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"Ласта" и бање чекају купце 
С. Б.   
 

Још 86 неприватизованих предузећа 
У ПОТРАЗИ за купцем у Србији је укупно 86 предузећа. За најатрактивније од њих током 
године ће бити оглашене продаје. Државни секретар у Министарству привреде Драган 
Стевановић је најавио да ће у наредном периоду бити расписани јавни позиви за приватизацију 
"Ласте", "Петрохемије", "Јат технике", "Јат апартмана". Министарство привреде очекује да ће 
врло брзо моћи купцима да понуди и неку од 11 српских бања. 
 
- Тендер за 15 до 20 предузећа из приватизационог портфеља ће бити расписан, онда кад се за 
њих појаве заинтересовани инвеститори - рекао је Стевановић. - У протеклих неколико година, 
приватизациони портфељ од око 560 предузећа, сведен је на 85-86. Мени је драго што са 
аспекта Министарства привреде, приватизација није више тема број један. Сада смо почели да 
причамо о неким другим стварима и да будемо мало више креативни. 
Од укупно 86 неприватизованих фирми, нису све у статусу да могу одмах да буду понуђене. У 
случају њих око 30, тренутно се воде судски процеси. Реч је, пре свега, о имовинским 
проблемима. 
- У портфељу имамо и 11 бања, а очекујемо да ћемо и за њих ускоро почети са објављивањем 
јавних позива за приватизацију - најавио је Стевановић. - Имамо и десетак предузећа на Косову 
и Метохији, али ће њихова судбина бити део општег решења за територију јужне српске 
покрајине. 
"ЈУГОРЕМЕДИЈА" 
НИЈЕ било заинтересованих за зрењанинску фабрику лекова "Југоремедија" у стечају. 
Заказана продаја биће неуспешна, јер нико није уплатио депозит у року предвиђеним огласом. 
Фабрика је нуђена шести пут по почетној цени од 800 милиона динара 
 

 
 

Просечне зараде у Србији у априлу 54.645 динара 
Пише: Бета 

 
 
Просечна нето зарада у Србији за април износила је 54.645 динара, а бруто зарада 
(заједно са порезима и доприносима) 75.441 динар, саопштио је данас Републички 
завод за статистику. 
У поредјењу са истим месецом претходне године, просечна нето зарада већа је за 9,9 одсто 
номинално и 7,1 одсто реално, док је бруто зарада номинално већа за 9,7 одсто, а реално за 6,9 
одсто. 
Раст нето зараде у периоду јануар–април 2019. године, у односу на исти период прошле године, 
износио је 11,3 одсто номинално и за осам одсто реално, док су бруто зараде повећане 11,1 одсто 
номинално, односно 7,8 одсто реално. 
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Медијална нето зарада за април 2019. године износила је 41.773 динара, што значи да је 50 
одсто запослених остварило зараду до тог износа. 
 

24 приватизације: За десет месеци две ослобађајуће пресуде 
Пише: ЦИНС 

 
 
