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Катанац, реорганизација или продаја „Стакларе” 

У параћинској фабрици стакла стечај покренут због дуга од 47 милиона евра који је од фирме 

„Глас индустри” из Бугарске преузео чачански „Вексилум Балкан” 

 

Аутор: Г. Зоркић 

 

Параћин – Након што је Привредни суд у Крагујевцу, по предлогу предузећа „Вексилум 

Балкан” из Чачка, које потражује преко 47 милиона евра, донео решење за отварање стечајног 

поступка над Српском фабриком стакла у Параћину, о њеној судбини одлучиће Привредни 

апелациони суд. У међувремену ће привремени стечајни управник, који је добио улогу 

активног, главног стечајног управника, преузети управљање над економским ресурсима 

фабрике, обавити попис и спремити документацију за прво поверилачко рочиште када ће бити 

размотрен извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника. 

– Незадовољна странка, а то је „Стаклара”, несумњиво ће уложити жалбу. Како је у питању 

хитан поступак, писани отправак ће бити послат до петка, странке ће их примити наредне 

недеље, списи по жалби ће бити достављени другостепеном суду на одлучивање. Али, то неће 

утицати на сам ток вођења стечајног поступка, јер жалба не одлаже спровођење решења о 

отварању стечајног поступка – наводи Борислав Јововић, председник Привредног суда у 

Крагујевцу и стечајни судија. 

 

 

Радници „Фијата“ обрадовани повишицом 

Августовска плата, исплаћена у септембру, већа је 1.213 динара у бруто износу, а у фебруару 

2018. следи ново повећање – 2.537 динара 

 

Аутор: Бране Карталовић 

 

Крагујевац – Радници „Фијата“ сада долазе на посао са више елана. У септембру им је 

исплаћена августовска плата са првом повишицом која је договорена током преговора 

руководства фабрике, Владе Србије и Самосталног синдиката вођених, после прекида штрајка 

18. јула. 

http://www.politika.rs/scc/autor/952/Brane-Kartalovic
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Око 2.500 запослених у компанији „Фијат-Крајслер аутомобили Србија“ (ФКАС) овог месеца је 

добило 1.213 динара више. Уместо 38.500, примили су 39.713 динара. Реч је о бруто износу, што 

значи да је нето плата коју носе кући већа око 900 динара. 

То, међутим, није све, каже Зоран Марковић, председник Самосталног синдиката у „Фијатовој“ 

фабрици у Крагујевцу. Он најављује да ће у фебруару 2018. радници примити јануарску плату 

увећану за други део повишице у износу од 2.537. динара. Тако ће, објашњава наш саговорник, 

бруто основица достићи договорених 42.250 динара. 

То је 7.750 динара мање од првобитног захтева синдиката и запослених у компанији ФКАС, 

који су, подсетимо, тражили да се бруто основица, са 38.500, повећа на 50.000 динара. 

 

  

Радници негодују: Изабрали најгоре за Стаклару 

Самостални синдикат Српске фабрике стакла у Параћину најавио је да ће сутра организовати 

мирне протесте због увођења стечаја над тим предузећем. 

ИЗВОР: БЕТА   

Организациони одбор Самосталног синдиката је данас позвао запослене да се сутра окупе 

испред просторија синдиката и прикључе се протесту како би помогли опстанку Српске 

фабрике стакла. 

Привредни суд у Крагујевцу јуче је отворио стечај над Српском фабриком стакла чији рачун у 

блокади од новембра 2016. године. Стечајни управник је већ ушао у Стаклару, а стопиран је 

утовар робе и свих наплата  

 

У синдикату су затечени том одлуком суда јер, како кажу, Стаклара је добро радила од јуна када 

је избегла стечај.  

 

Тада је Привредни суд одбио предлог за отварање стечајног поступка зато што му нису били 

предочени докази којима би се потврдило да предлагач, чачанска фирма Вексилум, заиста има 

потраживање од 47 милиона евра.  

 

Председник Самосталног синдиката Стакларе Живојин Матејић је изјавио новинарима да су се 

запослени од јуна трудили да докажу да фабрика може да ради.  

