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Криза опустошила инвестиције у Србији 
Аутор:Јована Рабреновић  
 
Охрабрују улагања странаца у другој половини прошле године када је у те сврхе код нас 
потрошено нових 1,5 милијарди евра 
Прошлогодишње стране директне инвестиције наговештавају да се економија најзад креће 
узлазном линијом. У 2015. години страни инвеститори уложили су нових 1,5 милијарди евра 
што је за око 300 милиона евра више него годину дана раније. 
Ипак та улагања знатно заостају за временом пре кризе. На укупан пад инвестиција, што ће 
рећи и домаћих и страних, и државних и приватних, претходних дана указала је и Европска 
банка за обнову и развој (ЕБРД) у свом извештају о транзицији региона. По њима Србија је 
годишње „кратка” за инвестиције на нивоу од три одсто бруто домаћег производа што износи 
око милијарду евра. 
Додатно, недостатак инвестиција је проблематичан и уколико се погледа други податак ЕБРД-
а, а то је да је Србија рекордер по паду инвестиција за време кризе. За то време, тачније од 
2009. до 2013. пад инвестиција код нас износио је седам одсто, у Украјини, Молдавији, Кавказу 
око 6,5, у централној Европи око 3,5 процената. Толики је пад био и у Југоисточној Европи. У 
Русији пад је био мањи од два одсто. 
ЕБРД нам замера и да смо у погледу јавних, односно државних инвестиција, знатно подбацили, 
а управо су оне неопходне за дугорочан раст и зато јавне инвестиционе пројекте треба убрзати. 
По њима, побољшана саобраћајна мрежа може да буде главни покретач раста јер директно 
утиче на стране директне инвестиције и спољну трговину. 
И домаћи стручњаци су, иначе, упозорили да ће нас пад инвестиција коштати. Павле Петровић, 
председник Фискалног савета је на традиционалном децембарском саветовању на Економском 
факултету, указао да су инвестиције, као компонента БДП-а, највише умањене у односу на 
2008. годину. Према његовим подацима, реални пад износи чак и 25 одсто што је главни узрок 
стагнације. Без снажних улагања нема високог и одрживог раста, а прилив инвестиција у 2015. 
представља преокрет. 
Милојко Арсић, професор на Економском факултету у Београду, каже да је ЕБРД до поменутог 
податка о недостатку инвестиција на нивоу три одсто БДП-а дошао поредећи нас чије укупне 
инвестиције износе 19 одсто БДП-а и Централноисточне Европе (ЦИЕ) где тај просек износи 22 
одсто. 
– Ми треба да повећамо укупне инвестиције на већи ниво од тог, јер су и њихова улагања због 
кризе смањена. Поређења ради, пре кризе у периоду 1995–2008. у том региону укупне 
инвестиције су просечно износиле 25 одсто БДП. То је ниво коме треба да тежимо. Држава 
треба да повећа своје инвестиције за један до 1,5 одсто, а и приватници због побољшања 
привредног амбијента. У делу приватних инвестиција брже реагују странци, јер имају више 
пара – сматра Арсић. 
Он додаје да су јавне инвестиције у просеку биле за преко два одсто БДП ниже него у ЦИЕ, док 
су и приватне инвестиције биле ниже од просека ЦИЕ, али је то одступање мање и износи један 
одсто. Држава може да утиче на раст укупних инвестиција кроз повећање јавних инвестиција са 
2,5 на четири до пет одсто и стварање подстицајних услова за повећање приватних инвестиција 
на 20 одсто БДП. 
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Стране директне инвестиције су у другој половини прошле године знатније порасле, чак брже 
него у другим земљама. Објашњење за то је велика количина јевтиног капитала уз реформе на 
побољшању привредног амбијента. Арсић каже да би за значајније резултате такав темпо 
инвестиција требало да се настави и наредних година. 
Повећање јавних инвестиција за један до два одсто БДП би, преко повећане тражње, такође 
краткорочно утицало на убрзање привредног раста. Боља инфраструктура – нови и обновљени 
путеви и железничке пруге – дугорочно би повећала стопу раста привреде.  
Ипак, за раст привреде кључно је повећање приватних инвестиција, указује Арсић, а 
инвеститори поред макроекономске стабилности и добре инфраструктуре захтевају и добро 
уређене институције и снажан финансијски сектор. Разна истраживања, међутим, Србију по 
квалитету институција сврставају на само дно европских земаља. Годинама се понавља да је 
заштита власничких права слаба, независност судства ниска, корупција висока, док је привреда 
оптерећена компликованим, нејасним и непотребним прописима. 
 
Србија неславни рекордер на свим листама 
Аутор:Аница Телесковић 
 
Економисти кажу да је од свих најрелевантнији показатељ онај који раде ММФ и Светска банка 
а који мери реалну куповну моћ 
Српској економији многи гледају у зубе. Разне међународне организације сваке године 
рангирају нашу земљу по разним критеријумима. Заједничко за сва та истраживања је да је 
наш резултат углавном неславан. 
Економисти кажу да је од свих најрелевантнији показатељ бруто домаћи производ по паритету 
куповне моћи по становнику који показује реалну куповну моћ становништва у једној земљи. 
Србија се ту, на листи Светске економске банке и Међународног монетарног фонда налази на 
средини листе. Према методологији ММФ-а, просечан Србин на располагању годишње има 
13.378 долара. Толико вреди наш доходак кад би српске цене биле као у Америци. Он вреди 
више, јер су цене у Србији ниже него у Америци и за један долар може много више робе да се 
купи у нашој земљи. Према методологији Светске банке, просечан Србин годишње на 
располагању има 13.400 долара. 
Извештај који се обавезно нађе на столу сваког озбиљног инвеститора пре него што одлучи да 
инвестициону заставу забоде у Србију је онај о лакоћи пословања који сваке године објављује 
Светска банка. Оно што је добра вест за нас је да је Србија на последњем рангирању поправила 
своју позицију на листи за 32 места и са 91. доспела на 59 позицију. Једним делом то се 
догодило и због промене методологије. Међутим, оно што је за нас и даље поражавајуће је да су 
готово све земље региона боље рангиране од нас. Изузев Босне и Херцеговине и Албаније. 
Суседна Македонија заузима високо 12 место. 
Према оцени економисте Љубомира Маџара сва ова рангирања говоре нешто о једној 
економији и ниједно није без значаја. 
– Најрелевантнији је онај који мери БДП по паритету куповне моћи. Он нам говори колико 
имамо произведене вредности за све могуће потребе – каже Маџар и додаје да инвеститори, 
осим ранг-листа гледају неке макроекономске показатеље. 
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Најважнија је стопа инфлације која говори о степену нереда у једној привреди, али је важна и 
стопа раста БДП-а. Он је име и презиме у личној карти земље. 
 Маџар додаје да индекс беде који мери „Блумберг” може и да се ради на софистициранији 
начин како би резултати били релевантнији. Осим пуког сабирања инфлације, резултат се 
може умањити за стопу привредног раста и повећати за износ камата најчешће на потрошачке 
кредите. 
– Добро је да се у то укључи и стопа раста јер она говори о томе какви су изгледи за будућност – 
каже Маџар. 
Са друге стране, Бојан Ристић са Економског факултета, који редовно прати листу 
конкурентности коју објављује Светски економски форум каже да позиција Србије стагнира. 
– Она мери колико је једна привреда конкурента па се испитаницима постављају разна питања 
од тога колико пара бисте оставили у Србији ако одлучите да тамо летујете, колико је развијена 
путна инфраструктура па до тога да ли и колико верујете политичарима. Сваки пут када 
рангирате више земаља према истим критеријумима постоји опасност да слика не буде 
најкомплетнија и најобјективнија – каже Ристић и додаје да је једна од мана оваквог рангирана 
то што је заснована на субјективном мишљењу испитаника. 
На утиску анкетираних заснива се и листа Транспарентности о перцепцији корупције. Без 
обзира на то што ова влада борбу против корупције сматра својим приоритетом, резултат на 
листи се не поправља. 
– Не мора да значи да ће се напори владе одмах пренети на локалу – каже Ристић. 
Такође, иако није реч о класичној листи и рејтинг агенције рангирају Србију, па је тако недавно 
агенција за оцену кредитног рејтинга „Стандард енд Пурс” променила  кредитни изглед Србије 
са негативног на стабилни, док је кредитни рејтинг задржан на нивоу ББ минус. 
Како каже Ненад Гујаничић из Вајз брокера кредитни рејтинг неке земље је прилично значајна 
оцена. Дају је светски признате кредитне агенције из простог разлога што инвеститори у 
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великој мери узимају у обзир ове судове. Осим „Стандарда енд Пурса”, важне су и оцене „Муда 
и Фича”. 
Што се тиче рејтинга Србије, она има неинвестициони статус односно далеко је од 
најквалитетнијих оцена, али је и ван зоне шпекулативног инвестиционог амбијента, каже 
Гујаничић. 
 
