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Стојиљковић председник УГС "Независност" 
Извор:Бета 

 

За председника Уједињених гранских синдиката (УГС) "Независност" данас је изабран 
професор београдског Факултета политичких наука Зоран Стојиљковић. 
Он је уочи конгреса тог синдиката, на коме је бирано ново руководство, рекао да ће приоритети 
у раду УГС "Независност" бити да се сваком раднику обезбеде пристојни услови за живот и рад. 
Стојиљковић је казао новинарима да је тај синдикат основан пре 25 година и да је имао "славну 
историју" активне борбе против режима у заштити права радника. 
 
Стојиљковић, који и члан је Одбора Агенције за борбу против корупције, најавио да ће поднети 
оставку на ту функцију пошто буде изабран за председника "Независности", јер се бори против 
имања више функција. 
 
 

Синдикат: Војсци ће бити понуђено управљање ФАП-ом 
Извор:Танјуг 

 

Повериоци Фабрика аутомобила Прибој (ФАП) одрекли су се данас својих потраживања и у 
наредних пет година добијаће акције чија је укупна вредност око осам милијарди динара, 
изјавио је данас представник синдиката радника ФАП-а Мирослав Мршевић, наводећи да ће 
Војсци Србије бити понуђено управљање ФАП-ом. 
Мршевић је Тањугу казао да су државни повериоци ФАП-а добили обавезујућу препоруку да то 
ураде, док су се радници на то одлучили, јер су добили уверавање да ће њихове акције које 
добију на основу заосталих плата откупити скупштина општине Прибој по номиналној 
вредности. 
"Војсци Србије ће бити сада понуђено већинско управљање ФАП-ом и она ће сад даље 
одлучивати", нагласио је Мршевић. 
Он је додао да се очекује да ће Војска Србије сада позвати на рад око 150 некадашњих радника 
Фабрике аутомобила у Прибоју, подсетивши да је некада у ФАП-у било око 650 запослених, да 
их је сад остало десетак, а да је око 70 људи ангажовано по уговору о делу. 
"Ово није максимално што смо очекивали, али је максимално могуће и у границама реалног", 
нагласио је Мршевић, наводећи да је то боље решење него што су имала предузећа ИМТ или 
БИП, али далеко лошије решење од Заставе из Крагујевца. 
Према његовим речима, ФАП тренутно ради на уговору за испоруку 30 возила Војсци Србије . 
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Стојиљковић нови председник УГС "Независност" 
Извор: Бета 
 
За председника Уједињених гранских синдиката (УГС) "Независност" данас је изабран 
професор београдског Факултета полтичких наука Зоран Стојиљковић. 
Стојиљковић је уочи конгреса тог синдиката, на коме је бирано ново руководство, рекао да ће 
приоритети у раду УГС "Независност" бити да се сваком раднику обезбеде пристојни услови за 
живот и рад. 
Стојиљковић је рекао новинарима да је тај синдикат основан пре 25 година и да је имао "славну 
историју" активне борбе против режима у заштити права радника. 
Стојиљковић, који је и члан Одбора Агенције за борбу против корупције, је најавио да ће 
поднети оставку на ту функцију пошто буде изабран за председника "Независности", јер се 
бори против имања више функција. 
 
 

Стевановић: ФАП добио прилику да се опорави 
Извор: РТС 
 
Државни секретар у Министарству привреде Драган Стевановић каже за РТС да ће 
потписивање Унапред припремљеног плана реогранизације допринети да прибојски ФАП 
почне да послује по правилима, да се опорави и постане тржишно предузеће. Истакао је да 
постоји жеља војне индустрије да ФАП почне да ради за њих. 
Стевановић је, гостујући у Дневнику РТС-а, објаснио да је Унапред припремљени план 
реогранизације документ који подразумева план како ће неко правно лице или неко предузеће 
да послује у наредних пет, шест година. 
"Нови почетак за ФАП" 

