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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:547629-Radnici-podnose-krivicne-prijave-zbog-

stanja-u-fabrici 

"AHA MURA PRVI MAJ"Radnici podnose kriviĉne prijave 

zbog stanja u fabrici 
Tanjug  

1.300 zaposlenih ne prima plate i nema overene zdravstvene knjižice, prikupljaju potpise kako 

bi podneli kriviĉne prijave protiv NN lica da bi se ispitala privatizacija 

PIROT - Zaposleni u pirotskoj fabrici "AHA Mura Prvi maj", koja već deset meseci ne radi a 1.300 
zaposlenih ne prima plate i nema overene zdravstvene knjiţice, prikupljaju potpise kako bi podneli 
krivične prijave protiv NN lica kako bi se ispitala privatizacija i ko je odgovoran za situaciju u kojoj 
se nalazi pirotska konfekcija. 

Rukovodstvo fabrike u saopštenju navodi da je reč o mogućem pokušaju politizacije teškog poloţaja 

radnika i da bi protesti mogli da dovedu da potencijalni zakupci proizvodnih kapaciteta fabrike, 

koji su se već javili i sa kojima se uveliko pregovara, odustanu od svoje namere što će definitino 

zapečatiti sudbinu pirotske konfekcije. 

Član Inicijativnog odbora radnika ove kompanije Novica Andrejev rekao je Tanjugu da su radnici sa 

prikupljanjem potpisa počeli juče, a cilj svega je da se utvrdi odgovornost onih koji su zasluţni za 

situaciju u kojoj se nalazi pirotska fabrika. 

"Uputićemo i pisma premijeru Aleksandru Vučiću i traţićemo hitno rešavanje naših problema i 

statusa radnika", kazao je Andrejev i dodao da će radnici ove kompanije nastaviti sa protestnim 

okupljanjima u Pirotu do ispunjenja njihovih zahteva. 

 

Rukovodstvo kompanije "AHA Mura Prvi maj" saopštilo je da bi, u momentu kada se privršavaju 

pregovori oko davanja u zakup kapaciteta ove kompanije i upošljavanja prvih radnika posle duge 

pauze, protesti imali kontraefekat jer bi mogli da dovedu do toga da zakupci odustanu od svojih 

namera. 

 

Direktorka Maša Flegar kaţe da je poslednji problem pred pokretanje proizvodnje, a to je činjenica 

da je Elektroprivreda Srbije zbog dugova isključila struju fabrici, pred rešavanjem jer se 

Ministarstvo privrede uključilo u rešavanje ovog problema kako bi posredovalo i kako bi zahtev 

zainteresovanih zakupaca bio ispunjen i fabrika dobila struju. 

 

"Rukovodstvo potpuno razume probleme radnika i podrţava sve realne i opravdane zahteve, ali se 

ograĎuje od politizacije teškog poloţaja radnika. Protesti radnika mogu da dovedu do toga da i oni 

potencijalni zakupci odustanu", kaţe se u saopštenju rukovodstva fabrike koje je potpisala 

direktorka Maša Flegar. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:547629-Radnici-podnose-krivicne-prijave-zbog-stanja-u-fabrici
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:547629-Radnici-podnose-krivicne-prijave-zbog-stanja-u-fabrici
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Pirotska kompanija zapala je u veliku krizu kada je majka firma, slovenačka "AHA Mura" zbog 

dugova prema Poreskoj upravi Slovenije, otišla u stečaj. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/558374/Milenovic-Losom-privatizacijom-ostecena-i-vojska 

Milenović: Lošom privatizacijom oštećena i vojska 

Tanjug  

Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije tvrdi da je u nakaradnim privatizacijama 

često bila oštećena i vojska, jer, kako ocenjuje, u Srbiji privatizacija je bila pre svega otimanje za 

dobre lokacije i zemljište da bi se izgradili neki poslovni prostori i stanovi, a nije donela ni nova 

radna mesta.Milenović: Lošom privatizacijom oštećena i vojskaZbog toga smatra da je, kad je reč o 

privatizaciji namenske industrije, veoma vaţno utvrditi imovinsko stanje preduzeća, a potom i 

adekvatan model privatizacije. 

- Problem je utvrditi imovinu tih preduzeća, a ako ne znate imovinu kako ćete utvrditi početnu 

cenu i kako ćete utvrditi koliko to zapravo košta, kao i model koji će biti najbolji za privatizaciju 

namenske industrije - rekla je Milenović na okruglom stolu "Jačanje partnerstva NATO i Srbije: 

izgradnja integriteta i borba protiv korupcije". 

 

Postoje preduzeća koja se ne nalaze u sistemu namenske, a koja su privatizovana i u kojima je, 

kako je navela, "vojska značajno oštećena zbog resursa u tim preduzećima, pre svega zbog 

neaktivnosti nadleţnog ministarstva i neshvatanja ministarstva privrede". 

