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ВУЧИЋ ОТВОРИО ЛИДЛ: Инвестиција вредна 205 милиона евра, запослено 
1.553 радника  
Танјуг  
 

Компанија Лидл Србија отворила је данас у осам часова 16 продавница у 12 
градова широм Србије, од чега пет у Београду 
Компанија Лидл Србија отворила је у четвртак у осам часова 16 продавница у 12 градова широм 
Србије, од чега пет у Београду. 
Председник Србије Александар Вучић истакао је, на отварању продавнице ланца Лидл, да ово 
није обичан дан и да се не ради о обичној продавници, јер је ово дан када правимо велики 
корак напред ка бољем и квалитетнијем животу. 
„Од тренутка када је најављено да Лидл долази у Србију колико пута сам чуо од различитих 
људи да се прави толика бука око обичне продавнице. Ово није обична продавница, ово је 
нешто мало важније. Земља са таквом понудом у малопродаји грађанима пружа и избор да 
могу да бирају јефтино, а квалитетно“, објаснио је он. 
Истовремено, много тога можемо да научимо од Лидла, посебно у организацији рада, 
логостици и модерном начину вођења посла, не само трговиснких ланаца. 
Указао је, на пример, на најсавременији Лидлов логистички центар у Новој Пазови, као и на то 
да Лидлове продавнице имају различите температурне зоне усклађене са врстама робе и 
производа. 
Вучић је пренео и да је обука за рад у Лидлу трајала и до две године за неке послове. 
Лидл је, каже, инвестирао у Србију 205 милиона евра, те запослио 1.553 радника. 
„Имао сам прилике да разговарам са радницима, они су насмејани и задовољни. Надају се да ће 
моћи да напредују, обезбеде будућност за себе и своју децу“, рекао је он. 
Вучић је подсетио да су у рад Лидла укључене наше фирме, њих 200, и да ће се на полицама 
овог ланца широм света наћи наши најквалитетнији производи. 
„У цене ће се потрошачи моћи уверити асми. Видео сам данас, а не идем често у продавницу, 
два производа који су урадили заједно са Немцима. Кафа са нашом ужичком компанијом и 
домаће пиле из Житишта. Било би лепо да ви Немци понудите то и на другим тржиштима, на 
пример Бугарској и Румунији“, , објаснио је он. 
Истакао је да ће цена наших производа сигурно бити нижа него других, а нама би значило, 
уврштавање производа у асортиман Лидла, отварање нових радних места. 
Вучић је указао на значај немачких инвестиција, истакавши да у немачким компанијама у 
Србији ради око 50.000 људи. 
„Са Немачком имамо највећу трговинску размену. Захваљујући немачким инвестицијама и 
фабрикама имамо једну од најбржих растућих економија у Европи. Молим вас да подржите 
даљи долазак немачких инвеститора, а ми ћемо омогућити најбоље услове за њихов долазак и 
опстанак“, рекао је он. 
Посебно се обратио пензионерима, који су, каже, најбројнији купци у јутарњи часовима, те 
поручио да ће ускоро уз увећане пензије, које ће из године у годину бити све веће, моћи својим 
унуцима да остављају новац за дзепарац и добру чоколаду, и у Лидлу и на сваком другом месту. 
"Уредили смо државну касу, спровели смо неопходне реформе, направили оно што деценијама 
нисмо. Данас динар држимо чврсто под контролом и данас можете да планирате шта ћете да 
урадите сутра", рекао је Вучић на свечаном отварању малопродајног објекта Лидла у Београду. 
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Председник Вучић је током обиласка продавнице, непсоредно пре отварања, оценио да је 
објекат лепши него у Бугарској. 
"Лепше изгледа него у Бугарској, био сам пре 6-7 година и овај је много лепши и већи", рекао је 
Вучић. 
Отварању продавнице у Улици Војислава Илића присуствовали су генерални директор Лидл 
Србија Томислав Шапина, амбасадор Немачке Томас Шиб, градоначелник Београда Зоран 
Радојичић и министар трговине, туризма и телекомуниција Расим Љајић. 
Од раних јутарњих часова, грађани су нестрпљиво чекали свечано отварање, како би били међу 
првим купцима. 
Потрошачима је на располагању 1.500 брендова, а од тога чак 350 из домаће производње. 
Само у домену воћа и поврћа успостављена је сарадња са више од 25 добављача из Србије. 
Запослени у Лидл продавницама ће имати петодневну радну недељу, а захваљујући 
електронској евиденцији, компанија ће плаћати и поштовати сваки минут њиховог рада, 
поручују из Лидла. 
Лидл је отворио пет продавница у Београду и то на Новом Београду, Видиковцу, Звездари, 
Трошарини и у Борчи. 
Врата овог трговинског ланца отворена су и у Бору, Крагујевцу, Нишу, Лесковцу, Смедереву, 
Суботици, Сомбору, Ужицу, Шапцу, Новом Саду и Зрењанину. 
 