Извршни директор ФАП-а Милан Костић нагласио је да модел УППР-а предстваља нови 
почетак за ФАП. 
"Након увођења тог модела ФАП је у позицији да нема дуговања, али има производни програм 
и капацитете", каже Костић. 
Наводи да предузеће већ има уговорене послове и да је тренутно ангажовано 125 радника 
уговорима о привремено-повременим пословима. 
"План је да до краја године или почетком следеће око 200 радника буде ангажовано у ФАП-у", 
напомиње Костић. 
Истакао је да постоји велика жеља и ангажовање да се измире обавезе према радницима, али и 
да ФАП постане део наменске индустрије. 
"Представља сагласност поверилаца да предузеће не оде у стечај и потврду суда", каже 
Стевановић. 
Додаје да уколико неко предузеће одустане од Унапред припремљеног плана реогранизације, 
аутоматски ће отићи у стечај. 
Сматра да је ФАП добио прилику да се опорави, али да тај опоравак зависи од оних који 
управљају тим предузећем, као и од неких спољних фактора. 
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"Посла има, они имају већ неке уговорене послове. Жеља је војне индустрије да ФАП почне да 
ради за њих", наглашава Стевановић. 
Очекује да ФАП почне да ради како за војну индустрију, тако и за комерцијално тржиште. 
Стевановић напомиње да Влада не би применила модел Унапред припремљеног плана 
реогранизације у прибојском ФАП-у да Војска није изразила жељу за то. 
"Уз одговоран и одржив модел пословања могу да се организују и одговоре на све захтеве војне 
индустрије", тврди државни секретар у Министарству привреде. 
Говорећи о Петрохемији у којој ће се применити модел Унапред припремљеног плана 
реогранизације, Стевановић је рекао да најпре морају да се реше дугови тог предузећа. 
"Потребно усаглашавање дужничко-поверилачких односа и да се дугови који оптерећују кроз 
модел отписа дуга, конверзије и отплате релексирају и да имају позитивно текуће пословање. 
Омогућиће да предузеће уђе у инвестиционе захтеве", објашњава Стевановић. 
Такође, Стевановић каже да ће се исти модел применити и за РТБ Бор, да ће то предузеће 
морати да сервисира своје обавезе, а неопходно је и расписивање тендера за професионални 
менаџмент. 
"Интезивно се разговара са кинеским партнертима да уђу у РТБ Бор као у смедеревску 
'Железару'. Ако би се то десило то би била два историјска подухвата за ову државу и привреду", 
напомиње Стевановић. 
Навео је да ће се модел Унапред припремљеног плана реогранизације применити и за 
"Икарбус", крагујевачки "21. октобар", "Политику", крушевачки "Трајал". 
 

 
 

 
 
 

Стевановић: Потврђен УППР за РТБ Бор 
Извор:Танјуг 

 

Привредни апелациони суд је потврдио Унапред припремљени план реорганизације за РТБ 
Бор који ће наредних дана постати правоснажан, изјавио је данас државни секретар у 
Министарству првиреде Драган Стевановић. 
„На апелацији је јуче потврђен УППР и он ће у наредних пар дана постати правоснажан и од 
тог момента РТБ Бор ће морати да сервисира и измирује своје обавезе онако како је планом 
предвиђено, а ако то не буде радио исход је стечај”, рекао је Стевановић. 
Он је казао РТС-у да државу очекује да у складу са тим планом уђе у расписивање тендера за 
професионални менаџмент. 
„Али, за нас је најважније да се интензивно разговра са кинеским партнерима и покушавамо да 
направимо договор како би једна озбиљна и велика кинеска компанија ушла у РТБ Бор, као 
што је то био случај у Железари Смедерево”, навео је Стевановић. 
Он је истакао да би то онда била два историјска подухвата за државу и њену економију. 
Привредни суд у Зајечару је у јулу усвојио УППР за четири предузећа у саставу РТБ Бор, а у 
програм реструктурирања дуга од 1,2 милијарде евра укључени су Матично предузеће, Рудник 
бакра Бор, Рудник бакра Мајданпек и Топионице и рафинације. 
То је до сада највеће финансијско реструктурирање дуга неког предузећа у Србији.  
 

http://www.politika.rs/
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Решење за Галенику почетком 2017, Ресавица не иде на добош 
Извор:Б92 
 