 

- Zaprepašćuje po neki put da su odluke Agencije za privatizaciju bile u suprotnosti s odreĎenim 

dopisima Ministarstva odbrane, da se postupalo kao da pričamo o dve drţave i različitim 

interesima, a ne o interesima odbrane i bezbednosti - istakla je ona. 

 

Sa stanovišta korupcije, dodala je, interesantni su i takozvani ofset aranţmani odnosno 

kompenzacije, jer se tu radi o dilovima koji prolaze mimo najbolje prakse zbog čega je potrebno 

uvesti stroge procedure i proceniti svrsishodnost. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/558374/Milenovic-Losom-privatizacijom-ostecena-i-vojska
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Milenović je ocenila da je sektor odbrane podloţan korupciji koliko i drugi sektori te da su 

transparentnost, odgovornost i integritet ključne reči u suzbijanju korupcije. 

 

Nataša Mrvić-Petrović, profesorka Instituta za uporedno pravo je istakla da u Srbiji, kao i u drugim 

zemljama u tranziciji postoji nesklad izmeĎu normativnog okvira za suzbijanje korupcije i prakse u 

kojoj se korupcija smatra dozvoljenom i socijalno prihvatljivom. 

 

Korupcija je ponekad i neizbeţna recimo prilikom obezbeĎivanja posla, zdravstvenih usluga, u 

obrazovanju, navela je, ali i ukazala na jedan fenomen srpskog društva, a to je da su mladi 

prepoznali mogućnost da kroz političku strukturu i angaţman doĎu do moći. 

 

U tom smislu je zaključila da je neophodna promena svesti, kako bi se kontrolisali politička sprega i 

ograničio pristup izvorima moći. 

 

Valter Perkel iz Ministarstva pravde SAD je rekao da se sve zemlje suočavaju sa korupcijom na 

različitim nivoima i objasnio kako to izgleda na primeru tuţilačke prakse u Americici. 

 

Tuţilac, kako je rekao, treba da ima ovlašćenja, ali i znanja i veštine da doĎe do istine. 

 

Perkel, koji je bivši njujorški tuţilac, istakao je značaj preventivnog delovanja protiv korupcije, ali 

i korišćenje drţavnih institucija u krivičnom gonjenju nakon utvrdivanja kriminalnih aktivnosti. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/558325/VUCIC-O-MMF-Ne-bi-trebalo-da-raste-cena-struje-dok-ne-porastu-plate-i-

penzije 

VUĈIĆ O MMF Ne bi trebalo da raste cena struje dok 
ne porastu plate i penzije 

 

Premijer Aleksandar Vučić izrazio je zadovoljstvo visokom ocenom MeĎunarodnog monetarnog 

fonda.Vučić: Prvo diţemo plate, pa cenu strujeVučić je najavio dalje razgovore sa tom 

meĎunarodnom finansijskom institucijom o ceni struje, koja, uveren je, ne treba da raste dok se ne 

obezbedi povećanje plata i penzija, o čemu će biti reči u avgustu. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/558325/VUCIC-O-MMF-Ne-bi-trebalo-da-raste-cena-struje-dok-ne-porastu-plate-i-penzije
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/558325/VUCIC-O-MMF-Ne-bi-trebalo-da-raste-cena-struje-dok-ne-porastu-plate-i-penzije
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Vučić je poručio da je dobro što je MMF napravio novu prognozu i rast BDP prognozirao na nulu, ali 

je istakao da smatra da će je već u avgusti ponovo pomeriti i to na plus 0,5 , kao i da je uveren da 

će to i dalje činiti. 

  

Premijer je u razgovoru sa novinarima podsetio da je on ranije prognozirao upravo takav ishod, 

odnosno da ćemo imati do kraja godine imati pozitivan rast BDP, što je, kaţe, kod mnogih naišlo na 

nevericu i podsmeh. 

  

Prema njegovim rečima, sa MMF je razgovarano i o ceni struje, razgovori nisu bili laki, ali će biti 

nastavljeni. 

  

- Nije to pitanje da mi ne znamo da je niska cena struje, niti pitanje naše ţelje da sačuvamo našu 

elektroprivredu, ali je pitanje šta naši ljudi pre povećanja plata i penzija mogu da podnesu. To je 

bila naša rasprava i naš razgovor i ništa više - rekao je Vučić. 

  

Kako je rekao, ne spori dobru nameru MMF za ozdravljenje naše ekonomije i elektroprivrede, ali, 

za razliku od njih, zna šta su potrebe naših graĎana i koliko mogu, a koliko ne mogu da izdrţe i da o 

tome mora da vodi računa. 