До краја године, најављују надлежни из ове компаније, биће отворено још седам Лидл радњи - 
у Вршцу, Инђији, Панчеву, Кикинди, Крушевцу, Јагодини и на још једној локацији у главном 
граду. 
 
Данас је Лидл највећи дисконтни трговински ланац "број 1 у Европи". Малопродајни ланац 
Лидл део је Сћwарз (Шварц) групације чије је седиште у Некарсулму у Немачкој. 
 
Прва Лидл продавница отворена је 1973. године у граду Лудвигсхафену, а већ крајем 80-их 
година постојало је више од 600 продавница Лидла само на подруцју тадашње Западне 
Немачке. 
 
Велико, ново тржиште, отвара се 1989. године падом Берлинског зида, када Лидл почиње да се 
шири и у источни део земље. 
Лидл у овом тренутку постоји у 27 земаља Европе и САД, а његова мрежа броји више од 10. 500 
савремених дисконта и запошљава око 260. 000 људи. 
Лидлови производи се складиште у више од 150 логистичких центара широм света. 
 
Према подацима међународне групе за анализу тржишта "ЛЗ Ретаилyтицс"-а, Шварц Група 
(Кауфланд, Лидл) као највећи европски малопродајни ланац прехрамбених производа је у 
фискалној 2017. години остварила продају од 96,9 милијарди еура. 
 

Економисти: Петрохемијски комплекс Србије не треба олако угасити 
Бета  
 

Не треба олако угасити три фабрике петрохемијског комплекса Србије - ХИП 
Азотару и Петрохемију из Панчева, и Метанолско-сирћетни комплекс из Кикинде, 
већ им треба тражити купца у свету, што практикују све земље 
Не треба олако угасити три фабрике петрохемијског комплекса Србије - ХИП Азотару и 
Петрохемију из Панчева, и Метанолско-сирћетни комплекс из Кикинде, већ им треба тражити 
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купца у свету, што практикују све земље, рекао је данас професор Економског факултета у 
Београду, Љубодраг Савић.Председник Србије Александар Вучић је јуче, током посете 
Казахстану, рекао ;да ће се борити, и да ће решити питање Петрохемије, "као што је решен 
проблем са Железаром, РТБ Бором, и ПКБ-ом". 
 
Петрохемију, рекао је Вучић, "могу да купе Казахстанци, Руси или Азербејџанци који имају 
нафте и немају и проблем са гасом, јер 12 одсто сировина фабрике чини гас". 
"Не видим ништа неуобичајено у томе да се те фабрике нуде на продају у директним сусретима 
представника наше власти са политичарима других земаља. Барак Обама је као председник 
Америке саудијском краљу продао авион за 26 милијарди долара и нико то није оценио као 
лошу ствар", рекао је Савић. 
 