Министар привреде Горан Кнежевић је изјавио данас да се за 11 великих предузећа траже 
стратешки партнери и да је у случају Галеника близу решење, које се очекује после Нове 
године. 
Кнежевић је навео да се интензивно ради и на решавању проблема у ЈП Ресавица како би се 
оно поставило на „здраве ноге” и проналажењу стратешког патнера у наредном периоду. 
„За та предузећа не можемо да нађемо јединствено решење већ морамо да решавамо једно по 
једно. Она су већ припремљена за процес приватизације и тразимо стратешке парнтере, за 
Галенику већ преговрамо и она ће бити разрешена већ после Нове године”, казао је Кнежевић 
гостујући на Б92. 
Министар привреде је, одговарајући на питања новинара, рекао да влада није достављала 
лажне извештаје, већ да је било кашњења у протоку информација и као пример навео Азотару 
где су били нагомилани дугови који су довели то предузеће у озбиљне проблеме. 
Кнежевић је рекао да влада то не би дозволила да је знала и да сада дуг Азотаре износи око три 
милијарде динара. 
Он је навео да влада ради на решавању проблема ЈППЕУ „Ресавица” и да су на видику нека 
решења. 
„Министарстве енергетике треба да у најскорије време изнесе елаборат у коме стоји како су 
земље које су имале сличне пробеме то решавале и уверен сам да ћемо у наредном периоду 
сагледати сву проблематику на најбољи могући начин и решити проблем Ресавице”, рекао је 
Кнежевић. 
Министар је додао да постоје јасни финансијски обрачуни за сваки период и да то предузеће 
већ годинама ради веома лоше. 
На питање шта се десило с тим рудником с озбиром на то да радници кажу да су добро радили, 
Кнежевић је рекао да је то њихово виђење ствари односно њихова заблуда. 
„Укупан приход задовољава тек неких 50 одсто од њихових плата. Они су у озбиљном проблему 
и треба се озбиљно позабавити тиме и ми се озбиљно тиме и бавимо”, рекао је Кнежевић. 
Упитан да ли ће то предузеће „на добош”, Кнежевић је рекао да он то не би назвао тако и да је 
циљ да се предузеће Ресавица постави на здраве ноге и у неком тренутку нађе стартешки 
партнер да може квалитетније да се њиме управља. 
На питање да ли држава продаје „породичну сребрнину”, Кнежевић је рекао да она не постоји 
пошто је „поједена” у претходних 10, 15 или 20 година. 
Он истиче да ће се лакше наћи купци или стратешки патнери за српске бање и поједина 
туристичко - угоститељска предузећа, прецизирајући да су у портфељу за приватизацију 174 
фирме, док их је раније било више од 500, пеноси Танјуг. 
Додао је да је реч о 11 бања у портфељу министарства и да се морају разрешити односи са ПИО 
и за сваку бањy наћи појединачна решења. 
Говорећи о првих 100 дана рада владе, он је рекао да је осим ружних ствари - предузећа са 
проблемима, стечајевима и ликвидацијама било и добрих ствари - развој, инвестиције и 
предузетништво. 
„У првих 100 дана потписали смо шест уговора вредних више од 70 милиона евра, што је 
обезбедило 5.600 радних места”, навео је Кнежевић додајући да је влада пре неколико дана 
потписала и уговор са јапанском компанијом Јазаки која ће запослити 1.700 људи 
Како каже, омогућени су и подстицаји за предузетнике, односно 600 милиона динара 
неповратних средстава. 
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„То је лепши део српске привреде и на развоју, инвестицијама ћемо радити и у наредном 
периоду”, подвукао је министар. 
 
 

Држава сачувала ФАП од стечаја 
Аутор: Бранко Пејовић 

 

