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Суспензија вођа штрајка "Поште"  
Аутор:Ј. Ж. С.  

 

Ни после две недеље не смирују се страсти у једном од најзначајнијих јавних предузећа. 
Руководство предузећа поручује да нема застоја и да пружају све услуге 
ПРВО је суспендовано 48 запослених, укључујући председника и чланове Штрајкачког одбора, а 
сада претњама, уценама и застрашивањима, бахато пословодство "Поште Србије" оспорава 
запосленима једно од основних радничких права, право на законит штрајк, каже Зоран 
Павловић, председник Самосталног синдиката поштанских радника. 
Он истиче да је педесетак најхрабријих и најодважнијих запослених учествовало у штрајку и 
они тврде да неће одустати док се не испуне њихови захтеви. То су пре свега повлачење одлуке о 
суспензији колега без икаквих материјалних и дисциплинских последица по њих. 
Самосталци траже између осталог и хитно разрешење в. д. директора Мире Петровић са челне 
функције којој је мандат одавно истекао, као и повећање зараде за износ реалног пада у 
последње три године. 
У ЈП "Пошта Србије", с друге стране, кажу да свим правним и физичким лицима без застоја 
пружају услуге које су у њеном делокругу рада. Нетачни су и тенденциозни покушаји 
узнемиравања јавности од стране челника нерепрезентативног синдиката - Самосталног 
синдиката поштанских радника - да у поштама Србије влада хаос. 
ШЕТЊА ПАРАЛЕЛНО са штрајком од сутра са почетком у 17 сати почињемо са протестним 

шетњама од Таковске преко Бранковог моста до Ушћа и назад - поручују штрајкачи. 

- Подсећамо јавност да је у петак 17. новембра донета одлука репрезентативних синдиката, који 
окупљају готово 11.000 запослених, да се одустаје од штрајка - стоји у саопштењу. - Према 
званичном извештају стручних служби, 17 запослених изјаснило се да ће подржати штрајкачке 
активности што је њихово легитимно право. 
Они наглашавају да је услед незаконите блокаде нанета вишемилионска штета предузећу због 
кашњења при уручењу пошиљака. 
- Стручне службе интензивно раде на сагледавању директне и индиректне штете које је наше 
предузеће претрпело и према тренутним подацима она износи 300 милиона динара - кажу у 
"Пошти". - Према организаторима и учесницима у блокади предузимају се све законом 
предвиђене мере како би такво понашање било санкционисано, и како би се заштитио овај 
важан државни систем са 15.000 запослених и њихове породице. 
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Није одлучено о банкроту Стакларе, која дугује 12 милијарди 
Извор:Танјуг 

 

ПАРАЋИН/КРАГУЈЕВАЦ: Привредни суд у Крагујевцу није данас одлучио о банкроту Српске 

фабрике стакла у Параћину, а стечајни управник Саша Јовановић је рекао да повериоци 

потражују од Стакларе око 12 милијарди динара.  

Председник Привредног суда Бранислав Јововић каже да одлука о банкроту није донета јер није 
било заинтересованих поверилаца да се таква одлука донесе. 
Он је новинарима објаснио да се у случају банкрота повериоци намирују продајом имовине 
фабрике а одлука о банкроту "може бити донета када прођу рокови за подношење плана 
реорганизације, који до сада нико није поднео". 
Повериоци су одлучили да Винарија "Чеока плус" из Суботице именује лице које ће бити 
председник Скупштине поверилаца СФС. 
У Стаклари је стечај уведен одлуком овог суда 20. септембра због дуга од 47 милиона евра 
предузећу "Вексилум Балкан" из Чачка, а два дана касније отпуштено је 230 радника, изјавио је 
данас Танјугу председник Синдиката СФС Живојин Матејић. 
Део отпуштених радника данас је организовано био испред зграде суда док је трајало рочиште. 
И Привредни апелациони суд у Београду данас расправља о СФС по жалби поверица да се 
преиспита одлука о стечају. 
 
 

Пошта Србије демантује да запослени штрајкују 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Јавно предузеће Пошта Србије саопштило је данас да запослени у том предузећу без 

застоја раде, те да су наводи челника Самосталног синдиката поштанских радника да поједени 

радници тог предузећа штрајкују нетачни и имају намеру да узнемире јавност.   

