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Мали: Нема понуда за ПКБ 
Извор: Танјуг 
 
Градоначелник Београда Синиша Мали каже да за куповину ПКБ-а до 2. марта, за када је било 
предвиђено отварање понуда, није стигла ниједна понуда за то предузеће. 
Синиша Мали истиче да следе разговори са Министарством привреде, да би се видело који ће 
бити следећи корак и у ком временском периоду можемо да покренемо нови процес 
приватизације, односно нову аукцију, која је по закону дозвољена. 
Подсећа да би у новом кругу приватизације цена требало да буде умањена са 51 на 30 одсто. 
"И због тога је потребно да урадимо процену вредности капитала, што ће бити урађено у 
наредних неколико недеља. То је процена вредности на 31. 12. 2015. године и да у договору с 
Министарством видимо како ћемо даље", додаје Мали. 
До тада, како каже, ПКБ функционише, а град помаже из месеца у месец колико може како би 
фирма буде стабилна. 
Додаје да заштита предузећа у реструктурирању истиче 31. маја и да до тада питање ПКБ-а 
мора бити решено. 
"Предузеће има око 60-70 милиона евра обавеза. Када се скине заштита реструктурирања 
нагрнуће повериоци и то морамо да спречимо", рекао је Мали. 
 
 
 

 
 
ПОМОЋ ЗАПОСЛЕНИМА У ФОНДУ ПИО Радницима 325 евра за бебу, 
економија  
Извор:Блиц 
 
То значи да ће већ следеће недеље сваки радник овог фонда добити новчану помоћ за рођење 
детета од 40.443 динара, колико износи просечна плата у Србији по подацима за јануар 2016. 
године. Запослени у ПИО фонду моћи ће, по новом уговору, да рачунају и на бољу здравствену 
заштиту. 
- Послодавац се обавезао с осигуравајућом кућом да прошири основ осигурања, тако ће од ове 
године запослени бити осигурани и за случај теже болести, хирушке интервенције и трошкова 
лечења. Тек ће одредити на које се све болести то односи. Такође, имаћемо и систематске 
прегледе - каже Јелена Цветковић, председница синдиката запослених у ПИО фонду. 
По новом уговору, запослени ће моћи да покрену иницијативу за стручно усавршавање. 
- То ће бити могуће у зависности од финансијског плана послодавца - истиче Цветковић. 
Нови Колективни уговор донеће, како каже, за запослене извесност и правну сигурност. 
- Имамо и веру да смо уважени од послодавца и државе онолико колико је у овом политичком 
и економском моменту могуће - наглашава Цветковић. 
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Гламочић: Важно је да пољопривредници осигурају усеве  
Извор:Танјуг  
 
Регресирање осигурања усева у пољопривреди ове године биће повећано на 45 одсто, изјавио је 
данас саветник премијера за пољопривреду Драган Гламочић истичући да је веома важно да 
пољопривредници буду свесни значаја осигурања својих култура и да се детаљно упознају са 
начинима осигурања. 
Он је казао да је још од 2006. уведено регресирање за осигурање усева у износу од 40 одсто, а да 
ће ове године то бити повећано на 45 одсто. 
"Нажалост наша свест је недовољна и морамо сви радити више, укључујући и медије, да 
анимирамо пољопривреднике да се осигурају", рекао је Гламочић на РТС и додао да је ове 
године опредељено 450 милиона динара за потребе осигурања. 
Како је казао, поред поплава, све чешће имамо проблема са штетом услед града. 
Он је додао да је важно да пољопривредници буду детаљно упознати, односно да воде рачуна о 
томе шта осигуравају, да виде шта значе допунска осигурања и слично, како се то не би свело 
само на формално потписивање документа. 
Пољопривредници, како је казао, осигуравају свој род услед града, а мора се, како је додао, 
размишљати и о осигурању од подземних вода, а то је једна врста осигурања у склопу 
осигурања услед поплава. 
"Не можемо људе натерати да се осигурају, али је важно да покушају мало више да улажу у 
превенцију, да мало више ризикују или да прелију из других делатности из којих зарађују у 
пољопривреду", истакао је Гламочић. Јовица Јовић из Дунав осигурања рекао је да у Србији 
има 2, 5 милиона хектара обрадивих површина и 190.000 хекатара под засадима воћа, а да је 
свега девет одсто пољопривредних култура осигурано. 
То указује да је свест произвођача на веома ниском нивоу , додао је. 
Он је навео да је код осигурања битно утврдити предмете осигурања, суму, а после тога се прати 
стање. У року од 15 дана се исплаћује штета пољопривредним прозивођачима који су оштећени, 
навео је Јовић. 
Он је указао да би пољопривредници могли да се удружују како би осигурали свој род и под 
повољњим условима имали премије. 
Будући да се пољопривредни произвођачи жале на високе премије за осигурање и да им се зато 
не исплати да осигурају свој род, Бошко Петровић из ђенерали осигурања казао је да премија 
осигурања зависи од масовности, односно што је мање осигураника, премија је већа и обратно. 
У поплавама које су претходних дана погодиле Србију поплављено је више од 6.000 хектара 
пољопривредног земљишта. 
Око 80 одсто поплављених површина у Ариљу су били малињаци, у Краљеву, Трстенику и 
Врњачкој бањи поплављене површине углавном су биле под пшеницом - око 40 одсто, 10 одсто 
је чинило крмно биље, а 50 одсто земљиште припремљено за сетву. 
 

