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Вучић: У наредних 10 дана стиже 100 милиона долара из УАЕ 
Извор: Тањуг  

 

Први потпредседник владе Александар Вучић изјавио је да ће у наредних десет дана стићи првих 100 
милиона долара инвестиција из Абу Даби Дивелепмент фонда. Овим новцем ће се покрити 
наводњавање 25.000 хектара земље 

Србија ће у наредних десет дана добити првих 100 милиона евра из Абу Даби Дивелопмент 
фонда за навођњавање, изјавио је у недељу први потпредседник Владе Србије Александар 
Вучић. 

Реч је о кредиту на 20 година, са пет година грејс периодом, и каматом од 2,5 одсто, казао је 
Вучић у обраћању члановима СНС у просторијама странке у Крушевцу. Он је објаснио да ће се 
овим кредитом покрити 25.000 хектара земљишта најмодернијом опремом за наводњавање. 

Вучих је најавио да ће наредних дана бити потписан и меморандум о разумевању, а затим у 
наредних шест недеља и уговор са компанијом Мубадала о центру за истраживање. 

Ова компанија би уложила у тај центар око 400 милиона евра, додао је Вучић.  

Говорећи о новим инвестицијама, први потпредсендик владе је казао да очекује и отварање 
фабрике Бош у Шимановцима у новембру. 

"У новембру би једна финска компанија која се бави производњом каблова за аутомобилску 
индустрију могла да отвори првих 500 радних места, а очекујемо да ће до краја следеће године 
да се отвори још 1.000", казао је Вучић. 

Он је изразио очекивање да ће Мерцедес ући у Икарбус, а како је рекао, нада се и у ФАП, 
истакавши да Србију очекује много нових инвестиција. Вучић је приметио да су за Србију вести 
једино када су лоше и када имају негативистички приступ, и да је за Србију још увек важнији 
приступ критковања него када се отварају нове фабрике и када се нешто ради. 

- Ја са презиром гледам на оне које потцењују странце, потцењују некога ко је муслиман или 
припада некој другој нацији, то је за мене застрашујуће, јер они доносе огроман новац и знање 
- рекао је Вучић на ТВ „Пинк“. 
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Он је казао да ће у наредним данима разговарати са премијером Дачићем да се заустави 
запошљавање у јавној администрацији - да то буде сведено на 50 људи годишње. 

Вучић је најавио први лет „Ер Србије“ за Абу Даби 26. октобра и истакао да ће на летовима 
наше авио-компаније бити најбољи ентеријер авиона у Европи. 

- Биће бољи ентеријер него у „Луфтханзиним“ авионима, што је фасцинантно - оценио је 
Вучић. 

ЕКОНОМСКЕ МЕРЕ ИМАЈУ ПОДРШКУ ВЛАДЕ 

Први потпредседник владе Александар Вучић изјавио је у недељу да ће у наредним данима 
бити предложене економске и друге мере, међу којима и оне које ће предложити министар 
финансија, и да ће оне имати подршку читаве владе. 

"Неке од тешких ствари које ћемо предузет, ових дана ћемо предложити, а и оно што министар 
финансија буде предложио имаће пуну подршку и председника владе, и моју, и нашу", рекао је 
Вучић обраћајући се члановима СНС у Крушевцу. 

Он је додао да то неће бити лаке ствари, да се морају направити огромни кораци да би се 
кренуло напред, али и да је уверен да грађани то виде и разумеју. 

СНС као најодоговорнија снага у друштву, рекао је Вучић, мора да води рачуна о напретку и 
модернизацији, да се не стаје пред тешким одлукама и да се не размишља о рејтингу и 
популарности, "већ како Србију да извучемо из кризе". 

Вучић је рекао да је Србија била у ситуацији као Грчка и Шпанија пре четири године, али да 
тадашње руководство то није хтело да призна грађанима и никакве реформе није спровело. 

Он је додао да Грчка сада излази из кризе, следећа година у тој земљи ће бити година 
индустријског раста, али и да се плаши да је Србија доведена у ситуацију да без предузимања 
тешких мера буде у горем стању него Грчка. 

Вучић је поручио да, ако неко не разуме потребу и тежину мера које ће бити предузете, да са 
тим проблема нема и да увек може да буде смењен... 

"За нас је најважније да имамо легитимитет и подршку грађана и желим да верујем да грађани 
знају да су ово исправни кораци, као и да ништа не пада с неба", рекао је Вучић. 

 

 

 

 

 



 

 

ММФ предлаже Србији: И жене и мушкарци у пензију са 67 година  

Аутор:Сузана Лакић  

 

И жене и мушкарци требало би да иду у пензију са 67 година. Овако ММФ види пензијску 
реформу у Србији, о чему је Зузана Мургасова која предводи мисију, приликом своје последње 
посете и обавестила Владу, сазнаје “Блиц”.  