"Подсећамо јавност да је у петак 17. 11. 2017. године донета одлука репрезентативних синдиката, 
који окупљају готово 11.000 запослених, да се одустаје од штрајка у Пошти Србије", стоји у 
саопштењу.  
У истом саопштењу наводи се и да се према званичном извештају стручних служби, 17 
запослених са територије Србије изјаснило да ће подржати штрајкачке активности Самосталног 
синдиката поштанских радника, што из Поште оцењују као "њихово легитимно право".  
Ово пословодство, истиче се, на челу са в. д. директора Предузећа Миром Петровић, уз сарадњу 
са Владом и представницима репрезентативних синдиката - Синдиката ПТТ Србије и Синдиката 
ПТТ Независност, "изналази најбоље решење за побољшање социјалног и материјалног 
положаја 15.000 запослених".  
Из Поште кажу и да је услед "незаконите" блокаде рада Регионалног поштанско-логистичког 
центра „Београд”, у организацији Самосталног синдиката поштанских радника дошло до 
вишедневног прекида рада што је Пошти донело вишемилионску штету због кашњења при 
уручењу пошиљака.  
"Стручне службе Поште Србије, по налогу Владе Србије, Надзорног одбора и уз сагласност 
репрезентативних синдиката интензивно раде на сагледавању директне и индиректне штете 
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које је наше предузеће претрпело и према тренутним подацима штета износи 300.000.000,00 
динара" стоји у саопштењу у којем из Поште кажу да очекују се да ће последице "незаконитих 
окупљања бити далекосежније, а штета знатно већа". 
Према организаторима и учесницима у блокади дистрибутивног центра предузимају се све 
законом предвиђене мере како би "такво понашање" било санкционисано. 
"Неотуђиво је право запослених да своје незадовољство изражавају протестом или штрајком у 
складу са прописима који ту област регулишу, али је недопустиво да учесници својим 
неодговорним поступцима и понашањем наносе вишемилионску штету како Предузећу и 
запосленима, тако и Србији", закључено је у саопштењу Поште. 
Председник Самосталног синдиката поштанских радника Зоран Павловић изјавио је јутрос да 
поједини запослени Поште штрајкују, али није прецизирао колико људи је у штрајку. 
 
 

Одржан протест Синдиката поштанских радника 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Протест Самосталног синдиката поштанских радника одржан је синоћ испред 

Главног поштанског центра у Земуну, одакле су учесници протеста, на челу са председником тог 

Синдиката Зораном Павловићем, поновили свој захтев - укидање суспензија појединим 

радницима "Поште". 

Секретар Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић изјавио је на скупу да је 
упућено писмо директорки ЈП "Поште Србије" Мири Петровић у којем се захтева повлачење 
одлука о суспензији."Будите јаки, достојанствени и борите се за своја права", поручио је 
Михајловић суспеднованим радницима. 
Штрајкачима се обратио и представник синдиката Солидарност Поште Србије Тин Антић који је 
истакао да ће тај синдикат у сарадњи са Самосталним синдикатом поштанских радника поднети 
кривичне пријаве јавном тужилаштву уколико суспензије не буду повучене у року од два дана. 
Стотинак учесника протеста окупило се у Бачкој улици одакле су мирном шетњом кренули ка 
Главном поштанском центру. 
Најављено је да се од штрајка не одустаје и да ће он почети сутра, 21. новембра од 7 сати, док је 
за среду, 22. новембра, најављена протестна шетња од Таковске преко Бранковог моста до Ушћа 
и назад.Према подацима синдиката, широм Србије суспедновано је више од 50 радника, а у 
Пошти кажу да је основ њихове суспензије угрожавање рада предузећа, тачније незаконита 
блокада рада Поште приликом протеста. 
 

 

 
 

Дуг Стакларе тежак преко 12 милијарди динара 
Пише: З. Р. 
 