  

Što se tiče plata i penzija, dogvorili smo se da o tome razgovaramo po okončanju drugog kvartala, 

u avgustu, kada budemo imali rezultate mera fisklane konsolidacije. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/558321/Janmat-Umesto-povecavanja-plata-viskom-novca-platiti-dugove 

Janmat: Umesto povećavanja plata, viškom novca 
platiti dugove 

Tanjug  

Šef sektora za evropske integracije pri Delegaciji EU u Srbiji Frejk Janmat izjavio je danas da je 

stav EU da bi višak novca u budţetu, koji je nastao jer je deficit u prva četiri meseca daleko manji 

od planiranog, trebalo usmeravati na otplatu duga i kapitalne investicije, a ne na eventualno 

povećanje plata i penzija. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/558321/Janmat-Umesto-povecavanja-plata-viskom-novca-platiti-dugove
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Umesto povećavanja plata, viškom novca platiti dugove 

Janmat je, na brifingu za novinare gde je predstavio zaključke sa sednice Saveta ministara finansija 

EU (EKOFIN) koja je danas odrţana, a kojoj je prisustvovao i srpski resorni ministar Dušan Vujović, 

rekao da je EU dobro ocenila planirane ekonomske mere Srbije za ovu godinu. Posebno su, rekao 

je, dobre mere koje ciljaju na nastavak fiskalne konsolidacije. 

- Javni dug raste i zato su te mere neophodne, jer daju rezultat odmah. Zato je poţeljno da te 

mere ostanu u naredne tri godine - rekao je on. 

Prema njegovim rečima, novac koji je ostao u budţetu jer je deficit manji od targetiranog, trebalo 

bi usmeriti na vraćanje dugova, a nikako ne bi trebalo da ide u potrošnju. 

- Manja potrošnja će uticati i na odluku Narodne banke Srbije da relaksira monetarnu politiku. 

Centralna banka je juče spustila referentnu kamatu sa sdedam na 6,5 odsto - podsetio je Janmat. 

On je rekao da nije dobro što je i dalje vidljiv veliki uticaj drţave na preduzeća što se vidi na 

nekoliko načina, a najjasnije tako što je nivo subvencija za javna preduzeća i dalje visok, a drţava 

utiče i na cene usluga javnih preduzeća. 

On je rekao da je jedan od zaključaka da je administrativni pritisak u Srbiji i dalje veliki, da je 

infrastruktura loša, neformalni sektor veliki, a pojedina preduzeća nemaju dovoljno konkurencije. 

Ekofin je dao i preporuke Srbiji za reforme koje bi u narednom periodu trebalo da uradi. Preporuke 

su podeljene u dva dela, prvi je usmeren na makroekonomsku i fiskalnu politiku, a drugi na 

stimulisanje rasta i povećanje konkurentnosti. 

U prvoj grupi je preporuka da ona koja glasi da bi se trebalo nastaviti sa fiskalnom konsolidacijom, 

da se s viškom novca otplate dugovi ili da se troši na kapitalne investicije. Dalje, da se završi 

restrukturiranje velikih javnih preduzeća poput Srbijagasa, EPS-a, kojima bi trebalo odvojiti 

delatnosti. janmat je rekao da EU pozdravlja nameru Srbije da od EPS-a napravi holding kompaniju. 

Prema njegovim rečima, u okviru ove preporuke, neophodno je videti i gde su viškovi zaposlenih u 

tim firmama , i generalno primeniti strategiju reforme javnog sektora koja je usvojena ove godine. 

Treća preporuka je da se unapredi upravljanje javnim finansijama, a četvrta da se uravnoteţi 

fiskalna i monetarna politika, te da se krene u rešavanje problema nenaplativih kredita. 

U drugoj grupi preporuka, Janmat je istakao da je potrebno poboljšati poslovnu klimu, i smanjiti 

sivu ekonomiju, tako što ćemo smanjiti parafiskalne namete. 

- Imamo utisak da su uvedeni i novi parafiskali, umesto da oni budu smanjeni - rekao je on i dodao 

da je dobar korak usvajanje Zakona o inspekcijama. 

Dalje, potreban je dobro targetiran plan o zapošljavanju, posebno mladih, uključujući i programe 

za sticanje poslovnih veština i poslednje, stimulisati privatne investitore. To je kako je kazao 

moguće uraditi i kroz povljnije kreditne linije, koje pojedine meĎunarodne institucije nude preko 

poslovnih banaka. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/558253/Vucic-Visoka-ocena-MMF-o-struji-platama-i-penzijama-u-nastavku 

Vuĉić: Visoka ocena MMF, o struji, platama i 
penzijama u nastavku 

Tanjug  

Premijer Aleksandar Vučić izrazio je danas zadovoljstvo visokom ocenom MMFa i najavio dalje 

razgovore sa tom meĎunarodnom finansijskom institucijom o ceni struje, koja, uveren je, ne treba 

da raste dok se ne obezbedi povećanje plata i penzija, o čemu će biti reči u avgustu. 