Нову шансу за будућност прибојске фабрике дали повериоци на рочишту у ужичком 

Привредном суду прихвативши УППР 

Ужице – Прибојском ФАП-у, фабрици возила посусталој пред вишегодишњим неуспешним 
покушајима приватизације и дуговима од око 8,5 милијарди динара, указује се шанса за нови 
почетак. На данашњем рочишту у Привредном суду у Ужицу ФАП-ови повериоци – углавном 
државни фондови – прихватили су Унапред припремљени план реорганизације (УППР) овог 
предузећа, које је тиме сачувано од стечаја. Своја потраживања они ће намирити акцијама које 
ће, на име своје имовине, издавати ФАП. 
   Тиме је у дело спроведен закључак Владе Србије од 27. октобра ове године у коме је наведено: 
„Државни повериоци дужни су да као меру УППР конвертују потраживања према субјекту 
приватизације, утврђена 31. марта 2016. у трајни улог”. Тако је и било на данашњем гласању у 
Привредном суду о прихватању УППР за ФАП. Највећи повериоци ове фабрике – ПИО фонд, 
Републички фонд за здравствено осигурање, Фонд за развој, Пореска управа, локални јавни 
приходи, Инвестбанка – сагласили су се да план буде усвојен. Свима њима дугује се око 95 
одсто укупних обавеза ФАП-а, а знатно мање радницима и комерцијалним повериоцима. 
   Како за наш лист објашњава судија у овом предмету Братислав Бјелановић из ужичког 
Привредног суда, обавезе према повериоцима биће испуњене издавањем ФАП-ових акција на 
основу претходно извршене конверзије потраживања поверилаца у капитал ове прибојске 
фабрике. 
– ФАП се овим планом обавезао да изда 8.691.750 акција појединачне номиналне вредности од 
по 1.000 динара. Управљањем над акцијама, које ће им припасти у висини потраживања, 
повериоци ће управљати фабриком. Они су гласањем за план препознали свој интерес, уверени 
да ФАП има будућност и да ће они моћи кроз његов будући рад да наплате своја потраживања 
износећи акције на тржиште капитала – рекао нам је судија Бјелановић. 
  Овим је учињен важан корак да не дође до стечаја ФАП-а. Продаја имовине у стечају би, нема 
сумње, била тешка и неизвесна, па би повериоцима можда и измакла потраживања, а Прибој 
остао без ове производње. Овако, фабрици се отвара нова шанса, с тим што је усвајање плана 
лакши део посла за ФАП. Пред овом фабриком сада је да обнови производњу и запосли људе. 
  Подсетимо, више од 600 радника прихватило је социјални програм, узело отпремнину и 
напустило ФАП, а само петнаестак њих је остало у администрацији за потребе овог процеса. Но 
има најава да ће брзо бити обновљена производња и склопљени нови послови, што је шанса да 
се упосли један број радника и фабрика оживи. Да је то у изгледу, потврдио је недавно 
министар одбране Зоран Ђорђевић приликом посете ФАП-у, најављујући да ће ова фабрика, уз 
остало, радити и нове послове за Војску Србије. Он је навео да су посебно значајни капацитети 
ФАП-а за производњу и монтажу теренских возила и други послови из заједничког развојног 
програма са овим министарством и Војском Србије. 
  Та посета улила је додатне наде Прибојцима да постоје шансе за очување фабрике. Овоме у 
прилог иде и изјава генералног директора ФАП корпорације Ранка Вуковића, који најављује 
ангажовање 150 радника. 

http://www.politika.rs/scc/autor/946/Branko-Pejovic
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– ФАП може само да опстане ако ради и ако заради своје плате. Сада нам војска уноси нови 
посао, биће посла за Прибојце, више неће бити дискутабилно 150 радника о којима смо 
причали и у неком наредном периоду имаћемо дефинисане планове – рекао је Вуковић.  
 

 

 
 

Министар просвете: Повећање плата од шест одсто је највише што се 

могло  
Извор:Бета 

 

Повећање од шест одсто је максимално што смо у овом тренутку могли, а да истовремено веће 
зараде добију и запослени у науци, и ученичком и студентском стандарду - поручио Младен 
Шарчевић 
БЕОГРАД - Министар просвете, науке и технолошког развоја Србије Младен Шарчевић је данас 

приликом разговора са представницима репрезентативних синдиката изјавио да је повећање 

плата у просвети од шест одсто максимум који је могао да издејствује. 

"Повећање од шест одсто је максимално што смо у овом тренутку могли, а да истовремено веће 

зараде добију и запослени у науци, и ученичком и студентском стандарду. Просвета је сада 

добила више од свих осталих сектора, тако ће бити и приликом сваког наредног повећања, јер 

образовање је један од приоритета Владе", рекао је Шарчевић, саопштило је његово 

министарство. 

