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СССС премијерки: Радници потпуно осиромашени 
Пише: Данас Онлине 
 
Савез самосталних синдиката Србије у отвореном писму јавности и председници владе Ани 
Брнабић упозорио је данас да су радници у Србији потпуно осиромашени и деградирани, да је 
радни ангажман све несигурнији, а живот све нестабилнији и неизвеснији. 
Савез указује да би повећање зараде свих запослених, за шта су створене реалне основе, 
допринело бржем економском расту земље, али и смањењу социјалних тензија, о чему влада 
мора да води рачуна како би праведно расподелила терет реформи и водила друштво ка 
просперитету који ће осетити сваки наш грађанин. 
"Значајни раст плата и у јавном и у реалном сектору не би значио само бољи стандард за 
раднике, већ би тиме јасно била упућена порука страним и домаћим послодавцима да Србија 
није извор само јефтине радне снаге, него стручних и квалификованих људи који, попут 
европских колега, само желе да живе од свог рада", наводи се у писму. 
Они додају да након што су после низа година, консензусом свих социјалних партнера, успели 
да повећају минималну зараду, чиме су, донекле, заштитили најсиромашније, сада је потребно 
да и сви остали запослени осете резултате фискалне консолидације и смањења буџетског 
дефицита државе, што власт свакодневно истиче. 
"Више пензије и плате за лекаре, учитеље, професоре, државне службенике, металске раднике, 
неимаре, рударе и све друге, биле би доказ да држава стварно брине за сваког свог грађанина. 
Тиме би био заустављен и егзодус посебно младих висококвалификованих стручњака који 
срећу за себе и своје породице траже ван граница наше земље. Не заслужује само држава 
Србија да уђе у европску породицу, већ и радник у „Гоши“, „Јури“, „Фијату“, „Горењу“, „Ратку 
Митровић“, ПКБ-у... Сви они, мукотрпним редовним и прековременим радом, допринели су 
порасту индустријске производње, порасту бруто друштвеног производа, изгради километра и 
километра аутопутева...", истичу у СССС. 
Због тога ће Савез самосталних синдиката Србије наставити своју праведну борбу за 
континуирано повећање зарада, смањење сиромаштва и неједнакости у друштву. "Залагањем 
за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених и пензинера, највећа 
синдикална централа у Србији даје допринос нашем путу ка праведнијем друштву и уласку 
Србије у европску породицу", оцењују у писму. 
 

 

 
 
 

СССС: Повећање плата допринело би економском расту 
Извор:Танјуг 
 
Савез самосталних синдиката Србије је у писму премијерки Ани Брнабић навео да би повећање 
зарада свих запослених, за шта су створене реалне основе, допринело бржем економском расту 
земље, али и смањењу социјалних тензија.   
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Влада мора да води рачуна како би праведно расподелила терет реформи и водила друштво ка 
просперитету који ће осетити сваки наш грађанин, наводи се у писму. 
СССС оцењује да значајни раст плата и у јавном и у реалном сектору не би значио само бољи 
стандард за раднике, већ би тиме јасно била упућена порука страним и домаћим послодавцима 
да Србија није извор само јефтине радне снаге, него стручних и квалификованих људи који, 
попут европских колега, само желе да живе од свог рада. 
Подсећа да је након низа година, консензусом свих социјалних партнера, повећана минимална 
зарада, чиме су, донекле, заштићени најсиромашнији и наводи да је сада потребно да и сви 
остали запослени осете резултате фискалне консолидације и смањења буџетског дефицита 
државе.  
Синдикат оцењује да би веће пензије и плате за лекаре, учитеље, професоре, државне 
службенике, металске раднике, неимаре, рударе и све друге, биле доказ да држава брине за 
сваког свог грађанина, а тиме би, кажу, био заустављен и одлазак, посебно младих 
висококвалификованих стручњака у иностранство. 
 

 

 
 
 

СССС Брнабић: Реално да плате скоче свима 
Извор: Бета  
 
Београд -- Савез самосталних синдиката Србије упозорио је да су радници потпуно 
осиромашени и деградирани, да је радни ангажман све несигурнији, а живот све неизвеснији.  
У писму председници Владе Србије Ани Брнабић тај синдикат је указао да би повећање зараде 
свих запослених, за шта сматра да су створене реалне основе, допринело бржем економском 
расту земље, али и смањењу социјалних тензија.  
"Значајни раст плата и у јавном и у реалном сектору не би значио само бољи стандард за 
раднике, већ би тиме јасно била упућена порука страним и домаћим послодавцима да Србија 
није извор само јефтине радне снаге, него стручних и квалификованих људи који, попут 
европских колега, само желе да живе од свог рада", сматра Самостални синдикат.  
Повећање зарада, по оцени тог синдиката, зауставило би и одлазак из земље посебно младих 
висококвалификованих стручњака.  
"Залагањем за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених и пензинера, 
највећа синдикална централа у Србији даје допринос нашем путу ка праведнијем друштву и 
уласку Србије у европску породицу", наводи се у саопштењу СССС-а. 
 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 
 