 
 

 
 
Подршка ФАО и ЕБРД развоју пољопривреде Србије 
Аутор: Љиљана Буквић 
 
Србија не може да се мери у субвенцијама са развијеним земљама, зато је наш 
потенцијал у производњи високо квалитетне и органске хране * Главни проблем у 
српској пољопривреди је недостатак знања * Избори неће представљати проблем 
за аграрни сектор  
Београд - Србија има огроман потенцијал у производњи високо квалитетне хране која као таква 
мора имати и вишу цену од "обичне" хране. Србија не може и не треба да покушава да 
конкурише светским лидерима у масовној производњи која омогућава ниже трошкове.  
Уместо тога, високо квалитетна храна, храна са заштићеним географским пореклом, органска 
храна али и цело ново тржиште такозване "фрее" хране (без шећера, конзерванса, адитива, 
глутена итд.) које изузетно брзо расте последњих година јесу могући правци развоја домаће 
пољопривреде - каже у разговору за Данас Милош Миловановић, интернационални 
консултант Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО), додајући да 
традиционални сектори пољопривреде попут ратарства (а нарочито производња и прерада 
уљарица), сточарства али и сектори воћа и поврћа јесу области које могу бити значајно 
унапређени. Наравно, како каже, за ослобађање овог потенцијала потребне су инвестиције, 
уређење законског оквира али пре свега знање. 
*Колико пројеката имају тренутно ФАО и ЕБРД у Србији, шта је најзначајније? 
Тренутно је у Србији у току имплементација укупно шест пројеката техничке сарадње којима 
ФАО и ЕБРД помажу развој пољопривреде Србије. Поред подршке у изради и имплементацији 
два закона у области финансирања пољопривреде (Закон о јавним складиштима и Закон о 
преџетвеном финансирању), по важности се издваја политички дијалог између приватног и 
јавног сектора у области меса и млека. Такође, у току је имплементација и пројеката у области 
географске заштите квалитета пољопривредних производа и стандарда у области производње, 
прераде и промета меса. 
*Каква је сарадња и има ли је са властима у Србији? 
Имамо конструктивну и отворену сарадњу са државним органима, а пре свега са ресорним 
Министарством пољопривреде и животне средине. Ипак, ограниченост људских и 
финансијских ресурса државне управе понекад спречава пуну експлоатацију могућности које 
смо спровели у другим земљама и које нудимо Србији. 
*Аграрни буџет за ову годину је смањен, ратари су добили 8.000 динара мање него 
прошле године. Шта да раде пољопривредници, очигледно не могу да се ослањају 
на субвенције? Шта би требало да ураде, да се удруже? 
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Удруживање је свакако императив за пољопривреднике наше земље јер уситњени и 
разједињени сасвим сигурно неће моћи да издрже изазове растуће конкуренције. У овом 
контексту је јако добар сигнал недавно усвајање Закона о задругама чију су израду помогли и 
ФАО и ЕБРД. Такмичење у субвенцијама са развијеним земљама није утакмица коју наша 
пољопривреда треба да игра јер је она унапред изгубљена. Уместо тога, расположива 
(ограничена) буџетска средства треба у што је могуће већој мери усмерити ка инвестицијама у 
пољопривреду јер су оне покретач конкурентности. У том смислу је апсолутни приоритет и 
испуњавање свих административних услова како би наши пољопривредници могли што пре да 
користе ИПАРД средства ЕУ. 
*Влада је тек прошле недеље одобрила запошљавање 103 човека у Управу за 
аграрна плаћања. То значи да и ове године остајемо без ИПАРД, тек следеће ће 
нешто моћи да се искористи. Колико ће нашим пољопривредницима уопште 
користити та средства? И ко ће моћи да их користи, да ли ће то моћи само велики? 
Искуство земаља скоријих корисника говори да су велики пољопривредници и пољопривредне 
компаније имале предност у коришћењу ових средстава. То је и логично имајући у виду да 
механизам доделе ИПАРД средстава подразумева финансирање целокупне инвестиције 
сопственим средствима, а рефундирање дела средстава тек по завршетку инвестиције. Такође, 
ове инвестиције дуго трају и траже ангажовање стручне помоћи будућим корисницима, која 
такође кошта. Из ових разлога мали пољопривредници често немају могућност да их користе. 
Ипак, у ситуацији када је аграрни буџет земље сваке године мањи, беспотребно је говорити о 
томе колико ће ова средства значити домаћој пољопривреди. 
*Шта још држава треба да уради? Колико ће лоше на развој сектора утицати 
избори? 
Предвидивост, стабилност и конзистентност државне политике јесу преко потребни сектору 
какав је пољопривреда. Овај сектор захтева значајна финансијска средства, вишегодишње 
планирање и доследан приступ како би донео резултате. Ипак, имајући у виду 
спољнополитичку оријентацију земље, оличену у интеграцији земље у Европску унију као 
приоритетом, хармонизација домаће пољопривредне политике са Заједничком аграрном 
политиком ЕУ треба бити спона и правац политике која се у аграру Србије примењује у 
међувремену. Имајући у виду да све земље Западног Балкана имају исте спољнополитичке 
циљеве, ова хармонизација ће донети бројне користи на путу ка ЕУ, а само једна је повећање 
спољнотрговинске размене пољопривредних производа како са ЕУ тако и са другим земљама 
Западног Балкана. У том смислу, наступајући изборни процес под претпоставком да ће његово 
окончање довести до победе проевропски оријентисаних странака за шта постоје све индиције 
да ће се десити, неће представљати превелики проблем за овај сектор. 
С друге стране, можда је боље рећи шта држава не треба да уради. Држава не треба да диктира 
цене, држава не треба да откупљује вишкове пољопривредних производа, држава не треба да 
извози и увози. За све то постоје много ефикаснији играчи од државе. Оно што држава треба да 
уради јесте да створи и осигура примену правног оквира за развој пољопривреде. Такође, 
потребно је да ограничена финансијска средства којима располаже троши на најоптималнији 
начин то јест на оне мере политике које дају најбољи резултат и на оне кориснике којима је 
помоћ најпотребнија. Потребно је да отвори врата страних тржишта за робу из наше земље јер 
бесцарински приступ неком тржишту није увек гарант присуства стране робе на њему. Постоје 
многи начини као се ванцаринским баријерама делови тржишта појединих земаља држе 
затвореним за нашу робу и управо у њихово отклањање треба уложити посебну енергију. Све су 
ово послови за државу и креаторе њене политике. 
*Шта су по вама највећи проблеми пољопривреде Србије? 
Када се дискутује на ову тему, углавном се истичу проблеми попут недовољно средстава која 
држава издваја за подршку пољопривреди, недостатак регулаторног оквира за подстицање 
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развоја пољопривреде, уситњеност производње, низак степен продуктивности у већини грана 
пољопривредне производње итд. Не желећи да ово негирам, ја бих истакао недостатак знања 
као један од главних проблема. Пољопривреда 21. века више није традиционални сектор, 
обичан произвођач сировина за индустрију, већ поље примене последњих научно-
технолошких достигнућа. Знања о овоме је потребно проширити са ограниченог броја наших 
успешних пољопривредника и компанија на што већи број учесника агробизниса, потребно је 
отворити очи и ум за нове аспекте пољопривреде, за нова брзорастућа тржишта, за промене у 
навикама потрошача. 
 
 
Испуњење свих захтева стопира генерални штрајк 
Аутор: Г. В. 
 
Београд - Да ли ће наш једночасовни штрајк упозорења који смо почели у четвртак 11. 
фебруара прерасти у генерални штрајк зависи искључиво од исхода разговора које ћемо у среду 
и четвртак 17. и 18. фебруара након државног празника Сретења имати са надлежним 
министрима. Услов да одустанемо од обуставе рада у свим рудницима Ресавице је да наши 
штрајкачки захтеви буду испуњени - каже за Данас Небојша Миленковић, председник 
Синдиката "Ресавице". 
Наш саговорник истиче да су штрајкачи добили уверавања да је један њихови захтев фактички 
већ уважен. 
- Разговарали смо са генералним директором Електропривреде Србије Александром 
Обрадовићем који нам је рекао да ће испоруке угља из Ресавице ЕПС почети да преузима одмах 
након што Влада Србије одобри план пословања тог предузећа. Сходно томе Почетак испоруке 
угља се очекује од петка 19. фебруара - истиче Миленковић. 
Према његовим речима синдикалци ће у среду и четвртак о својим осталим захтевима, а то су, 
решавање статуса предузећа, исплата надокнада за рад по сменама и пријем радника који су 
ангажовани на одређено време у стални радни однос, разговарати са министрима финансија, 
привреде, рударства и рада Душаном Вујовићем, Жељком Сертићем, Алексадром Антићем и 
Александром Вулином. Од исхода тих разговора ће зависити у ком правцу ће се даље одвијати 
штрајкачке активности. 
Подсећања ради, радници девет рудника који послују у саставу Ресавице донели су одлуку о 
штрајку 10. јануара, али је она замрзнута 22. јануара, после договора о испорукама угља 
термоелектранама ЕПС-а. С обзиром да до тога у пракси није дошло рудари су "одмрзли" своју 
ранију одлуку и почели са штрајком упозорења. У једночасовној обустави рада, на почетку 
сваке смене, од 11. фебруара учествује свих 4.100 запослених у Ресавици а у случају да до 22. 
фебруара не буду прихваћени њихови захтеви рудари планирају потпуну обуставу рада. 
 