Када би ресорна министарства финансија и рада, прихватила овај предлог, за одлазак у пензију 
у Србији мушкарци би морали да раде две године дуже него данас, а жене седам. Синдикати, 
али и Министарство рада томе се противе, тврдећи да Србија има економске и демографске 
специфичности и да нас ММФ не може третирати као остале европске земље.  

У ПИО фонду за „Блиц“ кажу да нису преговарач са ММФ, али подсећају да је измена услова за 
одлазак у пензију већ почела - по садашњем закону граница ће се све до 2023. померати сваке 
године, по четири до шест месеци. Практично, за десет година, мушкарци ће одлазити у 
пензију ако испуне услов да имају минимум 58 година живота и 40 година стажа, а жене 58 
година и 38 година стажа. У односу на ову годину мушкарци ће 2023. за одлазак у пензију 
морати да буду четири године старији, а жене пет.  

У Министарству рада не крију да је ресорни министар Јован Кркобабић против изједначавања 
услова пензионисања за жене и мушкараце.  

- Положај жена у Србији је специфичан, не постоје ни економски, ни социјални услови да жене 
раде до 65 године старости, а да не говоримо о томе колико је граница оштра - кажу у 
министарству које води Кркобабић.  

Ранка Савић, председник Асоцијације слободних и независних синдиката тврди да је и на 
састанцима са бившим шефом мисије ММФ за Србију Албертом Јегером могла чути како би се 
у пензију требало ићи са 67 година.  

- Аргумент је био да је то европски просек, али ја питам да ли се наши радници могу 
изједначити са европским. Ми смо имали санкције, бомбардовање, отпуштања, низак стандард, 
а све су то стресови који скраћују животни век - каже Савић. Никола Алтипармаков, члан 
Фискалног савета изричит је да су пензијске реформе неопходне. Он додаје и да због 
економских и демографских проблема Србије промена пензионог система мора бити и бржа и 
ефикаснија.  

У Министарству финансија нашем листу јуче нису могли рећи ништа више осим тога да ће 
Влада Србије морати да постигне сагласност о реформи пензионог фонда до средине 2014. 
године.  
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Зебња због става ММФ о пензијама  

Аутор:Горица Авалић  

 

Уколико Србија усвоји препоруке ММФ-а и подигне старосну границу за одлазак у пензију на 
67 година и уколико се у исто време усвоји и закон о раду који би олакшао отпуштања, много 
радника могло би да остане без посла, а самим тим и без много могућности да дочека пензију, 
сматрају стручњаци.  

С друге стране, стручњаци верују да подизање границе за одлазак у пензију неће много 
побољшати финансијско стање система.  

 
- Када би се већ сутра подигла старосна граница за одлазак у пензију на 67 година, то би 
финансијско стање државе побољшало за мање од један одсто. Становништво стари, а људи 
дуже живе, па би зато требало и дуже да раде, али овакав систем не може да функционише у 
државама у којима је стопа незапослености висока - каже за “Блиц“ економиста Зоран Попов.  

 
Да би ове промене имале смисла, сматра он, Србија би морала да има барем два и по запослена 
на једног пензионера.  

 
- Пошто ми имамо 1,7 милиона пензионера, потребно нам је више од четири милиона 
запослених да би овај систем функционисао, а ми толико немамо ни становника. Подизање 
старосне границе неће много помоћи пензионом систему и буџету Србије. Направиће се пауза 
од две, три године у току којих ће бити мање пензионера, а онда ће поново почети масовни 
одласци у пензију. Веће ефекте имала би измена дела закона о бенефицираном радном стажу, 
јер бисмо без ње могли да дођемо у ситуацију да нам полицајци раде 53 године, а радници у 
фабрикама, возачи, чиновници и други 14 година дуже - каже Попов.  

 
И Зоран Михајловић, потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије, сматра да Србија 
не сме да преписује решења која функционишу у развијеном делу Европе када услови живота и 
рада код нас и код њих нису ни слични.  

 
- Замислите конобара који у 67. години у руци држи послужавник са пићем и по цео дан на 
ногама служи госте, рудара који и са 60 година иде у јаму, или радника који и у тим годинама 
ради на фабричкој траци - каже Михајловић. Он сматра да људи у тим годинама за већину 
послодаваца нису довољно продуктивни.  
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Вучић: Економске мере ће бити предложене наредних дана  

Извор:Танјуг  

 

Први потпредседник владе Александар Вучић изјавио је данас да ће у наредним данима бити 
предложене економске и друге мере, међу којима и оне које ће предложити министар 
финансија, и да ће оне имати подршку читаве владе. 