Vucić je poručio da je dobro što je MMF napravio novu prognozu i rast BDP prognozirao na nulu, ali 

je istakao da smatra da će je već u avgusti ponovo pomeriti i to na plus 0,5 , kao i da je uveren da 

će to i dalje činiti. 

 

Premijer je u razgovoru sa novinarima podsetio da je on ranije prognozirao upravo takav ishod, 

odnosno da ćemo imati do kraja godine imati pozitivan rast BDP, š to je, kaž e, kod mnogih naišlo 

na nevericu i podsmeh. 

Prema njegovim rečima, sa MMF je razgovarano i o ceni struje, razgovori nisu bili laki, ali će biti 

nastavljeni. 

  

- Nije to pitanje da mi ne znamo da je niska cena struje, niti pitanje naše ţelje da sačuvamo našu 

elektroprivredu, ali je pitanje šta naši ljudi pre povećanja plata i penzija mogu da podnesu. To je 

bila naša rasprava i naš razgovor i ništa više - rekao je Vučić. 

 

Kako je rekao, ne spori dobru nameru MMF za ozdravljenje naše ekonomije i elektroprivrede, ali, 

za razliku od njih, zna šta su potrebe naših gradjana i koliko mogu, a koliko ne mogu da izdrţe i da 

o tome mora da vodi računa. 

 

- Što se tiče plata i penzija, dogvorili smo se da o tome razgovaramo po okončanju drugog kvartala, 

u avgustu, kada budemo imali rezultate mera fisklane konsolidacije - naveo je Vučić. 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/558253/Vucic-Visoka-ocena-MMF-o-struji-platama-i-penzijama-u-nastavku
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/558453/Za-330-radnih-mesta-prijavilo-se-1000-ljudi 

SAJAM ZAPOŠLJAVANJA U VRŠCU 

Za 330 radnih mesta prijavilo se 1.000 ljudi 

V. Vašalić  

Sajam zapošljavanja u Vršcu odrţan je danas u Velikoj sali Hotela Srbija. Na nešto više od 330 

otvorenih radnih mesta prijavilo se preko 1000 nezaposlenih. 

Mogućnost za radnim angaţovanjem ponudilo je 30 poslodavaca koji su traţili 330 radnika. Traţili 

su se farmaceuti, tehnolozi, hemičari sa srednjom i visokom stručnom spremom, menadţeri, 

prehrambeni tehnolozi, inţenjeri elektrotehnike, mašinski inţenjeri, bravari, elektro i mašinska 

struka, komercijalisti, kuvari, mesari, kasiri, radnici u proizvodnji... 

 

- Ovom saradnjom izmeĎu Nacionalne sluţbe za zapošljavanje, lokalnih samouprava i poslodavaca 

značajno se doprinosi smanjenju stope nezaposlenosti, odnosno zapošljavanju. Ţeleo bih da 

pozovem mlade ljude da ostanu u Srbiji i da svu svoju energiju, trud, rad i marljivost upotrebe 

ovde zato što je našoj zemlji potrebno sve i zato što je potreban svako - kazao je Dragan Sikimić 

zamenik direktora Nacionalne sluţbe za zapošljavanje. 

Na evidenciji vršačke filijale Nacionalne sluţbe za zapošljavanje nalazi se ukupno 11.495 

nezaposlenih, od čega je 6.406 sa prebivalištem na teritoriji opštine Vršac, 3.529 sa teritorije 

opštine Bela Crkva i 1.560 sa teritorije opštine Plandište. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/558353/Sindikat-penzionera-PUPS-vise-i-ne-postoji 

Sindikat penzionera: PUPS više i ne postoji 

Tanjug  

Sindikat penzionera Srbije smatra da je PUPS izneverio očekivanja penzionera i u saopštenju ocenio 

da ta partija "više i ne postoji". 

Sindikat u saopštenju podseća na nedavno obeleţavanje postojanja 10 godina PUPS-a i navodi da su 

se penzioneri "sa ogorčenjem" mogli prisećati izjava lidera PUPS-a Milana Krkobabića da neće biti 

smanjenja, niti zamrzavanja penzija. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/558453/Za-330-radnih-mesta-prijavilo-se-1000-ljudi
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/558353/Sindikat-penzionera-PUPS-vise-i-ne-postoji
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/557693/Krkobabic-Dosledna-podrska-Vucicevom-konceptu
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"Sećali su se da se penzije nisu dirale dok je bio ţiv (Jovan) Krkobabić Prvi koji je uvek ţestoko 

negodovao kada bi neko spomenuo smanjenje penzija" rečeno je u saopštenju. 