Одлази ли Фијат из Крагујевца? 
Аутор: Зоран Радовановић 
 
Рано за страх, а време за разговор о дугорочним плановима Фијатау Крагујевцу * 
Индијски Махиндра и Тата моторс могуће алтернативе Фијату 
Крагујевац - – Услед константног пада производње и пласмана “Фијата 500Л”, изостанка било 
какве, макар и незваничне најаве да би у Крагујевцу у догледно време могла да стартује 
производња још једног модела аутомобила, приближавање истека уговора између Фијата и 
државе Србије, те апсолутна незаинтересованост српске Владе и њеног премијера Александра 
Вучића за ситуацију у компанији, разлози су због којих се домаћи, али и међународни 
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стручњаци, све учесталије баве судбином фабрике ФЦА Србија, при чему се шпекулише и са 
могућношћу да Фијат за неке две и по године „дигне сидро“ и напусти земљу, у којој још од 
доласка, рекло би се, није био добродошао. 
Ситуацијом у крагујевачкој фабрици аутомобила, наиме, у оквиру анализе стања српске 
економије у последњем прошлогодишњем месецу, ових дана, према информацијма из 
специјализоване штампе, бави се и званичан сајтРепублике Индије, државе у којој и 
аутомобилска индустрија, као окосница привредног развоја сваке иоле озбиљније земље, 
бележи импресиван раст, па је, примерице, од априла 2014. до марта 2015. из погона бројних 
индијских фабрика изашло близу 24 милиона готових возила. 
У индијској анализи ситуације у компанији ФЦА Србија најпре се скреће пажња на чињеницу 
да десетогодишњи уговор Фијата и Србије истиче крајем 2018. Потом се оцењује да је успех 
модела „Фијата 500Л“ –„просечан“ и притом се предвиђа „излазна стратегија Фијата“. 
Индијски аналитичари сматрају да постоји врло велика вероватноћа да, након истека 
уговора,Фијатова затвори фабрику у Крагујевцу. Тим пре што „Фијат тренутно разматра и 
редефинише своју стратегију малих аутомобила“, те „уколико се врло брзо не најави нови 
модел за фабрику у Крагујевцу, сценарио изласка Фијата из Србије је врло могућ“... Тако 
сматрају индијски аналитичари, а тога се све више, с обзиром на индолентност српске Владе, 
прибојавају и у делу домаће стручне јавности, која сугерише да би држава морала већ да почне 
да разматра могуће алтернативе италијанском произвођачу. 
У том контексту помињу се и индијске компаније "Махиндра и Махиндра" и "Тата моторс", 
посебно ова друга која је производњу аутомобила у Индији својевремено започела према 
Мерцедесовој лиценци, и која је, 2008, за 2,3 милијарде долара од Форда купила британске 
брендове „Јагуар“ и „Ланд ровер“ и са њима направила добар посао. Истовремено, Тата моторс 
је и произвођач такозваних народних аутомобила, па из њених погона излази и модел „Нано“, 
који је, крајем минуле деценије, коштао неких 2.500 долара. 
Добри познаваоци (не)прилика у домаћој и светској аутомобилској индустрији сматрају, 
медјутим, да још увек нема разлога за страх кад је будућност крагујевачке фабрике аутомобила 
у питању. Тим пре што се ради о младој и једној од најсавременијих фабрика тог типа на свету 
која и са производњом око 100.000 аутомобила годишње остварује добит, упркос чињеници да 
користи половину инсталираних капацитета и што би, уз накнадна улагања, могла да израђује 
и до 300.000 возила годишње, за колико је пројектована. 
У домаћој јавности, па и међу онима који сугеришу евентуалну сарадњу домаће са индијском 
аутомобилском индустријом, није, изгледа, довољно познато да је крагујевачка Застава у другој 
половини претходне деценије интензивно преговарарала и са Махиндром и са Татом о 
заједничкој производњи путничких и комерцијалних возила, па и о доласку тих компанија у 
Крагујевац. У тим преговорима помињана је и могућност производње модела „Тата нано“ у 
некадашњој Заставиној фабрици аутомобила. Последњи пут челници Заставе и Тате моторс 
срели су се 2007, у Мумбају (Бомбају), где се разговарало о заједничкој производњи Татиног 
модела “Индика“ и џипа те индијске компаније... 
Договор није постигнут, јер су у Застави ипак желели да сарадњу успоставе са неком од 
познатијих светских компанија, са којима је пословодство крагујевачке фабрике тада, такође, 
преговарало. Водеће индијске компаније, пре свих Тата моторс, у међувремену су почеле да 
пристижу светску конкуренцију, а да ли је могућ њихов долазак у Србију, зависи пре свега од 
дугорочних планова Фијат Крајслер групације. 
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Пензиони закон закочио одлазак радника 
Аутор: Ј. Б. К. 
 
Синдикати траже да се укине члан 70а Закона о ПИО који пуну пензију обезбеђује 
само за оне који имају навршених 65 година * Око 600 радника не жели социјални 
програм јер иако имају довољно стажа, због неиспуњене старосне границе 
примања би им била знатно нижа 
Бор - - Од оштрих рестриктивних мера штедње које су у Рударско-топионичарском басену Бор 
на снази од почетка ове године, очекују се ефекти од 25 милиона долара, што ће бити резултат 
смањења материјалних и оперативних трошкова. Према програму, месечно треба да се уштеди 
1,1 милион долара на нормативним трошковима, али и исто толико на зарадама што, поред 
осталог, подразумева социјални програм и отпремнине за 146 радника који су се у анкети 
изјаснили за добровољни одлазак.  
- Следећи корак је да сви који имају 39, 40 и више година радног стажа, уз отпремнину, трајно 
напусте посао и са примљеном накнадом сачекају испуњење потребног услова за пензију, 65 
година живота. Идеја је да људи након толико година проведених у РТБ-у не напусте радно 
место незадовољни и зато је изузетно важно да се све спроведе онако како је програмом 
штедње дефинисано и потврђено одлуком највишег органа управљања компанијом - каже 
генерални директор РТБ Бор, Благоје Спасковски. 
Бројним радницима који су у комбинату бакра провели 39, 40 и више година, због 
бенефицираног радног стажа за пензију недостаје други услов - године живота. Стога 
репрезентативни синдикати РТБ Бор, иначе свесни ситуације у којој се налази српска 
привреда, а заједно са њом и једини домаћи произвођач бакра и злата, иницирају укидање 
члана 70а Закона о ПИО. 
- Тензије на релацији синдикат - послодавац - држава, могле би да се ублаже укидањем те 
одредбе која утврђује трајно умањење пензија за све који би се определили за социјални 
програм, али уз 40 или 45 година стажа немају навршених 65 година живота. У ту групу, према 
нашим подацима, спада око 600 басенских радника и вероватно би се они, укидањем овог 
члана, лакше определили за социјални програм. Зато смо преко централе синдиката 
иницирали укидање спорног члана - каже Часлав Гаврић из УГС „Независност“. 
Самостални синдикат металаца Србије РТБ Бор је након разговора са пословодством, заузео 
став да подржи све акције које за циљ имају очување компаније али, наравно, не на штету 
запослених.  
- Ако се спроводи социјални програм, он мора да буде заснован на принципу добровољности. 
Радницима који се определе да раније напусте предузеће, Законом о ПИО мора да буде 
омогућено да, када испуне услов за пуну пензију и уживају у њој, а не да трајно себе осуде на 
умањена примања - објашњава председник Самосталног синдиката металаца Србије РТБ Бор, 
Горан Јовановић. 
Укидању спорних законских одредби надају се, такође, радници који су се пријавили за 
социјални програм, као што је Раде Мирковић, који на површинском копу „Велики Кривељ“ 44 
године рукује рударском механизацијом. По његовим речима у 58. години живота социјални 
програм му је добродошао јер већ ради нешто и приватно, па је време, каже, да се томе посвети 
мало више. Али, према садашњим условима, ако оде, пензија ће му бити умањена трајно. 
Године живота разлог је што хидрауличар и аутомеханичар Миодраг Ивковић, који има 40 и 
по година радног стажа, није у пензији. Њему до старосне границе недостају две и по године, 
пријавио се за социјални програм, али неће отићи ако то подразумева умањену пензију. 
Ко ће бити незадовољан 
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- У решавању вишка запослених, разлога за незадовољство имаће трећа категорија радника, 
они за које морамо да кажемо да су нерадници, или да користе опијате, алкохол, или су 30 дана 
болесни, један дан здрави, па опет месец дана болесни. За такве нема места ни у једној 
компанији, па ни код нас - истиче Благоје Спасковски, додајући да производни радници, они 
на линији стварања бакра, од прве бушотине до катоде, ове мере неће осетити на својој кожи, 
нити ће бити померани са радних места нити ће им зараде, попут режијском кадру, бити 
смањене.  
 
