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СЛУЖБЕНИЦА РГЗ: Нисам блокирала 2.000 предмета  
Извор:В. Н. 

 

Реаговање Татјане Самарџије, поводом текста "Шефица катастра блокирала чак 2.000 
предмета" 
ПОВОДОМ текста "Шефица катастра блокирала чак 2.000 предмета", објављеног 1. јуна, 
редакцији "Новости" обратила се Татјана Самарџија, запослена у Републичком геодетском 
заводу. Њено име се не помиње у тексту, у коме се она препознала, те тврди да није премештена 
из катастра у Новом Саду за Инђију, већ за Београд, са дозволом рада у Руми до 30 дана. Такође, 
наводи, она није била шеф Катастра 2, већ само једне јединице у тој служби. 
- Тачно је да се штрајковало четири месеца. Ја као председник Штрајкачког одбора нисам 
радила, а у мом одсуству у време штрајка предмети су прослеђивани мени и доношени у моју 
канцеларију, уместо да их је начелница распоређивала запосленима који нису у штрајку или их 
сама решавала. У мојој канцеларији предмети нису били закључани и не стоје у фиокама, знало 
се где стоји одређена врста предмета. Из моје канцеларије је узимала само поједине предмете 
појединих инвеститора и странака и само поједине од њих решавала - тврди Самарџија. 
Она каже да се у образложењу решења о њеном премештању на друго радно место као разлог 
наводи боља организација рада Сектора за катастар непокретности. У њеном решењу, каже, не 
наводи се нигде блокада 2.000 предмета. 
Она такође тврди да није намерно блокирала рад катастра, тачније поменутих 2.000 предмета.  
 

 

 
 
Отворен нови погон ЈТИ у Сенти 
Припремио Миле Новаковић 

 
Председница Владе Србије Ана Брнабић и председник Покрајинске владе Игор Мировић 
обишли су компанију Japan Tobacco International, у Сенти, у којој је у рад пуштена нова 
производна линија за паковање цигарета, инвестиција вредна три милиона долара. 
Japan Tobacco International (ЈТИ) у Србији послује од 2006, када је купио Дуванску индустрију у 
Сента. Убраја се у најуспешније компаније у нашој земљи, и једина је инострана компанија која 
откупљује домаћи дуван. 
Мировић је овом приликом подсетио да је ЈТИ од доласка на српско тржиште, инвестирала 180 
милиона долара. 
"За нас је најважније да је долазак ЈТИ у Србију значио отварање великог броја сигурних и 
добро плаћених радних места за наше људе", казао је Мировић и додао да је та компанија 
мобилисала још већи број домаћих произвођача дувана, који имају сигуран пласман, а тиме и 
извесну егзистенцију за себе, своје породице и запослене. 
Премијерка Ана Брнабић је нагласила да је у Србији све већи број јапанских инвестиција.  
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Захвалила је компанији ЈТИ што је у нашој земљи препознала потенцијал за улагање и 
поузданог и предвидивог партнера. Брнабићева је додала да је ЈТИ једна од пет компанија које 
највише уплаћују у буџет Србије, и изразила уверење да ће нови погон дати додатни проход. 
Муцуо Иваи, председник дуванске дивизије ЈТ групе, указао је да је фабрика у Сенти једно oд 
постројења са најбољим учинком на глобалном нивоу. Он је навео да је нови погон, који је данас 
отворен, још један корак напред у пословању у Србији. 
Амбасадор Јапана у Србији Ђунићи Марујама се захвалио Републичкој и Покрајинској влади и 
општини Сента на досадашњој подршци. Уверен је да ће ЈТИ додатно развити пословање и дати 
допринос даљем развоју Србије у свима аспектима. 
Церемонији пуштања у рад нове производне линије и обележавања две деценије пословања ЈТИ 
на глобалном нивоу присуствивали су и председник Скупштине Војводине Иштван Пастор и 
представници општине Сента. 
 

 

 

 
 
Јунске аукције: На продају 10 војвођанских предузећа 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
НОВИ САД: Овог месеца на јавном надметању, а по позиву Агенције за лиценцирање стечајних 

упавника, налази се покретна и непокретна имовина десет војвођанских предузећа. Јун је почео 

продајом циглане у Ковину, а завршиће познатом зрењанинском фабриком лекова 

„Југоремедија”. 