 

"Имали смо напредак. По 15 камиона дневно је долазило на утовар робе. Ми смо везани и за 

прехрамбену и за велики део индустрије у Србији и зато ће овај стечај бити тежак ударац не 
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само за Стаклару већ и за многе наше коминтенте. Страх ме је што ће сви да сносе последице 

овога", рекао је Матејић.  

 

Он сматра да фабрика из стечаја само може да се оде у банкротство и ликвидацију.  

 

"Нама преостаје да пробамо мирним протестом да искажемо незадовољство, да покажемо да 

постоји другачији начин за опстанак Стакларе, а они су изабрали најгори могући сценарио. Не 

знам ни један случај у Србији да је предузеће оживело из стечаја", рекао је Матејић.  

 

Он је оценио да је приватизација Стакларе лоше урађена.  

 

"Да смо имали доброг инвеститора и да смо добили стратешког партнера, као што је било 

најављено, ми бисмо могли да репрограмирамо дуг, да Србијагас добије новац за утрошени гас, 

да ЕПС добије новац за утрошену струју, што би било добро и нас и све људе у Србији, а овако 

ће користи да има само један или неколико људи", рекао је Матејић.  

 

Стаклара у Параћину има 810 радника. 

 

 

 
 

Ђорђевић: Јавна расправа о закону о родној равноправности 

Извор: Бета  

Министар за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Зоран Ђорђевић изјавио је да то 

министарство не пише нови закон о родној равноправности и да жели да нацрт закона уђе у 

јавну расправу. 

- Мислимо да ће законски предлог који буде прошао јавну расправу лакше проћи и у 

парламенту, с једне стране, а са друге касније кад прође Скупштину биће и применљив, што је 

интерес свих наших грађана и грађанки - рекао је Ђорђевић у интервјуу за недељник "Нови 

магазин". 

Говорећи о томе шта је то што је непримењиво у Нацрту закона које је израдило Владино 

Координационо тело за родну равноправност на чијем је челу министарка Зорана Михајловић, 

Ђођевић је казао да може да прича само са аспекта свог министарства. 

- Свака компанија у Србији требало би да има особу за родну равноправност, што повећава 

финансијске трошкове компанија, а онда касније та особа све те извештаје шаље Министарству 

које их сублимира и даље контролише. Велики и обиман посао који пада на инспекторат у чијој 

је надлежности и низ других послова. Има и много других ствари које не бих сада образлагао, 
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али уверен сам да ћемо уз измене и допуне доћи до правог и квалитетног предлога. Што треба 

да буде наш коначни циљ - казао је Ђорђевић. 

Упитан да ли може јавни сектор да поштује квоту од 40 одсто мање заступљеног пола, 

Ђорђевић је рекао да није присталица квота и да то нема везе са законом. 

- Присталица сам приступа да гледамо према човеку, не мушкарцу или жени већ да сви имају 

једнак третман кад је у питању критеријум и да најбољи људи раде оно за шта су се школовали 

и усавршавали - рекао је Ђорђевић. 

На опаску да у Нацрту нема обавезе запошљавања од 40 одсто, Ђорђевић је рекао да има 

обавезе приватних компанија да у управљачким одборима поштују ту квоту. 

- Ја мислим да је то ограничавање инвеститора, и страних и домаћих, обавезивање унапред 

људи који улажу свој новац и имају право да њиме располажу на начин који сматрају најбољим 

- рекао је Ђорђевић. 

 

 

РАДНИЦИ "ЛАСТЕ" НАЈАВИЛИ ШТРАЈК Траже да се директор 

извини због изјаве да су "путници ШВЕРЦЕРИ" а возачи "ЛОПОВИ" 

Аутор: Жељка Јевтић  

Радници „Ласте” крећу у штрајк уколико се не смени комплетно руководство због 

малверзација, а траже и да се директор извини за јавне увреде да су „путници шверцери”, а 

„возачи лопови”. 

Како „Блиц” сазнаје, оба репрезентативна синдиката „Ласте” - Независни и Самостални - осим 

смене Извршног одбора и генералног директора Вељка Вукобратовића, траже под тачком два - 

да се хитно одблокира рад Надзорног одбора предузећа. Радници „Ласте” захтевају постављање 

новог менаџмента са „адекватним искуством у саобраћају и привреди и без сумњиве 

прошлости”. Како се наводи у одлуци одбора два синдиката, рок за испуњење захтева је 3. 