 
 
 

 
 
 
Све више фирми на белој листи 
Аутор:Е. Дн. 
 
Јавно предузеће „Путеви Србије” и даље је прво на белој листи пожељних грађевинских 
предузећа за пословање, када је у питању поштовање закона, дуговање држави и запосленима, 
безбедност запослених и њихов правни статус, саопштено је из Кабинета потпредседнице 
Владе Зоране Михајловић. Након ажурирања беле и црне листе Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре за четврти квартал 2015. године, резултат је показао да је након 
више од годину дана од како је сачињена листа, број грађевинских компанија на њој порастао 
за око 13 одсто, додаје се у саопштењу. Осим укупног броја анализираних грађевинских 
предузећа, у порасту је и број оних на белој листи, па се у последњем кварталу 2015. године 
тамо нашло 379 предузећа што је 62,33 одсто компанија са листе. У 2014. белу листу чинило је 
60 одсто представљених предузећа, односно њих 327. 
Тешке повреде на раду у 2015. су преполовљене (са 54 у 2014. на 27 у 2015) а захваљујући 
инсистирању министарства на честим контролома, више је и евидентираних повреда права 
радника на путевима. Тако је у 2014. евидентирано 36 радника на црно, а у 2015. њих 82.  Више 
од годину дана од објављивања прве листе, која се стално ревидира, неки од добрих примера су 
компанија „Путеви Ужице”, која је измирила порески дуг за око 155 милиона динара и изашла 
из блокаде, предузеће „Пештан” које је било на црној листи у 2014. години због пет тешких 
повреда на раду, а сада је прво на листи добављача без иједне тешке или лаке повреде у 2015, са 
709 запослених од којих је 74 одсто на неодређено време и која нема ниједног уговорца. 
 Крај фантомским фирмама 
Министарство грађевинарства увело је у децембру 2014. године црне и беле листе грађевинских 
предузећа како би се увео ред у грађевинску индустрију, како би се избегли случајеви да се 
послови додељују фантомским фирмама без запослених. Критеријуми су дуговања која та 
предузећа имају према држави за порез и према запосленима кроз обавезно социјално 
осигурање, радно-правни статус запослених, односно да ли су стално запослени или 
ангажовани уговорима о делу или привремено-повременим пословима, да ли поштују закон о 
безбедности и здрављу на раду, да ли су евидентиране теже или лакше повреде, и да ли 
предузећа ангажују раднике на црно. 
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НСЗ у 2015. обрисала 600 лица због одбијања посла 
Извор:Танјуг 
 
Са евиденције Националне службе за запошљавање (НСЗ) обрисано је прошле године више од 
600 лица због одбијања понуђених послова, или нејављања послодавцу код којих их је упутила 
НСЗ.  
У случајевима брисања лица са евиденције, могућност поновног пријављивања на евиденцију 
постоји по истеку рока од шест месеци од дана престанка вођења евиденције, односно, по 
истеку рока од девет месеци, за корисника новчане накнаде, објашњава директор НСЗ Зоран 
Мартиновић. 
Подаци НСЗ показују да 35  лица више није на евиденцији због неоправданог одбијања радног 
ангажовања на привременим и повременим пословима, 145 лица обрисано је  због 
неоправданог одбијања понуђеног одговарајућег запослења, а 459 лица обрисано је због 
неоправданог нејављања послодавцу коме га упути Национална служба. 
Мартиновић подсећа да су права и обавезе тражилаца запослења, односно незапослених лица и 
осталих категорија тражилаца запослења, дефинисана Законом о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености, као и осталим подзаконским актима - правилницима и упутствима. 
Зато, наводе у НСЗ, у интересу лица је да предузима све неопходне активности, које могу 
довести до побољшања његове позиције на тржишту рада, у смислу стицања нових знања, 
вештина, радног искуства односно и до запошљавања. 
То значи да лица која се придржавају договора постигнутог са саветником за запошљавање не 
могу бити брисана са евиденције. 
"Неоправдано одбијање понуђеног одговарајућег запослења, као и неоправдано нејављање 
послодавцу коме га је Национална служба за запошљавање упутила ради разговора о 
запослењу, неоправдано неизвршавање свих осталих обавеза дефинисаних Законом, 
представљају конкретне чињенице на основу којих се, у складу са Законом, лица бришу са 
евиденције незапослених", објашњавају у НСЗ. 
Говорећи о томе зашто лица на евиденцији НСЗ одбијају послове, Мартиновић каже да су они 
различити, али да је приметно да се велики број лица на евиденцију НСЗ пријављује због 
остваривања неких других повластица, било социјалне помоћи, умањење одређених 
комуналних накнада и слично. 
"Све је то нешто што неким лицима омогућују већу корист од запошљавања у којима се 
гарантује минимална зарада. То је већ последица личног стања сваког појединца, да боравак на 
евиденцији може послужити за остваривање других циљева, а не конкретно проналажење 
посла", рекао је Мартиновић. 
Иначе, у 2015.години 246.796 особа са евиденције НСЗ успело је да се запосли. 
Највише је било запошљавања у прерађивачкој индустрији, трговини на велико и мало, 
административним и помоћним услужним делатностима. 
Просечна дужина тражења посла лица са евиденције НСЗ је четири године. 
Дугорочном незапосленошћу сматра се период чекања преко 12 месеци, али постоје лица која 
се налазе на евиденцији НСЗ пеко шест година без запослења. 
Најдуже на посао чекају запослени у конфекционарској делатности, дактилографи, текстилци, 
тачније кројачи текстила, шивачи текстила, књиговође.� 
Просечна дужина тражења посла је најмања код дипломираних економиста, струковних 
васпитача, дипломираних правника, струковних економиста, доктора медицине, стоматолога. 
Они у просеку чекају на запослење годину до две дана. 
Када је реч о могућностима запошљавања лица на отвореном тржишту рада, морају се узети у 
обзир минимум два основна параметра - потражња послодаваца и број лица конкретних 
профила, каже Мартиновић. 

11 

 



Примера ради, податак о томе да неколико година уназад бележимо велику потражњу за 
занимањем као што је продавац, не значи и велике шансе за лица која су се образовала за 
обављање овог посла, имајући у виду да је њихов број на евиденцији НСЗ чак десет пута већи, а 
поред тога, велики број лица других образовних профила такође представља потенцијалне 
кандидате за то радно место, наводи Мартиновић. 
Слична ситуација је са дипломираним економистима, јер и поред чињенице да су исказане 
потребе послодаваца за овим занимањем највеће и да је број запослених лица са евиденције 
такође највећи, због великог броја лица са овим профилом, највише је и незапослених лица са 
тим занимањем на евиденцији НСЗ. 
Такође, када је реч о ИТ занимањима, пријављене потребе не осликавају право стање ствари на 
тржишту рада јер се лица са овим занимањима често запошљавају преко специјализованих 
сајтова, такозваним "регрутовањем" као и захваљујући сопстевном ангажовању у процесу 
тражењу посла. 
Најтраженија занимања у 2015.години су и даље били ИТ стручњаци, дипломирани машински 
инжењери, инжењери електротехнике, дипломирани економисти, дипломирани правници, 
лекари опште медицине и дипломирани фармацеути. 
Ово су високообразовни профили који најбрже долазе до посла, односно имају највеће шансе 
за запошљавање на тржишту рада. 
 
