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Друштвене фирме још чекају купце 

Преостало 161 предузеће са око 52.000 запослених. – Међу нерешеним и 11 стратешких 
 
Аутор: Александар Микавица  
 

 
 

Држава и њена предузећа земунској „Галеници” неће наплаћивати дугове до 30. септембра ове 
године. 

Претходна заштита од поверилаца истекла је 31. марта, а ова недавно донета одлука Владе 
Србије дошла је после неуспелог покушаја продаје дела некада моћног произвођача лекова. 

Министарство привреде је истовремено задужено да у наредних шест месеци још једном 
покуша да за „Галенику” нађе „адекватан модел приватизације”. Посрнули гигант дугује 
банкама око 70 милиона, а држави око 160 милиона евра. 

http://www.politika.rs/scc/autor/896/Aleksandar-Mikavica
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Унија синдиката просветних радника подржава студенте 

Аутор текста: N1  

Мирна окупљања у појединим градовима наше земље доказ су да претходни 

вишегодишњи протести просветних радника нису били без повода и разлога, 

саопштила је Унија синдиката просветних радника Србије (СПРС) која додаје да 

подржава "све захтеве који ће допринети оздрављењу друштва". 

У саопштењу се наводи да је стање просвете најбољи показатељ стања целог друштва и подсећа 

да је бедан положај просветних радника годинама повод за њихове протесте. 

Наводи се да своје незадовољство показују и војска, полиција, студенти, радници, 

интелектуалци и сељаци. 

"Корупција, непотија, безакоње, мале плате, урушавање институција и исељавање младих су 

само неки од проблема нашег друштва о којима окупљени говоре. Против ових појава се на свој 

начин, упорно и истрајно, већ 18 година бори и Унија СПРС и зато Главни одбор подржава 

протест сваког појединца и удружења против наведених болести нашег друштва", наводи се у 

саопштењу. 

Додаје се да "сваки просветни радник који је незадовољан има потпуно право да своје 

незадовољство искаже и на овај начин". 

Унија СПРС у саопштењу наводи и да се ограђује од политикантских захтева и парола, а 

подржава "све захтеве који ће допринети оздрављењу друштва". 

"Просветни радници треба да буду уз своје ђаке и студенте и подрже миран начин изражавања 

њиховог незадовољства и тако покажу да су пре свега и изнад свега учитељи", закључује се у 

саопштењу. 

 

 