октобар, а потом почиње генерални штрајк. 

Догађај који је преломио да радници „Ласте” испоставе захтеве и најаве штрајк јесте повлачење 

потписа руководства са колективног уговора којим се дефинишу права радника и обавезе 

послодаваца. Директор је то учинио после писања „Блица” да је извређао путнике, називајући 

их шверцерима, док се возе у неисправним аутобусима и без климе, а возаче окарактерисао као 

лопове. 

Иначе, потпис са колективног уговора је повучен иако је прошао оверу Министарства 

привреде, а управо садашњи директор био је председник Надзорног одбора кад је уговор 

потписан. Како сумњају запослени у „Ласти“, менаџменту смета одредба у колективном уговору 
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да у случају приватизације синдикати преговарају са новим руководством око отпуштања 

радника. Генерална оцена синдикалаца и запослених је идентична - руководство 

недомаћински послује и тенденциозно се уништава предузеће. 

- Шта је спорно у „Ласти“? Спорно је све! Од начина на који се послује, чиме се директно 

угрожавају интереси државног предузећа, до последњих догађаја попут блокираног Надзорног 

одбора. Блокада траје већ месец дана јер не могу да се договоре и формирају НО, а заправо им 

то одговара јер онда немају орган који треба да расподели два милиона евра од кредита 

намењених за обнову возног парка. Корупција је на свим нивоима управљачког кадра, раде на 

штету и Ласте и грађана - каже за „Блиц” заменик председника Независног синдиката Драган 

Филиповић. 

Осим катастрофалног стања у фирми, синдикалци наводе „лошу исправност возила”. „Блиц“ је 

пре неколико дана писао о једном од јавних наступа директора Вељка Вукобратовића, а 

упутили смо и око двадесетак питања о разним уговорима којих је требало да се придржавају 

предузећа и поједине дирекције на градском нивоу. 

Питања без одговора 

Нека од питања која је „Блиц“ упутио „Ласти“ а која су остала без одговора: 

- С обзиром на то да је ДРИ дао налог да све набавке морате да спроводите у складу са Законом 

о јавним набавкама, а према информацијама до којих смо дошли, „Ласта“ то и даље не поштује. 

Зашто? 

- Када, колико и која врста и тип аутобуса пристижу и са ким сте све склопили уговоре о 

куповини? 

- Да ли сте спровели поступак јавне набавке за куповину нових аутобуса? 

- По ком принципу сте изабрали произвођача и на који начин? 

- Да ли сте приликом набавки икада разматрали понуду „Икарбуса“? 

- Рок за климатизована возила био је 1. мај 2017. и можемо закључити да нисте испунили ту 

уговорну обавезу. Зашто су се грађани противно уговору са градом возили у неусловним 

аутобусима и без климе? 
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РАДНИЦИ ОГОРЧЕНИ "Галеника" запосленима дугује десетине 

милиона 

Аутор: С. Г. 

Радници "Галенике" огорчени су на руководство, али и државу, јер није постигнут договор у 

вези са дуговањима садашњим и бившим запосленима која се мере десетинама милиона 

динара. 

Председник Синдиката „Независност“ у овој фармацеутској кући Зоран Пантелић каже да већ 

извесно време покушавају да са менаџментом, а однедавно и са Министарством привреде 

пронађу решење за регулисање насталих потраживања по основу колективног уговора. 

- Држава инсистира да се сви дугови према њој реше. Наравно да су и купци заинтересовани да 

компанију преузму без икаквих дугова. Једино се дугови према радницима не решавају и не 

постоји воља да се они реше пре завршетка поступка. Чини се велика грешка, јер се на овај 

начин дуговања остављају новом власнику, што ће вероватно одмах направити проблем свима - 

истиче Пантелић. 

Он каже да је синдикалцима на последњем састанку у Министарству привреде саопштено да су 

та потраживања обавеза послодавца, било садашњег или будућег. 

- Велико је питање да ли потенцијални купци уопште знају за ова потраживања радника. 