- Неке од тешких ствари које ћемо предузет, ових дана ћемо предложити, а и оно што министар 
финансија буде предложио имаће пуну подршку и председника владе, и моју, и нашу - рекао је 
Вучић обраћајући се члановима СНС у Крушевцу.  

  Он је додао да то неће бити лаке ствари, да се морају направити огромни кораци да би се 
кренуло напред, али и да је уверен да грађани то виде и разумеју. 

СНС као најодоговорнија снага у друштву, рекао је Вучић, мора да води рачуна о напретку и 
модернизацији, да се не стаје пред тешким одлукама и да се не размишља о рејтингу и 
популарности, “већ како Србију да извучемо из кризе”. 
Вучић је рекао да је Србија била у ситуацији као Грчка и Шпанија пре четири године, али да 
тадашње руководство то није хтело да призна грађанима и никакве реформе није спровело. 
Он је додао да Грчка сада излази из кризе, следећа година у тој земљи ће бити година 
индустријског раста, али и да се плаши да је Србија доведена у ситуацију да без предузимања 
тешких мера буде у горем стању него Грчка. 
Вучић је поручио да, ако неко не разуме потребу и тежину мера које ће бити предузете, да са 
тим проблема нема и да увек може да буде смењен... 
  - За нас је најважније да имамо легитимитет и подршку грађана и желим да верујем да 
грађани знају да су ово исправни кораци, као и да ништа не пада с неба - рекао је Вучић.  

  Вучић је изјавио и да ће Србија у наредних 10 дана добити првих 100 милиона евра из Абу 
Даби Дивелопмент фонда за навођњавање. Реч је о кредиту на 20 година, са пет година грејс 
периодом, и каматом од 2,5 одсто, казао је први потпредседник Владе.  

Он је објаснио да ће се овим кредитом покрити 25.000 хектара земљишта најмодернијом 
опремом за наводњавање. 
Вучић је најавио да ће наредних дана бити потписан и меморандум о разумевању, а затим у 
наредних шест недеља и уговор са компанијом Мубадала о центру за истраживање. 
Ова компанија би уложила у тај центар око 400 милиона евра, додао је Вучић. 
Говорећи о новим инвестицијама, први потпредсендик владе је казао да очекује и отварање 
фабрике Бош у Ссимановцима у новембру.  

- У новембру би једна финска компанија која се бави производњом каблова за аутомобилску 
индустрију могла да отвори првих 500 радних места, а очекујемо да ће до краја следеће године 
да се отвори још 1.000 - казао је Вучић. 
  Он је изразио очекивање да ће Мерцедес ући у Икарбус, а како је рекао, нада се и у ФАП, 
истакавши да Србију очекује много нових инвестиција. 
  Вучић је приметио да су за Србију вести једино када су лоше и када имају негативистички 



приступ, и да је за Србију још увек важнији приступ критковања него када се отварају нове 
фабрике и када се нешто ради.  

  Крушевачки “14. октобар” је заједно са Фабриком аутомобила Прибој (ФАП), Првом 
петолетком и Фабриком каблова једно од четири предузећа у којима ће се прво завршити 
“лажна прича” о реструктурирању и пропадању предузећа, изјавио је Вучић.  

  - Питање Индустрије машина и компонената (ИМК) ‘14. октобар’ је најтеже питање за Србију 
зато што су претходне власти уништиле предузеће, разориле га, фабрика де факто не ради, 
сналазили смо се, помагали преко Колубаре и на различите начине, да негде нешто уђе у ту 
фабрику - рекао је Вучић у Ћићевцу.  

  Он је прецизирао да ће се решење за ове четири фабрике покушати пронаћи у проналажењу 
стратешког партнера који би уложио новац и подигао та предузећа.  

Директор те фабрике Драги Несторовић рекао је новинарима да је у разговору са првим 
потпредседником владе договорено да ће се предузети све мере како би се омогућила 
реализација договорених послова.  

Он је напоменуо да је реализација тих уговора до сада била спорна, због статуса предузећа. 
У овом тренутку, додао је он, разрађује се да ли ће “14. октобар” променити статус као целина 
или само поједини делови фабрике.  

- ИМК "14. октобар" у овом тренутку мора да промени свој статус да би могао да склапа уговоре 
оо техничкој сарадњи - изјавио је он. 
  Несторовић је рекао да за сада на видику нема стратешког партнера који би купио Индустрију 
машина и компоненти.  

Он је рекао да је Вучића упознао са тренутним стањем у фабрици, нивоом уговорених послова и 
могућностима њихове реализације, као и о потписаним уговорима о техничкој сарадњи.  