Привредни суд у Крагујевцу није данас донео одлуку о банкротству Српске фабрике стакла из 
Параћина, пошто на поверилачком рочишту није било поверилаца заинтересованих за 
покретање иницијативе о спровођењу банкрота. 
Председник Привредног суда и стечајни судија у том поступку Бранислав Јововић рекао је 
нашем листу да одлука о банкротству може да се донесе када прођу рокови за подношење плана 
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реорганизације Стакларе који још трају, а до сада нико није поднео такав план. Истовремено, 
још траје и рок за пријављивање потраживања од фабрике стакла, а чека се решење Привредног 
апелационог суда у Београду на одлуку крагујевачког Привредног суда, од 20. септембра ове 
године, којом је у Српској фабрици стакла покренут стечајни поступак. Апелациони суд, према 
речима Јововића до краја године, треба да потврди или преиначи одлуку о стечају Стакларе. 
На првом поверилачком рочишту присутни повериоци су се сложили да Винарија Чока плус из 
Суботице која је председник Скупштине поверилаца Стакларе предложи челника петочланог 
поверилачког одбора предузећа из Параћина. Међу највећим повериоцима Српске фабрике 
стакла су Србијагас, који је својевремено био и власник Стакларе, те Електропривреда Србије, 
фирма Вексилум Балкан, на чији је предлог јесенас отворен стечајни поступак у фабрици 
стакла, Винарија Чока плус и други. 
Стечајни управник Саша Јовановић обавестио је јуче повериоце да укупна, до сада 
евидентирана потраживања од Српске фабрике стакла "теже" 12,25 милијарди динара. Одлуком 
стечајног управника, 230 радника фабрике (од 810 колико их је било пре стечаја) проглашено је 
за технолошки вишак. 
 
 

Пошта Србије: Услуге редовне и без застоја 
Пише: Данас Онлине 
 
Јавно предузеће Пошта Србије саопштило је да без застоја пружа услуге свим правним и 
физичким лицима без застоја и да није тачан податак челника нерепрезентативног синдиката, 
Самосталног синдиката поштанских радника, да у поштама Србије влада хаос. 
Запослени у јавном предузећу Пошта Србије почели су штрајк у поштама у Београду и другим 
местима у Србији, изјавио је председник Самосталног синдиката поштанских радника Србије 
Зоран Павловић. 
Он је изјавио да штрајкују шалтерски радници, као и поштари. "Немамо информације о броју 
радника који штрајкују, али вероватно није очекивано велики јер људи страхују за посао", рекао 
је Павловић. 
Пошта Србије је у саопштењу "подсетила јавност да је у петак, 17. новембра донета одлука 
репрезентативних синдиката, који окупљају готово 11.000 запослених, да се одустаје од штрајка 
у Пошти Србије". 
"Ово пословодство, на челу са в. д. директора предузећа Миром Петровић, уз пуну сарадњу са 
оснивачем Владом РС на чијем је челу госпођа Ана Брнабић и представницима 
репрезентативних синдиката – Синдиката ПТТ Србије и Синдиката ПТТ 'Независност', 
изналази најбоље решење за побољшање социјалног и материјалног положаја 15.000 
запослених", саопштено је из Поште Србија. 
Додаје се да је "услед незаконите блокаде рада Регионалног поштанско-логистичког центра 
'Београд', који представља жилу куцавицу ЈП Пошта Србије, у организацији Самосталног 
синдиката поштанских радника дошло до вишедневног прекида процеса рада у делатности од 
општег интереса, и на тај начин је предузећу нанета вишемилионска штета због кашњења при 
уручењу пошиљака". 
Штета је, како су навели, према тренутним подацима око 300 милиона динара, али ће 
"последице незаконитих окупљања бити далекосежније, а штета знатно већа". 
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Српски радник као шегрт 
Пише: Сретен Ћузовић, професор Економског факултета Универзитета у Нишу и до 2005. 
потпредседник Српске федерације за франшизинг 
 