Министар је разговарао с представницима Синдиката образовања Србије, Уније синдиката 

просветних радника Србије, Гранског синдиката просветних радника Србије "Независност" и 

Синдиката радника у просвети Србије, који су га обавестили о захтевима запослених у 

просвети, пре свега за повећање плата и за исплату новогодишњих награда. 

Шарчевић је синдикалцима рекао да је увек спреман за дијалог и договор, али да се морају 

уважавати могућности државе. 

Саговорници су се сагласили да Србија има гломазан образовни систем који финансије не могу 

да прате и да су неопходне свеобухватне реформе. 

"Заједнички рад на збрињавању технолошких вишкова показао је да можемо да сарађујемо 

веома ефикасно“, закључио је министар и истакао да је он није само представник Владе, већ и 

представник запослених у образовању. 

Шарчевић је позвао представнике синдиката да се активно укључе у реформу образовања, пре 

свега у доношење нових прописа.  
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Продаја остатака домаће текстилне индустрије 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Полако се распродају остаци накада чувених индустрија – текстилне и кожарске: на ред је 
дошла имовина ДП „Славија” у Бачу и „Солида Б. С.” у Бајмоку.  
Некада су српска текстилна предузећа запошљавала више од 250.000 радника, а гардероба 
шивена у њима носила се широм свега. Годишњи извоз вредео је више од пет милијарди 
долара. Данас су од познатих српских текстилних предузећа, попут „Клуза”, „Бека”, „Првог 
маја”, „Зеленгоре” и друга остала само имена као подсећање на време када је текстилна 
индустрија имала златно доба. Данас наши текстилци шију за познате стране компаније, али и 
оне муче муку с недостатком шивача и кројача. 
У српским кожарским фабрикама наши радници шију обућу најчувенијих светских 
произвођача као што су „Прада”, „Гучи”, „Ив Сен Лоран”, али сировине се увозе из Италије и 
Турске. Квалитет обуће која долази с наших простора преознат је свуда у свету, али прошле 
године смо извезли ципеле за 300 милиона долара, а увезли за 400. 
Сам тај податак указује на то да има простора за повећање производње у кожарској индустрији, 
али и да домаћих фирми које би могле производити добру обућу и кожну одећу готово да и 
нема јер су све пропале и продате. Једино што још „осветљава” образ српске кожарске 
индустрије су мала породична предузећа која због доброг квалитета кожне обуће имају своје 
место на светском тржишту.  Једна од ретких текстилних индустрија у Војводини која је 
неколико година покушавала да се извуче из стечаја је и „Славија” у Бачу, али јој то није 
успело. 
Због тога се већ други пут путем јавног надметања продаје непокретна и покретна имовина тог 
текстилног комбината. На јавном надметању које ће се одржати 15. децембра у 11 часова у 
Центру за стечај Агенције за лиценцирање стечајних управника у Новом Саду, од непокретне 
имовине ДП „Славија” продаје се производна хала у Бачу, потес Фундуковача – зграда 
текстилне индустрије – у којој је и кројачница површине 1.220 квадратних метара. Од покретне 
имовине продаје се фиксир преса, а укупна цена за обе некретине је 8.115.576 динара. 
Ни кожарска индустрија у протекле две деценије није прошла боље од текстилне па се тако 
лако могу набројати српске фирме које се баве прерадом коже и крзна. Једна од преосталих 
„Солид Б. С.” у стечају, одлуком Привредног суда у Суботици, продаје имовину јавним 
надметањем. Тако ће се по други пут пред потенцијалним купцима наћи зграда индустрије 
коже и крзна, површине 106 квадратних метара, која се налази у Бајмоку, и машине и опрема. 
Почетна цена за обе је 673.543,51 динара. Јавно надметање такође је заказано за 15. децембар у 
Центру за стечај АЛСУ у Новом Саду. 
У обе продаје имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне 
документације. 
Кожарство у рукама странаца 
Домаћ кожарска индустрија је данас углавном у страном власништву, док су некада чувене 
домаће фабрике угашене или продате. 
У Србији се сада прави обућа за светски познате куће, а у индустрији обуће ради око 10.000 
људи. 
 