 

 

 

 

 

Чиме надокнадити мање порезе на плате 

Autor: Ј. Рабреновић 
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Само повећање ПДВ може да покрије знатнији пад прихода од доприноса, док је потенцијал 
пореза на имовину и на добит знатно мањи 

Како год да се окрене, нови министар привреде Саша Радуловић наћи ће се на великим мукама. 
Удружења послодаваца „притискају” га да смањи намете на зараде, што је, уосталом, и њему 
било блиско, а, с друге стране, с многих страна стижу му упозорења да би такав потез направио 
ненадокнадиву штету јавним финансијама. 

Државна каса би била ускраћена за 200 милијарди динара, колико је партија Уједињених 
региона  израчунала. Додатно, замера му се што нема јасног плана како да се тај минус 
надокнади. 

Неизвесно је да ли повећање ПДВ-а, порез на имовину и дохоци од капитала могу да 
„испеглају” новостворени минус у каси. 

Милојко Арсић, професор Економског факултета у Београду, каже да радикално смањење 
пореског оптерећења зарада сада није наш приоритет. По његовој рачуници, пад прихода због 
смањења доприноса  био би нешто мањи него по рачуници УРС-а, али и даље врло висок, па би 
га било тешко надокнадити повећањем других пореза. 

Билансно, само повећање ПДВ има потенцијал да покрије знатнији пад прихода од доприноса, 
док је потенцијал пореза на имовину и на добит знатно мањи. 

– Садашњи период је крајње неповољан за знатније смањење фискалног оптерећења рада. 
Према методологији која се примењује у закону о буџету, фискални дефицит ће у овој години 
износити 5,5-6 одсто БДП-а, а, ако би се применила међународна методологија, дефицит би 
био већи од седам одсто БДП-а. Највећи дефицит у централној и источној Европи. Осим тога 
постоје многобројни ризици у банкама и јавним предузећима који могу да у овој и наредној 
години додатно повећају јавни дуг и фискални дефицит. Јавни дуг ће крајем године износити 
65 одсто БДП-а, држава ће се се све теже и скупље задуживати, па је могућност банкрота 
реална. У таквим околностима, пореска реформа, чак ни у кратком року не сме да утиче на 
повећање фискалног дефицита – сматра Арсић. 

По Арсићу, наговештена пореска реформе има слабости и са становишта утицаја пореза на 
повећање запослености и раст привреде. Реформа којом би се евентуално високи порези на рад 
заменили високим порезима на имовину и приходе од капитала не би била добра ни за 
дугорочни раст запослености и привредне активности. 

Високи порези на капитал смањују инвестиције, а без инвестиција нема запошљавања ни раста 
привреде. Није добро ни да се знатно повећа порез на профит, јер би се тиме грубо нарушио 
принцип предвидивости услова пословања. 

Такође, није добро да Србија у кратком року иде из једне крајности, у којој је најмање 
опорезивала дохотке од капитала, у другу крајност у којој би порези на капитал у њој били 
највећи у региону. 

Знатније повећање пореза на имовину и приходе од капитала имало би утицај и на структуру 
привреде. Садашње високо оптерећење рада  погађа радно интензивне делатности као што су 
текстилна индустрија, индустрија софтвера, док би високи порези на имовину и приходе од 
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капитала погодили капитално интензивне делатности као што су пољопривреда, прехрамбена 
индустрија, енергетика, телекомуникације. Укратко, у свим гранама које наводимо да су наша 
развојна шанса. 

– У демократском друштву је важно да порези буду прихваћени од стране пореских обвезника 
као правични и фер, у супротном ће грађани одбити да их плаћају, а то би за последицу имало 
раст фискалног дефицита. У том контексту није реално да се у Србији знатније повећају 
приходи од пореза на имовину. Порески приходи од пореза на имовину могу да се повећају 20-
30 одсто, али није реално да се повећају за неколико пута. Порези на имовину су 
најнепопуларнији. Свуда у свету релативно су ниски, са изузетком неколико најбогатијих 
земаља (Британија, скандинавске земље) – каже Арсић. 

У Србији постоји додатни проблем – што не постоји чврста веза између имовине коју поседују 
грађани и доходака које остварују. Велики део пољопривредног земљишта у поседу је 
непродуктивних, крајње сиромашних грађана, укључујући и старачка домаћинства, који су 
неликвидни и једноставно не би могли да плате високе порезе. 

Станови у Србији су откупљени по субвенционисаним ценама. Куће су финансиране кредитима 
које је обезвредила инфлација или привременим радом у иностранству. Због тога многи 
грађани не би могли да плаћају високе порезе на имовину, док би други одбили да плаћају 
такве пореза оцењујући их као неправедне. 