Привреда Републике Србије је деведесетих година 20. века доведена у стање "ентропије". 
Као симбол препознатљивости да су српске фабрике имале своје место на регионалном и 
глобалном тржишту говоре емпиријско-статистички показатељи. Примера ради, "Застава" је у 
периоду од 1954. године произвела 4.680.000 аутомобила. Називали су је интегративним 
фактором југословенског тржишта и металопрерађивачке индустрије. 
Са кооперантском мрежом од 386 пословних система, распоређених у 180 градова тадашње 
СФРЈ, изнедрила је инжењере и индустријске раднике, од којих су неки "акредитовани" у 
Јапану. Нису изостале ни спољнотрговинске активности "Заставе" које карактерише извоз 
623.000 аутомобила у 76 земаља. Заставин радник Шумадинац, "геџа у опанцима" (како су га 
неки називали) полагао је мајсторски "испит" и на пробирљивом америчком тржишту. Врхунац 
просперитета "Заставе" постигнут је 1989. године, када је са производних трака сишло 210.000 
аутомобила. 
Суморне деведесете 20. века подстакле су групу професора Економског факултета у Нишу да у 
сарадњи са угледним привредницима из СРЈ, 1991. формирају "Српску федерацију за 
франшизинг" (СФФ), у намери да промовишу предузетништво на овим просторима. 
Време нас није препознало а креатори економске политике нису подржали. Залагали смо се да 
мали привредник постане кооперант "Заставе" по моделу франшизинга. Намера нам је била да 
фамилија склапа "југо". С друге стране, промовисали смо пројекат да лесковачка пљескавица 
постане бренд југоисточне Србије "топле јужњачке душе" као што се Американци препознају по 
Мек Доналдсу (хамбургеру). 
Дође време, све се преокрене. 
Након "петооктобарске револуције" нова "елита", најчешће без иједне године радног стажа, 
називала је "Заставу" "гигантом на стакленим ногама". 
Финансијски сектор постаде господар реалном сектору. Уместо да реални сектор буде "господар" 
финансијском, банке постадоше "центри" моћи, око којих се све више окупљају транзициони 
губитници, бивши "градитељи" српске привреде, који се с празним џеповима и "борама" на 
лицу огледају на фасадама велелепних банака, тражећи, погледом, кроз матирано стакло, свог 
бившег "предрадника" сада банкарског олигарха. Ко има и Бог му даје. 
С друге стране српски радник, до јуче препознатљив као мајстор, сада је захвалан и Богу и 
људима, ако га менаџери Јуре, Леонија препознају као потенцијалног радника. 
Оснивачи СФФ били су хроничари свих ових догађаја, покушавајући да креаторима економске 
политике скрену пажњу да нису искоришћени сви модели предузетништва за преструктуирања 
наше привреде. Потписник овог текста је пре три године објавио прилог "Франшизинг у помоћ" 
у овој рубрици препознајући компанију "Фијат" аутомобили Србија (ФАС) као "полигон" за 
тестирање франшизинга као модела предузетништва, (са)мозапошљавања и 
реиндустријализације Србије. 
Отвара се питање шта се то десило да српски мајстор који је производио 80-их година 20. века 
аутомобил "југо америка" и освојио признање јапанског министарства привреде (1986) 
"сертифициран" по моделу нове јапанске филозофије Шигео Шинга, сада усхићено каже "имао 
сам среће" да постанем "конфекционар каблова" у светски признатој компанији. 
Глобализација-интернационализација тржишта, транснационална повезаност, колонијално 
"ропство" новог модела привредног развоја, "невидљиве руке тржишта", или нешто друго: 
"Сила Бога не моли, Бог силу не воли". 
Што би рекао наш народ: "у се и у своје кљусе, туђа рука свраб не чеше". Требало је да прође 
четврт века па да креатори економске политике у Србији прогласе франшизинг као модел 
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развоја предузетништва. Кренули смо путањом "уморног" пужа. Наш предузетник још увек је 
шегрт који треба много да учи да би постао кооперант европског произвођача аутомобила 
"Крајслер аутомобили Србија". 
Иако наш предузетник није имао шансе, или није "умео" да постане франшизат (кооперант) 
иностраним компанијама које су свиле гнездо у Републици Србији (као што су нпр: ФАС, Леоне, 
Јура...), има још наде. Како би наш народ рекао "нада последња умире". 
Присетих се да нам још нису све лађе потонуле. У лимској долини, у Прибоју, ФАП чека 
стратешког партнера, газду, зашто не искористимо стратегију реиндустријализације српског, 
некада југословенског гиганта, по моделу франшизинга. Почнимо, селективно, од оживљавања 
појединих производно-технолошких целина ФАП-а, на пример камиона за Војску Србије, 
каросерија за аутобусе, уместо да их ради Ниш експрес као превозничко-туристичка 
организација, што је, економски, вероватно, неисплативо овој "примадони" на друмским 
путевима. 
С друге стране, раковички басен "дремежљиво" дочекује и ову јесен. Зашто не искористи 
франшизинг као модел оживљавања производње пољопривредне механизације, када то раде 
индустријски развијене земље. То није страна сцена на домаћој позорници, већ проба за 
"претпремијеру". Још има живих сведока, радника-предузетника који су се приликом боравка, 
обуке за производњу југа-а, у Јапану (1985-1987), уверили да је производња аутомобила Тојота 
заснована на франшизинг предузетничкој сарадњи. 
Овим се не исцрпљује списак потенцијалних предузећа за развој предузетништва по моделу 
франшизинга. Недавно нам је стигла ИКЕА. Подсетимо се да је и производња комадног 
намештаја ове реномиране компаније заснована на франшизинг кооперацији. 