 
 
Радници ФАП-а замрзли штрајк, влада ће именовати новог директора  
Извор:РТС 
 
На седници Владе која почиње у 14 часова биће именован нови директор прибојског ФАП-а. 
Радници су већ замрзли штрајк а нову управу очекују у четвртак поподне 
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На седници Владе која почиње у 14 часова биће именован нови директор прибојског ФАП-а, 
јавља РТС. 
Радници су већ замрзли штрајк а нову управу очекују у четвртак поподне и надају се да ће уз њу 
успети да наставе пословање и после 31. маја када држава престаје да их штити од поверилаца. 
Подсећају да им је Влада уз ново руководство обећала и да ће до 4. маја добити три од девет 
заосталих зарада. 
 
Нови кредити за годишњу уштеду од 800 милиона евра  
Аутор:С. М. 
 
Европска централна банка донела нове мере које могу да утичу и на јефтиније задуживање 
УЗ нове мере Европске централне банке Србија би годишње могла да уштеди чак 800 милиона 
евра. Толико би наша земља могла да ушпара рефинансирајући старе, новим повољнијим 
кредитима. Осим државе, лакше до кредита моћи ће да дођу предузећа, али и грађани који 
узимају стамбене зајмове. 
Европска банка је, наиме, оборила основну каматну стопу на нулу, као део пакета мера за 
покретања економије еврозоне. ЕЦБ је такође, повећала "упумпавање" новца са 60 на 80 
милијарди евра месечно, а у откуп су, поред државних обвезница, укључене и корпоративне 
хартије. 
Такође, ЕЦБ је одлучила и да додатно среже стопе на банкарске депозите на минус 0,4 одсто, са 
досадашњих 0,3 процента. То значи да ће банке за депозите положене код ЕЦБ сада морати да 
издвоје још више новца. 
Овакво стање на финансијским тржиштима једино одговара онима који желе додатно да се 
задужују. Било да се ради о грађанима, који желе да наставе да троше, било да се ради о 
корпорацијама које желе да инвестирају, или пак о државама које штампају своје дужничке 
хартије, задуживање нигде у Европи никада није било толико повољно. 
- Уколико ову ситуацију паметно искористимо, можемо да извучемо вишеструке користи - 
сматра Славко Царић, председник ИО Ерсте банке. - Сва предузећа која имају одрживи модел 
пословања, сада могу да се задуже зарад повећања својих капацитета, по до сада 
најповољнијим условима. То може, уколико се каналише кроз државну стратегију, а самим тим 
добије критичну масу, да доведе до новог инвестиционог циклуса. 
Србија би могла свој велики јавни девизни дуг, који данас износи 59,5 одсто бруто националног 
дохотка, или у реалном новцу 19,3 милијарди евра, да рефинансира. Шта то конкретно значи? 
- Требало би да се задужимо за нових 19,3 милијарди евра, и да са новим новцем, по историјско 
ниским каматним стопама, отплатимо старе, скупље кредите. Груба калкулација говори да 
бисмо могли уштедети и до 800 милиона евра годишње, што је далеко више од 200 милиона 
колико смо уштедели од укупног смањења плата и пензија - истиче Царић. 
НБС: ШАНСА ДА ДИНАР ОЈАЧА 
С обзиром на то да је Србија мала и отворена економија која је укључена у светске економске и 
финансијске токове, утицаји мера ЕЦБ ће се осетити и на нашем тржишту - кажу у НБС. - То ће 
бити највероватније посредно - кроз даљи пад каматних стопа на кредите у еврима или 
индексиране у еврима. Такође, може се очекивати да стопе еурибора дуже време остану на 
ниским нивоима или да се још додатно смање, што би требало да подстакне кредитну 
активност и у нашој земљи, а тиме и да се позитивно одрази на раст српског БДП. Са друге 
стране, ефекат ових мера би могао да се осети и на нашем девизном тржишту. Са повећањем 
износа нове ликвидности у еврозони може доћи до преливања дела инвестиција у обвезнице и 
на наше тржиште (које нуди више стопе приноса). То би повећало тражњу за динаром и довело 
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до пада курса, односно јачања наше валуте. 
ПОВЕЋАЊЕ ПОТРОШЊЕ 
ГРАЂАНИ Србије су такође у прилици да кроз изузетно повољно додатно задуживање, дођу до 
додатних средстава, могу по покрену домаћу потрошњу која је последњих година била у 
драстичном паду, и да тиме повећају продају робе и услуга. 
Уколико би поступци били добро координисани између Народне банке Србије и Министарства 
финансија, могли би до доведу до озбиљног раста економије Србије, као и броја запослених - 
наглашава Царић. 
 