Мало или много 

Арсић наводи да фискално оптерећење рада у Србији, мерено према стандардној међународној 
методологији, износи око 39 одсто, а не 64,5 одсто, као што се у јавности наводи. То је високо за 
земљу на нивоу развијености Србије, али ипак мање од просека земаља ОЕЦД, где је око 42 
одсто. 

 

Држава још снима јавна предузећа 

Autor: Ј. Рабреновић 

 

У врху листе 198 највећих губиташа налазе се „Србија гас”, „Железнице Србије”, „Петрохемија”, 
„Путеви Србије”…  



 

Министарство привреде проследило је образац такозване личне карте свим јавним 
ипредузећима у реструктуирању које треба што пре да попуне. У њима се на више различитих 
табела траже не само општи подаци, већ и целокупна потраживања. 

Ти подаци, према обећању министра привреде Саше радуловића, знаће се у октобру. Биће јавно 
саопштени на једној конференцији, а сви привредници биће позвани да предложе решења. 

„’Личне карте’ се раде како би се утврдило њихово финансијско стање, имовина, обавезе, ко су 
купци, добављачи, то јест како изгледа ’крвна слика’ тих предузећа.Урадићемо то за сва јавна 
предузећа. Ићићемо и на локални ниво, као и у сва предузећа за која је задужена Агенција за 
приватизацију, у којој има 615 привредних субјеката, који запошљавају 102.000 људи”, казао је 
Радуловић додајући да ће се поштовати законски рок да предузећа у реструктурисању могу да 
„преживе” до последњег јунског дана 2014. године. 

Тешко је поверовати да је 13 година, колико би требало да трају промене у Србији, прављење 
„личне карте” предузећа у надлежности државе сада посао без кога се не може. Шта се, 
уосталом, о њима не зна. Опште је познато да су такве „личне карте” прављене више пута, 
практично са сваком новом владом. Било је пописа, нуђена су решења. Од новог министра 
привреде, чији су ранији ставови о тим предузећима, па и субвенцијама која су добијала од 
државе, били врло радикални – гаси, сеци, очекивало се да одмах предложи решење. Обећао је 
да ће то учинити за месец дана. Да се дотле, што би рекли, с њима упозна изнутра. Не само због 
њихових очајних биланса стања јер  успеха мало које од њих има, већ што у њима ради више од 
100.000 људи. Никоме, па ни министру Радуловићу, не може да буде свеједно шта ће се сутра 
догодити на социјалном плану ако већи део тих људи остане без посла у релативно кратком 
времену. 

А да ће бити тешко – биће. О томе најбоље сведоче подаци о томе да је привреда уСрбијијеу 
2012. годинипословаласаукупнимгубиткомод 63 милијардединара, анајвећидеотихгубитака – 
87 одсто, направиласујавнапредузећа. Према подацима Агенцијезапривреднерегистре,њихов 
укупан губитак у 2012. достигао је 54 милијарде динара, што је седам пута више у односу на 
претходну годину. 
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У врху листе 198 јавних предузећа која су губиташи налази се „Србија гас”,који има 35 
милијарди динара губитка, следе га „Железнице Србије” са 16, „Петрохемија” са 12 и „Путеви 
Србије” са минусом од око осам милијарди динара. 

У Унији послодаваца Србије не пропуштају прилику да укажу да им јавна предузећа на разне 
начине загорчавају живот – све до гурања у стечај. Не поштују уговоре, обављене послове и 
испоручену робу не плаћају редовно, сеју неликвидност и блокирају рачуне. Предузетници 
често воде маратонске судске спорове како би дошли до својих пара. 

,,Ако не подмитиш, не можеш добити посао, али ни зарађени новац, па мораш да се тужиш.” 

Збогтога је приватни сектор приморан да се задужује углавном краткорочним позајмицама, 
које су и најскупље, што га гура у још дубље потонуће: 

– Позајмљивање српске привреде у оваквим условима више не производи позитиван ефекат, 
јер из позајмљених средстава она више није у могућности да направи резултат који је већи од 
трошкова – указује Ружица Стаменковић, регистраторка финансијских извештаја и бонитета у 
Агенцији за привредне регистре. 

Реалном сектору српске привреде много сежури. Привредници одавно вапе да се што пре 
заустави разорно деловање државних предузећа, али,по речима Милана Глишића, асистента на 
београдском Економском факултету, тај тежак посао ипак ће морати да почне детаљним 
снимањем стања у свакој државној фирми понаособ. Јер, потпуна слика не може да се стекне из 
годишњих финансијских извештаја. 