 
 

 
 
Отказ добили сви радници у Гоши, долазе испред Председништва 
Извор:Бета 
 
Радници фабрике шинских возила Гоша из Смедеревске Паланке започеће следеће недеље 
протесте пред зградом Председништва Србије због увођења стечаја у ту фирму и отказа који су 
добили сви запослени, рекао је члан одбора поверилаца радника Милан Вујичић. 
Он је агенцији Бета казао да радници незадовољство због увођења стечаја у ту фирму неће 
исказивати пред Владом Србије зато што "знају ко кроји политику и доноси одлуке".   
Стечај Гоше, уведен 16. новембра, покренула је београдска фирма АА Капитал консалтинг 2017 
због потраживања 400.000 евра.   
"Председник Србије Александар Вучић је посетио фабрику крајем априла када су радници 
протестовали због неисплаћних плата и обећао да ће доћи 5. маја, али није дошао нити 
одговорио на 30-40 мејлова које смо му послали, а ни Влада Србије којој је упућено стотину 
мејлова", рекао је Вујичић.   
Увођење стечаја је, према његовим речима, "неко намонтирао" јер је неколико дана пре 
рочишта за стечај смењен дотадашњи директор и на његово место постављен Радиша Савић.   
Нови директор је, како је рекао Вујичић, на рочишту отказао пуномоћје адвокатима које је 
ангажовао претходни директор речима да му не требају, а на питање судије да ли се слаже са 
увођењем стечаја ћутао је, а судија је констатовала да се слаже и уведен је стечај.   

http://rs.n1info.com/a342475/Biznis/Otvoren-stecaj-u-Gosi.html
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"Мислим да смо светски рекордери по брзини увођења стечаја. Влада Србије се ангажовала да 
помогне Агрокоровим фирмама да не оду у стечај иако је приватна фирма као и Гоша јер тамо 
ради на хиљаде радника па је опасно ако изађу на улицу, а у Гоши је 320 запослених", рекао је 
Вујичић. 
Радници Гоше добили су отказе и забрањен им је улазак у фабрику, осим да покупе личне 
ствари.   
За стечајног управника тог предузећа из Смедеревске Паланке именован је Аца Мицић из 
Жагубице, а прво поверилачко рочиште је заказано за 27. децембар.   
Гоша је до априла ове године била у власништву словачке фирме ЖОС Трнава која је своја 
потраживања пренела на ћерку фирму ЖОС Зволен кад је ту фабрику продала кипарском 
Лиснарту.  
Фирма АА Консалтинг капитал, основана пре нешто више од два месеца, купила је та 
потраживања од ЖОС Зволена. 
 
 