Плате директора огледало државе 
Аутор:Владимир Ђуричић 
 
Једнака плата за једнак рад могућа је само у уређеној држави. Нацрт закона о платама управо 
то доноси - ред у систем плата у јавном сектору, који је сада нетранспарентан и неуправљив, 
једном речју један „зачарани круг“.  
Ако желимо веће плате нашим запосленима да би били мотивисанији, продуктивнији, морамо 
за почетак да поштено „снимимо“ ко колико треба да зарађује, а где је сад. Такође, да уведемо 
вредновање рада и сходно томе, напредовање, изјавила је у интервјуу „Дневнику“ 
потпредседница Владе и министарка за државну управу и локалну самоуправу Кори Удовички 
дајући своје виђење важности нацрта закона о платама који чека да прође Владу и стигне у 
Скупштину Србије. Очекивања су да се то деси у овом мандату парламента. 
Када је област толико битна, зашто се оволико касни са законом? 
– Занимљиво је да на нешто што се није урадило 20 година, имамо велико нестрпљење када 
каснимо неколико дана или месеци. Дуг је пут био до овог нацрта. Претеча овог закона је била 
спремљена још летос као један јединствен закон. Када схватите да је овај закон огледало свега 
што је нарушено у односима у систему јавне управе и да један део не можете да поправите док 
то не урадите и са другим, онда промените тактику и кренете са реалнијем сценаријом.  
Како смо доспели на најнижу лествицу, односно овако урушени систем? 
– Деведесетих година, када су се финансије, односи и дисциплина урушили, грађани су се 
сналазили како су умели пошто нису могли да живе од својих плата. Однос зарада је нарушен 
како од политичке снаге и утицаја неких интересних група, тако и у зависности да ли је 
природа посла била таква да је дозвољавала сналажење. Зато сада лекари имају мање плате 
него што би требало, али неретко радно време искористе за приватан посао. То је случај и у још 
неким секторима. Стога не можемо да кренемо у поправљање односа зарада, без да се 
озбиљније посветимо и мерењу учинка запослених, колико и колико квалитетно раде током 
радног времена. Овај закон предвиђа да ће зараде зависити и од тога. 
Звучи далеко тренутак када ће се омогућити веће плате лекарима, 
просветарима ...? 
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– Спровођење овог закона омогући ће нам да видимо ко има и колики, приоритет при 
повећању зарада, али колико ће брзо зараде моћи да расту не зависи од овог закона, већ од 
буџетских могућности. Закон поставља јасне принципе система, јасне кораке како ће се 
уређивати плате на даље, и што је најважније одмах обезбедити транспарентност. Без 
трансперентности систем неће моћи даље да се уређује. Знате, свако види оно што нема и шта 
неко други има, а не види обратно - оно што он има, а други нема. Брзина прилагођавања на 
нове, веће, али и усклађеније зараде, зависиће од расположивих средстава у буџету, које опет 
зависе од продуктивности и уређености наше земље.  
Говорило се да овај закон о платама не желе они који се плаше транспарентне 
зараде Ипак, највише је “заболело“ то што су јавна предузећа, односно њихови 
директори, изузети из њега? 
Она нису изузета, већ просто не припадају ту. 
Како то мислите? 
– Чињеница је да неуређене плате у јавним предузећима показују да имамо проблем са 
њиховом неодговорношћу, да им је најпотребнија озбиљна реформа. Али плате у њиховом 
случају су симптом проблема, који се не решава прописивањем плата већ бољим надзором над 
њиховим пословањем и унапређивањем њиховог корпоративног управљања. Нигде се у 
нормалним тржишним економијама плате у јавним предузећима не уређују оваквим законом. 
Јавна предузећа су привреда, а не држава, без обзира што су у државном власништву. Она су на 
тржишту, чак и кад су монополисти, запошљавају сијасет профила, који се лако пореде са 
тржиштем, а тешко пословима у држави. Закон о раду, по којем послују, предвиђа да у случају 
губитка могу да спусте плате на минималац. 
Али, се то не дешава. 
– Пошто се то не дешава, очигледно је да није проблем у закону који уређује њихове плате, већ 
у начину на који се њима управља, као и у потреби да се она реструктурирају. На томе раде 
Министарство привреде и друга ресорна министарства. Управо је нови закон о јавним 
предузећима пред Скупштином. 
Убацили сте функционере извршне власти у закон? 
– Да, на том питању, које је отворено у јавној расправи, инсистирала је и Светска банка. 
Резултат је да ће се сад плате функционера у извршној власти уредити тако да руководиоци не 
зарађују мање него службеници за чији рад одговарају. 
И  минули рад, боловање, одмор 
– Веома је важно у креирању закона који се тиче свих, да сви и учествују. Зато смо отворено и 
озбиљно приступили јавној расправи о закону о платама у јавном сектору, у више наврата 
разговарали са социјалним партнерима, стручном јавношћу, независним телима, народним 
посланицима и другима. И то нам је пракса за сваки закон који смо припремали. Предуслов да 
га упутим на Владу је био и јасна сагласност Социјално-економског савета – каже Кори 
Удовички. – Са синдикатима смо се усагласили да закон препозна минули рад као посебан 
додатак и да се обрачунава накнада плате за боловање и одмор на просечну, а не основну плату. 
  
 

 
 
Премијер: Мислим да ће ММФ бити задовољан реформама у Србији  
Извор:Бета 
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Премијер Србије Александар Вучић изразио је данас очекивање да ће Међународни монетарни 
фонд (ММФ), у оквиру четврте ревизије аранжмана са Србијом, бити задовољан спроведеним 
реформама у земљи 
Премијер Србије Александар Вучић изразио је данас очекивање да ће Међународни монетарни 
фонд (ММФ), у оквиру четврте ревизије аранжмана са Србијом, бити задовољан спроведеним 
реформама у земљи. 
Вучић је након посете Дневном центру и клубу за старије "Драгиша Ћирић" у Земуну оценио да 
су рационализација државне управе и судбина РТБ Бор и рудника Ресавица највећи проблеми. 
"Суштина доласка мисије ММФ-а је финансијска консолидација и то нам иде одлично. У овом 
тренутку, спровођење рационализације је највећи проблем, уз РТБ Бор и Ресавицу. Наследите 
нешто што тако иде 20 година, а онда имате и најнижу цену бакра икада на светском тржишту, 
али се боримо с тим", казао је премијер. 
Према његовим речима, пета ревизија аранжмана са ММФ-ом, која је планирана за јун, биће 
најтежа јер ће бити потребно испунити више обавезних ствари пре него што се стручњаци 
Фонда упусте у преглед и давање оцена. 
Говорећи о отварању авио-линије од Београда ка Њујорку, Вучић је оценио да ће директни 
летови допринети доласку инвеститора из САД и Канаде у Србију. 
"Када ваша национална авио-компанија слеће на њујоршки аеродром, то је највећа реклама и 
један од доказа успеха ваше земље. Желимо да Београд постане хаб за цео регион за летове ка 
Америци, да буде тачка која ће привлачити све из региона", навео је Вучић. 
  
 
 
 

 
 
 
Костић држави: Ово је рецепт за штедњу 
Извор:Национална пословна ревија  
 
Држава треба да штеди, али на бирократији, а не на пољопривреди и инвестицијама у 
индустрији. Треба да избегне трошење на оно што није неопходно, а да више инвестира у оно 
што ће довести до новог запошљавања и стварања додатне вредности, до развоја српске 
привреде и у крајњем исходу до боље економске ситуације.  

 
- Влада је 2016. годину прогласила за годину предузетништва. Како као добитник 
„лауреата врлине“ за развој предузетништва оцењујете предузетничке капацитете 
Србије данас и да ли они могу да прерасту у значајан развојни ресурс?  
 
Сматрам да Србија нема довољно развијену предузетничку традицију. Код нас је 
предузетништво отварање занатских радњи, за разлику од Сан Франциска где се сваког дана 
региструје нова ИТ компанија. Не постоји бржи начин да се промене економска и друштвена 
клима од предузетништва. У Србији постоје добре идеје, али морамо да радимо на том 
предузетничком менталитету јер је ИТ индустрија данас у великој експанзији и у њој постоји 
огроман потенцијал. О овој теми треба више говорити. Потребно је и веће укључивање 
успешних људи из области предузетништва, људи који су направили одређени успех и који као 
ментори и едукатори могу да пренесу знање младима. 
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Шта је у економском смислу највеће достигнуће владе 
Александра Вучића?  
Говорио сам да је Вучић једини премијер у последњих десетак 
година који је дао праве смернице за реформске процесе и од њих 
не одустаје. Он је још својим првим експозеом најавио реформске 
кораке и као привредник могу да кажем да то апсолутно 
подржавам. На крају ове године видимо да су се десиле одређене 
промене, нарочито у области финансијске консолидације и 
економских реформи, као и на спољнополитичком плану. Ове 
године Београд је био дипломатска престоница, што је добро за 
промоцију и развој земље, али је Србија успела и да сачува 
политичку стабилност и добре и пријатељске односе са свим својим 
суседима. Наравно, на свим пољима мора још доста да се ради како 
би нас Европа и остатак света гледали као озбиљног играча.  
Да ли по вашем мишљењу политика штедње има алтернативу?  
Да, држава треба да штеди, али на бирократији, а не на пољопривреди и инвестицијама у 
индустрији. Треба да избегне трошење на оно што није неопходно, а да више инвестира у оно 
што ће довести до новог запошљавања и стварања додатне вредности, до развоја српске 
привреде и у крајњем исходу до боље економске ситуације. 

Шта је највећа кочница бржег развоја српске привреде?  
 