Kako kaţu "Krkobabić Drugi prvo gleda svoj dţep" i za penzionere ga više nije briga, a mogao je da 

pita Ustavni sud da li je Zakon o umanjenju penzija u skladu sa Ustavom Srbije. 

 

"Zato, PUPS više i ne postoji. Niko u medijima nije pročitao ili čuo vest da se PUPS javno i otvoreno 

usprotivio umanjenju penzija", rečeno je u saopštenju. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/558382/STRAJK-Restorani-i-hotel-u-Ivanjici-zatvoreni-radnici-prete-radikalizacijom 

ŠTRAJK Restorani i hotel u Ivanjici zatvoreni, 
radnici prete radikalizacijom 

B. Bojović  

Četiri meseca radnici “Western turista” su u štrajku a svi ugostiteljski objekti, uključujući i jedini 

ivanjički hotel pod ključem. 

Protestna šetnja do jedinog hotela koji  - ne radi 

Očajni i ogorčeni što niko ne rešava njihovo pitanje okupili su se danas, njih 64, u skupštinskoj sali 

traţeći pomoć lokalne samouprave nakon čega su krenuli u protestnu šetnju do hotela “Park”. 

Ispred objekta su izneli kanister sa pet litara benzina kao simboličnu najavu radikalizacije štrajka. 

 

Od Sekulića do “Agrobanke” 

Pored hotela „Park“, u sastavu „Vestern turista“ su i hotel „Moravica“, restorani „Vodopad“, 

„Dubrava“ i „Lipa“, gradska pivnica. Oni su nekad bili u sastavu preduzeća „Ineks Moravica“, da bi 

ih 2005. godine, stvarajući ugostiteljsku firmu „Western Style“, kupio Radoslav Lale Sekulić, pa 

potom znatan novac uloţio u opremanje. Kasnije je „Western style“ zbog dugova deo imovine 

prepustio “Agrobanci”, a 2009. godine se formira „Western turist“ koji 2013. godine ulazi u 

blokadu, a zakup preuzima „Western plus“. 

  

Okupljanje je okončano nakon što im je predsednik sindikata Aco Lakićević preneo obećanje 

vlasnika „Agrobanke“ da će dug za električnu energiju od 50.000 evra biti razgraničen po 

objektima, čime bi se ubrzalo njihovo izdavanje u zakup.  

  

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/558382/STRAJK-Restorani-i-hotel-u-Ivanjici-zatvoreni-radnici-prete-radikalizacijom
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- Nema vrata na koja nismo zakucali, išli smo kod ministara, obraćali se našoj opštini, kabinetu 

premijera, niko ne reaguje. Sačekaćemo i ovo obećanje “Agrobanke”, a ako to ne urodi plodom 

krenućemo u radikalizaciju štrajka. Da li će to biti štrajk glaĎu, da li osveta po imovini koja ništa 

nije kriva, nešto ćemo kao radnici morati sami da preduzmemo - rekao je Lakićević. 

  

Radnici „Vestern turista“ počeli su štrajk sa zahtevom da im se isplati devet zaostalih plata, pet 

godina radnog staţa i overe zdravstvene knjiţice za godinu dana. Pošto je, kako navodi Lakićević, 

najveći deo dugovanja nastao u vreme tadašnjeg zakupca, firme „Western turist plus“ tuţili su 

vlasnika Goluba Labudovića. On im je odgovorio protivtuţbom za uzurpiranje objekata i imovine. U 

meĎuvremenu, sa njim je raskinut ugovor, objekti zatvoreni, a radnici ostali bez ikakvih prihoda.  

  

Nada u obećanje "Agrobanke": Pregovori u Skupštini opštine Ivanjica 

- Vi ste privatna firma - samo nam to govore. Nismo bili privatna firma kada nam je ista prodata. Je 

l’ neko mislio o radnicima, šta je bilo u toj privatnoj firmi sa našim akcijama? I došao je dan da smo 

ničiji - priča Lakićević. 

  

Ivanjički ugostitelji poručuju da bi bili najsrećniji kada bi im drţava omogućila da oni uzmu pod 

zakup objekte u kojima su proveli ţivotni vek. Pa, makar radili neko vreme dţabe. Na to su, kaţu, 

navikli. A u meĎuvremenu snalaze se kako znaju i umeju. 