Посебно је проблематично што се оваквим чином све пребацује на односе синдиката и радника 

са новим власником, који ће у старту бити поремећени - наглашава Пантелић. 

Иначе, јуче је истекао рок за подношење захтева за откуп документације за учешће у поступку 

приватизације „Галенике“. Како „Блиц“ сазнаје, 10 компанија се јавило да преузме 

документацију, а осам је већ уплатило суму од 250.000 динара. 

Запосленима у „Галеници“ сутра истиче рок за пријаву за добровољни одлазак из фирме, за 

шта се до сада пријавило 100 од 1.400 запослених, рекао је Пантелић. 

Подсетимо, држава је после конверзије својих потраживања у акције, расписала тендер за 

продају „Галенике“, а очекивана цена је један евро уз преузимање дугова према банкама у 

висини од 25 милиона евра. 
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Брнабић: Не стрепим због мањег раста БДП-а, има могућности за веће 

плате и пензије, јер је буџет стабилан 

Извор: Бета  

Премијерка Србије Ана Брнабић данас је рекла да не стрепи због успореног раста бруто 

домаћег производа (БДП) јер су сви остали економски показатељи и даље јако добри и да има 

могућности за повећање пензија и плата у јавном сектору. 

- Не бих умањивала значај стагнације БДП-а, није ми лако, али представници Међународног 

монетарног фонда (МФФ) су ми у разговору рекли да ни они нису забринути због тога јер су 

остали параметри добри - рекла је Брнабић новинарима на форуму о пословању у југоисточној 

Европи. 

Премијерка је изразила жаљење што је ова година због временских прилика била лоша за 

пољопривреду. 

- То нам је лекција. У овом тренутку размишљамо како да ствари статешки решимо како више 

не би зависили од временских прилика - рекла је она и подсетила да се тренутно наводњава 

само три одсто пољопривредног земљишта и да тек сада почиње да се користи кредит за 

наводњавање Абу Даби фонда. 

Како је истакла, тим улагањем ће се проценат наводњаваних ораница повећати на седам до 

осам одсто, што није довољно и потребно је да се даље ради на би приноси били већи. 

Премијека је казала да је за економију земље важно што нових радних места има све више, што 

расте извоз и индустријска потрошња. 

- Раст БДП-а мањи о очекиваног неће сузити простор за повећање плата у јавном сектору и 

пензија. Имамо довољно средстава, буџет је стабилан - рекла је она и потврдила да ће ускоро 

бити саопштено колики ће бити проценат увећања плата за поједине службе и пензија. 

Велики интерес инвеститора за РТБ и Галенику 

Премијерка Србије је рекла да постоји велики интерес за приватизацију Рударско-

топионичарског басена (РТБ) Бор и фармацеутске компаније Галеника. 

- Од РТБ ове године очекујемо значајно добре резултате за бруто домаћи производ (БДП) и 

добро је што за ту компанију има много заинтересованих - рекла је Брнабић новинарима на 

форуму о пословању у југоисточној Европи. 

Она је истакла да и за куповину фармацеутске компаније Галеника има много заинтересованих 

купаца. 
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- Пуно се лобира у Влади и то је добар индикатор. Ми не разговарамо ни са ким али је добро да 

вас јуре преко разних лобиста и амбасадора око услова за куповину Галенике - истакла је 

Брнабић. 

Она је рекла да ће приватизација те две компаније бити значајна за грађане Србије јер ће оне 

пословати здраво и доприносити буџету Србије, што ће у будућности омогућити веће 

инвестиције. 

Брнабић је додала да ће приватизација РТБ-а и Галенике за раднике значити стабилније плате 

и предвидива примања али и могућност каријерног напредовања. 

- Нисам сигурна да ће сви радници остати да раде у компанијама, зависи од приватизације - 

казала је она и додала да ће сви који буду остали без посла имати отпремнине и држава ће се 

побринути, са новим власницима, да о свима води рачуна. 

 

 

 

Хоће ли опстати параћинска стаклара 

ИЗВОР:РТС 

 

Привредни суд у Крагујевцу отворио је стечај над параћинском стакларом, али она неће 

обустављати производњу. Главни разлог за отварање стечаја су неизмирене доспеле обавезе од 

47 милиона евра. 