Наредног понедељка, 10. јуна, продаваће се непокретна имовина предузећа „Палвилле Инвест” 
ДОО из Суботице, а реч је о четири ламеле стамбно-пословне зграде, у оквиру којих је 49 
станова различитих квадратура, па самим тим и почетних цена. Станови су од 24 до 62 квадрата. 
Осим станова, продају се и пословни простор ресторана с кухињом и фоајеом, спа-центар и 
базен, површине 489,98 квадратних метара, с процењеном вредношћу од 17.600.000 динара. 
Јавно надметање 10. јуна, а одржаће се у том ресторану на Палићу. 
На продају је и стечајна маса АД „Петар Драпшин” Нови Сад, која ће се пред купцима наћи 12. 
јуна у 11 часова у Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Одељење за стечај у Новом 
Саду. 
Продаје се и 25 одсто власничких удела у Привредном друштву „Слободна зона Нови Сад”, а 
почетна цена је 3.900.937,50 динара. Истог дана, 12. јуна, продаје се и покретна имовина АД 
„Алекса Шантић” из Алексе Шантића. Покретна имовина подељена је у пет целина, а у оквиру 
њих су комбајни, хедер за жито, мини-бус, путничко возило, камион-тегљач, цистерна за 
превоз, ватрогасно и теретно возило. Почетна цена покретне имовине је од 396.657,45 динара до 
4.599.073,44, у зависности од броја возила и понуде у свакој целини. Јавно надметање је у 
Агенцији за лиценцирање стечајних управника у Београду. 
Тог дана, 12. јуна, продаје се и имовина Производно-грађевинског и трговинског предузећа 
„Ратекс” д. о. о. из Раткова. На продају је 320 килограма предива полиакрила, 350 килограма 
разног предива, 385 килограма претпредива, као и 215 истог неусловног. У понуди је и 370 
килограма полиестера и 4.000 пари трико-постава за кожне рукавице. Процењена вредност 
робе креће се од 89.010 динара до 392.000, у зависности од количине понуђене робе. 
Опет „Југоремедија” 
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При крају јуна, на јавном надметању поново ће се наћи непокретна имовина Фабрике лекова 
„Југоремедија”, а овога пута почетна цена је 800.000.000 динара. Продаја је заказана за 24. јун у 
12 часова у Великој сали стечајног дужника, а фабрика лекова има површину од 73.586 
квадратних метара. 
Уз фабрику продаје се и једнособан стан, интелектуална својина – жигови и 28 моторних 
возила, као и инвентар и залихе „Југоремедије”. 
После судске одлуке о банкротству, на продаји ће се 17. јуна наћи имовина ДП „Промет” из 
Вршца. Реч је о пословном простору који чине четири трговине у Јасенову, површине 170 
квадратних метара. Почетна цена је 856.948,50 динара, а надметање се одржава у Београду, у 
Агенцији за лиценцирање стечајних управника. 
По трећи пут 24. јуна у Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај у 
Новом Саду, наћи ће се имовина АД „Стаклена башта” из Кањиже. Најважнија имовина тог 
стечајног дужника су непокретности у Кањижи, које чини зграда пољопривреде и осам објеката 
и трафостаница, као и шерст објеката на истој парцели који су ванкњижно власништво тог 
предузећа. У почетној цени су и други објекти, помоћне зграде, силоси, објекти пољопривреде, 
као и непокретна имовина на потесу Велики пашњак, а коју чине некатегорисани пут, насип и 
канал. Почетна цена је 29.019.704,94 динара. 
Непокретна имовина ПД МК „Крзнотекс” Србобран други пут ће се наћи на јавном надметању 
24. јуна у Агенцији за лиценцирање стечајних управника – Центар у Новом Саду. Почетна цена 
за непокретности у Србобрану – три помоћне зграде – је 3.510.811,57 динара. 
Продаја непокретне и покретне имовине Трговачког предузећа на велико и мало „Сонта-
промет” ДП у Сонти продаје се 24. јуна у 11 часова у Агенцији за лиценцирање стечајних 
управника – Одељење у Новом Саду. Почетна цена за пословни простор у Сенти и опреме за 
продавнице у њему је 3.340.850 динара. За објекат трговине, односно продавницу мешовите 
робе у Сонти и опрему у њој, почетна цена је 868.110 динара, док је за самопослугу у том насељу 
почетна цена 1.126.350 динара. 
 
