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СУБОТИЦА . КОМ 

Хуђи нови председник Савеза самосталних синдиката Суботице 

Извор: Суботица.Ком 

 
У четвртак, 20. фебруара, одржана је Изборна скупштина Савеза самосталних синдиката града 
Суботице, на којој је за председника ове организације у наредних пет година изабран Иштван 
Хуђи, док је Милан Поповић изабран за потпредседника градског Синдиката. 

Овако су одлучила 32 представника синдикалних организација из јавног и приватног сектора 
Суботице, припадници грана метала, здравства, социјале, просвете, управе, пољопривреде, 
текстила, комунално-стамбене делатности који су своје поверење дали програму рада у ком је 
акценат стављен на јачању улоге Синдиката у друштву 

Потписивање и праћење поштовања колективних уговора, повећање броја чланова и 
формирање нових синдикалних организација, рад на побољшању услова рада и безбедности на 
раду, информисање средњошколаца, будућих запослених о синдикалном организовању, 
укључивање и подршка разним хуманитарним, спортским и културним дешавањима, учешће у 
акцијама заштите животне средине, све су то задаци којима Синдикат намерава постати 
видљивији и равноправнији учесник у креирању бољих услова живота и рада својих чланова и 
суграђана 

 

 

Приватизација или распродаја: Куршумлијска бања отишла испод 
цене - 72 € по квм 
 
 
АУТОР: 
Марија Комазец 

Куршумлијска и Врањска бања, некада у власништу ПИО фонда, приватизоване 

су, а купили су их бизнисмени блиски Српској напредој странци, објавио је 

недељник НИН. Приватизација је омогућена променом закона, а квадрат хотела 

продат је испод цене - за 72 евра. Из владе је наглашено да се планира продаја свих 

27 бања у власништву ПИО фонда, због чега је Удружење синдиката пензионера 

поднело кривичне пријаве. 

https://www.subotica.com/
http://rs.n1info.com/journalist200/Marija-Komazec
http://rs.n1info.com/journalist200/Marija-Komazec
http://rs.n1info.com/journalist200/Marija-Komazec
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Чије су бање у Србији? 

Из руку ПИО фонда у руке бизнисмена блиских Српској напредној странци - пут је који су 
прешле Врањска и Куршумлијска бања. Појединости те купопродаје открио је новинар 
недељника НИН, Вук Цвијић. 

"Имамо пример, за сада, да су Куршумлијску и Врањску бању купила предузећа која су 
повезана са влашћу. У једном предузећу, "Планинки", су заправо функционери СНС, а друго 
предузеће "Миленијум" је везано пословима са влашћу и добија најпрофитабилније послове, 
попут Београда на води", наводи Вук Цвијић. 

А профитабилан је био и овај посао, јер су та два предузећа добила бање по нижој цени од 
тржишне. Резултат таквих продаја, биће, тврди Цвијић, слабљење пензионог фонда. 

Увод у приватизацију бања, према писању недељника НИН, била је промена закона 2014. када 
је Управни одбор (УО)  ПИО фонда смањен са 21 на седам чланова, од којих четири поставља 
Влада Србије. Тако стастављен Управни одбор  доноси одлуку да се бање приватизују, што је и 
раније покушавано, али је УО успевао да те одлуке стопира. 

На спорне радње упозоравао је и Валеријан Кадијевић, помоћник директора имовинског 

сектора ПИО фонда. Процес се завршио тако што је добио отказ, а бање су, упркос његовом 

неслагању приватизоване. У телефонском разговору за Н1 Кадијевић је потврдио те чињенице 

и нагласио да је указивао УО ПИО фонда на све незаконитости. 

Представници Удружења синдиката пензионера Србије поднели су кривичне пријаве против 
Управног одбора ПИО фонда, појединачно. 

Према речима Михајла Радовића, члана удружења, упозоравали су их да је то противуставно, а 
овакву продају бања сматра "добрим пленом". 

"Зато ја и кажем да се ради о отимачини овде, да се ради о плену. То је тај први милион који 
добија човек, који је близак одређеној странци. Он га добија кроз паре државе. А ко је користио 
наше бање? Користили су их РХ центри, болнице, значи држава - и она их је довела у ово 
стање", истиче Радовић. 

Фонд је био власник 27 бања, а план државе је да их све прода. 
 

 

 

 

http://rs.n1info.com/Vesti/a508696/Sindikat-penzionera-najavljuje-krivicne-prijave-zbog-privatizacije-banja.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a508696/Sindikat-penzionera-najavljuje-krivicne-prijave-zbog-privatizacije-banja.html
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Радници ПКБ блокирали саобраћај у Београду, траже надокнаду за 
акције у Председништву Србије 
 
Пензионери и бивши радници Пољопривредне корпорације Београд (ПКБ) су и данас у 
Београду протестовали испред Председништва Србије блокадом саобраћаја због тога што им 
није исплаћена надокнада на име акција приликом приватизације тог предузећа.      