Пошта Србије: Услуге према свим лицима редовне и без застоја 
Извор: Н1 
 
Јавно предузеће Пошта Србије саопштило је да без застоја пружа услуге свим правним и 
физичким лицима без застоја и да није тачан податак челника нерепрезентативног синдиката, 
Самосталног синдиката поштанских радника, да у поштама Србије влада хаос. 
Запослени у јавном предузећу Пошта Србије почели су штрајк у поштама у 
Београду и другим местима у Србији, изјавио је председник Самосталног синдиката 
поштанских радника Србије Зоран Павловић. 
Он је изјавио да штрајкују шалтерски радници, као и поштари. Додаје да нема информације о 
броју радника који штрајкују, али сматра да "вероватно није очекивано велики јер људи страхују 
за посао". 
"Имајући у виду сва дешавања и све околности, застрашивања и претње надређених, 50 
најхрабријих и најсмелијих су данас узели учешће у штрајку, што не значи да их сутра неће бити 
више. Мислим да су ових првих 50 уствари једна варница која ће да запали пламен у Пошти 
Србије, јер ово мора да се реши", рекао је Павловић. 
Пошта Србије је у саопштењу "подсетила јавност да је у петак, 17. новембра донета одлука 
репрезентативних синдиката, који окупљају готово 11.000 запослених, да се одустаје од штрајка 
у Пошти Србије". 
"Ово пословодство, на челу са в. д. директора предузећа Миром Петровић, уз пуну сарадњу са 
оснивачем Владом РС на чијем је челу госпођа Ана Брнабић и представницима 
репрезентативних синдиката – Синдиката ПТТ Србије и Синдиката ПТТ 'Независност', 
изналази најбоље решење за побољшање социјалног и материјалног положаја 15.000 
запослених", саопштено је из Поште Србија. 
Додаје се да је "услед незаконите блокаде рада Регионалног поштанско-логистичког центра 
'Београд', који представља жилу куцавицу ЈП Пошта Србије, у организацији Самосталног 
синдиката поштанских радника дошло до вишедневног прекида процеса рада у делатности од 
општег интереса, и на тај начин је предузећу нанета вишемилионска штета због кашњења при 
уручењу пошиљака". 
Штета је, како су навели, према тренутним подацима око 300 милиона динара, али ће 
"последице незаконитих окупљања бити далекосежније, а штета знатно већа". 
 
 
 

http://rs.n1info.com/a343599/Vesti/Vesti/Poceo-strajk-radnika-Poste-Srbije.html
http://rs.n1info.com/a343599/Vesti/Vesti/Poceo-strajk-radnika-Poste-Srbije.html
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Исплата отпремнина у Галеници почеће крајем недеље 
Извор:Бета 
 
Радници београдске фабрике лекова Галеника који су се пријавили за добровољни одлазак 
очекују да исплата отпремнина почне крајем ове недеље, рекао је председник фабричког 
синдиката Независност Зоран Пантелић. 
Он је агенцији Бета рекао да се за отпремнине од по 400 евра по години стажа пријавило око 
200 радника. 
Нови власник Галенике је компанија Аелиус из Луксембурга, повезано лице ЕМС С/А из 
Бразила која је 2. новембра ове године купила удео државе Србије у тој фабрици од 93,73 одсто. 
"Скупштина акционара заказана је за 1. децембар када ће бити изабран Надзорни одбор и ново 
руководство, а до тада припреме обавља комисија коју је изабрао нови власник", рекао је 
Пантелић. 
За чланове Надзорног одбора предложени су Бојана Мијаиловић, Жарко Милићевић, Хорхе 
Алберто Коста е Силва, Рејнард Андреас Нордман и Дијего Казимиро де Оливиера. 
Пантелић је рекао да од новог директора очекује да прихвати социјални дијалог и поштује 
Колективни уговор и Закон о раду. 
"Верујем да ће компанија Аелиус уважавати представнике радника и бити спремна да сва 
социјална питања решава дијалогом", рекао је Пантелић. 
Аелиус је купио Галенику за 16 милиона евра, а у обавези је и да измири дуг према 
банкама у износу од 25 милиона евра. 
Нови власник се уговором обавезао да у наредне две године задржи 900 запослених у Галеници 
и инвестира 5,52 милиона евра.  
 
 

Суд није донео одлуку о банкротству Стакларе 
Извор:Бета 
 
Привредни суд у Крагујевцу није донео одлуку о банкротству Српске фабрике стакла из 
Параћина, јер на првом поверилачком рочишту није било поверилаца заинтересовних да се 
донесе таква одлука. 
Председник Привредног суда и стечајни судија у том поступку Бранислав Јововић је објаснио да 
се одлука о банкротству може донети када прођу рокови за подношење плана реорганизације 
Стакларе који још трају, а до сада нико није поднео такав план.   
"Банкротство може да значи да се повериоци намирују продајом имовине фабрике или 
продајом предузећа", казао је Јововић.   
Повериоци су се сложили да Винарија Чока плус из Суботице одреди лице које се бити 
председник Скупштине поверилаца Стакларе која је у стечају од 20. септембра ове године.   
На рочишту је стечајни управник Саша Јовановић представио економско-финансијски извештај 
о стању у Стаклари према коме је укупна вредност потраживања повералаца фабрике око 12,25 
милијарди динара.   
Он је новинарима казао да је презадуженост фабрике 7,83 милијарде динара.   
Међу највећим повериоцима Стакларе су фирма Вексилум Балкан и Србијагас који је у једном 
периоду био њен већински власник.   
Одлуком стечајног управника 230 радника фабрике је проглашено вишком од укупно 810 
колико је радило пре стечаја. 
Стаклара је у јуну ове године најпре избегла стечај јер 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.   