 

Брнабић: Спајање Фијата и Реноа добра вест за Србију 
Извор:Танјуг 

 

СЕНТА: Фијат у Крагујевцу није, нити ће бити угрожен уколико дође до спајања са Реноом, а 

Влада Србије разговара и посредује између синдиката и менаџмента фабрике како би радници у 

најмањој могућој мери били погођени превирањем и трансформацијом фабрике, изјавила је 

премијерка Ана Брнабић 

„У сталној смо комуникацији са представницима синдиката и менаџемнтом, али једно је 
сигурно, а то је да, уколико дође до спајања Фијата и Реноа, то је добра вест за Србију, јер ће то 
бити јача компанија која је најавила да неће бити затварања ниједне фабрике из спектра Фијата 
и Реноа. 
Пре него што је и стигао такав предлог од Фијата, разговарала сам о повећању инвестиција у 
фрабику у Крагујевцу. Ту постоје најконкретнији планови до сада, о којима у овом тренутку још 
не могу да говорим“, рекла је Брнабић. 
Одговарајући на питање Танјуга да ли ће Влада Србије одобрити одлазак радника фабрике у 
Крагујевцу на принудни одмор од 90 дана, о чему је менаџмент Фијата Министарству рада 
упутио захтев и да ли ће радницима бити исплаћен пун износ плате, премијерка одговара да су у 
сталној комуникацији са синдикатом, те да посредују између синдиката и менаџмента.  
Напомиње и да ће ово, у сваком случају, „бити тежа година за Фијат“, због најављене 
трансформације. 
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"Ово ће свакако бити нешто тежа година, јер је година у којој и Фијат има своју трансформацију 
и спајање са Реноом, због чега су тражени ти додатни дани и гледаћемо како можемо да изађемо 
радницима у сусрет да би у најмањој могућој мери били погођени тим превирањем и 
трансформацијом фабрике, али будућност ни на који начин није угрожена“, рекла је Брнабић. 
Каже да су представници синдиката Фијата из Крагујевца на састанку са њом изразили 
забринутост у вези са новонасталом ситуацијом и чињеницом могућег одласка на принудни 
одмор од 90 дана. 
„Мислим да радници, у том случају принудног одмора, немају пуну плату, мислим да је то 65 
одсто плате. Разговарамо и са синдикатима и са менаџемнтом. То је најбоље што могу да вам 
кажем у овом тренутку“, рекла је Брнабић. 
Иначе, уговор између Владе Србије, која у власништву има удео од око 30 одсто, и италијанског 
„Фијата”, истекао је прошле године.  
"Фијат Крајслер аутомобили” (ФЦА) објавио је на свом сајту да би њихова понуда за спајање са 
Реноом прошла без затварања иједне фабрике. Могуће смањење броја радних места се не 
помиње.  
„Фијат” је почетком ове недеље француском произвођачу аутомобила предложио спајање. У 
саопштењу ФЦА наводи се да би заједничка компанија годишње производила 8,7 милиона 
возила и да би дељењем трошкова истраживања, набавке и других активности обе стране 
штеделе пет милијарди евра годишње.  
 

 
 

 
 
 

Стрес на радном месту ПРИЗНАТ ЗА БОЛЕСТ 
Извор:Bankar.me  
 
Светска здравствена организација је у регистар болести увела и "бурноут" односно хронични 
стрес на радном месту. 
Медицински стручњаци су дефинисали три димензије те болести: осећај исцрпљености, растуће 
духовно дистанцирање или негативан однос према послу, те све мањи професионални учинак. 
Напомиње се такође, да се дефиниција "бурноут" односи само на посао не и на друге области 
живота. 
Светска здравствена организација је у свој регистар увела још неке болести, на пример, поред 
игра на срећу и дроге и видео игрице су признате за могућег изазивача зависности. ОВДЕ 
можете прочитати шта се деси пословној жени када подиже децу, ради и покушава да "постигне 
све". 
 

 

 
 
 
 

https://www.blic.rs/biznis/vesti/evo-sta-se-desi-poslovnoj-zeni-kada-podize-decu-radi-i-pokusava-da-postigne-sve/ytcx4gk
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Данас: Држава на губитку ако прода Комерцијалну банку испод 615 
милиона евра 
Аутор:Бета  
 