Годинама се сусрећемо са истом ситуацијом имамо недостатак 
правне сигурности, непредвидивост економске политике и 
неефикасност јавне управе. Нужно је и успостављање 
транспарентности, успостављање здраве конкуренције и слободног 
тржишта. Велики проблем је и пословање у сивој зони. Жеља за 
инвестирањем постоји, али ако нема гаранција сигурности 
уложеног капитала и брзине реализације инвестиције, неће бити ни 
нових инвестиција. Задовољан инвеститор је најбољи портпарол 
земље. Упоредо са овим процесом потребно је снажно подстаћи 

стварање економског амбијента који ће омогућити раст броја предузетника. Они су носиоци 
одрживог развоја и гарант економске и сваке друге стабилности једног друштва и државе. 
Затим, превелик број запослених у јавном сектору један је од највећих баласта за 
конкурентност Србије. Мислим да је то кључна порука и да су сви схватили да овај систем није 
одржив.  
 
Да ли се може обезбедити ефикасно и профитабилно функционисање јавних 
предузећа и како?  
 
У случају већине јавних предузећа ситуација је иста вишак запослених, склапање штетних 
уговора, политизација, корупција. То је тема о којој се нонстоп прича али када треба направити 
конкретне помаке, долазимо до застоја. Како је њихово функционисање по бројним 
критеријумима доминантно у привреди наше земље, профитабилност јавних предузећа утиче и 
на укупне резултате српске привреде. Да би привреда поново била здрава сва јавна предузећа 
треба што пре приватизовати и она морају да послују по принципима по којима послују 
приватници. Треба тражити купце за ова предузећа што је пре могуће и ставити све ресурсе у 
руке оних који знају њима да управљају. 

Појединачно гледано, сва 
тржишта у региону су 
јако мала и недовољно 
конкурентна за 
европску тржишну 
утакмицу. Зато је 
потребно да домаће 
компаније шире 
сагледавају тржишне 
услове, да се повезују са 
великим играчима у 
региону 

 

 

Сматрам да Србија нема 
довољно развијену 
предузетничку 
традицију. Код нас је 
предузетништво 
отварање занатских 
радњи, за разлику од Сан 
Франциска где се сваког  
дана региструје нова ИТ 
компанија 

 

 

Да би привреда поново 
била здрава сва јавна 
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За кога је боља вест то што је „Телеком“ остао у 
власништву државе, за Србију или за „Телеком“?  
 
Ово је питање за „Телеком“, али свакако било да је у власништву 
државе или да се приватизује, „Телеком“ под хитно мора да се 
реорганизује и модернизује и да се улаже у његов 

техничкотехнолошки развој да би остао у тржишној утакмици јер други оператери, глобалне 
светске компаније, неће бити благи према њему. Само кроз професионални однос може се 
повећати његова вредност.  
Шта је највећа развојна шанса Србије?  
Као област у којој сам доста ангажован, сматрам да пољопривреда и производња хране јесу 
наши главни адути и стратешка грана развоја, а тако треба да буде и у будућности. Међутим, 
оваква каква јесте, пољопривреда је у далеко лошијем стању него индустрија, која је скоро 
мртва. Без систематске подршке државног буџета не можемо да се такмичимо са Европом. Јер, 
да би се ушло у први тим мора да постоји стално улагање у нове технике и технологије, нова 
знања, куповину специјалних софтвера, обуку људи.  
Да ли виши ниво сарадње привреда у региону може убрзати регионалне 
економске токове и значајније унапредити привредне перформансе сваке земље 
појединачно?  
Већа економска сарадња држава у региону неопходна је ради успешнијег развоја сваке државе. 
Привредници су ти који треба да направе корак напред, да се повезују и реализују заједничке 
пројекте. Велике компаније у региону треба да буду отворене за сарадњу и, што је још важније, 
за продубљивање те сарадње у виду уједињавања и креирања заједничког наступа на трећим 
тржиштима. Једино на тај начин можемо да будемо спремни за европско тржиште које броји 
готово 500 милиона потрошача, а тиме и подстакнемо економски 
развој сваке земље у региону. 

предузећа треба што 
пре приватизовати и 
она морају да послују по 
принципима по којима 
послују приватници 

 

 

Какве су 
перспективе за 
развој туризма у 
Србији? 
 
Као и у пољопривреди, 
потенцијал туризма је 
огроман. Туризам је 
један од сектора у коме 
се могу отварати нова 
радна места. Он 
испуњава све услове за 
даље креирање 
економске политике. 
Србија је доста радила 
на инфраструктури, 
али она је и даље 
препрека за развој 
многих дестинација. 
„МК група“ је од 2008. 
године у области 
туризма и 
хотелијерства. Наш 
долазак на Копаоник је 
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Отворена су прва преговарачка поглавља, да ли сматрате 
да би било пожељно да привредници буду заступљени у 
преговарачким тимовима?  
Влада и привредници треба да воде отворен и коректан дијалог у 
преговорима са ЕУ и сматрам да привредници треба да буду део тог 
дијалога. Важно је да Влада ослушкује потребе нас привредника и 
да се у процесу преговора руководи заједничким интересима јер су 
привредници међу онима који ће највише осетити резултате 
преговора у економској сфери.  
Шта домаће компаније могу да ураде да би биле спремне 
за европску тржишну утакмицу?  
Појединачно гледано, сва тржишта у региону су јако мала и 
недовољно конкурентна за европску тржишну утакмицу. Зато је 
потребно да домаће компаније шире сагледавају тржишне услове, 
да се повезују са великим играчима у региону, да прихвате 
креирање регионалних брендова јер једино тако можемо створити 
производ који по квалитету и цени не заостаје за оним на 
европском тржишту.  
Већ деценијама се прича о пољопривреди, њеним 
потенцијалима и могућностима. Како ви видите српску 
пољопривреду и њену перспективу?  
Чињеница је да се већ дуже време говори да су нам пољопривреда и 
производња хране главни адути и стратешка грана развоја, али, заправо, мало тога се ради да 
то и постану. Пољопривреду Србије карактерише производња која је технолошки на нижем 
нивоу, што утиче и на укупну продукцију. Примера ради, Србија има најмањи извоз у региону 
(осим БиХ и Румуније). Македонија остварује двоструко, а Хрватска троструко већи извоз хране 
по хектару обрадиве површине иако су им потенцијали неупоредиво мањи од наших.  
Истовремено, у Србији има више стотина хиљада хектара земљишта које нико не користи, што 
је аутоматски годишњи мањак за државу од нечега од чега би могла да заради. Потребно је 
земљу дати онима који знају њоме да управљају, а аграрну политику креирати превасходно у 
правцу оспособљавања власника већинских ресурса да се носе са будућим изазовима тржишта. 
Само на тај начин можемо обезбедити сопствену прехрамбену сигурност и избећи зависност у 
процесу брзе глобализације укупних економских односа. Поред тога, да бисмо више извозили 
неопходно је више инвеститора који би уместо пет производили десет тона по хектару кукуруза, 
који би донели нове менаџерске методе, кноwхоw приступ и савремене технологије. 
Недавно је пуштен у рад први ветропарк у Србији, шта у будућности можемо 
очекивати од вас када је енергетика као бизнис у питању?  
Компанија „МК Финтел винд“, заједничка компанија „МК групе“ и италијанског партнера 
„Финтел енергија“, бави се обновљивим изворима енергије јер смо свесни да Србија има 
изузетан потенцијала у овој области који је недовољно искоришћен. Након отварања првог 
ветропарка, у плану је и други ветропарк у близини Вршца. Компанија „МК Финтел винд“ има 
амбициозни развојни програм и додатне пројекте које ће у наредном периоду спровести у 
сарадњи са страним инвеститорима који су заинтересовани за партнерство.  
Да ли по вашем мишљену у Србији постоји утемељена пословна елита?  
Реч елита данас у Србији има негативну конотацју тако да је тешко одговорити на ово питање. 
Елита би требало да представља крем друштва, најобразованије и најспособније појединце. У 
Србији их има, али су претходних година многи напустили земљу. У циљу побољшања 
пословне климе српски пословни клуб „Привредник” је недавно потписао споразум са САНУ, 
што је значајно како за привреднике у Србији, тако и за оне који разматрају повратак у земљу.  

