedam pisama zainteresovanih investitora. 

 

 

 