Држава Србија ће бити на губитку ако прода Комерцијалну банку прода по цени мањој од 615 
милион евра, објавио је дневни лист Данас, а Блиц пише да је држава спремна да банку прода за 
415 милиона евра. 
Министарство финансија у петак је објавило јавни позив за прикупљање изјава о 
заинтересованости за учешће на тендеру за продају акција у Комерцијалној банци, 
који ће трајати до 21. јуна, чиме је започео процес приватизације те банке. 
На продају је понуђено најмање 50,1 одсто укупног броја обичних акција, са могућношћу 
стицања највише 13.997.686 обичних акција што чини укупно највише 83,23 одсто укупног броја 
издатих обичних акција. 
Република Србија је власник 41,75 одсто акција Комерцијалне банке, а како се наводи у јавном 
позиву, током тендерског поступка преузеће и 41,47 одсто акција од ЕБРД-а, ИФЦ-а, немачког 
ДЕГ-а и Сwедфунда. Држава се уговором обавезала да ће откупити акције тих мањинских 
власника банке и то за око 252 милиона евра. 
То је, како наводи "Данас", сигурна зарада за те инвеститоре јер су својевремено уложили 190 
милиона евра, а при томе су неколико година добијали и новац од дивиденди из профита банке. 
"Остаје нејасно да ли у случају да постигнута вредност њиховог удела на тендеру буде већа од 
тога, тај вишак иде њима или остаје држави", пише лист. 
Додаје се да је вредност Комерцијалне банке, према цени акција у петак од 2.800 динара, близу 
400 милиона евра. То значи да државни пакет вреди око 166 милиона евра, а пакет 
међународних фондова 165 милиона евра, скоро 100 милиона мање од оног што им је уговором 
из 2006. гарантовано. 
Према писању данашњег Блица, пола милијарде евра вредност је коју је Влада Србије одредила 
за 100 одсто капитала Комерцијалне банке. 
"С обзиром на то да се на продају нуди највише 83,2 одсто капитала, Комерцијална банка би у 
том случају могла да буде продата за око 415 милиона евра. То је око 15 милиона евра више од 
тренутне тржишне цене ове банке на Београдској берзи", наводи лист. 
Комерцијална банка је у прошлој години остварила добит после пореза 8,4 милијарде динара 
односно 71 милион евра. На крају године имала је укупне депозите у висини 350 милијарди 
динара и капитал 71,5 милијарду динара. Укупна актива банке је повећана за 10 одсто током 
прошле године и достигла 441 милијарду динара. 
 
 

Ђилас: Продаја Комерцијалне банке штетна за Србију 
Аутор:Н1 Београд  
 
Председник Странке слободе и правде Драган Ђилас изразио је оштро противљење продаји 
Комерцијалне банке која је "национални ресурс у финансијском сектору". Он каже да би продаја 
те банке била штетна за Србију. 
"Продајом Комерцијалне банке, државно власништво у финансијском сектору ће се свести само 
на Поштанску штедионицу, односно на око пет одсто укупне банкарске активе, што је значајно 
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испод европских и светских стандарда, а чиме ће се додатно повећати рањивост финансијског 
сектора на кризне ударе", навео је Ђилас у саопштењу. 
Он пита зашто је за Немачку добро да има преко 30 одсто, или Холандију преко 20 одсто 
банкарске активе у државном власништву, а за Србију добро да падне са данашњих 16 
процената на пет. 
Ђилас је истакао да се Странка слободе и правде противи продаји и због тога што очекује да 
Комерцијална банка заврши у рукама инвеститора блиских власти. То се, како наводи, десило и 
са ПКБ-ом, Галеником, Београдом на води, ТВ станицама, комбинатима у Војводини и другим 
државним ресурсима. 
"Уместо што продаје највећу банку у свом власништву, позивамо надлежне у Влади и НБС да 
буду одговорни према грађанима и уведу ред у банкарском сектору кроз увођење обавезе 
банкама да у року од шест месеци ускладе своје процедуре, камате, таксе и провизије са онима у 
ЕУ, а да за пример то прво ураде у државним банкама", рекао је Ђилас. 
Министарство финансија у петак је објавило јавни позив за прикупљање изјава о 
заинтересованости за учешће на тендеру за продају акција у Комерцијалној банци, 
који ће трајати до 21. јуна, чиме је започео процес приватизације те банке. 
 
 

Произвођачи: Киша у ивањичком крају уништила малине, кромпир, 
путеве 
Аутор:Бета  

 

Председник Асоцијације произвођача малина и купина Србије Добривоје Радовић рекао је 
данас да је јутрошњих 116 литара кише по квадратном метру, однело у Златиборско-
Моравичком округу малине с кореном, кромпир, кукуруз, чак и нове асфалтне путеве. 
 Он је апеловао на представнике државних органа да тамо хитно оду, утврде штету и помогну јер 
је "све упропашћено". 
"Ово је четврта непогода за месец дана, поред снега и два пута града. Кишни облак је захватио 
Ивањицу, Лучане део Ариља и Краљево", рекао је Радовић. 
Додао је да је јака киша формирала бујице и спирала земљу, посебно у свеже обрадјеним 
повртњацима. 
"Уништено је све што смо уложили, а не знам како ћемо преживети" , рекао је Радовић. 
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