Дан после у параћинској стаклари. Више ништа није исто, кажу у синдикатима. Одлука о 

стечају све је изненадила. У круг фирме ушао је стечајни управник Саша Јовановић. 

Обустављен је утовар готове робе и превозници, који су јутрос дошли до фабричке капије, 

вратили су се. 

У Српској фабрици стакла у Параћину тренутно је запослено 810 радника. Председник 

привредног суда и стечајни судија Бранислав Јововић покушао је да их јуче умири изјавом да 

ће фабрика наставити да ради и да ће један број радника бити ангажован по уговору. 

Хоће ли фабрика опстати зависи од тога да ли ће повериоци прихватити реорганизацију или ће 

се ићи у продају стакларе као правног лица у стечају. 

Два синдиката Стакларе најавила су за сутра у пет до 12 протест испред фабричке капије, како 

би помогли опстанку фабрике, стоји у прогласу синдиката. 
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Сутра штрајк у Стаклари у Параћину  

 
Самостални синдикат Српске фабрике стакла у Параћину најавио је да ће сутра 

организовати мирне протесте због увођења стечаја над тим предузећем. Синдикат је 

позвао запослене да се сутра окупе испред просторија синдиката и прикључе се протесту 

како би помогли опстанку Српске фабрике стакла. 

 

Извор: Бета, Инсајдер 

 

Подсетимо, Привредни суд у Крагујевцу јуче је отворио стечај над Српском фабриком стакла 

чији рачун у блокади од новембра 2016. године. Стечајни управник је већ ушао у Стаклару, а 

стопиран је утовар робе и свих наплата. 

 

У синдикату су затечени том одлуком суда јер, како кажу, Стаклара је добро радила од јуна када 

је избегла стечај. 

 

Тада је Привредни суд одбио предлог за отварање стечајног поступка зато што му нису били 

предочени докази којима би се потврдило да предлагач, чачанска фирма Вексилум, заиста има 

потраживање од 47 милиона евра. 

 

Председник Самосталног синдиката Стакларе Живојин Матејић је изјавио новинарима да су се 

запослени од јуна трудили да докажу да фабрика може да ради.  

 

"Имали смо напредак. По 15 камиона дневно је долазило на утовар робе. Ми смо везани и за 

прехрамбену и за велики део индустрије у Србији и зато ће овај стечај бити тежак ударац не 

само за Стаклару већ и за многе наше коминтенте. Страх ме је што ће сви да сносе последице 

овога", рекао је Матејић.  

 

Он сматра да фабрика из стечаја само може да се оде у банкротство и ликвидацију. 

 

"Нама преостаје да пробамо мирним протестом да искажемо незадовољство, да покажемо да 

постоји другачији начин за опстанак Стакларе, а они су изабрали најгори могући сценарио. Не 

знам ни један случај у Србији да је предузеће оживело из стечаја", рекао је Матејић. 

 

Он је оценио да је приватизација Стакларе лоше урађена. 

 

"Да смо имали доброг инвеститора и да смо добили стратешког партнера, као што је било 

најављено, ми бисмо могли да репрограмирамо дуг, да Србијагас добије новац за утрошени гас, 

да ЕПС добије новац за утрошену струју, што би било добро и нас и све људе у Србији, а овако 

https://insajder.net/sr/sajt/vazno/7023/Srpska-fabrika-stakla-iz-Para%C4%87ina-oti%C5%A1la-u-ste%C4%8Daj.htm
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/7023/Srpska-fabrika-stakla-iz-Para%C4%87ina-oti%C5%A1la-u-ste%C4%8Daj.htm
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/7023/Srpska-fabrika-stakla-iz-Para%C4%87ina-oti%C5%A1la-u-ste%C4%8Daj.htm
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ће користи да има само један или неколико људи", рекао је Матејић. 

 

Стаклара у Параћину има 810 радника. 

Власник Српске фабрике стакла је Цветан Василев, против кога се Бугарској води поступак због 

сумње да је проневерио више од сто милиона евра.  