Синдикати писали Ани Брнабић: Радници у Србији осиромашени и 
деградирани 
Извор:Бета 
 
Савез самосталних синдиката Србије (СССС) данас је упозорио да су радници у Србији потпуно 
осиромашени и деградирани, да је радни ангажман све несигурнији, а живот све нестабилнији 
и неизвеснији. 
У писму председници Владе Србије Ани Брнабић тај синдикат је указао да би повећање зараде 
свих запослених, за шта сматра да су створене реалне основе, допринело бржем економском 
расту земље, али и смањењу социјалних тензија. 
"Значајни раст плата и у јавном и у реалном сектору не би значио само бољи стандард за 
раднике, већ би тиме јасно била упућена порука страним и домаћим послодавцима да Србија 
није извор само јефтине радне снаге, него стручних и квалификованих људи који, попут 
европских колега, само желе да живе од свог рада", сматра Самостални синдикат. 
Повећање зарада, по оцени тог синдиката, зауставило би и одлазак из земље посебно младих 
висококвалификованих стручњака. 
"Залагањем за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених и пензинера, 
највећа синдикална централа у Србији даје допринос нашем путу ка праведнијем друштву и 
уласку Србије у европску породицу", наводи се у саопштењу СССС-а. 
 

 
 

 
 
 
СССС: Веће плате за бржи раст и мање тензије у друштву 
Извор:Танјуг 
 
Савез самосталних синдиката Србије данас је у писму премијерки Ани Брнабић навео да би 
повећање зарада свих запослених, за шта су створене реалне основе, допринело бржем 
економском расту земље, али и смањењу социјалних тензија. 
О томе, како се наводи у писму, влада мора да води рачуна како би праведно расподелила терет 
реформи и водила друштво ка просперитету који ће осетити сваки наш грађанин. 
СССС оцењује да значајни раст плата и у јавном и у реалном сектору не би значио само бољи 
стандард за раднике, већ би тиме јасно била упућена порука страним и домаћим послодавцима 
да Србија није извор само јефтине радне снаге, него стручних и квалификованих људи који, 
попут европских колега, само желе да живе од свог рада. 
Подсећа да је након низа година, консензусом свих социјалних партнера, повећана минимална 
зарада, чиме су, донекле, заштићени најсиромашнији и наводи да је сада потребно да и сви 
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остали запослени осете резултате фискалне консолидације и смањења буџетског дефицита 
државе. 
Синдикат оцењује да би веће пензије и плате за лекаре, учитеље, професоре, државне 
службенике, металске раднике, неимаре, рударе и све друге, биле доказ да држава брине за 
сваког свог грађанина, а тиме би, кажу, био заустављен и одлазак, посебно младих 
висококвалификованих стручњака, у иностранство. 
 

 
 
СССС: Раст плата у Србији допринео би економском развоју 
Извор: ГдеИнвестирати/Бета 

 

Савез самосталних синдиката Србије (СССС) упозорио је да су радници у Србији 

потпуно осиромашени и деградирани, да је радни ангажман све несигурнији, а 

живот све нестабилнији и неизвеснији. 

У писму председници Владе Србије Ани Брнабић тај синдикат је указао да би повећање зараде 
свих запослених, за шта сматра да су створене реалне основе, допринело бржем економском 
расту земље, али и смањењу социјалних тензија. 
“Значајни раст плата и у јавном и у реалном сектору не би значио само бољи 
стандард за раднике, већ би тиме јасно била упућена порука страним и домаћим 
послодавцима да Србија није извор само јефтине радне снаге, него стручних и 
квалификованих људи који, попут европских колега, само желе да живе од свог 
рада”, сматра Самостални синдикат. 
Повећање зарада, по оцени тог синдиката, зауставило би и одлазак из земље посебно младих 
висококвалификованих стручњака. 
“Залагањем за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених и 
пензинера, највећа синдикална централа у Србији даје допринос нашем путу ка 
праведнијем друштву и уласку Србије у европску породицу”, наводи се у саопштењу 
СССС-а. 
 

 

 
 

СССС писао премијерки: Повећање плата - допринос расту 
Извор: Танјуг 

 

БЕОГРАД: Савез самосталних синдиката Србије данас је у писму премијерки Ани Брнабић 

навео да би повећање зарада свих запослених, за шта су створене реалне основе, допринело 

бржем економском расту земље, али и смањењу социјалних тензија. 

