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Србија на путу изласка из рецесије 

АУТОР: А. Телесковић 

У Европској комисији прогнозирају да ће и ове године инфлација бити испод циља, јавни дуг 

наставити да расте, а дефицит пасти 

 

Брисел – Привреда Србије ће и ове године бити у рецесији, али се позитивна нула сада чини 
ближом него пре неколико месеци. Ово је закључак из најновијег извештаја Европске комисије 
(EK) о европским економским прогнозама за земље чланице и кандидате. ЕK је тиме 
кориговала стопу економског раста са минус 0,5 на минус 0,1 одсто. 

То значи да ће бруто домаћи производ (БДП), то јест све оно што грађани и привреда створе за 
годину дана, бити већи за око 150 милиона евра од очекиваног. Од номиналног, значајнији је, 
ипак, психолошки ефекат, јер је позитивна нула све ближа. То је на линији незваничних најава 
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које могу да се чују с актуелних преговора са Међународним монетарним фондом, по којима ће 
ММФ стопу раста за Србију кориговати са минус 0,5 на нула процената. 

У извештају ЕК наводи се да је највећи допринос овој ревизији раста дала ниска цена нафте на 
глобалном тржишту, која је нашој земљи као увознику тог енергента смањила трошкове 
производње. За следећу годину EK очекује раст привреде од 1,2 одсто. 

Приватна потрошња биће у паду и ове (-1,7) и следеће године (-0,4 одсто). Осим становништва 
и држава ће мање трошити. Па ЕК за ову годину прогнозира пад јавне потрошње од минус 3,8, 
а догодине од минус 0,8 одсто. 

На тржишту рада такође се виде негативне тенденције. Након смањења стопе незапослености 
на 18,9 одсто на крају 2014, током 2015. очекује се раст незапосленост и стопа од 19,3 
процентна поена, да би 2016. била додано увећана (20,3 одсто). Највише због окончања 
процеса приватизације које Србији тек предстоји и најављеног смањења броја запослених у 
јавном сектору. Предузећа у државном власништву, посматрачи ЕУ за нашу земљу виде као 
највећи изазов. 

Када је о инфлацији реч, аналитичари ЕК прогнозирају да ће и ове године цене бити испод 
циља који је поставила НБС (од 2,5 до 5,5 одсто). Према њиховим очекивањима, цене ће током 
ове године порасти 2,4 одсто. 

Мањак у државној каси биће смањен са прошлогодишњих 6,7 на 4,9 одсто, док ће државна 
дуговања достићи 79,6 одсто БДП. Јавни дуг ће наставити да расте и током 2017. године. 

У Бриселу је јуче у оквиру Регионалног дана сарадње представљен и извештај Балкански 
барометар у коме се мери какво је расположење грађана према Европској унији. Према том 
документу највећи оптимисти су становници Косова, јер чак 76 одсто испитаника мисли да је 
чланство у ЕУ добра ствар. Најопрезнији су испитаници из Србије (без Косова), где то мисли 
свега 41 одсто грађана. 

Балкански барометар мери и услове пословања за компаније које нису у државном 
власништву. Тако 24 одсто испитаника из Србије мисли да се пословно окружење побољшало, 
док 36 одсто да је бизнис окружење лошије него што је било пре годину дана. Да се целокупна 
економска ситуација у Србији побољшала мисли свега пет одсто испитаника, док 74 одсто њих 
види погоршање. Занимљиво је да 27 одсто компанија из Србије нема интернет сајт, а више од 
половине испитаника из приватних фирми не користи друштвене мреже као вид рекламирања. 

За регион заједнички изазов је висока стопа незапослености. О томе је на јучерашњем 
Регионалном дану сарадње говорио Владимир Глигоров, професор на Институту за 
међународне економске студије у Бечу. Према његовим речима у читавом региону највећи број 
анкетираних сматра да су срећа и везе од пресудног значаја за запослење. 

– Изузетак су становници Албаније и Косова, где се мисли да је то могуће уз помоћ знања и 
вештина. То је највећи изазов за незапосленост у региону – закључио је Глигоров. 

Јуче је било најављено и присуство министра спољних послова Ивице Дачића, али је он 
отказао долазак. 

Од званичника ЕК такође је могло да се чује да ће до октобра за земље кандидате, међу којима 
је и Србија, добити пет до десет препорука које ће у оквиру програма европских економских 
реформи морати да испуне у наредном трогодишњем периоду. 
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------------------------------------------------------------------------------------ 

Хан: Ускоро отварање првих поглавља 
Прва поглавља са Србијом у процесу придруживања са ЕУ ускоро ће бити отворена, изјавио је 
јуче Јоханес Хан, европски комесар за суседство и проширење. Прво међу њима биће под 
бројем 35 које се односи на нормализацију односа са Косовом. Он наш преговарачки тим 
оцењује као веома посвећен, а како каже брзина отварања поглавља зависиће од 
нормализације односа са Косовом и унапређења владавине права. На питање новинара РТС-а 
да ли се може очекивати да се прва поглавља отворе у јуну, Хан је одговорио: 

– Добро је да ме нисте питали које године у јуну. 