http://rs.n1info.com/a339188/Biznis/Potpisan-ugovor-o-prodaji-Galenike.html
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То решење Привредног суда у Крагујевцу је укинуто после жалбе предлагача стечаја 
Привредном апелационом суду.   
После увођења стечаја група поверилаца је поднела жалбу Привредном апелационом суду за 
затевом да преиспита ту одлуку. 
 

 

 
 
Ако се овако настави, у пензију ћемо ићи са 70 ГОДИНА  
Аутор:Данијела Нишавић  

 

С продужењем животног века и граница за одлазак у пензију се помера, па је за очекивати да ће 
у даљој будућности уместо 65 година старосни услов бити 70 година. Иако је многима и 
садашњи критеријум од 65 година за пензионисање мушкараца превисок, а ово ће важити и за 
жене у Србији од 2032. године, ако се настави тренд дужег животног века, итекако је извесно да 
ће се и потребне године за статус пензионера - померати. 
Последњи подаци Републичког завода за статистику показују да је просечна старост жена у 
Србији 43,5 година, а мушкараца 40,8 година. У поређењу са подацима из 1921. просечна старост 
је повећана за 15 година код жена односно за 13 година код мушкараца. Са померањем просечне 
старости становништва на више, помера се и граница очекиваног трајања живота. За нежнији 
пол она сада износи 78 година, док за јачи пол - 73 године, док је у 2010. за жене била 75,5 
година, а мушкарце 70. 
Дужи животни век помера границу за пензију 
Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета, за "Блиц" каже да идеја и јесте да се са 
повећањем трајања година живота, промени у догледно време и старосни услов за одлазак у 
пензију. 
- Животни век је сада дужи за пет година, па зато и идеја да старосна граница за одлазак у 
пензију прати очекивани животни век. Оно што се последњих година дешава у Србији увелико 
је још деведесетих година прошлог века решено у другим европским земљама које су повећале 
старосну границу за пензионисање. Потреба је постојала, јер пензиони систем није био одржив, 
па је почело усаглашавање - истиче Алтипармаков. 
Већ сада, у Шведској услов за одлазак у старосну пензију је 67 година, Италији 66, у већини 
земаља је 65 година. 
- Претпоставка је да што се дуже живи да се дуже и ради. Али важно је и знати да то не може да 
буде само од себе. За процес активног старења, неопходна је адекватна здравствена заштита 
грађана средње доби, а да би они могли да раде у старости. Такође и одговарајућ програм 
професионалне едукације старијих радника, али и да се елиминише и стигма код запослења 
старијих - указује Никола Алтипармаков. 
Женама је теже 
Ипак, поставља се питање да ли се са изједначавањем броја година за пензионисање код оба 
пола, па макар оно било постепено и у наредних петнаест година, жене ипак стављају у 
неравноправан положај, због своје улоге које имају у породици, и да ли је то заправо и неки вид 
"злоупотребе" равноправности. 
Сања М. из Београда, мајка двоје деце, има 46 година и већ 27 година радног стажа у банкарству. 
Почела је као службеник приправник на шалтеру, данас се високо котира у једној домаћој 
банци. По садашњим условима у пензију ће отићи 2036. 
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- Деведесете у Србији су биле лакше за запошљавање, признајем. Али, при помисли на пензију у 
будућности, сада увиђам да су "најгоре" прошли они који су на време почели да раде, после 
средње школе, а који су уз рад завршили и факултет, што сам ја учинила - указује Сања. 
Сада се како каже више бави тиме шта јој је перспектива у послу, као и да је мимоиђе отказ, а о 
пензији ни не стиже да размишља. 
- С обзројм на то да радим од своје деветнаесте године, а сада имам 46, успела сам да доживим и 
преживим велике турбуленције у банкарском сектору. Рад ми је свих тих година, континуирано 
прошао под великим стресом. По садашњим условима, да би испунила старосни услов за 
одлазак у пензију потребно је да радим још 19 година, при том да дајем једнаки квалитет и 
одличне резултате. Да би све то могла, мораћу да будем у пуној здравственој и физичкој форми. 
Како су предамном године које то не носе са собом, најискреније се питам како ћу од 55. до 65. 
"истрошена" да радим. Уздам се у добру судбину и благонаклоност мог послодавца - прича Сања 
М. 
Истраживања о коришћењу времена из 2010. и 2015. године који је објавио Републички завод за 
статистику, потврдила су стереотипе које важе на нашим просторима. Без обзира да ли су 
запослене или не, жене у Србији у односу на мушкарце двоструковише времена раде у кући. За 
запослене жене рад у кући постаје друга смена. Упркос чињеници да жене у просеку живе дуже 
од мушкараца, и тренутно и раније одлазе у пензију, уочљиво је да код свих категорија 
корисника старосних пензија жене у просеку живе краће од мушкараца. 
 