О томе, како се наводи у писму, влада мора да води рачуна како би праведно расподелила терет 
реформи и водила друштво ка просперитету који ће осетити сваки наш грађанин. 



7 

 

СССС оцењује да значајни раст плата и у јавном и у реалном сектору не би значио само бољи 
стандард за раднике, већ би тиме јасно била упућена порука страним и домаћим послодавцима 
да Србија није извор само јефтине радне снаге, него стручних и квалификованих људи који, 
попут европских колега, само желе да живе од свог рада. 
Подсећа да је након низа година, консензусом свих социјалних партнера, повећана минимална 
зарада, чиме су, донекле, заштићени најсиромашнији и наводи да је сада потребно да и сви 
остали запослени осете резултате фискалне консолидације и смањења буџетског дефицита 
државе. 
Синдикат оцењује да би веће пензије и плате за лекаре, учитеље, професоре, државне 
службенике, металске раднике, неимаре, рударе и све друге, биле доказ да држава брине за 
сваког свог грађанина, а тиме би, кажу, био заустављен и одлазак, посебно младих 
висококвалификованих стручњака, у иностранство. 
 
 

БДП Србије у 2016. номинално порастао 5,4%, а реално 2,8% 
Извор: Танјуг 

 

БЕОГРАД: Бруто домаћи производ Србије износио је у 2016. години, у текућим ценама, 4.261 

милијарду динара (41,9 милијарди долара), што је у односу на претходну годину номинално 

више за 5,4 процента, а реално за 2,8 одсто, објавио је данас Републички завод за статистику. 

Најзначајније учешће у формирању БДП-а имала је прерађивачка индустрија, 15,6 одсто, затим 
трговина на велико и мало и поправке моторних возила 10,1 одсто, сектор пословања 
некретнинама 8,6 и сектор пољопривреде, шумарства и рибарства 6,5 процената. 
На расходној страни, учешће издатака за личну потрошњу домаћинстава у БДП-у износило је 
71,4 посто, издаци за финалну потрошњу државе 16 одсто, бруто инвестиције у основне 
фондове 17,7, трошкови извоза робе и услуга 50, и увоза робе и услуга 57,5 процената. 
Посматрано по делатностима, прошле године је у сектору пољопривреде, шумарства и 
рибарства остварен реални раст бруто додате вредности од 8,1 одсто, у прерађивачкој 
индустрији од 2,2, у сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила од 3,0, 
сектору информисања и комуникација 5,8 и у сектору снабдевања електричном енергијом, 
гасом и паром од 6,3 процента.  
Реални пад бруто додате вредности забележен је у сектору рударства од 3,7 одсто. 
Посматрано са расходне стране, највећи реални раст бележе извоз робе и услуга 12 одсто и увоз 
робе и услуга 9,0 процената.  
Бруто инвестиције у основне фондове имају реални раст од 5,1 посто. 
Издаци за финалну потрошњу имају реалну стопу раста од 1,2 процента, од чега је реални раст 
издатака за личну потрошњу сектора домаћинстава 0,8 одсто. Издаци за личну потрошњу 
државе имају реални раст од 2,4, а издаци за колективну потрошњу раст од 2,0 посто, наводи се 
у саопштењу. 
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УВАЖЕНИ ЗАХТЕВИ ШТРАЈКАЧА Постигнут споразум о наставку 
процеса рада у Ласти  
Извор:Бета 
 
Саобраћајно предузеће "Ласта" саопштило је данас да је руководство тог предузећа у разговору 
са министром привреде Гораном Кнежевићем постигло споразум да се не одржи генерални 
штрајк заказан за сутра. 
У саопштењу које је потписао председник Надзорног одбора "Ласта" Тони Гајић наводи се да је 
на данашњем састанку у просторијама Министарства привреде постигнута сагласност да се 
захтеви Штрајкачког одбора уваже. 
"Постигнута је сагласност да се настави процес рада у Саобраћајном предузећу 'Ласта'", пише у 
саопштењу. 
Састанку су поред Гајића присуствовали и генерални директор "Ласте" Вељко Вукобратић, 
представници Самосталног синдиката тог предузећа, Независног синдиката радника "Ласте", 
као и представници Штрајкачког одбора. 
Најава штрајка синдиката у превознику “Ласти” довела је до опште пометње, а све је 
кулминирало невероватном поруком менаџмента и претњом да ће “фирму отерати у стечај” ако 
радници не одустану од захтева.  
Председници два синдиката, Независност и Самосталног синдиката, и шест радника 
београдског саобраћајног предузећа "Ласта" 29. септембра штрајковали су глађу, а 80 
запослених протестовало је испред седишта те фирме у Београду јер су желели да спрече 
одлазак предузећа у стечај. 
Потпредседник синдиката Независност Драган Филиповић рекао је да су председници 
Надзорног одбора и Извршног одбора поднели оставке, а извршили су притисак и на 
руководиоце да учине исто, што по његовој оцени "Ласту" води у стечај с обзиром да не постоји 
руководство. 
Он је казао да је њихов захтев да се поставе председници и Извршног и Надзорног одбора који 
"немају криминалну прошлост". 
 