  

- Izgubili smo optimizam. Dogovor je bio da čekamo do “Nušićijade” da vidimo da li će se nešto 

dogoditi, da li će doći neki zakupac i platiti naša dugovanja struje i vode. Ako se to ne dogodi ići 

ćemo na biro - kaţe digogodišnja radnica Vesna Nešković. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/odustajanje_od_aranzmana_sa_rusima_najbolje_resenje_.4.html?news_id=3

01520 

Ponovo odložena odluka o povlašćenom izvozu "fijata 500L" u zemlje Evroazijskog carinskog saveza 

Odustajanje od aranžmana sa Rusima, najbolje 
rešenje 
Savet Evroazijske komisije još nije razmatrao proširenje liste bescarinskog uvoza iz Srbije iako se 

odluka očekivala do sredine aprila * Ukoliko Rusi budu insistirali na uzajamnim kvotama, Srbija bi 

trebalo da odustane od tog posla, tvrde analitičari 

Razgovori o izvozu modela "fijata 500L" u Rusiju odloženi su do daljeg, a ne zna se kada će biti 

nastavljeni, preneli su juĉe mediji saznanja iz diplomatskih izvora. Domaći analitiĉari tvrde da 

bi, ukoliko ipak doĊe do nastavka pregovora a Rusi nastave da insistiraju na uzajamnim 

kvotama, za srpsku stranu bilo najbolje da zaboravi taj aranžman. 

Podsetimo i da je ruski predsednik Vladimir Putin u tri navrata i obećavao da će dozvoliti 

povlašćeni status "nekih kvota" srpskih automobila, ali da pritom nije pominjao da će zauzvrat 

traţiti isti takav status za automobile proizvedene u toj zemlji. Ipak, ruski zvaničnici su početkom 

aprila oficijelno najavili taj uslov.Savet Evroazijske ekonomske komisije (predstavnici Rusije, 

Belorusije i Kazahstana) odluku o bescarinskom uvozu "fijata 500L" na trţišta tih zemalja, koje čine 

Evroazijski carinski savez, konačno je trebalo da donese u prvoj polovini aprila, ali je iz "tehničkih 

razloga" to odloţio za kraj tog meseca ili početak maja. MeĎutim, mogućnost proširenja liste 

proizvoda u slobodnoj trgovini još nije razmatrana, te da se ne zna da li će se na spisku naći i 

kragujevački "fijat".Podsetimo da je u prvoj polovini aprila, od ruskih zvaničnika nekako iznebuha, 

kad je i to Putinovo obećanje počelo da pada u zaborav, stigla nova najava o mogućnosti 

realizacije tog poslovnog aranţmana. Tako je šef Trgovinskog predstavništva Ruske Federacije u 

Srbiji Andrej Hripunov kazao da je bescarinski izvoz automobila "fijat" iz Kragujevca moguć već u 

prvoj polovini ove godine. Istakao je da očekuje da će odluka o izvozu "fijata 500L" na rusko trţište 

biti doneta u aprilu, na sastanku predstavnika Evroazijske ekonomske unije, nakon čega bi bili 

formirani pregovarački timovi koji bi utanačili detalje. Ali, šef ruske Trgovinske misije kazao je tom 

prilikom i da se, u ovom slučaju, radi o "uzajamnoj kvoti", odnosno o tome da će i Srbija morati da 

dozvoli bescarinski uvoz istog broja automobila ruskih proizvoĎača. Hripunov je napomenuo da bi 

početne kvote mogle da imaju po 5.000 automobil, te da bi, ukoliko posao krene, moglo da se 

razgovara i o drugoj kvoti.Ovakav poslovni aranţman, sa tzv. "kontraisporukama", daleko je od 

onoga što su domaća javnost, a verovatno i srpski zvaničnici (osim predsednika Tomislava Nikolića, 

najverovatnije) očekivali. Putin je, naime, još u aprilu 2013. tadašnjem premijeru Srbije Ivici 

Dačiću i ondašnjem ministru ekonomije MlaĎanu Dinkiću obećao, u Moskvi, da će dozvoliti 

povlašćeni (bescarinski) uvoz odreĎenog kontingenta (pomenuto je 10.000 ) srpskih automobila. 

Isto obećanje Putin je, u dva navrata (u leto i jesen prošle godine) dao i sadašnjem srpskom 

premijeru Aleksandru Vučiću, ali nijednom nije pominjao uzajamne kvote.Da li Srbiji i kompaniji 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/odustajanje_od_aranzmana_sa_rusima_najbolje_resenje_.4.html?news_id=301520
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/odustajanje_od_aranzmana_sa_rusima_najbolje_resenje_.4.html?news_id=301520
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Fijat Krajsler automobili Srbija (FCAS) odgovara ovakav poslovni aranţman sa Rusijom? Domaći 

zvaničnici se ovim povodom do sada nisu oglašavali, dok je generalna direktorka kompanije Fijat 