– Ипак, већ сада је могуће предузети неколико општих мера које би сигурно допринеле 
стабилизацији финансија и побољшања профитабилности државних предузећа – уверен је 
Глишић. – Реч је о професионализацији менаџмента, ограничавању злоупотребе политичког 
утицаја на пословање, промени ценовне политике у случајевима у којима је то могуће, 
пооштравању контроле трошкова пословања, а поготово трошкова зарада и трошкова 
материјала, инсистирању на јавним набавкама и подизању ефикасности наплатепотраживања. 

 

Тражимо стране, а не ценимо домаће инвестиције 

Autor: С. Деспотовић 

 

Улагања наших привредника годинама су већа од страних, јер домаћу привреду „носи” 220.000 
предузетника и око 107.000 малих фирми 

Већ годинама трчимо за страним инвестицијама очекујући од њих развој, више радних места, 
бољи стандард. Заборављамо на чињеницу да се ниједна земља на свету није развила туђим 
кредитима. Отуда и питање – где су у томе домаће инвестиције. Нису ли потцењене, јер су, 
тврде економисти и привредници, годинама вишеструко веће од страних. 
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Тако Милан Кнежевић, председник Асоцијације малих и средњих предузећа, наводи да је 
домаћа привреда прошле године инвестирала чак 2,4 милијарде евра, док економиста 
Мирослав Здравковић упозорава да је тешко израчунати колико тачно износи укупна вредност 
домаћих инвестиција, али да су свакако битно веће од страних и да ће према најгрубљим 
проценама ове године достићи око четири милијарде евра. Поређења ради, стране инвестиције 
су у првих шест месеци ове године износиле тек нешто више од пола милијарде евра. 

Па зашто се онда о домаћим инвестицијама мање прича? Да ли зато што је реч о улагањима 
малих међу којима нема звучних имена? А свакако се ради о фирмама које запошљавају велики 
број људи у нашој земљи. 

– Осим што су веће, домаће инвестиције су и квалитетније јер иду углавном у производњу и 
стварање нове вредности, а стране често иду у финансије. Чак 60 одсто овогодишњих страних 
инвестиција отишло је у финансијски сектор. Закључак је да је домаћа привреда највећи улагач 
у Србији – наводи Кнежевић, који је и власник конфекцијске куће „Модус”. 

– То су инвестиције свих нас – малих и средњих бизниса. Треба рећи да српску привреду носе 
220.000 предузетника и око 107.000 малих и средњих предузећа. Неће страни инвеститори 
донети развој, већ мала привреда која свакодневно инвестира у нове послове и текуће 
пословање – наводи он. 

По њему, за Србију је још поразнија чињеница што домаћи и инострани инвеститори немају у 
шта да уложе паре. 

– Ја, на пример, имам новца за улагање, али немам где да инвестирам. Неколико је разлога за 
то. Један велики део тржишта узели су монополисти, а ту је и сива економија која заузима 
велики део промета робе и услуга, понегде и до 50 одсто. Када сам тај податак изложио 
Доминику Строс-Кану, он је био у шоку – објашњава Кнежевић. 

Да се много већа пажња мора посветити домаћим инвеститорима, сматра и Драгољуб Рајић, 
председник Уније послодаваца, која великим делом окупља мала и средња предузећа. 

– Прва база улагања увек су домаћи инвеститори и њима се мора посветити пажња. Страни су 
на дугом штапу. Када на листи конкурентности паднете на 101. место, као што се нама ове 
године догодило, страни инвеститори то виде и закључују да смо једна од најлошије 
рангираних европских земаља – објашњава Рајић. 

Велики проблем је, каже он, пад тражње на нашем тржишту, што је препрека даљим домаћим 
инвестицијама. 

– Домаћим инвеститорима, а и страним, овде се исплати да улажу само уколико своје 
производе извозе. У таквој ситуацији се морају и даље олакшавати услови пословања и 
смањивати намети, јер другог начина за покретање привреде нема – закључује Рајић. 

Цела прича о домаћим и страним инвеститорима недавно је добила и политичку конотацију 
изјавом Томислава Николића, председника Србије, који је рекао да су домаћи инвеститори у 
лошијем положају од страних и да добијају мање новца за отварање радних места. То је 
демантовано, јер новац за радна места, до 10.000 евра по човеку, добијају и једни и други без 



разлике да ли су домаћи или страни инвеститори. Све зависи од тога у које се гране паре улажу. 
До сада је ове подстицаје од државе добило 140 домаћих и 117 страних инвеститора. 

 

  

 

 

ВУЧИЋ: Стиже 100 милиона евра из Абу Дабија 

Аутор: Е. Д.  

Ћићевац - Србија ће у наредних десет дана добити првих 100 милиона евра из Абу Даби 
Дивелопмент фонда за наводњавање, рекао је јуче први потпредседник Владе Александар 
Вучић. Он је истакао како је реч о кредиту на 20 година, са пет година грејс периодом, и 
каматом од 2,5 одсто. Овај кредит би, како је нагласио Вучић, покрио 25.000 хектара земљишта 
најмодернијом опремом за наводњавање.  