Изразио је наду да ће преговори почети већ у току ове године.  

------------------------------------------------------------------------------------ 

Очекује се раст БДП-а за 0,5 одсто 
Премијер Александар Вучић изјавио је јуче да ће реалнија слика о бруто домаћем производу 
(БДП) бити у следећим кварталима, јер ће они поредити стање након поплава, те он ове године 
очекује привредни раст од 0,5 одсто. 

Упитан на основу чега очекује привредни раст у овој години с обзиром на то да је у првом 
кварталу забележен пад БДП-а од 1,9 одсто, Вучић је рекао да први квартал није мерило, јер 
се он пореди са истим периодом лане, када је остварена највећа производња електричне 
енергије. 

Након тога су се, подсетио је, догодиле поплаве, када је та производња драстично пала. 

Очекује се, како је навео, додатно повећање производње у хемијском комплексу, покренута је 
производња у „Икарбусу”, у августу почиње са радом друга пећ у железари, а ускоро се очекује 
и покретање производње у ФАП-у, али и повећање прихода у аутомобилској индустрији. Танјуг 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Табаковић: Није рано за приче о платама 
Гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић изјавила је да за њу није (пре)рана 
прича са Мисијом Међународног монетарног фонда о повећању плата и пензија, али да није 
сасвим у реду то питање постави већ првог дана њихове посете. 

Табаковићева је, гостујући на ТВ Б92, рекла да изношење у јавност само лоших вести захтева 
и одговор да онај ко предузима много непопуларних мера мора да износи и чињенице које неко 
третира као превише оптимистичне. „Резултат јесте добар. А ако говоримо о једнократном 
приливу добити јавних предузећа, уочавамо разлику у понашању претходних влада и ове. 
Закон је постојао и раније да јавна предузећа морају да уплате добит у буџет, и то у времену 
кад сам ја била посланик. Али сада су те обавезе изведене на прави пут, јер смо се сви 
определили да поштујемо законе и то не на папиру, него и у пракси”, рекла је Табаковићева. 

Она је подвукла да сада постоји јака воља да се наплати порез, да се преведу запослени из 
сиве зоне у легалне токове који плаћају порезе и доприносе. 

Упитана да ли би се, када је реч о повећању примања, требало држати крајњег рока, односно 
2017. године, гувернерка је одговорила да не би требало да се држимо рока, него бројки у 
смислу одрживости јавних финансија. „Ако се буде пунио буџет, биће и основа за повећање 
примања”, рекла је Табаковићева. TAНЈУГ  
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Finska-kompanija-Sisu-auto-hoce-pribojski-FAP.sr.html 

Finci nude posao za 600 radnika FAP, 350 je višak 

AUTORI S.V, V.L.  

Finska kompanija „Sisu auto“ ispunila je uslove za sticanje većinskog vlasništva nad Fabrikom 

automobila Priboj, saopšteno je juče. 

To je konstatovala Agencija za privatizaciju, gde je ponuda i otvorena. Prema zadatim uslovima, 

strateški partner FAP-a morao je da garantuje milion evra ulaganja u novcu i pet miliona evra u 

stvarima ili pravima. 

  

Kako je „Blicu“ potvrđeno u FAP-u, „Sisu auto“ dostavio je i zadovoljavajuću ponudu i validne 

bankarske garancije. Međutim, nije zadovoljavajuće to što će, kako saznaje „Blic“, od 750 radnika u 

pogonu kamiona i još 190 u ostalim celinama, samo njih 200 do kraja ove godine dobiti posao, dok bi 

još 400 trebalo da bude zaposleno u naredne tri godine. 

  

- Očekujemo da će najdalje do kraja maja biti potpisan ugovor o strateškom partnerstvu. Do kraja 

godine biće rekonstruisani pogoni, dopremljena moderna tehnologija i izabrano 200 radnika koji će 

proći obuku i biti odmah uposleni. Nadamo se da će država uspeti da izdejstvuje tokom pregovora više 

zaposlenih nego što Finci nude - kaže naš izvor. 

  

Miodrag Dragaš, predsednik Samostalnog sindikata FAP-a i član tenderske komisije, kaže da ponuda 

nije idealna, ali da je bolje i ovih 200 ljudi da prima platu nego da se fabrika ugasi. 

  

Prema saznanjima “Blica”, socijalni program za višak radnika i dugovi kompanije pašće na teret 

države. 

  

VUČIĆ: BORIĆEMO SE ZA ŠTO BOLJE USLOVE PRI PRODAJI 

Premijer Aleksandar Vučić izjavio je danas da se nada da će dogovor sa finskom 

kompanijom Sisu biti završen u kratkom roku, i dodao da će se Vlada Srbije boriti za što 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/556392/Finci-nude-posao-za-600-radnika-FAP-350-je-visak
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Finska-kompanija-Sisu-auto-hoce-pribojski-FAP.sr.html
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bolje uslove. 