 

Михајловић: Направићемо јаку грађевинску компанију, прво ћемо 
разговарати с ЕНЕРГОПРОЈЕКТОМ  
Извор:Бета 

 

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић изјавила је 
данас да је у плану подизање грађевинске оперативе кроз формирање компаније или 
конзорцијума иза кога ће стајати држава који био био способан да буде не подизвођач већ 
главни извођач на пројектима у земљи и иностранству. 
- Није још дефинисано како би то удруживање изгледало, све је на новоу идеја. Прво ћемо о 
томе разговарати са Енергопројектом који је наша најјача и највиталнија грађевинска 
компанија - рекла је Михајловић новинарима у Влади Србије уочи састанка са руководством 
Енегопројекта. 
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Она је појаснила да је циљ да се оснује јака група компанија која би могла да буде основана на 
различитим моделатима, имала оспособљене кадрове и модерну опрему, како би могла да води 
пројекте од почетка до краја и у земљи и у иностранству. 
Казала је да су тренутно домаће компаније углавном подизвођачи на пројектима и да у 
стварању јаке грађевинске компаније или конзорцијума треба да учествују грађевински 
институти и пројектне куће, али и банке које би то подржале или давале гаранције за учешће у 
пројектима од стратешког интереса за Србију у земљи и иностанству. 
Михајловић је казала да ће са руководством Енергопројекта разговарати о значајним 
пројектима у саобраћајној и железничкој инфраструктури у којима учествује та компанија, да 
би се видело да ли постоје проблеми и да ли могу бити успешнији. 
Држава у Енергопројекту има власнички удео од 34,58 одсто, а Доброслав Бојовић, власник 
Напред развоја и с њим повезане фирме ГП Напред, Монтинвест пропертис и Јопаг из 
Швајцарске, су у јулу ове године понудом за преузимање постали власници 52 одсто капитала 
компаније. 
Бојовић: Спремни за обједињавање грађевинске индустрије 
Скупштина акционара Енергопројект холдинга је после промене власничке структуре за новог 
генералног директора компаније изабрала Стојана Чолакова, а за председника Надзорног 
одбора изабран је Доброслав Бојовић. Представници Владе се нису изјашњавали о понуди за 
преузимање ни о новом већинском власнику Енергопројекта. 
Бојовић је данас новинарима казао да је Енергопројект спреман да се укључи у обједињавање 
грађевинске индустрије и да та компанија може више и боље да ради. 
- Енергопројект је стабилна компанија и након промене власничке структуре - истакао је 
Бојовић и додао да тиме што је он постао већински власник компаније ништа се није 
променило у процесу управљања као ни у њеном пословању. 
Он је казао да ће трудити да учини ефикаснијим Енергопројект систем у оквиру којег послује 
неколико фирми. 
Држава је, по његовим речима, именовала једног члана у Надзорни одбор Енергопројекта, а 
треба да именује још једног. 
 
 

НАЈВЕЋА БОНИТЕТСКА КУЋА О СРБИЈИ "Уместо смањења пореза, 
инвеститорима сте понудили привлачне пакете, а радници су остали 
незадовољни"  
Аутор:Данијела Нишавић  

 