Пет и по година је прошло откако је Александар Вучић, тада први потпредседник 
Владе задужен за борбу против корупције и криминала, објаснио новинарима да је 
истрага спорних приватизација решена. 
Иако је до данас окончано 14 од 24 случаја, одговорност надлежних утврђена је у оштећењу 
само две фирме. Последњи поступци завршени су ослобађањем од кривице, пише ЦИНС. 
Вест да су троје оптужених из Агенције за приватизацију ослобођени кривице у 
случају Технохемија означила је крај половине поступака који се у вези са 24 спорне 
приватизације воде пред тужилаштвима и судовима, као и пето суђење решено ослобађајућом 
пресудом. 
Наиме, у априлу 2019. је Посебно одељење за организовани криминал Апелационог суда у 
Београду ослободило оптужбе Миодрага Ђорђевића, некадашњег директора Агенције за 
приватизацију, Александра Вучетића и Љиљану Млађан, чланове Комисије за предлагање мера 
по извршеној контроли поступка приватизације, да су злоупотребили службени положај. 
Претходно је Виши суд осудио Ђорђевића на две и по године затвора и Вучетића и Млађан на 
по две године, уз меру забране рада од пет година, наводећи да су оптужени знали да купац 
Технохемије, Ристо Гојковић, није испунио уговорне обавезе, али су му својим чињењем 
прибавили корист од скоро 25,6 милиона динара. 
Мање изненађење изазвала је пресуда у случају Заставе електро, када је, у септембру 
2018, Апелациони суд у Крагујевцу ослободио оптужене, чиме је потврдио пресуду Вишег суда 
из новембра 2017. 
За наношење штете фабрици из Раче 2016. су оптужена два члана конзорцијума који је 
приватизовао фабрику – Драган Мостић и Ранко Дејановић, муж Славице Ђукић Дејановић – 
за које се сумњало да су управљањем Заставом електро прибавили противправну корист већу 
од 1,5 милиона динара себи и фирми Дама М. Генерални директор Заставе електро Предраг 
Стевановић и власник ревизорске куће Финеко ревизија, Момир Марјановић, нашли су се на 
оптужници због сумње да су створили услове за извршење кривичног дела. Суђење је 
обустављено за Марјановића услед смрти. 
Према тврдњама тужиоца, Мостић и Дејановић су, преко фирме Дама М, купили половну 
опрему од фирме Унис ТАС за око три милиона динара. Три дана касније Мостић је, као 
заступник Дама М, доставио понуду за купопродају опреме Застави електро и заједно са 
Дејановићем учествовао у доношењу одлуке Управног одбора предузећа из Раче да опрему 
купи за око 200 милиона динара. Тужилац је навео да су створили привид да је реч о легалној 
куповини опреме од Даме М, у власништву Мостићеве мајке, те лажно приказали да су о свом 
трошку извршили инвестиционо улагање. 
Тржишна цена производне линије која је набављена износила је нешто више од 143 милиона 
динара. Застава електро се обавезала да ће опрему купити новцем које ће добити од Фонда за 
развој и компензацијом. 
Виши суд у Крагујевцу је утврдио, а Апелациони потврдио да је набавка производне линије 
делимично исплаћена новцем добијеним од Фонда за развој, тј. да је дато 77,4 милиона од 95,7 
милиона динара вредности кредита, а да нема доказа да је остатак исплаћен. Тужилац није 
доказао да је новац Фонда ненаменски потрошен нити да је фирми Дама Момогућена зарада 
од 54,5 милиона динара. Куповина опреме није нанела штету предузећу, закључује суд. 

https://www.cins.rs/srpski/news/article/24-privatizacije-za-deset-meseci-dve-oslobadjajuce-presude?utm_source=MEDIJSKA+LISTA&utm_campaign=1ac96c058b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_25_12_58&utm_medium=email&utm_term=0_1d1577dafd-1ac96c058b-156804941
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Ранко Дејановић, Драган Мостић и Небојша Банковић су 2006. године купили 70 одсто 
капитала фирме. Након продаје, радници Заставе електро су указивали Савету за борбу против 
корупције на проблеме у пословању нових власника, а Савет се даље обраћао тадашњем 
премијеру Мирку Цветковићу, како би скренуо пажњу на кршење закона у овој приватизацији 
и неизвршавање уговорних обавеза, на штету фабрике и запослених. 
Након штрајка радника због неисплаћених зарада Ранко Дејановић је одлучио да фирму врати 
радницима. Јужнокореска компанија Yура купила је Заставу електро у априлу 2010. за три 
милиона евра и данас производи електричну и електронску опрему за моторна возила. 
Фирма Застава електро отишла је у стечај у мају 2011, а из Агенције за привредне регистре је 
обрисана у јуну 2017. 
Бивши директор зрењанинског Предузећа за ремонт и производњу шинских возила –
 Шинвоз, Драган Јевтовић, такође је правоснажно ослобођен оптужби за малверзације током 
приватизације. 
У случају Извоза шећера у ЕУ вођена су два судска поступка против одговорних лица у 
фирмама МК Цоммерце и Воћар лутка, у којима су донете одлука о одбачају оптужнице и 
ослобађајућа пресуда. 
Наиме, у септембру 2000. године Европска унија (ЕУ) је отворила тржиште за произвођаче 
шећера са подручја Србије и Црне Горе, дозвољавајући привредницима да извозе по 
преференцијалном систему – без рестриктивних мера и царинских оптерећења. Непуне две 
године касније из ЕУ су упозорили да се однос увезене и извезене робе и оне која је у том 
тренутку могла бити произведена у Србији и Црној гори драстично разликује. Савет за борбу 
против корупције сумњао је да су фирме остваривале двоструку зараду тако што је шећер из ЕУ 
увожен по субвенционисаним ценама, а потом препакиван и лажно декларисан поново 
извожен у ЕУ по повлашћеној бесцаринској тарифи. 
Пријаве и оптужнице у вези са извозом шећера нису истраживане као један предмет, већ су се 
односиле на појединачне случајеве. 
 