"Da otvorimo karte, svi koji dolaze da pregovaraju sa nama, znaju da mi to želimo da 

završimo što pre zbog ljudi u Priboju i okolini. Od FAP-a zavisi ceo taj kraj i Finci znaju 

da mi moramo da damo sve od sebe da pregovori budu uspešni. Zato će verovatno 

tražiti teške uslove", rekao je Vučić nakon sastanka sa delegacijom MMF. 

Prema njegovim rečima, prozvodnja kamiona znači život za Priboj i zato će se učiniti sve 

da dogovor uspe, jer ljudi u tom gradu moraju da rade. 

"Borićemo se na svaki način i to će za nas biti iscrpljujuće. Ali, zna li neko nekog drugog 

ko bi da ulaže u Priboj? Garantujem da ovde niko ne zna nekog takvog. Mi smo, eto, 

nekako našli ovu firmu", naveo je Vučić. 

Premijer je naglasio da niko nije našao investitora za tu fabriku poslednjih 20 godina, jer 

je put do Priboja loš. 

"Potrebno je četiri sata vožnje bez autoputa do Priboja, iako je to jedan od najlepših 

delova naše zemlje. Borimo se i borićemo se i nadam se da ćemo uspeti. Ja se samo 

nadam na neće i tad neki da kažu: 'Aha ta hala vredi milion, a oni im je daju na 

korišćenje'", zaključio je Vučić. (Tanjug) 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_foma_traze_pomoc_od_vucica.4.html?news_id=301293 

Radnici FOM-a traže pomoć od Vučića 

AUTOR: FONET 

Prokuplje - Petnaest radnika fabrike obojenih metala u Prokuplju (FOM) obratilo se juče premijeru 

Aleksandru Vučiću, nako što su dobili opomene sa najavom otkaza, zbog toga što su odbili da rade dok 

ne dobiju plate i zdravstvene knjižice. 

-                 U pismu se navodi da je posle spontanog okupljanja radnika 
28. aprila ove godine i obustave proizvodnje u fabrici koja je u privatnom vlasništvu, poslovodstvo 
petnaestorici, uglavnom livaca, uručilo opomene sa najavom otkaza, a zabranjen im je i ulaz u 
fabriku. Zbog toga se od ukupno 57 radnika FOM, njih 45 izjasnilo i potpisalo da će kolektivno 
napustiti fabriku i 
preduzeti radikalnije mere u cilju naplate svojih neisplaćenih zarada i drugih potraživanja, ukoliko 
država hitno ne reaguje. 
                  - Svega nam je dosta i preko glave. Radimo svakog dana, a ne 
primamo plate. Uslovi rada su nehumani, nema zaštitnih sredstava za rad, nema sistematskih 
pregleda, nema uplata penzijskog staža i zdravstvenog osiguranja, nema odgovarajuće reakcije 
države i njenih institucija - navodi se u pismu. Radnici FOM ističu da im je do sada isplaćivan 
minimalac od 22.000 dinara, a tokom cele 2015. godine nije im obračunata nijedna zarada, niti su 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_foma_traze_pomoc_od_vucica.4.html?news_id=301293
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dobili obračunski listić, koji je bio glavni adut prilikom usvajanja novog zakona o radu. 
 Pored toga, tri godine im se ne uplaćuje radni staž, a u poslednjih godinu i po dana ni zdravstveno 
osiguranje. Radnici navode da su o svim nepravilnostima obavestili Upravu prihoda i inspekcije, ali je 
poslodavac prilikom dolaska inspektora počeo da ih zaključava po pogonima i upravnoj zgradi, tvrdeći 
da fabrika ne radi i da nema ko da ih primi. 
              Ostaje nam još samo da uputimo apel i predsedniku Vlade Aleksandru Vučiću, kao trenutno 
najuticajnijoj ličnosti u Srbiji, da hitno reaguje i naloži pokretanje svih zakonskih institucionalnih 
mehanizama kao bi se rešila naša agonija, napisali su radnici FOM-a. 

  

       "Sloga" osuđuje ponašanje poslovodstva fabrike 
        Udruženi sindikati Srbije "Sloga" najoštrije su osudili ponašanje poslovodstva Fabrike 
obojenih metala u Prokuplju (FOM) i traže hitnu reakciju 
države i svih relevantnih institucija kako bi se zaštitila prava zaposlenih. 
       U saopštenju "Sloge" se ističe da je taj sindikat i ranije upozoravao da je Zakon o radu pun 
nedorečenosti i da kao takav ide naruku samo poslodavcima, posebno neodgovornim i bahatim, 
što se vidi na primeru iz Prokuplja, gde se rad i pravo na zaradu zaposlenih duboko zloupotrebljava 
svim mogućim ucenjivačkim kapacitetima. 

 

 