Србија и даље спада у групу земаља са умереним ризиком пословања и стабилним рејтингом. 
Бољи рејтинг у региону од нас има Словенија која је окарактерисана као земља благог ризика, 
док нижи рејтинг од Србије у регији има Босна и Херцеговина као земља веома високог ризика. 
Како се каже у у најновијем извештају највеће бонитетне куће на свету "Дун&Брадстреет" 
владавина закона у Србији је слаба. Према индексу перцепције корупције за 2016. годину 
организације "Транспаренси Интернешнал", Србија се налази тек на 72. месту заједно са 
Буркином Фасо и Соломоновим острвима. Према "Д&Б" аналитичарима, корупција и криминал 
представљају највећи проблем, нарочито сајбер криминал који је у порасту. Најозбиљнији 
ризик од криминала за инвеститоре и извознике је превара при куповини коришћењем лажног 
идентитета, због чега на крају добављачи не добију свој новац. 
Ризици и прилике 
Август/талас индустријских штрајкова 
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У извештају се подсећа да је у Србији јдошло до неколико штрајкова у индустријском сектору, 
пре свега у фабрици "Фијат" у Крагујевцу где је дошло до тронедељног прекида производње у 
јулу. Радници су незадовољни висином плате и условима рада и захтевају како повишицу 
месечне зараде са 38.000 динара на 50.000 динара, тако и промене у раду на производној 
траци. Штрајк је завршен после интервенције нове премијерке Србије која је убедила раднике 
да започну преговоре са менаџментом компаније који је до тада одбијао разговоре. У 
међувремену, у Србији је дошло до штрајка због висине плате у фабрици Горење у Ваљеву (сада 
решено) и фабрици шинских возила Гоша у Смедеревској Паланци. Србија већ сада почиње да 
рачуна како ће се штрајкови одразити на економију земље. Фабрика Фијат је највећи 
произвођач у земљи са извозом од 468 милиона евра у периоду од јануара до маја ове године, а 
како "Д&Б" аналитичари предвиђају тронедељни застој би могао смањити њихов извоз за 75 
милиона евра. 
- Забринутост због синдикалних активности би такође могла да одврати инвеститоре од 
доласка у Србију. Такође, постоје страхови да би и сам Фијат могао да напусти земљу, нарочито 
ако поново дође до штрајка. То би довело у ризик не само производну фабрику већ и петнаест 
других компанија које су добављачи и које заједно запошљавају око шест хиљада радника. 
Међутим, у овом тренутку је овај ризик више у области теорије него стварности имајући у виду 
ниже трошкове производње фабрике - каже се у извештају "Д&Б". 
Краткорочни економски изгледи - недостаци инвестиционог окружења 
Према "Д&Б" аналитичарина, штрајкови указују на могуће недостатке пословног окружења у 
Србији. Основни разлог спора је недостатак страних инвестиција и значајан вишак радне снаге 
у бившим индустријским центрима попут Крагујевца. То раднике доводи у релативно лошу 
позицију где су приморани да прихвате (по њиховом мишљењу) ниску плату која се нуди 
уместо виших плата до којих би дошло када би Србија привукла више инвестиција и када би 
више радне снаге било запослено у производњи. То доводи до фрустрираности послодаваца 
који имају већу преговарачку моћ и за које се сматра да то користе како би цену рада држали на 
минимуму. 
- Нажалост, уместо реформе целокупног инвестиционог окружења помоћу смањења пореза, 
регулације и оснаживања владавине закона, власт се трудила да понуди стратешким 
инвеститорима прилагођене инвестиционе пакете како би их привукла у Србију. У случају 
компаније Фијат, ради се о десетогодишњем изузећу од плаћања пореза и доприноса за 
запослене што је једнако годишњој вредности од 10.000 евра по раднику, уз додатна обећања 
за изградњу инфраструктуре и других погодности за компанију Фијат. Не само да то 
представља трошак за државне финансије већ и наставља ону врсту окружења у коме радници 
осећају незадовољство што води повременим штрајковима - каже се у извештају "Д&Б". 
Побољшање кредитног окружења 
Кредитно окружење се поправља, премда је полазна тачка ниска. Народна банка Србије је 
одговорила на ниску инфлацију смањењем референтне каматне стопе на 3,75 одсто, каже се у 
најновијем извештају највеће бонитетне куће на свету "Дун&Брадстреет", са 11,75 одсто колико 
је износила у априлу 2013, што је довело до пада каматних стопа у банкама са скоро 25 одсто 
током 2009. године до 8,75 одсто у јулу 2017. Због раста конкуренције између банака је у 
међувремену дошло до стабилног ублажавања кредитних стандарда. Ови фактори су заједно 
генерисали годишњу експанзију кредитирања привреде од 2,7 одсто у јуну. 
Међутим, овај тренд још увек није консолидован и различити фактори би и даље могли да 
ограниче будући кредитни раст. Банке су и даље оптерећене проблемом ненаплативих кредита 
који чине 15,2 одсто свих кредита. Централна банка је снизила циљану стопу инфлације са 
четири одсто(±1,5 одсто) на три одсто (±1,5 одсто) - стоји у извештају. 
Суша нанела штету усевима 
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С друге стране, Према "Д&Б" аналитичарима, суша је овог лета била подсетник тога колико је 
Србија осетљива на природне катастрофе. Према подацима који су објављени у августу, 
пољопривредна производња је смањена (за неке културе) око 20 одсто у односу на просечни 
принос, а за 30 одсто у односу на прошлу годину. По њиховој процени очекује се да би губици 
могли достићи до милијарду евра односно око три одсто БДП-а. Производња кукуруза, која 
углавном чини око четвртине пољопривредне производње, је нарочито погођена. Слично као и 
у већем делу јужне Европе, Србију је погодио топлотни талас "Луцифер". 
 