Савић је подсетио да је још 2001. године словеначки економиста Јоже Менцингер на скупу на 
Економском факултету у Београду упозорио да са приватизацијом не треба журити и да не 
треба олако посезати за гашењем фабрика, јер то ствара и социјалне проблеме, а уз то се нове 
фабрике тешко отварају. 
"ХИП Азотара је важна за српску пољопривреду јер је производила минерално ђубриво и не 
треба је се одрећи ни сада када је у стечају, већ покушати да се технолошке целине 
конзервирају и сачекају боље време", рекао је Савић.  
Петрохемија, о његовим речима, сада позитивно послује захваљујући ниској цени нафте, али 
она поскупљује, што ће опет створити проблеме у пословању. 
"Производи Петрохемије се извозе у Европу која није заинтересована да купи фабрику прљаве 
технологије, посебно не и јер је застарела, а нема могућности да се замени новијом", рекао је 
Савић. 
Додао је да је МСК у бољој ситуацији од остале две фабрике петрохемијског комплекса јер има 
"млађу" технологију. 
"Ако се олако посегне за затварањем фабрика, то ће произвести социјалне проблеме јер где 
запослити људе који нису обучени за високе технологије", рекао је Савић. 
Оценио је да Србију не треба претворити ни у само пољопривредну земљу и произвођача 
сировина, јер све земље које имају такву политику, спадају у ред најсиромашнијих. 
Консултант за страна улагања Милан Ковачевић рекао је да одлуку о домаћем петрохемијском 
комплексу треба донети тек после темељне анализе стања у њима и на светском тржишту. 
"Те фабрике користе као сировине гас и нафту чије цене флуктуирају на светском тржишту и 
зато мале компаније тешко опстају у том сектору, али то ипак не значи да их треба затворити 
пре но што се уради студија", рекао је Ковачевић. 
Додао је да је проблем домаће власти што све решава политичким одлукама и 
нетранспарентно. 
Фабрике петрохемијског комплекса су неколико пута нуђене на продају, али се нико није јавио, 
а ХИП Азотара је од 10. септембра ове године у стечају. 
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Формула за пензије укинута, што пре треба донети нову 
Аутор: Аница Телесковић 

 
Уместо да се пензије свима редовно увећају 2,5 одсто, повишице од пет одсто 
добиће само пензионери са нижим примањима, указује Никола Алтипармаков, 
члан фискалног савета 
 
Забрана запошљавања у јавном сектору је штетна и треба је укинути, али и што пре треба 
увести нову формулу по којој ће се у будућности увећавати пензије, јер је претходна укинута. 
Ово су два најважнија закључка из извештаја Фискалног савета о економским кретањима за ову 
годину и препорукама за буџет за следећу годину, који је јуче представљен новинарима. 
Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета, оценио је да је добро што је укинута кризна и 
привремена мера смањења изнад просечних пензија, али да је лоше то што је приликом 
укидања те мере укинута и формула за будуће усклађивање пензија. Оне су се пре кризе 
увећавале у складу са инфлацијом и са стопом привредног раста. 
„Уместо да се, након укидања кризног закона, у 2019. години пензије свима ускладе редовно 
према формули 2,5 одсто, очигледно је донета политичка одлука да се оним пензионерима са 
примањима испод 32.285 динара повећају пензије пет процената, и да се то назове „новчано 
увећање уз пензију”. А да се оним пензионерима преко износа од 32.000 до 33.000 динара, 
пензије не повећају уопште – каже Алтипармаков и додаје да то оставља могућност правног 
оспоравања те одлуке. 
 Он подсећа да је Уставни суд 2001. године наложио да се пензионерима исплати одштета на 
име укинуте индексације током деведесетих година и ту обавезу је држава морала да исплати 
до динара. 
Алтипармаков је навео да укупан буџетски простор за повећање пензија у идућој години износи 
35 милијарди динара, а да укидање закона о привременом смањењу пензија кошта 25 
милијарди годишње. На располагању остаје око 10 милијарди динара, што је, како је објаснио, 
било сасвим довољно да се приступи редовном усклађивању пензија у складу са формулом. 
„Средства су постојала и она су потрошена на овај програм, који је уведен изменама пензијског 
закона, а за које сматрам да угрожавају неке карактеристике пензијског система које постоје 
деценијама”, закључио је он. 
Алтипармаков је додао и то да је влада имала пуно право када је о накнадама за породиље реч, 
јер је постојао велики број злоупотреба. 
– Али, држава која је с правом, онима који су уплаћивали доприносе за породиље један месец, 
рекла да не могу да очекују високе накнаде, те исте принципе није поштовала када је о 
изменама пензијског система реч. И онима који имају пензије 20.000 динара није рекла да су 
уплаћивали двоструко мање доприносе од оних који имају пензију од 40.000 динара – уочио је 
Алтипармаков. 
На констатацију новинара да су из владе и ММФ-а истакли да је формула само привремено 
суспендована, али не и укинута, Павле Петровић, председник Фискалног савета, одговорио је 
да из измена и допуна Закона о пензијском и инвалидском осигурању, никако није могао да се 
извуче закључак да је реч о привременом укидању формуле. 
– Да су хтели да то решење буде привремено, они би то у закону и назначили – рекао је 
Петровић. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/687/Anica-Teleskovic
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У Фискалном савету сматрају да ће постојећа финансијска стабилизација пензијског система 
омогућити дарежљивију формулу за усклађивање пензија и да ће она у 2019. години бити и 
усвојена. – Тачно је да постоји већи буџетски простор да се пензије усклађују више него што 
предвиђа формула инфлација плус раст БДП-а од преко четири одсто, али није постојао 
ниједан системски разлог да се та формула укида – закључио је Алтипармаков. 
 