 



9 

 

Отпуштање није једино решење 
Аутор:С. Станковић 
 
– До краја марта наредне године биће донета одлука о максималном броју запослених у јавној 
управи, а фокус неће бити на његовом даљем смањењу већ на њеној реорганизацији да би 
постала ефикаснија – изјавио је државни секретар у Министарству државне управе и локалне 
самоуправе Милош Поповић.Он је у изјави новинарима рекао да је то договорено с 
Међународним монетарним фондом и да ће то бити огледало свих реформи док траје 
аранжман с том институцијом, односно до краја 2018. 
Поповић је казао да се то могло видети и приликом последње посете мисије ММФ-а, када 
тежиште разговора није било на смањењу броја запослених већ на рационализацији јавне 
управе.По подацима тог министарства, број запослених на неодређено време у општој држави 
и у локалним јавним предузећима је смањен око 4,4 одсто, односно за 22.800, од чега је 42 
одсто отишло кроз пензионисање, а 17 одсто на основу споразумног раскида или отказа уз 
отпремнину. 
Поповић је додао и да ће забрана запошљавања остати на снази, пошто и даље мора да постоји 
контрола, али да је идеја да се после усвајања одлуке о максималном броју запослених промени 
систем у којем се на пет отпуштених могао запослити само један. 
У Војводини по плану 
– Рационализација броја запослених у покрајинској управи спроводи се по плану – оценио је 
државни секретар Министарства за државну управу Милош Поповић. 
Он је подсетио на то да се спроводе пропорције о броју запослених договорене 2015. године, 
проистекле из забране запошљавања. Како је предочио, у Војводини су постојала „нека 
неразумевања око јавних предузећа у Покрајини, али се на томе ради и очекује се да ће решење 
ускоро бити пронађено“. Он је додао да на републичком нивоу тек следи велики посао везан за 
јавна предузећа, док су се на локалу и у Покрајини, осим администрацијом, већ бавили и 
јавним комуналним предузећима.  
 
 

Шарчевић: Дијалог са просветарима али уз поштовање могућности 
државе 
Извор:Танјуг 
 
Представници четири синдиката просвете, упознали су данас ресорног министра Младена 
Шарчевића са захтевима запослених у просвети, на шта је он одговорио да је спреман за 
дијалог, али да се морају уважавати могућности државе. 
Како се наводи у саопштењу Министарства просвете, захтеви запослених у просвети се пре 
свега односе на повећање плата и исплату новогодишњих награда. 
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић порручио је 
представницима синдиката да је спреман на договоре, али да се морају имати у виду 
могућности државе. 
Повећање од шест одсто је, навео је Шарчевић, максимално што се у овом тренутку могло, а да 
истовремено веће зараде добију и запослени у науци и ученичком и студентском стандарду. 
"Просвета је сада добила више од свих осталих сектора и тако ће бити и приликом сваког 
наредног повећања, јер образовање је један од приоритета Владе", истакао је министар. 
Саговорници су се сагласили, саопштено је, да Србија има гломазан образовни систем који 
финансије не могу да прате и да су неопходне свеобухватне реформе. 
Ипак, заједнички рад на збрињавању технолошких вишкова показао је да може ефикасно да се 
сарађује, закључио је Шарчевић и позвао позвао представнике синдиката да се укључе  процес 
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реформе образовања и доношења нових законских прописа. 
Састанку су присуствовали представници четири репрезентативна синдиката просвете, 
Синдиката образовања Србије, Уније синдиката просветних радника Србије, Гранског 
синдиката просветних радника Србије �Независност" и Синдиката радника у просветни 
Србије. 
 

 

 

 
 
Стојиљковић на челу УГС Независност 
Пише: П. Д.  
 
Зоран Стојиљковић, професор социологије на београдском Факултету политичких наука, 
постаће председник Уједињених гранских синдиката Независност. 
 Због преласка на ову дужност, Стојиљковић ће после пет година отићи из Одбора Агенције за 
борбу против корупције. Стојиљковић је медијима потврдио да ће поднети оставку на функцију 
у Агенцији. Навео је да ће оставку поднети данас, а да би крајем месеца требало да буде 
одржана и седница на којој би оставка требало да буде усвојена. Стојиљковић је нагласио да је 
то једини разлог за подношење оставке. 
- Не желим ни себе ни њих да доводим у неке неугодне ситуације. Противник сам кумулирања 
функција, па се у складу са тим понашам и у овој ситуацији, наводи Стојиљковић и истиче да ће 
у УГС Независност инсистирати на синдикалном јединству, одлучнијем наступу и другачијим 
порукама. 
 