Krajsler automobili Srbija (FCA Srbija), Silvija Verneti Blina, krajem minule sedmice našem listu, 

izmeĎu ostalog, a pomalo diplomatski, kazala da bi povlašćeni izvoz "fijata 500L" bio od koristi i za 

drţavu Srbiju i za FCA Srbija. Ona pritom nije uzele u obzir uzajamne kvote, na kojima ruska strana 

insistira.U ovom trenutku nije baš najjasnije zašto su Rusima potrebne pune dve godine za odluku o 

bescarinskom uvozu, i to ne najavljivanih 10.000 vozila, nego upola manje. Prema nekim 

analitičarima, takva odluka Rusije dovodi se u vezu sa njenim trenutnim meĎunarodnim poloţajem, 

zbog situacije u Ukrajini, ali i zbog dramatičnog pada prodaje automobila od gotovo 40 odsto, kao i 

prepolovljenog uvoza stranih modela.No, bez obzira na motive, upućeni smatraju da je aranţman 

sa Rusima koji bi podrazumevao uzajamne kvote, neprihvatljiv za Srbiju, te da bi joj naneo velike 

štete i na ekonomskom i na političkom planu. Na ekonomskom, zato što bi eventualni izvoz tih 

nekoliko hiljada "velikih fića" (jednonedeljna proizvodnja u Kragujevcu) predstavljalo veliku 

avanturu, jer Fijat u Rusiji nema prodajno-servisnu mreţu, pa se ne zna ko bi u toj zemlji prodavao 

automobile (i rezervne delove) i servisirao "fijat 500L", niti se zna cena po kojoj bi mogao da se 

plasira. 

Računica 
"Fijat 500L" na ruskom trţištu, i bez carine, koštao bi izmeĎu 13.000 i 15.000 evra, što 

je preskupo za kupce iz te zemlje. S druge strane, izvesno je da bi Rusi u Srbiju poslali kontingent 
novijih "lada", koje bi ovde, bez carina, koštale izmeĎu 6.000 i 8.000 evra. Ukoliko bi Srbija 
prihvatila rusku inicijativu o "uzajamnim kvotama", kragujevačka fabrika bi na trţišta zemalja 
Evroazijskog carinskog saveza, od preko 180 miliona stanovnika, izvezla 5.000 relativno skupih 
automobila, čiji bi plasman bio krajnje neizvestan. Rusija bi srpskom trţištu, od sedam miliona 
ljudi, pak, isporučivala isti broj najverovatnije "Lada", koja su njihova najjeftinija vozila. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/povisica-penzionerima-stize-taman-kad-i-zimnica 

Повишица пензионерима стиже таман кад и 
зимница 
 

Пензионерима би ова јесен могла бити боља од претходне јер је најављено повећање 
пензија за оне чији су чекови испод 25.000 динара месечно, док би они који имају више 
од тог износа 

Биће шпајз сигурно пунији него лане 

могли добити део онога што им се од новембра прошле године умањује. Дакле, разлога за 
задовољство имају сви, а колико ће оно бити, остаје да се види. 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/povisica-penzionerima-stize-taman-kad-i-zimnica
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Наиме, премијер Александар Вучић обећао је да ће пре краја мандата садашње владе готово 
сви пензионери имати више пензије него што су икада имали јер су српске јавне финансије 
тренутно снажне. 

– Ако на крају мандата будемо рекли – излечили смо касу, подигли смо раст бруто домаћег 
производа и привреде, људи више немају умањена примања – то ће бити велики успех и знак 
да је добра будућност пред свим пензионерима и свима другима – истакао је Вучић. 

По оцени лидера ПУПС-а Милана Кркобабића, та странка остаје при свом ранијем ставу да 
пензије прате плате у јавном сектору и у случају да падају и у случају да расту, који је додао и 
да на смањење пензија гледају као на привремени солидарни порез који ће помоћи да земља 
стане на ноге. 

– Нико из ПУПС-а неће бити парничар, поготово не са својом државом... Њу смо градили и 
стварали па се с њом не можемо судити, већ јој само помоћи и тога смо се прихватили – 
нагласио је Кркобабић. 

Неспорно је да су данашњи пензионери градили ову државу, али исто је неспорно и њихово 
право да траже – што је велики део њих и учинио – оно што им припада а Законом о 
привременом смањењу пензија до краја 2017. им је одузето. Јер, велики део од 700.000 
пензионерма чије су пензије умањене 22 односно 25 одсто, тражио је од Уставног суда Србије 
да оцени законитост закона којим су само њима, а не свима, чекови умањени. Наиме, истичу 
да су кажњени јер су одрадили цео радни век и имали добра примања, док су они који данас 
имају минималне пензије минимално и радили и раније одлазили у пензију. Да ли ће се они 
ипак, ма шта рекао лидер ПУПС-а, парничити с државом и да ли ће Уставни суд Србије до 
краја 2017. донети своју одлуку, остаје да се види, али им то право свакако припада. 

Но, колико је власт заиста спремна да повећа пензије знаће се већ на лето јер пре него што и 
онима с најнижим примањима чек буде повећан, мора уследити измена поменутог Закона о 
привременом смањењу пензија. Предлог измена мора пред посланике упутити Влада и из њега 
ће се видети колико ће пензије ниже од 25.000 динара месечно бити веће, као и колику ће 
надокнаду добити они чији чек је већи од лимита и којима се од новембра лане он умањује 22, 
односно 25 одсто. Тек кад Влада утврди предлог измена, може се извести рачуница о томе 
колико ће тачно добијати пензионери. Углавном, од 1. октобра имаће више него сад. Таман за 
зимницу. 