оживео српску планину 
која је добила заслужено 
место како на домаћем, 
тако и на иностраном 
тржишту. Морам да 
напоменем да је ово 
један од видова јако 
успешне приватизације. 
Хотелијерство у оквиру 
„МК групе“ 
позиционирали смо тако 
да мултипликујемо 
развој других економија, 
али смо поред свега 
овога допринели и 
доласку других 
инвеститора и у том 
правцу треба да се 
крећу и остали, 
поготово државни 
хотели. 
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Какав третман имају домаћи инвеститори у поређењу са страним?  
Новим Законом о улагањима који је усвојен у октобру домаћи и страни инвеститори су 
изједначени и, што је још важније, створен је институционални оквир, права и одговорности  
улагача. Као неко ко је на челу једног од водећих домаћих система, подржавам напоре Владе у 
правцу подједнаког третмана за све. 
Како оцењујете реформе и рад ПКС?  
Подржавам промене и мењање Привредне коморе Србије у правцу креирања бољег привредног 
амбијента, већих извозних потенцијала и ефикасније услуге и сервиса за домаћу привреду. У 
прошлој години унапређена је сарадња ПКС и Европског парламента, а томе су допринели и 
привредни догађаји које је ПКС организовао, као и чвршћа регионална сарадња. Драго ми је да 
су видљиви напори у правцу креирања јаке привредне коморе са јединственим ставом 
привредника пред институцијама у Србији и Европи. ПКС је показао озбиљну намеру да 
модернизује коморски систем Србије, оснажи домаћу привреду, али и буде сигуран партнер 
привредама других европских земаља.  
Нова година је тек почела, шта бисте пожелели пословним људима и онима који 
то желе да постану?  
Пожелео бих најпре здравље, добру пословну климу, али и смелост и одлучност 
да направе свој први корак, јер „ко не крене, тај и не стигне, ко не проба, тај не 
успе“. 
 
 

 
 
 
Николић: Касни се са систематизацијом у јавној управи 
Извор:ТВН1 
 
Мисија ММФ-а стиже у Београд у оквиру четврте ревизије аранжмана са Србијом. Уредница 
магазина Бизнис и Економетар Радојка Николић сматра да ће ММФ бити задовољан 
фискалним резовима, али да је проблем реструктуирање и отпуштање у јавном сектору. 
Она каже да кад имате нерационално пословање већ годинама, можете да штедите на 
различитим местима у буџету. 
"Имали смо информацију да је свака пета кућа у Србији неевидентирана за плаћање пореза на 
имовину, ви видите да је то значајан извор прихода. Ова посета ММФ је специфична и због 
околности. Ово још није техничка влада, јер није објављен датум избора, мислим да се зато и 
одлагао датум, јер ММФ не преговара са владом у техничком мандату", каже она. 
Изборна година је година ишчекивања и потрошње, јер избори и застој у реформама коштају. 
"Не можете у години када су избори, када обећавате и многи добијају политичке поене на 
обећања да отпуштате и правите резове у јавном сектору". 
"Радиклани резови се односе на то да мора да се каже колико људи у администрацији може да 
изгуби посао, држава финансира Србијагас с обзиром да је велики дужник и мора да се скине 
са државних гаранција. Имате ЕПС где мора да дође до сређивања и где ће бити отпуштено 
1.000 радника, Железнице где се ради реорганизација и где се очекује да ће 2.700 радника 
добити октказ", наводи Радојка Николић. 
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Она каже да ММФ и Светска банка истакну неке захтеве па их касније ублажавај и да су 
благонаклоногледали на обавезе отуштања радника, односно дозволили су да се то 
пролонгира. 
"Остала су најтежа пртедузећа за реструктуирање, ова влада је стартовала са 500 предузећа која 
су у стечају. Како да затворите РТБ или Петрохемију? Да ли је реално да се приватизују 
показује прича о ФАП-у из Прибоја, за који је била заинтересована финска комкпанија која је 
одустала и сада је ФАП у проблему. Држава мора да их избаци из програма субвенционисања. 
Мора да се створи здрава привреда и да се држава не јавља као финансијер", објашњава 
Николићева. 
Велики проблем представља систематизација јавне управе, са којом се прилично касни, јер се и 
даље не зна колико има запослених. 
"Најтеже је спровести реформу јавног сектора. Морате да имате доста људи који раде у јавном 
сектроу, међутим, ми имамо дефоримисан систем, јер је много људи запошљавано по 
партијској линији. Не верујем да ће то престати, али ако престане имаћемо здраву економију". 
Она сматра да избором правих људи који добро знају свој посао, који су менаџери и не долазе 
по партисјкој линији могу јавна предузећа могу да буду ефикасна. 
Кометаришући цене нафте и горива на светском тржишту, Радојка Николић каже да нисмо 
еластични на пад цена не само нафте и да су наши трговци навикли да цене коригују само 
навише. 
"Ми смо увели акцизе од 1. јануара и тада није дошло до поскупљења, али то није оправдање, 
јер је цена нафте преполовљена и логично је да цена горива буде нижа. Рецимо у Немачкој и 
Аустрији цена дизела је испод евра, а код нас је 1,2 или 1,3 евра. Држава од горива зарађује 
много, 70 одсто цене горива узима држава", објашњава она. 
 
 
 

 
 
 
Вучић: Нема више великих негативних трендова, наше муке су 
Ресавица и РТБ Бор  
Извор:Бета ,Танјуг   
 
Премијер Александар Вучић данас је, сумирајући резултате економсклих реформи, рекао да је 
Србија избегла банкрот, да је стабилизовала јавне финансије, подигла значајно пословни 
амбијент, довела инвестиције на 1,7 милијарди евра и то без великих приватизација. 
Како каже, земља се извука из рецесије, али треба нам још много, јер тек сада се враћамо на 
ниво раста из 2008. године. 
- Потребно нам је две милијарде евра директних страних инвестиција да бисмо достигли астопе 
раста од 3,5 до четири одсто, као што имају земље у ЕУ - рекао је Вучић новинарима у 
Крагујевцу и подсетио да смо у децембу имали највећу номиналну плату од 52.000 динара, те 
да су приходи порасли и у овој години, конкретно бруто домаћи ПДВ и акцизе, затим поручио: 
"Није довољно, али сигурно иде на боље, посебно у приватном сектору, а биће боље и у јавном 
сектору, ствари иду у добром смеру и то говоре они који контролишу наше финансије - ММФ и 
Светска банка". 
Приметивши да параметри о производњи говоре да је укупни индустријски раст 8,2 одсто, у 
прерадјивачкој индустрији 5,3, те да немамо великих негативних трендова. 
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- Наше муке су Ресавица и РТБ Бор - додао је Вучић у Крагујевцу где је боравио на Свечаној 
академији поводом обележавања Дана државности. 
Боримо се за "Фијат"  
Премијер Србије Александар Вучић оценио је данас да су изјаве да влада не води рачуна о 
"Фијату" неодговорне и поручио да ће настојати да производња ове године у тој фабрици не 
буде смањивана. 
- "�Фијат" је наш најважнији извозник. Сматрам веома неодговорним изјаве да не радимо 
ништа у вези "Фијата". Само ја сам имао десетине састанака везане за "Фијат" - објаснио је 
Вучић у изјави новинарима, након што се упознао са пројектима града Крагујевца, додајући да 
влада стално разговара и бори се за "Фијат". 
Према његовим речима, влада се свакодневно бори за "Фијат" и гледаће да ове године 
производња не буде нижа. 
- "�Фијат" није градио фабрику овде да би је оставио, већ да може да ради у Србији дуги низ 
година� - подвукао је Вучић. 
Он је нагласио да је влада спремна да пружи сваку врсту помоћи и подстицаја, те да ће се 
бринути и даље о радницима и Крагујевачанима. 
Такође је најавио да ће аутопут бити врло брзо завршен. 
- �Ускоро ћете видети много брзе радове. Од марта креће нова сезона радова� - најавио је 
Вучић. 
Радомир Николић представио пројекте града  
Градоначелник Радомир Николић представио је Вучићу главне пројекте овог града, међу 
којима је аутопут Крагујевац-Баточина, који треба овај град да повеже са Коридором 10, а међу 
првима је "Фијат" са компанијама добављачима. 
Даље је указао на пројекат �Крагујевац �"Смарт цитy�" � системи управе јавних предузећа 
комуналних услуга, транспорта, безбедности умрежени, ефикасни, лако доступни грађанима и 
привреди. 
Николић је представио и пројекат "�Крагујевац добро место за посао", преко 150 хектара 
земљишта доступно у пет индустријских зонара поређених уз главне путне правце и развијен 
ефикасан систем за подршку пословању. 
Даљи пројекат је Индустрија меса ЦМЕК, која прдвиђа организовану проиводњу и откуп меса 
кроз мрежу коопераната, а планирана је изградња кланице, фабрике сточне хране, енергане, 
складишта. Од овог пројекта град очекује извоз од око 50.000 тона меса годишње. 
Премијеру је представљен и пројекат �Кнежев арсенал�. Настарији комплекс индустријског 
наслеђа на Балкану ће бити трансформисан у мултисекторски центар за образовање, културу и 
креативне индустрије, јединствен у овом делу Европе. 
Такође је представљен и пројекат �Центар изврности Универзитета у Крагујевцу�, који 
предвиђа центар за мултидисциплинарна истраживања из области медицине, биомедицине, са 
центром за изучавање матичне ћелије и банком матичних ћелија. 
За лаке мере не треба влада, довољна и неодговорна власт  
Премијер је поручио и да је Србија данас после те�шких мера одговорнија и другачија. Како је 
додао, земља више није пред банкротством, Србијом виш�е не управљају тајкуни, сачуван је 
њен углед у Уједињеним нацијама и Унеску... 
- За све то највећи терет преузели су грађани - рекао је премијер у обраћању грађанима 
Крагујевца, после свечане академије поводом Сретења. 
Он је истакао да за лаке мере нису потребни ни премијер, ни држава, само неодговорна власт. 
Свако може да обећава и да чини лаке мере и да не каже да ћемо тако да пропаднемо за годину 
дана. За лаке мере вам не треба премијер и одговорна влада, то може свако, а Србија је данас, 
после тешких мера, одговорнија и другачија, а сви грађани знају кроз шта смо прошли. 
Александар Вучић  
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Он је додао да зна да се у Србији тешко живи, да је незапосленост велика, али је подсетио и да 
је много мање него пре неколико година, кад је била 26 одсто, а сад је 18. 
Србијом више не управљају тајкуни  
- Знали смо кад да мало попустимо, а кад да затегнемо, а све што смо постигли, постигли смо 
јер смо били уједињени - рекао је Вучић и замолиио грађане да и убудуће буду сложни и 
уједињени, и да "чувамо Карађорђеву и Милошеву Србију". 
Он је рекао да сада у Србијом не управљају лопови и тајкуни, мада их и даље има, посебно на 
локалу, али да више нема оних који управљају банкама и воде државну политику. 
У последње две године, рекао је, успели смо да земљу спасимо од банкротства. 
Подсетио је и да није усвојена резолуција о Сребреници у Уједињеним нацијама, као и да је 
пропао захтев Косова да буде члан у Унеско. 
- Ни пре две године се нисам додворавао никоме, нећу ни данас, нећу никога да молим, једино 
грађане да покажу трпељивост и стрпљење и да радимо заједно, јер нам ништа неће пасти с 
неба - рекао је Вучић. 
Ако народ не прихвати тежак рад, ево им продавачи магле  
Премијер Србије је изјавио данас и да поједине странке дају грађанима застрашујуће нереална 
обећања, попут идеје једне од њих да буџет за културу и пољопривреду треба да буде три, 
односно два пута већи него до сад. 
Вучић је упитао одакле додатних 400 милиона евра за таква повећања у буџету. 
- Не бих никад пожелео да неко тако неозбиљно води државу. То је застрашујуће неодговорно. 
На тај начин је Србија и доведена до беде и немаштине, јер су људима пред изборе причали 
бајке - рекао је Вучић новинарима. 
Он је навео да народу нуди тежак рад и марљивост. 
- Ако то људи прихватају, у реду, ако не, ево им продавачи магле - рекао је Вучић. 
Упитан зашто нема поверења у СПС, Вучић је прецизирао да нема апсолутно поверење у ту 
странку, а на питање зашто је рекао да га не би изненадило да се СПС уједини са актуелном 
опозицијом, премијер је одговорио: "То се већ дешавало у прошлости, не би био први пут". 
Вучић је рекао и да због тога не кука и не тражи милостињу, као и да се не плаши никог, већ 
"поносне главе иде међу грађане и говори своје планове". 
 