Вучић је најавио да ће наредних дана бити потписан и меморандум о разумевању, а затим у 
наредних шест недеља и уговор са компанијом Мубадала о центру за истраживање, у који би 
ова компанија уложила 400 милиона евра. Вучић је јуче најавио како ће крушевачки „14. 
октобар“, ФАП, Прва петолетка и и Фабрика каблова бити прва четири предузећа у којима ће се 
прво завршити „лажна прича“ о реструктурирању и пропадању предузећа. „Питање Индустрије 
машина и компонената је најтеже питање за Србију зато што су претходне власти уништиле 
предузеће, разориле га, фабрика де факто не ради, сналазили смо се, помагали преко Колубаре 
и на различите начине, да негде нешто уђе у ту фабрику“, рекао је Вучић у Ћићевцу.  

 

 

 

Више од 200 радника стакларе добило отказ  

- Љут сам на државу која више брине о ЛГБТ паради него што се бави оваквим 
случајевима - каже председник Самосталног синдиката "Српске фабрике 
стакла" Живојин Матејић 
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У “Српској фабрици стакла” (СФС) из Параћина 217 запослених проглашено је технолошким 
вишком и сви ће у понедељак добити решења о престанку радног односа уз исплату 
отпремнине од 160 евра по години радног стажа. 

Радници који су остали без посла углавном су радили у погону ручне производње 
стакла, који је угашен у фебруару ове године. 

- У питању су невољници од којих већина има још много до пензије и они су у 
правом шоку, иако су овако нешто могли да очекују. Синдикати су били немоћни да ма шта 
учине. Фабричко руководство бави се инвестицијама и за бригу о радницима ту нема места. 
Љут сам на државу која више брине о ЛГБТ паради него што се бави оваквим 
случајевима - каже председник Самосталног синдиката СФС Живојин Матејић. 

Ручна производња угашена је фебруара ове године, када је пословодство наложило престанак 
рада пећи за производњу уложака за термос боце. Један од разлога за гашење је што је ручна 
производња скупа. 

Не покрива ни све трошкове, а камоли да ствара профит. Око 250 радника тада је послато на 
годишњи одмор, а мањи број је распоређен на друга радна места. Већина њих сада се нашла на 
листи технолошког вишка, мада има и запослених из других погона. 

Стаклара је у власништву бугарског конзорцијума “Глас индустри” и прошле године 
власник је нудио запосленима добровољни одлазак уз 300 евра по години. 

- Рок је два пута продужаван, а отишло је 480 људи. Многи радници су калкулисали, очекивали 
су да ће таквих програма бити још и да ће добити више новца. Преварили су се. Још тада је 
послодавац најавио нову систематизацију радних места и утврђивање вишкова за оне који не 
желе сами да оду – наводи Боривоје Јевтић, председник синдиката “Независност”, који је други 
репрезентативни синдикат у фабрици. 

Број радника у СФС сада је 870, што је дупло мање него што их је било када је “Глас 
индустри” откупио од “Србијагаса” већински пакет акција. 

Јевтић каже да су “кулоарске приче” да ће у фабрици остати само 400 људи. Он наводи да ће 
бити и запошљавања, али да ће се примати стручни кадар који зна да ради на новој 
роботизованој технологији која се управо уводи. 

 

 

 

 

 

http://www.telegraf.rs/teme/paracin
http://www.telegraf.rs/teme/srbijagas


 

 

ММФ од сутра у Београду, синдикати против одласка у пензију са 67 
година 

Извор:  агенције/Нови магазин  

 

Удружени синдикати Србије ‘Слога’ затражили су данас од Владе Србије да се на дневни ред 
разговора с Међународним монетарним фондом не ставља предлог за изједначавање старосне 
границе за одлазак у пензију.  

У јавности се спекулише да је став ММФ-а да и жене и мушкарци треба да иду у пензију са 67 
година. Када би ресорна министарства финансија и рада прихватила овај предлог, за одлазак у 
пензију у Србији мушкарци би морали да раде две године дуже него данас, а жене седам.  

Мисија Међународног монетарног фонда (ММФ) боравиће у Београду од сутра до 7. октобра, на 
захтев српских власти. Како је раније најавио ММФ, та мисија ће "дискутовати о најновијим 
економским кретањима, као и плановима Владе Србије за 2014. годину и за наредни 
средњорочни период". 

Мисију Међународног монетарног ће предводити Зузана Мургасова. 

Синдикалци не споре да је пензијска реформа неопходна, али истичу да "мора имати обличје 
хуманог лика и не сме постати предмет уцена организација коју интересује само враћање 
позајмљеног новца са каматом". 