Зараде расту брже од продуктивности 
Аутор: Марија Бракочевић 

 
Уколико би се таква ситуација наставила, то би могло да доведе до смањивања 
конкурентности привреде Србије 
 
Зараде у Србији реално су веће 4,5 одсто и расту нешто брже од продуктивности. То за сада, 
како истиче Милојко Арсић, професор с Економског факултета, није превише забрињавајући 
податак, али уколико би се таква ситуација наставила, то би могло да доведе до смањивања 
конкурентности привреде Србије. Ипак, у другом тромесечју ове године забрињава висок раст 
зарада у еврима које су повећане 10,7 процената у односу на исти период лане. 
– То је последица не само реалног раста плата него и јачања динара у односу на евро, а управо 
од вредности зараде у еврима зависи у највећој мери међународна ценовна конкурентност неке 
привреде. Све ово је важније за домаћа мала и средња предузећа која раде на ивици 
рентабилности него за веће мултинационалне компаније које раде на тржиштима где су плате 
од 1.000 до 2.000 евра. Снажан раст зарада у еврима смањује конкурентност привреде, тако да 
мислим да је то један од разлога погоршања у спољнотрговинском билансу Србије. О томе би 
требало водити рачуна, пошто се тако повећава дефицит у спољнотрговинској размени земље – 
објашњава Арсић. 
Осим јачања динара на нешто веће повећање просечних зарада у 2018. утицали су и неки 
нетржишни чиниоци попут повећања плата у држави  у просеку за девет одсто, што је знатно 
изнад номиналног раста БДП-а. Уз то, држава је у овој години прописала и релативно снажно 
повећање минималне зараде за око десет процената, што такође утиче на ванредно убрзање 
раста просечне зараде, подсећа Арсић. 
На основу података о запослености, производњи и зарадама, овог априла, маја и јуна 
забележено је и повећање продуктивности. Оно није велико и износи само проценат, док су 
јединични трошкови рада смањени за проценат, показали су подаци Централног регистра 
осигураника на обавезно социјално осигурање. Према Анкети о радној снази раст 
продуктивности и пад јединичних трошкова рада је већи него у истом периоду лане. 
Зараде у приватном сектору у другом кварталу ове године повећане су 1,7 процената у односу на 
прво тромесечје 2018. године, док у јавном оне стагнирају. Ипак, у јавном сектору плате су и 
даље веће 18,8 одсто него у приватном, додаје проф. Арсић. 
 