 

Једнодневни штрајк у јавном превозу изазвао гужве у Атини  
Извор:Срна  

 

Запослени у метроу Атине ступили су у једнодневни штрајк, што је изазвало саобраћајне гужве 
широм главног града Грчке. 
Синдикат радника метроа позвао је на штрајк због, како наводи, недовољног финансирања 
система јавног превоза и могућности да се атински метро приватизује. 
Метро је најпопуларнији облик превоза у главном граду Грчке и сваког дана га користи скоро 
милион путника, пренео је АП. 
Многи грађани данас користе своје аутомобиле, па у граду владају велике гужве. 
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Пошта Србије ради без застоја, 17 радника се изјаснило за штрајк  
Извор:Бета 
 
Пошта Србије свим правним и физичким лицима без застоја пружа услуге које су у њеном 
делокругу рада и нетачни су тенденциозни покушаји узнемиравања јавности од стране челника 
нерепрезентативног синдиката Самосталног синдиката поштанских радника да у поштама 
влада хаос, саопштило је данас то јавно предузеће. 
У саопштењу подсећају да је у петак 17. новембра 2017. године донета одлука репрезентативних 
синдиката, који окупљају готово 11.000 запослених, да се одустаје од штрајка у Пошти Србије. 
На данашњи дан, како се додаје, према званичном извештају стручних служби, 17 запослених 
изјаснило се да ће подржати штрајкачке активности Самосталног синдиката поштанских 
радника, што је њихово легитимно право. 
„Пословодство Пошта Србије, на челу са в. д. директора предузећа Миром Петровић, уз пуну 
сарадњу са оснивачем Владом Србије на чијем је челу Ана Брнабић и представницима 
репрезентативних синдиката – Синдиката ПТТ Србије и Синдиката ПТТ Независност, изналази 
најбоље решење за побољшање социјалног и материјалног положаја 15.000 запослених“, наводи 
се у саопштењу. 
Пошта Србије је истакла да је „услед незаконите блокаде рада Регионалног поштанско-
логистичког центра Београд, који је „жилу куцавица‟ предузећа, у организацији Самосталног 
синдиката поштанских радника дошло до вишедневног прекида процеса рада у делатности од 
општег интереса, чиме је нанета вишемилионска штета предузећу због кашњења при уручењу 
пошиљака“. 
Стручне службе Поште Србије, по налогу Владе Србије, Надзорног одбора и уз пуну сагласност 
репрезентативних синдиката, како се наводи, интензивно раде на сагледавању директне и 
индиректне штете које је то предузеће претрпело и која према тренутним проценама износи 300 
милиона динара. 
„Очекује се да ће последице незаконитих окупљања бити далекосежније, а штета знатно већа“, 
пише у саопштењу. 
Према организаторима и учесницима у блокади дистрибутивног центра, како се наводи, 
предузимају се све законом предвидјене мере „како би такво понашање било санкционисано, и 
како би се заштитио овај важан државни систем, 15.000 запослених и њихове породице“. 
„Неотудјиво је право запослених да своје незадовољство изражавају протестом или штрајком у 
складу са прописима који ту област регулишу, али је недопустиво да учесници својим 
неодговорним поступцима и понашањем наносе вишемилионску штету како предузећу и 
запосленима, тако и Републици Србији“, пише у саопштењу Пошта Србије. 
 

 

 
 
 