 

 
 

Општинама недостају инспектори  
Аутор:Ј. Ж. С. 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе планира нова запошљавања. Често један 
човек брине о еколошким, комуналним и осталим проблемима 
САМО један здравствени инспектор брине о великом клиничком центру у Нишу, док два 
округа у јужној Србији, Јабланички и Пчињски, деле једног здравственог инспектора. 
Ситуација је још гора у локалним самоуправама којима су поверени инспекцијски послови, па 
има општина где је један човек задужен за еколошке, комуналне, грађевинске и саобраћајне 
проблеме те општине, док Северно-бачки округ који је житница Србије нема ни једног 
пољопривредног инспектора! 
У Министарству државне управе и локалне самоуправе су свесни да им недостају кадрови, 
поред осталог и за испуњење свих нових захтева који је Закон о инспекцијском надзору ставио 
пред инспекције још пре две године. 
- Као министар који је задужен за постављање и унапређење овог система спреман сам и вољан 
да ова питања покренемо и решимо - каже Бранко Ружић, министар државне управе. - 
Очекујем да сви инспектори појединачно са ресорним министарствима сагледају ситуацију и 
потребе. 
Он наглашава да ће свему овоме значајно допринети и успостављање јединственог 
информационог система - Е-инспектор, што ће много олакшати свакодневни рад, теренске 
посете, извештавање...  
КАСКАМО ЗА ЕВРОПОМ 
Укупан број републичких и локалних инспектора је око 6.500. Узимајући у обзир 
шареноликост, сложеност и велики обим материје, може се рећи да код нас један инспектор 
долази на 1.200 становника, док је у Европи један инспектор на 780 становника. 
 

 

У трци за "Галенику" две фирме  
Аутор:С. БУЛАТОВИЋ 

 

Истекао рок за достављање понуда заинтересованих за куповину земунске фабрике лекова. За 
добровољан одлазак пријавило се 250 радника. Остаје до 900 
ЗА "ГАЛЕНИКУ" ће се надметати две компаније. Толико је коверата са натписом "понуда" у 
понедељак до подне стигло у Министарство привреде. Колико њих је спремно да за земунску 
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фабрику изброји више од захтеваног евра, уз обавезу намирења банака, знаће се у среду. Тог 
дана, у подне, заказано је отварање пристиглих коверата. 
Извесно је да је о куповини размишљало девет фирми, јер их је толико откупило 
документацију. Да би се квалификовали за потенцијалног купца државне фармацеутске куће, 
од кандидата се тражило да им је производња лекова претежна делатност и да су током прошле 
године остварили пословни приход од најмање 300 милиона евра. 
Иако је почетна цена, евро, симболична, потенцијалног купца очекују већа улагања. Најпре 
преузима обавезу да ће исплатити 25 милиона евра, за колико су комерцијалне банке пристале 
да намире потраживања "тешка" 71 милион евра. 
Купац пристаје и да финансира социјални програм. У "Галеници" тренутно ради 1.400 људи. 
Завршено је пријављивање за добровољан одлазак, и за њега је спремно 250 запослених. Нови 
валсник преузима обавезу и да сваку годину радног стажа у "Галеници" финансира са по 400 
евра. Уочи расписивања продаје, надлежни су разговарали са заинтересованим инвеститорима. 
Остао је утисак да су потенцијални купци спремни да задрже од 700 до 900 радника. 
На продају је пакет акција састављен од 2.239.223 акције. У власништву Србије је њих 
1.730.400, што је 72,4 одсто. "Србијагас" је власник 15 одсто капитала, док је у власништву 
Акционарског фонда 6,3 одсто. Када се све сабере, компаније се надмећу за власништво над 
укупно 94 одсто "Галенике".  
ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ 
ПОЧЕТНА цена "Галенике" је свега један евро, како су надлежни објаснили, јер подразумева 
исплату комерцијалних кредита, али и зато што је капитал ове компаније негативан у износу 
од 152 милиона евра. Тако су га проценили овлашћени проценитељи последњег дана прошле 
године. То се дешава када разни кредити и обавезе премаше имовину и вредност неке фирме. 
 