У поступку приватизације остало још 89 предузеће 
 
У Србији је у поступку приватизације 89 предузећа, јавни позиви у току су за осам фирми, а у 
поступку анализе и припреме јавног позива је 80 предузећа међу којима су Петрохемија, МСК, 
Телеком Србије, Београдски сајам, Јат техника... 
Иако држава још није званично донела одлуку о приватизацији појединих предузећа, она се 
налазе на списку Министарства привреде. 
У току су јавни позиви за предузећа Лука Нови Сад, Хидротехника - Хидроенергетика, 
Институт Гоша, Дунав ад и друга. 

http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic
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Од укупно 91 предузећа у поступку приватизације која су наведена на сајту Министарства 
привреде, за два велика система су недавно успешно окончани јавни позиви - РТБ Бор (Зиђин) 
и ПКБ корпорацију (Ал Дахра), док је за Ваљевску пивару био неуспешан поступак продаје 
пошто до 5. октобра није стигла ниједна пријава за куповину, преноси ТаЊуг. 
На дан ступања на снагу новог Закона о приватизацији 13. августа 2014. године, у поступку 
приватизације је било 556 предузећа, од којих је 161 предузеће било у поступку 
реструктурирања. 
Новим Законом о приватизацији укинут је правни институт 'реструктурирање'. 
Министарство привреде је, половином 2016. када је формирана влада, најавило да ће процес 
приватизације бити завршен у мандату владе, то јест до половине 2020. 
У портфолију Министарства привреде је на почетку мандата владе било 186 предузећа у 
приватизацији, која су имала око 45.000 запослених. 
Према подацима Министарства привреде, међу 80 предузећа која су сада у поступку анализе и 
припреме јавног позива су и Југословенско речно бродарство, Ласта, Тигар ад, Јат апартмани 
Копаоник, Рад Шумадија, Рудник Ковин, Јумко, Холдинг Каблови Јагодина, Трајал 
корпорација, ФАП корпорација, Технохемија ад Београд, ПИМ ад, Војводинапут - Бачкапут, 
Мостоградња и Издавачко предузеће Рад из Београда. 
Такође, Просвета ад, Застава метал, Фабрика резаног алата Чачак, Симпо Врање, РТВ 
Крагујевац, Слога ДП, Прогрес, Политика ад, Икарбус ад, Славија хотели, Аеродром 
пољопривредна оператива доо, ФАМ ад, Фул протекст из Београда, Желтурист, Гумопластика 
из Бујановца и ЈП ПЕУ Ресавица... 
Када су у питању бање, ту су Термал Врдник, Специјалне болнице за рехабилитацију Гејзер у 
Сијаринској Бањи, Специјалне болнице Жубор Куршумлијска Бања, Специјалне болнице 
Меркур Врњачка Бања, Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања, Специјалне 
болнице Врањска Бања, Специјалне болнице Бања Ковиљача, Специјалне болнице за 
рехабилитацију Бујановац, Специјалне болнице Рибарска Бања, Специјалне болнице Златибор 
Чајетина и Специјалне болнице за неспецифичне плућне болести Сокобања. 
Када је реч о предузећима на КиМ која су у поступку анализе и припреме јавног позива, ту су 
Термоелектране Косово ЈП Обилић, ЕПС Површински копови Косово Обилић, Урбанизам ДП 
Косовска Митровица, Копаоник ДП Лепосавић и Холдинг РМХК Трепча ад. Звечан. 
 

Индустријска производња у паду 
Аутор: Јована Рабреновић 
 
Период стабилног привредног раста се наставља, у целини економски показатељи су добри, а 
изузетак је само августовски пад индустријске производње од 4,3 одсто међугодишње. 
Привредни раст највећи је у последњих десет година, а прати га брзо раздуживање према 
иностранству тако да се јавни дуг смањује. Раст промета у малопродаји прати раст зарада. Бољи 
је салдо платног рачуна него у истом периоду прошле године, јер ће дефицит бити мањи пет 
одсто што је врло добар резултат, оценио је јуче Иван Николић, уредник билтена 
„Макроекономске анализе и трендови” (МАТ) на представљању новог броја. 
– Процењујемо да ће до краја године индустрија да порасте укупно између 2,5 и три одсто што 
је ниже од очекиваног – рекао је Николић додајући да је чак 12 области прерађивачке 
индустрије имало међугодишњи пад. 
Пад је значајан посебно у фармацеутској индустрији, а аутори овог билтена то објашњавају 
великим ремонтом у две фабрике „Хемофарма”. 
Координатор овог билтена, Стојан Стаменковић, сматра да ће раст бруто домаћег производа 
(БДП) бити на нивоу од 4,2 одсто, колико је проценио и Међународни монетарни фонд, али да 

http://www.politika.rs/scc/autor/913/Jovana-Rabrenovic


9 

 