Иако је Василев у Србији најављиван као велики инвеститор и спас за стаклару, од његовог 

преузимања фабрике до данас, према истраживању Инсајдера, дугови овог предузећа су 

увећани за 70 пута.  

 

 

ПОСЛЕ ПИСАЊА О ПРОБЛЕМИМА СА ИСПЛАТОМ ЗАОСТАЛИХ ЗАРАДА ЗА РАДНИКЕ 

ПРОПАЛИХ ДРУШТВЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Стигао одговор од премијерке 

Аутор: Југмидиа, Зоран Панић 

Дан после састанка радне групе радника бивших радника пропалих друштвених предузећа у 

Пироту који на основу Уредбе Владе Србије и извршних судских пресуда, потражују 

неисплаћене зараде а о чему смо писали, из кабинета председнице Владе Србије Ане Брнабић у 

Веће Савеза самосталних синдиката Пирота, стигао је одговор. 

 

“Пошто се најављује отварање поглавља 19 за приступ ЕУ о социјалним и 

радним правима запослених, очекујемо да ће Влада тада морати да изадје са 

предлогом како ће исплатити заостале зараде за преко 80.000 радника у 

Србији. У противном, то поглавље никада неће бити затворено”, упозорава 

Ћирић 

 

У одговору кратко пише да ће захтев за спроводјење уредбе о исплати заосталих 

зарада, бити упућен Министарству финансија. 

 

“Иако смо председници Владе Ани Брнабић још 3. августа упутили писмо у коме смо указали 

на пороблем са исплатом зарада радницима бивших друштвених предузећа, одговор из 

њеног кабинета је стигао 18. септембра, дан после последњег састанка радне групе радника 

о чему је писао и “Блиц“ претходних дана као и други медији”, каже за Југмедиу председник 

Већа Савеза Самосталних синдиката града Пирота Родољуб Ћирић. 

 Ћирић очекује да ће их надлежно министарство, односно министар финансија Душан Вујовић 

обавестити о начину и роковима измиривања обавеза за око 3.000 пиротских радника које 

https://insajder.net/sr/sajt/tema/4768/Dugovi-staklare-uve%C4%87ani-70-puta-od-dolaska-bugarskog-biznismena.htm
https://insajder.net/sr/sajt/tema/4768/Dugovi-staklare-uve%C4%87ani-70-puta-od-dolaska-bugarskog-biznismena.htm
https://insajder.net/sr/sajt/tema/4768/Dugovi-staklare-uve%C4%87ani-70-puta-od-dolaska-bugarskog-biznismena.htm
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износе око 1,5 милијарде динара.У Србији је пријављено 82.486 радника који потражују своје 

зараде а износ је негде око 350 милиона евра. 

“Још једном наглашавам да ми не желимо никакав рат са Владом, већ договор, односно 

поштовање Уредбе донете још 2012. године о евидентирању неисплаћених потраживања 

радника друштвених предузећа по извршним судским решењима. Спремни смо да чекамо до 

краја године. Уколико се до тада ова обавеза не изврши, онда ћемо, како смо се договорили на 

последњем састанку радне групе, позвати поново раднике да одлуче о даљим потезима. То 

су најпре подношење жалбе Уставном суду због повреде права на имовину по члану 58 

Устава Србије а крајња инстанца ће свакако бити Суд за људска права у Стразбуру”, каже 

Ћирић. 

Подсећамо да око 3000 радника бивших друштвених предузећа у Пироту на основу извршних 

судских пресуда од Министарства финансија и Владе на основу Уредбе очекују да им исплате 

неисплаћене зараде које им нису исплатили послодавци.У тој борби за своје зараде помаже им 

Веће Савеза Самосталних синдиката Пирота. 

 

 

Радници не дају лиценце 

Аутор: Сл. ПАШИЋ  

У зрењанинској фабрици "Југоремедија" запослени поново започели протест. 

Захтев за одлагање продаје и да "Унион медик" врати дозволе за лекове 

ГРУПА од тридесетак бивших радника, који су повериоци и мали акционари "Југоремедије", 

заузели су фабрику у знак протеста због оглашене продаје у бесцење. Уколико дође до продаје, 

тврде, биће угрожени не само они и остали повериоци, већ и наставак производње у 

зрењанинској фармацеутској компанији, чији погони одмах могу да стартују и запосле најмање 

250 радника. 