 

Суштинско је питање зашто се улазило у стечај 
Пише: М.П. 
 
Стечајни поступак је по својој природи окренут интересима поверилаца, а не запослених и 
суштинско питање је због чега се улазило у стечај.  
Могу рећи да нисам изненађен проглашавањем банкрота Југоремедије и мислим да је то 
најбоља опција за повериоце. Било је само питање тренутка када ће се банке, пре свих Хипо, на 
то одлучити. Утолико пре што потраживањима Хипо банке суштински руководи држава 
Аустрија, уз супер визију ЕЦБ - каже на почетку разговора за Данас Бранко Павловић, 
приватизациони саветник. 
* Како се, према Вашим информацијама, држава односила према свом уделу у 
Југоремедији? 
- Ја већ годинама уназад не заступам акционаре Југоремедије, али могу рећи да је на једном од 
састанака у Министарству привреде био постигнут споразум о томе како ићи даље. Акционари 
су, међутим, од тог договора одустали. И фабрика је завршила у стечају. Да нису одустали, 
мислим да би Југоремедија успела да се финансијски консолидује. 
* Да ли су радници-управљачи имали реалну шансу да руководе успешно 
фабриком, или је било неопходно увести професионални менаџмент? 
- Ако говоримо о управљању Југоремедијом онда треба апострофирати два суштинска 
проблема, један се односи на комерцијалу, а други на вишак запослених. Ипак, треба бити фер 
и констатовати да је свакоме од правних лица који нешто производе у Србији веома тешко због 
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тога што је пословање постављено тако да погодује банкарском, а не реалном, сектору. Не сме 
се занемарити ни чињеница да је држава, која није на време измиривала своје обавезе, 
направила хаос у фармацеутској индустрији. У тим, објективно тешким околностима, сваки 
погрешан корак се скупо плаћа. 
* Да ли би спас за фабрику била нова приватизација? 
- И продаја из стечаја је нека врста приватизације. Нови власник би био растерећен и свих 
дугова и вишка радника, док би остали наставили да раде. 
* Како коментаришете силне судске спорове у случају Југоремедије? 
- Та суђења, колико је мени познато, суштински се не разликују од других, сличних процеса у 
Србији. Грађани то, можда, не разумеју, али основна ствар је у томе што на нивоу највиших 
судова (од апелационих до Врховног) бар 50 одсто судија гледа да задовољи пре свега интерес 
извршне власти, или неке уже групе људи којима дугује свој положај. То је кључни проблем. 
Осим тога, судство додатно трпи од извршне власти зато што су закони лоши и зато што се 
мењају великом брзином. Затим, извршна власт уништава правосуђе лошом организацијом и 
неравномерном оптерећеношћу судова и тужилаштава. Речју, 90 одсто проблема у правосуђу 
иде на душу извршне власти а све то се прелама и у предметима у вези са Југоремедијом. 
 

 
 

 
 
 

ФАП од данас власништво државе: Више од ОСАМ МИЛИЈАРДИ дуга 
конвертовано у капитал  
Аутор:В. Лојаница  
 
Фабрика аутомобила Прибој, и дефтинитивно, неће отићи у стечај, већ ће пословање наставити 
без терета иједног динара дуга. 
Пред Трговинским судом у Ужицу данас је усвојен Унапред припремљени план реогразације 
ФАП-а, на основу кога је некадашњи гигант „наставио да живи“ као власништво државе. 
- Већина државних и комерцијалних поверилацаца и радника подржала је УППР чиме је осам 
милијарди и 692 милиона динара нашег дуга претворено у капитал. Држава ће овим имати 95 
одсто капитала предузећа, три одсто је у рукама комерцијалних повериоца а два одсто 
власништва припада радницима - испричао је за „Блиц“ после рочишта Ранко Вуковић, 
генерални директор ФАП-а. 
„Хранитељ Прибоја“ који је пролетос био на ивици гашења, наставља даље чистих рачуна, без 
баласта дуга. 
- Почели смо производњу 30 камиона који ће посредством домаћег купца бити извезени у 
Емирате. Надамо се скором уговору са Војском Србије за израду 20 камиона, а на помолу су 
уносни послови са компанијама из Египта, Алжира, Гане и Русије, - казао је Вуковић. 
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Стојиљковић: Сваком раднику обезбедити пристојне услове за рад и 
живот  
Извор:Бета  