ће наредне године да падне на 3,5 одсто, што је такође пројекција ове међународне 
финансијске институције. 
Николић је оценио да је ниска доступност стана лимитирајући фактор експанзије станоградње. 
Цене станова су и даље високе и недоступне за просечног грађанина. Просечна цена стана по 
квадрату у новоградњи је 1.650 евра, а просечно домаћинство је средином ове године имало 68 
одсто нижу доступност стана у односу на просечно домаћинство 28 чланица Европске уније. 
Цену стана у новоградњи, са чак четвртином, оптерећују трошкови грађевинског земљишта, 
док трошак грађења оптерећује просечну цену новоизграђених станова само са 57,8 одсто. 

 
Наставак преговора са синдикатима образовања сутра 

Уз педагошко звање и већа плата 
Пише: В. Андрић 

 
 
У овом тренутку у Србији 516 људи има неко од четири педагошка звања, а питање 
измене постојећег правилника тек треба да дође на дневни ред. 
     
У Министарству просвете Данасу је речено да је још рано причати о промени правилника док 
Јасна Јанковић, председница Уније синдиката просветних радника, очекује да би ова тема 
могла да буде отворена већ на сутрашњем састанку Министарства просвете и синдиката 
образовања. 
Она каже да је измену Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника у више наврата помињао и министар просвете 
Младен Шарчевић, који је, подсетимо, изнео процену да би између 20 и 25 одсто запослених 
релативно брзо могло да дође до првог звања – педагошког саветника, и тиме обезбеди стартну 
позицију у деветом платном разреду и првој платној групи. 
– Та процена је урађена на основу истраживања које смо спровели када смо радили нов Закон о 
основама система образовања и васпитања. Процена је реална, али се људи нису упуштали у то 
јер звања нису била додатно плаћена. Други разлог је непостојање правила и можда је било 
бојазни да ће директори манипулисати, али сада имамо све елементе да то не може да се деси – 
изјавио је раније у интервјуу за Данас министар Шарчевић. 
Према подацима Министарства просвете из јула, 450 наставника, васпитача и стручних 
сарадника има прво звање (педагошки саветник), 55 друго (самостални педагошки саветник), 
10 треће (виши педагошки саветник), а само једна особа је високи педагошки саветник. Ови 
подаци ће бити ажурирани у децембру, када се заврше започети поступци, кажу у 
Министарству. 
Решење да звање доноси и повишицу плате унето је у закон још пре десетак година, али се 
досад није поштовало. Ограничење да до 25 одсто, од укупног броја запослених наставника, 
васпитача и стручних сарадника у установи може имати неко од звања је урађена спрам 
буџетских могућности, па тако прво звање може да стекне до 15 одсто запослених, друго до пет 
одсто, треће до три, а четврто до два одсто запослених. Правилник је прецизирао да је, ако 
постоји потреба да се овај број повећа, неопходна сагласност Министарства. 
– До сада нисмо причали у којим одредбама би правилник требало да се мења, али је наш став 
да промене не треба да буду на уштрб квалитета. Унија се залаже да процедура за стицање 
звања буде поједностављена, да траје краће и да критеријуми буду јасни. Залагаћемо се и да се 
остави што мање простора директорима да по својој вољи процењују ко ће бити унапређен. 
Апсолутно се слажемо да осам година рада у установи и убудуће буде један од услова за 
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стицање звања педагошки саветник. Звања треба да добију људи који имају искуства, јер су они 
ти који треба да шире нашу мисију у образовању – каже Јанковић. 
Правилник о избору разредних старешина 
Јасна Јанковић каже да је договорено и да се уради правилник о избору разредних старешина, 
који би такође требало да уђу у 9-1 платну групу. Током разговора представника Владе и 
синдиката помињано је да би у тој групи могле да се нађу још неке категорије запослених, међу 
којима су наставници који предају у билингвалним одељењима и они који изводе пет и више 
програма (углавном је реч о наставницима у средњим стручним школама који предају већи 
број предмета). Министар просвете раније је истакао да би у 9-1 групи требало да буду и 
наставници Математичке гимназије, али је отворено питање да ли би та позиција требало да 
важи и за друге који предају у специјализованим средњим школама и одељењима. 
 