Њима су представници Владе Србије у децембру прошле године понудили могућност судског 
поравнања, али до сада обећање нису испунили. 

Удружење 3.000 пензионера и бивших радника ПКБ је додатно узнемирило то што је 13. 
фебруара пети пут одложено припремно рочиште по тужби за исплату те надоканаде коју су 
покренули прошле године. 

Адвокат Удружења Саша Гемаљевић за Бету је рекао да је у децембру судско поравнање најпре 
иницирао шеф посланичке групе СНС Александар Мартиновић, а затим су представници 
Удружења разговарали и са премијерком Аном Брнабић и министром привреде Гораном 
Кнежевићем. Они су рекли да је радницима учињена неправда и да би требало направити 
судско поравнање, али то до сада није реализовано. 

„Претпостављам да су само хтели да умире те људе јер 80 одсто њих су присталице СНС и тако 
купе време до избора“, рекао је Гемаљевић. 

Гемаљевић је рекао да је рочиште одложено „беспотребно и неосновано да би се државно 
правобранилаштво писмено изјаснило о предложеним сведоцима и околностима на које 
требало да се изјасни још 6. сптембра 2019. године“. 

Додао је да је за сведоке предложио тадашњег градоначелника Београда Драгана Ђиласа, као и 
Рајка Мандића, директора тог предузећа 2009. године када је донет спорни закључак владе на 
основу кога су искључили раднике из права на акције. 

Као сведоци предложени су и потписник тог закључка, потпредседник тадашње Владе Србије 
Ивица Дачић, као и актуелни министар привреде Горан Кнежевић и државни секретар Драган 
Стевановић који је потписао један од уговора о приватизацији ПКБ-а јер је отудјен само део 
имовине те фирме. 

Приватизацијом и потписивањем купопродајног уговора са Ал Дахром као продавац се, према 
речима Гемаљевића, појавио сам ПКБ, а изостала је држава Србија због чега уговор није 
валидан. 

Он је рекао да је за сведока предложио и председника Србије Александра Вучића који је 2015. 
године био премијер када је донет закључак да државно правобранилаштво не покреће 
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управне спорове против другостепених одлука Министарства градјевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре којима је ПКБ укњижен као приватни власник имовине, а до тада је ПКБ имао 
право коришћења имовине, а власник је била држава Србија. 

„На тај начин је трасиран пут за будућу приватизацију ПКБ“, рекао је Гемаљевић који је за 
сведока предложио и Војина Лазаревића, одговорно лице у Ал Дахри како би објаснио да ли је 
исплаћена целокупна купопродајна цена и коме је новац уплаћен, обзиром на информацију да 
је усмерен у буџет Србије, иако није потписник уговора“, рекао је Гемаљевић. 

За сведока је, како је рекао, предложио и бившег директора ПКБ Момчила Јоковића да објасни 
под којим је околностима обављена приватизација и коме је дат новац, као и Милана 
Вељовића, потписника споразума којим је целокупни друштвени капитал 2009. године прешао 
у државни, а по тадашњем Закону о приватизацији требало је одвојити 15 одсто за акције 
радницима. 

Гемаљевић је рекао да је за сведока предложио и бившег директора Републичке дирекције за 
имовину Србије Братислава Пејковића да на суду објасни зашто није издвојено радницима 15 
одсто капитала када је друштвени капитал преводјен у државни. 

Пољопривредна корпорација Београд (ПКБ) приватизована је према објашњењу Министарства 
привреде по моделу продаје дела имовине и капитала у власништву Србије и Акционарског 
фонда у зависним друштвима Еко-лаб, ПКБ Агроекономик. Продати део фирме чини око 
17.000 хектара земље, сточни фонд од преко 17.000 грла стоке, пољопривредне машине и друга 
опрема за око 122 милиона евра. 

Министар привреде Горан Кнежевић и представници Државног првобранилаштва јуче су 
саопштили да захтев удужења пензионера ПКБ-а „нема правног основа и да поравнање морају 
да потраже на суду“, као и да је „захтев о вансудском поравнању бивших радника ПКБ-а 
заснован на уговору који је 2009. године потписао бивши градоначелник Београда Драган 
Ђилас са Републиком Србијом о преносу капитала на Град Београд, чиме је бивша градска 
власт директно одузела запосленима право на бесплатне акције“. 

 

https://www.danas.rs/ekonomija/knezevic-obestecenje-od-11-miliona-evra-za-besplatne-akcije-bivsi-radnici-pkb-mogu-da-traze-na-sudu/
https://www.danas.rs/ekonomija/knezevic-obestecenje-od-11-miliona-evra-za-besplatne-akcije-bivsi-radnici-pkb-mogu-da-traze-na-sudu/
https://www.danas.rs/ekonomija/knezevic-obestecenje-od-11-miliona-evra-za-besplatne-akcije-bivsi-radnici-pkb-mogu-da-traze-na-sudu/