"Реформа ПИО, као и све друге реформе, морају бити искључиво предмет јавне расправе 
државе Србије, њене власти, радника и носиоца капитала, у којој се мора наћи компромис у 
виду широког одрицања свих актера у корист већине, како би се обезбедила будућност, 
сачувала држава, народ и њени економски ресурси", наводи "Слога". 

Министар финансија Србије Лазар Крстић најавио да ће Србија размотрити могућност 
преговора о новом аранжману с том финансијском институцијом, после усвајања буџета за 
2014. годину и окончања техничке мисије те финансијске институције почетком октобра. 

У ПИО фонду су подсетили да је измена услова за одлазак у пензију већ почела - по садашњем 
закону граница ће се све до 2023. померати сваке године по четири до шест месеци.  

Практично, за десет година мушкарци ће одлазити у пензију ако испуне услов да имају 
минимум 58 година живота и 40 година стажа, а жене 58 година и 38 година стажа. У односу на 
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ову годину мушкарци ће 2023. за одлазак у пензију морати да буду четири године старији, а 
жене пет. 

У Министарству рада кажу да је ресорни министар Јован Кркобабић против изједначавања 
услова пензионисања за жене и мушкарце. 

"Положај жена у Србији је специфичан, не постоје ни економски, ни социјални услови да жене 
раде до 65 година старости, а да не говоримо о томе колико је граница оштра", кажу у 
Министарству. 

Ранка Савић, председник Асоцијације слободних и независних синдиката тврди да је и на 
састанцима са бившим шефом мисије ММФ за Србију Албертом Јегером могла чути како би се 
у пензију требало ићи са 67 година. 

"Аргумент је био да је то европски просек, али ја питам да ли се наши радници могу 
изједначити са европским. Ми смо имали санкције, бомбардовање, отпуштања, низак стандард, 
а све су то стресови који скраћују животни век", каже Савић.  

Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета изричит је да су пензијске реформе неопхдне. 
Он додаје и да због економских и демографских проблема Србије промена пензионог система 
мора бити и бржа и ефикаснија. 

 

 

 

Протестни скуп УГС "Независност" » 

 Извор:Студио Б, Тањуг 

 

Синдикат "Независност" одржао протест испред Владе Србије. Током протестне 
шетње саобраћај у централним београдским улицама био је у прекиду, а скуп су 
обезбеђивале полицијске снаге.  

Председник Уједињеног гранског синдиката "Независност" Бранислав Чанак поручио је данас, 
на протесту чланова тог синдиката испред Владе Србије да ће, уколико представници власти не 
почну да у најскорије време побољшавају социјално-економску ситуацију у држави, радници 
почети да граде сопствену, нову Србију. 
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"Овде не станују ни грађани Србије ни њихови представници. Данас шаљемо још једну поруку 
нашим отуђеним представницима да треба да раде свој посао за нас, за наш рачун и за добро 
Србије. Ако то не буду радили, почећемо сами да градимо нашу нову Србију", рекао је Чанак 
учесницима протеста окупљеним испред Немањине 11. 

Представницима власти Чанак је поручио да свакога јутра погледају статистике колико је људи 
претходног дана изгубило посао и колико младих људи га није добило јер, како је објаснио, 
крајње је време да се заустави пропадање Србије. 

"Данас није крај. Дошли смо само да пошаљемо још једну поруку. Целе ове године и 2014. 
године градићемо своју Србију онакву какву смо је сањали 20 и више година. Сва обећања која 
су нам дали су погажена, продана и издана и сада је време да ми почнемо да стварамо", рекао је 
Чанак. 

Протест под слоганом "Ништа о нама без нас" започео је данас у подне на Тргу Николе 
Пашића, одакле су се учесници скупа упутили у протестну шетњу поред зграда "Политике" и 
РТС, до зграде владе у Немањиној 11, а након чега су се упутили ка платоу испред Дома 
Народне скупштине где се данашње окупљање завршава. 

Протест је организован у наставку кампање "Доста" која је покренута због лошег материјалног 
положаја грађана, незапослености и најаве доношења новог Закона о раду и Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању. 

Пролазећи испред зграда два велика медија, учесници протеста су затражили да се на 
објективнији начин извештава о социјално-економским проблемима у Србији, а генералног 
директора РТС-а Александра Тијанића позвали да поднесе оставку. 

Данашењем протесту, претходио је скуп активиста синдиката "Независност" исрпед седишта 
Мисије Европске комисије, поводом посете евроског комесара за запошљавање, социјална 
питања и инклузија Ласла Андора, а како би се указало на непостојање социјалног дијалога у 
Србији. 
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