 
 

У поступку приватизације остало још 89 предузећа 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: У Србији је у поступку приватизације 89 предузећа, јавни позиви у току су за осам 
фирми, а у поступку анализе и припреме јавног позива је 80 предузећа међу којима су 
Петрохемија, МСК, Телеком Србије, Београдски сајам, Јат техника... 
 
Иако држава још није званично донела одлуку о приватизацији појединих предузећа, она се 
налазе на списку Министарства привреде.  
У току су јавни позиви за предузћа Лука Нови Сад, Хидротехника - Хидроенергетика, Институт 
Гоша, Дунав ад и друга. 
Од укупно 91 предузећа у поступку приватизације која су наведена на сајту Министарства 
привреде, за два велика система су недавно успешно окончани јавни позиви - РТБ Бор (Зиђин) 
и ПКБ корпорацију (Ал Дахра), док је за Ваљевску пивару био неуспешан поступак продаје 
пошто до 5. октобра није стигла ниједна пријава за куповину. 
На дан ступања на снагу новог Закона о приватизацији 13. августа 2014. године, у поступку 
приватизације је било 556 предузећа, од којих је 161 предузеће било у поступку 
реструктурирања. 
Новим Законом о приватизацији укинут је правни институт ''реструктурирање''. 
Министарство привреде је, половином 2016. када је формирана влада, најавило да ће процес 
приватизације бити завршен у мандату владе, то јест до половине 2020. 
У портфолију Министарства привреде је на почетку мандата владе било 186 предузећа у 
приватизацији, која су имала око 45.000 запослених. 
Према подацима Министарства привреде, међу 80 предузећа која су сада у поступку анализе и 
припреме јавног позива су и Југословенско речно бродарство, Ласта, Тигар ад, Јат апартмани 
Копаоник, Рад Шумадију, Рудник Ковин, Јумко, Холдинг Каблови Јагодина, Трајал 
корпорација, ФАП корпорација, Технохемија ад Београд, ПИМ ад, Војводинапут - Бачкапут, 
Мостоградња и Издавачко предузеће Рад из Београда. 
Такође, Просвета ад, Застава метал, Фабрика резаног алата Чачак, Симпо Врање, РТВ 
Крагујевац, Слога ДП, Прогрес, Политика ад, Икарбус ад, Славија хотели, Аеродром 
пољопривредна оператива доо, ФАМ ад, Фул протекст из Београда, Желтурист, Гумопластика 
из Бујановца и ЈП ПЕУ Ресавица... 
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Када су у питању бање, ту су Термал Врдник, Специјалне болнице за рехабилитацију Гејзер у 
Сијаринској Бањи, Специјалне болнице Жубор Куршумлијска Бања, Специјалне болнице 
Меркур Врњачка Бања, Института за лечење и рехабилитацију Нишка Бања, Специјалне 
болнице Врањска Бања, Специјалне болнице Бања Ковиљача, Специјалне болнице за 
рехабилитацију Бујановац, Специјалне болнице Рибарска Бања, Специјалне болнице Златибор 
Чајетина и Специјалне болнице за неспецифичне плућне болести Сокобања. 
Када је реч о предузећима на КиМ која су у поступку анализе и припреме јавног позива, ту су 
Термоелектране Косово ЈП Обилић, ЕПС Површински копови Косово Обилић, Урбанизам ДП 
Косовска Митровица, Копаоник ДП Лепосавић и Холдинг РМХК Трепча ад. Звечан. 
 