АФЕРА СА ДРЖАВНИМ ОТКАЗИМА Отпуштали сиротињу, штитили 
паразите  
Аутор:Жељка Јевтић  
 
Већ прве контроле смањивања броја запослених у државним органима показале су да су отказе 
добили социјално угрожени, сазнаје „Блиц“. 
Међу неправилностима примене Закона о максималном броју запослених у јавној управи 
уочена је и пракса да су отпуштени људи чије је радно место неопходно. Један од драстичних 
примера у који је “Блиц” имао увид је случај В. П, самохране мајке којој је уручено решење о 
отказу у Заводу за спорт и медицину, где је радила на јавним набавкама. 
- На њеном случају огледају се пропусти који се догађају на нивоу целе Србије и који се косе за 
законом и принципима рационализације. Радно место В. П. неопходно је за функционисање 
Завода, она је социјална категорија, а отказ јој је додељен без ваљаног образложења - каже за 
“Блиц” извор из Инспектората за рад. 
Иако су принципи по којима треба да се врши рационализација једноставни - укидају се радна 
места која нису потребна за функционисање и отпушта се вишак запослених на одређеном 
радном месту - дошло је до грубих пропуста. Тако су у дирекцијама откази подељени 
грађевинским инспекторима и чиновницима на кључним радним местима, попут правника 
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или у сектору јавних набавки, а задржана су мање битна радна места као што су возачи и 
секретарице. 
Инспекције су тек почеле са проверама и засад није познат број направљених грешака. 
- Не зна се ни да ли је посреди то да није добро урађена систематизација или има и 
злоупотреба, па су отказе добили они који нису нечији рођаци или нису запослени по 
партијској линији - каже саговорник „Блица“. 
Министарство за државну управу јуче је опоменуло надлежне да неће дозволити понављање 
грешака из ранијих покушаја рационализације које су више коштале државу него што су 
донеле уштеда. 
Министарство штитити права радника  
У Министарству за државну управу за “Блиц” кажу да спроводе надзор да ли су правилници и 
одлуке локалних самоуправа у складу са Законом и принципима рационализације. 
- Законом се прописује да рационализација мора да се спроводи по принципима и 
критеријумима који штите ефикасност и функционалност система, али и права запослених - 
кажу у Министарству на чијем челу је Кори Удовички и потврђују да су уочене одређене 
неправилности и грешке које се неће толерисати. 
 
Дракулић: Нови закон ће обухватити 728 јавних предузећа  
Извор:Танјуг   
 
Нови Закон о јавним предузећима, чији ће се предлог пред посланицима наћи до краја 
фебруара, обухватиће укупно 728 јавних предузећа, речено је данас Тањугу у Министарству 
привреде. 
У Србији има 37 јавних предузећа чији је оснивач Република Србија и 691 јавно предузеће чији 
је оснивач аутономна покрајина или јединице локалне самоуправе. 
"Основни циљ закона је да обезбеди професионализацију у пословању јавних предузећа и 
увођење одговорног корпоративног управљања. Желимо да добрим правним оквиром 
обезбедимо приступ доброг домаћина у вођењу јавних предузећа, али и обезбедимо 
одговарајући система контроле и санкција за неодговорно пословање", рекла је помоћница 
министра привреде Дубравка Дракулић. 
Зато треба променити темељ односно постојећи законски оквир који је у пракси показао 
одређене недостатке и правне празнине, а посебно у делу који се односио на контролу и 
одговорност за управљањем јавним предузећем, навела је она. 
Дракулић је рекла Тањугу да је тежња Министарства привреде да ефекат тог закона буду 
промене у односу према послу и лошим навикама. 
"Предлогом закона боље уређујемо систем контроле рада јавних предузећа и уводимо санкције 
за неодговорно управљање. Јасније дефинишемо услове за избор директора, председника и 
чланова надзорног одбора како у погледу радног искуства, тако и у погледу кривичне о 
одговорности и страначког ангажовања, што доприноси професионализацији менаџмента", 
истакла је она. 
Такође, прецизирају се и разлози за разрешење директора и надзорног одбора. 
У циљу ефикаснијег управљања у јавним предузећима укинут је извршни одбор као још један 
колективни орган, додала је Дракулић. 
"На овај начин персонализује се и одговорност, како директора, тако и извршних директора. 
Предлогом овог закона онемогућавамо, пре свега на локалном нивоу, неконтролисано 
оснивање јавних предузећа, као и остављање већ основаног јавног предузећа са, на пример, 
једним запосленим и огромним губицима", навела је помоћница министра задужена за јавна 
предузећа. 
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Она, такође, истиче да је тај закон израђен у радној групи коју су чинили представници 
министарстава, локланих самоуправа и Привредне коморе Србије. 
У њега су уткане сугестије појединих независних тела и усаглашен је са Светком банком и има 
позитивн став ММФ, нагласила је Дракулић. 
"Очекујемо да ће посланици о Закону о јавним предузећима расправљати до краја фебруара. 
Сваки закон, па и овај, током скупштинске расправе може бити унапређен. Нама је свакао циљ 
да закон буде добар и примењив", закључила је Дракулић. 
Директори јавних предузећа у Србији бираће се на јавном конкурсу и неће моћи да буду 
партијски функционери, предвиђено је Предлогом закона о јавним предузећима који је 
достављен парламенту на усвајање по хитном постпку. 
Директора јавног предузећа именује Влада, на период од четири године, на основу спроведеног 
јавног конкурса, а мораће да има завршен најмање четворогодишњи факултет, да има најмање 
пет година радног искуства и најмање три године радног искуства на пословима којим се јавно 
предузеће бави. 
Предлог закона предвиђа, такође, да директор јавног предузећа није члан органа политичке 
странке односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке. 
Директор јавног предузећа се именује након јавног конкурса, који спроводи комисија од пет 
чланова, од којих два именује влада, једног одбор Скупштине Србије надлежан за послове 
привреде, а једног влада за свако појединачно именовање директора. 
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