 
 

 
 
Енергопројект има новог власника, Влада не очекује заокрете 
Аутор:Војислав Стевановић 
 
Нови већински власник Енергопроијект Холдинга и потпредседница Владе Зорана 
Михајловић, уједно и представник државе као мањинског акционара те компаније, састали су 
се. У држави кажу да не очекују да се промене односи те компаније према започетим, али и 
будућим пројектима. Сваки нови влансик је, ипак, упркос прокламованим циљевима, 
непознаница. 
Састанак новог власника и представника државе - кључног послодавца за Енергопројект у 
Србији, али и мањинског власника. Постављањем нове управе стављена је тачка на власничке 
промене у Енергопројет Холдингу, које је претходно руководство оценило као непријатељско 
преузимање. Новом власнику противио се и један број малих акционара. 
"Менаџмент је страховао, као и сваки менаџмент у случају непријатељског преузимања, да ће 
остати без својих позиција. Једно до два удружења малих акционара су упозоравали да би 
менаџмент могао да доживи судбину Напреда, који је преузео Бојовић, који је током неколико 
година остао без великог броја запослених", рекао је новинар Данаса Милош Обрадовић. 
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У том процесу, мањински власник, Влада Србије, није бирала страну, а од новог власника не 
очекује пословне заокрете. 
"Верујем да ћемо Коридор 11, железничку инфраструктуру и све друго на чему ради 
Енергопријект завршити у најбољем могућем стилу", поручује министарка грађевинарства 
Зорана Михајловић. 
"Тиме што сам ја постао већински акционар ништа се у тим процесима управљања и процесима 
који прате стратегију и који прате пословање Енергопројекта битно неће променити", каже 
Добросав Бојовић из Енергопројект Холдинга. 
Додаје да Енергопројект може да се задужи за више од пола милијарде евра, такође и да је 
намера руковоства да обртна средства фирме буду око 650 до 700 милиона евра. Енергопројект 
је објавио да је две трећине од око 150 милиона евра прихода у првих шест месеци остварила у 
иностраству. 
Познаваоци кажу да је пре детаљније процене будућег пословања потребно да се заврши и 
преузимање зависних предузећа. Такође, да је добро што је ново руководство изабрано међу 
кадровима компаније, али и да ће улогу у пословању имати и држава. 
"Прво као контролни орган, у смислу праћења пословања Енергопројекта. Друго у погледу 
власничке структуре, јер има око 33 одсто власника. И треће као један од најзначајнијих 
послодаваца у сектору грађевинарства", сматра Бранислав Јоргић, Јоргић брокер. 
Ипак, у државним пословима Енергопројект се и даље појављује као подизвођач. 
План владе је и да Енергопројект буде један од битнијих играча укључених у 
будући конзорцијум домаћих фирми о ком, пре свега потпредседница Владе Зорана 
Михајловић, често говори. Циљ те организације је, како каже, да удружене српске компаније не 
буду само подизвођачи, него главни носиоци пројеката. Домаћи конзорцијум је још идеја и 
није дефинисано како требало да изгледа. 
 
 

Држава би да формира јаку грађевинску фирму или конзорцијум 
Извор:Бета 

 

Министарка грађевинарства Зорана Михајловић изјавила је да је у плану подизање 
грађевинске оперативе кроз формирање компаније или конзорцијума иза кога ће стајати 
држава који био био способан да буде не подизвођач већ главни извођач на пројектима у 
земљи и иностранству. 
"Није још дефинисано како би то удруживање изгледало, све је на новоу идеја. Прво ћемо о 
томе разговарати са Енергопројектом који је наша најјача и највиталнија грађевинска 
компанија", рекла је Михајловић новинарима у Влади Србије уочи састанка са руководством 
Енегопројекта. 
Она је појаснила да је циљ да се оснује јака група компанија која би могла да буде основана на 
различитим моделатима, имала оспособљене кадрове и модерну опрему, како би могла да води 
пројекте од почетка до краја и у земљи и у иностранству. 
Казала је да су тренутно домаће компаније углавном подизвођачи на пројектима и да у 
стварању јаке грађевинске компаније или конзорцијума треба да учествују грађевински 
институти и пројектне куће, али и банке које би то подржале или давале гаранције за учешће у 
пројектима од стратешког интереса за Србију у земљи и иностанству. 
Михајловић је казала да ће са руководством Енергопројекта разговарати о значајним 
пројектима у саобраћајној и железничкој инфраструктури у којима учествује та компанија, да 
би се видело да ли постоје проблеми и да ли могу бити успешнији. 
Држава у Енергопројекту има власнички удео од 34,58 одсто, а Доброслав Бојовић, власник 
Напред развоја и с њим повезане фирме ГП Напред, Монтинвест пропертис и Јопаг из 
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Швајцарске, су у јулу ове године понудом за преузимање постали власници 52 одсто капитала 
компаније. 
Скупштина акционара Енергопројект холдинга је после промене власничке структуре за новог 
генералног директора компаније изабрала Стојана Чолакова, а за председника Надзорног 
одбора изабран је Доброслав Бојовић. Представници Владе се нису изјашњавали о понуди за 
преузимање ни о новом већинском власнику Енергопројекта. 
Бојовић је данас новинарима казао да је Енергопројект спреман да се укључи у обједињавање 
грађевинске индустрије и да та компанија може више и боље да ради. 
"Енергопројект је стабилна компанија и након промене власничке структуре", истакао је 
Бојовић и додао да тиме што је он постао већински власник компаније ништа се није 
променило у процесу управљања као ни у њеном пословању. 
Он је казао да ће трудити да учини ефикаснијим Енергопројект систем у оквиру којег послује 
неколико фирми. 
Држава је, по његовим речима, именовала једног члана у Надзорни одбор Енергопројекта, а 
треба да именује још једног. 
 