Вучић: Решићемо Петрохемију по узору на РТБ Бор и Железару 
Извор: Танјуг/Димитрије Гол 
 
Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је са председником Казахстана 
Нурсултаном Назарбајевом разговарао о могућим партнерима за панчевачку 
Петрохемију и изразио наду да ће се то решити по узору на РТБ Бор, смедеревску 
Железару и ПКБ. 
"Ухватили смо последњи воз за добре односе са Казахстаном. Неки у региону су пре петнаестак 
година имали више смисла за разумевање ове земље и компаније из Казахстана су инвестирале 
у део петрохемијског комплекса у Румунији, али надокнадићемо то", рекао је Вучић за РТС. 
Према његовим речима, ми у то време нисмо схватали шта се у свету збива и нисмо се на време 
укључили у борбу за довођење инвеститора. 
"Али, борићемо се и верујем да је Назарбајев разумео колико је то за нас значајно", казао је 
Вучић. 
Другог дана посете Казахстану Вучић је гост религијске конференције коју Назарбајев 
организује под називом “Верски лидери за сигуран свет“.  
Дефинисани заједнички пројекти у одбрамбеној индустрији 
Министри одбране Србије и Казахстана Александар Вулин и Бејбут Атамкулов 
констатовали су на састанку у Астани да се сарадња две земље у области 
одбрамбене индустрије развија задовољавајућом динамиком. 
Према саопштењу Министарства одбране, Атамкулов је изразио већу заинтересованост за више 
области сарадње, а на састанку су дефинисани заједнички пројекти за наредни период. 
 

 
 

Синдикат ПКБ: Плата и права радника остају иста и у Ал Дахри 
Извор: Н1 
Аутор текста:Бета 
 
Нови власник Пољопривредне корпорације Београд (ПКБ), компанија Ал Дахра 
из Уједињених Арапских Емирата понудиће свим радницима уговор о раду са свим 
правима из важећег колективног уговора за прва три месеца рада на одређено 
време, рекао је председник Самосталног синдиката ПКБ-а Милисав Ђорђевић. 
Он је за агенцију Бета рекао да ће радницима бити понуђен посао на истим радним местима. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
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Све непокретности, зграде, 16.785 хетара земље, пољопривредне машине и сточни фонд од 
17.000 грла говеда пољопривредног комбината ПКБ купила је за око 122,5 милиона евра Ал 
Дахра Србија, регистрована у Иригу, која је кћерка фрима компаније Ал Дахра из Уједињених 
Арапских Емирата. 
"Запосленима који потпишу уговор о преласку у Ал Дахру неће бити ускраћено ни једно право 
које су до сада имали, добиће исту плату са свим додацима, регресом и топлим оброком", рекао 
је Ђорђевић. 
Додао је да ће радници једино изгубити право на обрачун минулог рада од 0,5 одсто годишње 
због преласка у нову фирму јер Закон о раду предвиђа да се минули рад обрачунава само за 
године проведене код последњег послодавца, а не за све године радног стажа. 
Ђорђевић је оценио да ће се тај губитак "испеглати" на тај начин што се запосленима више 
неће одбијати десет одсто од плате по основу закона о умањењу плата из 2014. године због 
фискалне консолидације. 
"У прелазном периоду до 1. фебруара до када ће радници још бити у оквиру ПКБ-а са новим 
власником ће започети преговори о новом колективном уговору", рекао је Ђорђевић. 
Истакао је да ће Ал Дахра имати обавезу да у првој години управљања ПКБ-ом у стални радни 
однос прими 500 радника, а у другој до 1.000 радника. 
ПКБ запошљава 1.706 радника, а према уговору који је Министарство привреде Србије 
потписало са Ал Дахром Србија оптималан број запослених у наредне три године је 1.000 
радника. 
Сви запослени ће добити отпремнину по 450 евра по години стажа, која ће се исплатити из 
купопродајне цене. 
 
 