Радници окупљени у фабричком кругу, истичу да је стечајни управник Радован Савић за 16. 

октобар 2017. огласио продају "Југоремедије" као правног лица методом јавног надметања, а по 

почетној цени од 1.906.765.678 динара, што је 50 одсто процењене вредности. 

- Планира се продаја фабрике без интелектуалне својине и лиценци, односно дозвола за 

прометовање 22 лека, што представља њену највећу вредност! Дозволе је узурпирао "Унион 

медик" из Новог Сада, које је држао "Југоремедију" у закупу од 2013 до 2016. и након раскида 

уговора одбија да их врати. У случају продаје без дозвола, нико осим "Унион медика" неће бити 

заинтересован да је купи - истичу радници, који најављују радикализацију свог протеста и 

одлазак пред Владу РС. 
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Одбор поверилаца већ се жалио Привредном суду у Зрењанину и захтева одлагање продаје. 

Код истог суда, стечајни управник покренуо је парницу против "Унион медика" за враћање 

дозвола, а прво рочиште заказано је за 1. новембар. Претходно је о ситуацији у којој се нашла 

"Југоремедија" обавестио Владу РС, надлежна министарства и Агенцију за лекове, али одговора 

нема. 

- "Унион медик" враћање дозвола условљава наплатом својих трошкова за пререгистрацију од 

56 милиона динара. Једино што се могло, а по савету стечајног судије, било је да се поднесе 

тужба и стави у оглас о продаји, са могућношћу да је наследи купац - каже за "Новости" Савић и 

потврђује да су се појавили озбиљни купци за "Југоремедију". 

ОДЛУЧНИ 

НЕЋЕМО дозволити овај последњи чин преваре у "Југоремедији", чији је случај дивље 

приватизације добро познат нашој али и међународној јавности. Уколико би се фабрика 

продала по процењеној вредности, били би намирени сви повериоци, а остао би и део новца за 

акционаре - каже за "Новости" Владимир Пецикоза, председник Одбора поверилаца. 

 

 

И Врањанци на ПРОТЕСТУ испред ВЛАДЕ 

Извор: ОК радио 

 

На протесту који је заказан за 28. септембар испред Владе Србије, учествоваће 

и просветари из Врања, сазнаје ОК Радио. 

 

Протест су заказалинезадовољни синдикалци због најављеног усвајања Закона о запосленим у 

јавним службама. 

 

Протестно окупљање су инициралисиндикати запослених у просвети, а подржала их је већина 

гранских удружења Савеза самосталних синдиката Србије изапослени у култури, незадовољни 

текстом овог прописа. 

 

Заједнички став свих је да не би требало прописима одвајати јавни и приватни сектор, већ да 

зараде запослених морају да се дефинишу по важећем Закону о раду иколективном уговору. 

 

На протест се спремају и врањски просветари, предвођени активистима Уније синдиката 

http://www.okradio.rs/vesti/lokalne/i-vranjanci-na-protestu-ispred-vlade_65781.html
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просветних радника Србије. 

 

Повлачење овог закона био један од главних захтева штрајка упозорења од 1. септембра ове 

године, јер он практично представља леx специалис за просветаре, каже за ОК Радио Душан 

Младеновић, председник Уније синдиката просветних радника Србије у Врању. 

 

- Предлогом новог закона долазе у питање наша постојећа права као што су јубиларне награде, 

па и накнада путних трошкова. 

 

Осим тога, предвиђена су преузимање радника у целом јавном сектору које је проблематично, 

јер може да се деси да нам, без консултације синдиката, буде наметнуто да у школи морамо да 

примимо радника који је вишак у, рецимо, општини. 

 

Тиме нам се отежава збрињавање постојећих технолошких вишкова у образовању, што је 

велико оптерећење за систем – појашњава Младеновић. 

 

Он додаје да, уместо да решава питање платних разреда, нови закон само цементира постојеће 

стање, које мора да се мења. 

 

Врањски синдикалци очекују да се у протест укључе и други запослени у јавном сектору, пре 

свега медицински радници. 

  

 

 