 

Приоритети у раду Уједињених гранских синдиката "Независност" биће да се сваком раднику 
обезбеде пристојни услови за рад и живот, каже једини кандидат за председника овог 
синдиката Зоран Стојиљковић. 
- Борићемо се да рад у Србији буде солидно плаћен, уговорен и безбедан. Циљ је да радници 
имају пристојан живот у пристојном друштву - казао је Стојиљковић уочи 8. конгреса УГС 
"Независност" на коме се бира ново руководство. 
Он је казао да је тај синдикат основан пре 25 година и да је имао "славну историју" активне 
борбе против режима заштите права радника. 
У остварењу циљева УГС "Независност" ће, по речима Стојиљковића, преговарати са владом, 
тражити заједничка решења, а ако их не буде организоваће протесте и штрајкове и користити 
сва законом дозвољена синдикална средстава. 
- Живимо у земљи где доминира политички капитализам, на власти су представници страног 
капитала који имају привилеговане услове за рад, док су на челу јавних предузећа политички 
комесари и комесарке - рекао је Стојиљковић, који је потпредседник УГС "Независност" . 
Указао је и да "држава ставља руку у џеп пензионерима и запосленима у јавном сектору како би 
испеглала буџетски дефицит јер се дају милијарде евра за субвенције страним фирмама". 
- Хоћемо да цену изласка из кризе и транзиције сви плате сразмерно својим могућностима - 
истакао је Стојиљковић и додао да УГС "Независност" у томе очекује помоћ медија и цивилног 
друштва. 
Он би данас требало да замени Бранислава Чанка који се на челу тог синдиката налази од 
оснивања. 
Зоран Стојиљковић је професор на београдском Факултету политичких наука и члан је Одбора 
Агенције за борбу против корупције. Он је ових дана најавио да ће поднети оставку на чланство 
у Одбору уколико буде изабран за председника "Независности". 
 

 
 

 
 

Кнежевић: Галеника почетком 2017. добија стратешког партнера 
Извор:Бета  

 

Министар привреде Србије Горан Кнежевић је рекао да очекује да ће београдска фармацеутску 
компанију Галеника почетком идуће године добити стратешког партнера.  
За Галенику се већ преговара и очекујемо да ће у врло кратком року, "већ после Нове године" то 
бити завршено, рекао је Кнежевић за Б92.  
Министарство привреде саопштило је 15. септембра да само понуда британско-руског 
конзорцијума Фртонтијер фарма и ЛЛЦ НПА Петровакс фарм (Фронтиер Пхарма Лимитед и 
ЛЛЦ НПА Петроваx Пхарм) испуњава услове јавног позива за избор стратешког партнера за 
Галенику.  
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Британско-руски конзорцијум је за 25 одсто власништва у Галеници понудио тражену 
минималну цену од седам милиона евра и спреман је задржи 700 од 1.400 радника те 
компаније.  
Кнежевић је рекао и да је за приватизацијио прдвиђено 174 фирми које су у портфолију 
Министарства привреде додавши да је то знатно мање него што их је било у претходно 
периоду.  
Он је рекао и да највећи проблем представља група од 11 велииких стратешких предузећа 
објаснивши да за њих није могуће пронаћи јединствен систем уа приватизацију већ се мора ићи 
на свако предузеће појединачно.  
Кнежевић је поновио да је са приватизацију предвиђено и 11 бања у Србији додавши да 
претходно треба урадити деобни биланс са Фондом пензијско инвалидског осигурања.  
Он је изразио уверење и да ће после проналаска квалитетних стратешких партнера све те бање 
радити много боље.  
 

 