Љ. М. 
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1917064/Sindikat+penzionera%3A+PUPS+vi%C5%A1e+i+n

e+postoji.html 

Sindikat penzionera: PUPS više i ne postoji 

UTORAK 
 
Sindikat penzionera Srbije smatra da je PUPS izneverio očekivanja penzionera i u saopštenju ocenio 
da ta partija "više i ne postoji". 

Sindikat u saopštenju podseća na nedavno obeleţavanje postojanja 10 godina PUPS-a i navodi da su 

se penzioneri "sa ogorčenjem" mogli prisećati izjava lidera PUPS-a Milana Krkobabića da neće biti 

smanjenja, niti zamrzavanja penzija. 

"Sećali su se da se penzije nisu dirale dok je bio ţiv (Jovan) Krkobabić Prvi koji je uvek ţestoko 

negodovao kada bi neko spomenuo smanjenje penzija", rečeno je u saopštenju, prenosi Tanjug. 

Kako kaţu "Krkobabić Drugi prvo gleda svoj dţep" i za penzionere ga više nije briga, a mogao je da 

pita Ustavni sud da li je Zakon o umanjenju penzija u skladu sa Ustavom Srbije. 

"Zato, PUPS više i ne postoji. Niko u medijima nije pročitao ili čuo vest da se PUPS javno i otvoreno 

usprotivio umanjenju penzija", rečeno je u saopštenju. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-penzionera-pups-vise-i-ne-postoji_598867.html 

Sindikat penzionera: PUPS više i ne postoji 

BEOGRAD  

Sindikat penzionera Srbije smatra da je PUPS izneverio oĉekivanja penzionera i u saopštenju 

ocenio da ta partija "više i ne postoji". 

Sindikat u saopštenju podseća na nedavno obeleţavanje postojanja 10 godina PUPS-a i navodi da su 

se penzioneri "sa ogorčenjem" mogli prisećati izjava lidera PUPS-a Milana Krkobabića da neće biti 

smanjenja, niti zamrzavanja penzija. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1917064/Sindikat+penzionera%3A+PUPS+vi%C5%A1e+i+ne+postoji.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1917064/Sindikat+penzionera%3A+PUPS+vi%C5%A1e+i+ne+postoji.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-penzionera-pups-vise-i-ne-postoji_598867.html


15 

 

"Sećali su se da se penzije nisu dirale dok je bio ţiv (Jovan) Krkobabić Prvi koji je uvek ţestoko 

negodovao kada bi neko spomenuo smanjenje penzija" rečeno je u saopštenju. 

Kako kaţu "Krkobabić Drugi prvo gleda svoj dţep" i za penzionere ga više nije briga, a mogao je da 

pita Ustavni sud da li je Zakon o umanjenju penzija u skladu sa Ustavom Srbije. 

"Zato, PUPS više i ne postoji. Niko u medijima nije pročitao ili čuo vest da se PUPS javno i otvoreno 

usprotivio umanjenju penzija", rečeno je u saopštenju. 

АЛО 

http://www.alo.rs/vesti/politika/pups-vise-ne-postoji/97132 

SINDIKAT PEZNIONERA TVRDI 

PUPS više ne postoji 
Autor: Tanjug  

Sindikat penzionera Srbije smatra da je PUPS izneverio oĉekivanja penzionera i u saopštenju 
ocenio da ta partija "više i ne postoji". 

 

 

Sindikat u saopštenju podseća na nedavno obeleţavanje postojanja 10 godina PUPS-a i navodi da su 

se penzioneri "sa ogorčenjem" mogli prisećati izjava lidera PUPS-a Milana Krkobabića da neće biti 

smanjenja, niti zamrzavanja penzija. 

 

"Sećali su se da se penzije nisu dirale dok je bio ţiv (Jovan) Krkobabić Prvi koji je uvek ţestoko 

negodovao kada bi neko spomenuo smanjenje penzija" rečeno je u saopštenju. 

Kako kaţu "Krkobabić Drugi prvo gleda svoj dţep" i za penzionere ga više nije briga, a mogao je da 

pita Ustavni sud da li je Zakon o umanjenju penzija u skladu sa Ustavom Srbije. 

"Zato, PUPS više i ne postoji. Niko u medijima nije pročitao ili čuo vest da se PUPS javno i otvoreno 

usprotivio umanjenju penzija", rečeno je u saopštenju. 

 

 

 

 

http://www.alo.rs/vesti/politika/pups-vise-ne-postoji/97132