 

Ласта: Уважени захтеви Штрајкачког одбора 
Извор:Бета 

 

Саобраћајно предузеће "Ласта" саопштило је да је руководство тог предузећа у разговору са 
министром привреде Гораном Кнежевићем постигло споразум да се захтеви Штрајкачког 
одбора уваже и да се не одржи генерални штрајк заказан за сутра. 
"Постигнута је сагласност да се настави процес рада у Саобраћајном предузећу 'Ласта'", пише у 
саопштењу које је потписао председник Надзорног одбора "Ласта" Тони Гајић након састанка у 
Министарству привреде. 
Састанку су поред Гајића присуствовали и генерални директор "Ласте" Вељко Вукобратић, 
представници Самосталног синдиката тог предузећа, Независног синдиката радника "Ласте", 
као и представници Штрајкачког одбора. 
Председници два синдиката, Независност и Самосталног синдиката, и шест радника 
београдског саобраћајног предузећа "Ласта" 29. септембра штрајковали су глађу, а 80 
запослених протестовало је испред седишта те фирме у Београду јер су желели да спрече 
одлазак предузећа у стечај. 
Потпредседник синдиката Независност Драган Филиповић рекао је да су председници 
Надзорног одбора и Извршног одбора поднели оставке, а извршили су притисак и на 
руководиоце да учине исто, што по његовој оцени "Ласту" води у стечај с обзиром да не постоји 
руководство. 
Он је казао да је њихов захтев да се поставе председници и Извршног и Надзорног одбора који 
"немају криминалну прошлост". 
 
 

Штрајк упозорења на нишком Новом гробљу 
Аутор:Гордана Бјелетић 
 
Због заосталих зарада радници су прошле године спавали на гробљу, а сада кажу да иако је 
кашњење плата мање, други проблеми у ЈКП "Горица" и дугови предузећа се гомилају и траже 
одговорност руководства. 
Након што десет месеци нису примили плату, протест су организовали на радном месту и 
такође спавали ту на гробљу. Од тог протеста прошло је више од годину дана. 
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"Не ваља. Немамо паре. Ево сад... прекосутра је пети, ја немам са шта да путујем. Ја мора ту 
опет да спавам", рекао је радник ЈКП "Горица" Миодраг Момировић. 
Кажу да је сада кашњење плате мање – чекају августовску, али да, иако је након претходног 
протеста уследила помоћ града, дугови Горице нису мањи. Већи су од 500 милиона динара, а 
рачун је у блокади. Зато су за данас организовали једночасовни протест упозорења. 
Заказане сахране морају да обаве, тако да на протест нису стигли сви од 50 радника колико их 
је у овом синдикату. Скуп су започели речима да протест није политички. 
"Малопре су нам то рекли да је то више политички. Ја искрено кажем да вам кажем нисам ни у 
једној партији, нити ме интересује политика, мене интересује само егзистенција ових људи и 
моја егзистенција. Десет месеци нисмо примили плату прошли пут, мени су два пута долазили 
пошто имам стамбени кредит да ми одузимају стан", објашњава Раде Рашовић, главни 
повереник АСНС ЈКП "Горица". 
И други радници кажу да је једина политика који их интересује – политика преживљавања, 
због које су неки одлучили да туже предузеће које им дугује зараде. 
"Зато што имам троје мале деце три године, годину и по, два и по месеца. Био сам код 
координатора потражио 1.000 динара да купим млеко. Он ми је рекао да нема и да сви имамо 
своју личну карту. Рекао сам да ћу бити принуђен да тужим и тужио сам", каже Ненад 
Раденковић. 
"Ја сам две године без струје. Исекли су ми за мале паре. И сад смо осам чланова породице, 
четири детета имам иду у школу, без струје", објашњава још један радник. 
Директор је најавио да ће се обратити радницима, али није дошао на скуп, а на позиве медија 
одговарао да је на седници Надзорног одбора. Из града су о проблему Горице најавили 
саопштење, а за сада стиже подршка од оних са којима свакодневно сарађују. 
"То су радници који жуљевитим рукама зарађују насушни хлеб наш. Они су овде и по киши и 
по снегу и на минус 20 и на плус 40", рекао је један од свештеника. 
 

 
 
 
 