 

 
 
Рад у иностранству не значи и пензију 
Аутор: Ј. Петровић-Стојановић 
 
Наш читалац четири године покушава да добије део италијанске пензије, али у томе не успева, 
па за то криви Фонд ПИО 
Радници из Србије, који део стажа остваре у иностранству и којима послодавац уредно уплаћује 
доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, не могу увек бити сасвим сигурни да ће за 
радне године ван земље остварити и део иностране пензије. Страна пензија, баш као и наша, не 
добија се по аутоматизму, јер свака земља има своје услове за пензионисање. Осим тога, да би 
се инострана пензија добила, потребно је да Србија има потписану Конвенцију о социјалном 
осигурању с том земљом. 
Наш читалац из Београда већ четири године покушава да оствари право на део италијанске 
пензије (Србија има потписану Конвенцију с Италијом) где је радио осам година, четири 
месеца и 27 дана. Поред овог, има део стажа од 1,6 месеци у Србији и у Хрватској 15,3 године, 
кој су му признате за старосну пензију. 
Главни кривац по њему је наш Фонд Пио, који, наводно, њему из непознатог разлога не 
доставља доказ Италији о његовом хрватском и стажу у Србији. Он за то време, живи, тврди, од 
700 динара српске и 160 евра хрватске пензије. Каже, да би му италијанска пензија донела бар 
400 евра. 
Као доказ својој тврдњи, да је застој у Србији, износи најновији допис Министарства спољних 
послова Србије од децембра 2015. године, где дословце пише „да су предмет и жалба на захтев 
за исплату старосне пензије већ раније одбијани, јер именовани није допунио предмет 
доказима о уплати доприноса за старосну пензију сумирајући доприносе које је уплатио у 
Италији с онима из Србије. Стога се тражи да допуни податке о плаћеним доприносима из 
Хрватске”. 
У ПИО фонду с друге стране истичу да су одлично упознати с овим случајем. Нетачна је кажу 
констатација да овај Београђанин чека на део италијанске пензије због неажурности српског 
фонда. 
– Проблем је у томе што је стаж осигурања навршен у Србији и Италији збирно недовољан за 
испуњавање услова за сразмерни део старосне пензије (у 2016. години мушкарцу је потребно 66 
година и седам месеци живота и минимално 20 година стажа осигурања као услов за старосну 
пензију), а италијански пензијски фонд није обавезан да узме у обзир и стаж у Хрватској, кажу 
у Фонду. 
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Поступак за остварење права на италијански део старосне пензије Фонд ПИО је покренуо јула 
2013. године и по овом захтеву италијански носилац осигурања донео је решење којим је 
одбијено право на сразмерни део старосне пензије у Италији. 
Италијански носилац осигурања је, том приликом, обавестио Фонд ПИО да странка не 
испуњава услове у складу са Конвенцијом о социјалном осигурању између Србије и Италије у 
погледу стажа. 
Приликом одлучивања о захтеву поступало се по билатералној Конвенцији између Србије и 
Италије, док је питање стажа оствареног у Хрватској регулисано правном регулативом између 
земаља чланица ЕУ, кажу у ПИО фонду. 
Решење за сразмерни српски део пензије овај Београђанин добио је 2014. године, док је 
Хрватски завод за мировинско осигурање јула 2013. године донео решење о сразмерном делу 
старосне пензије. 
Последњи пут, новембра 2015. године, по захтеву нашег читаоца, комплетна документација, 
укључујући и потврду стажа из Хрватске, достављена је италијанском пензионом осигурању. 
По овом захтеву италијански носилац осигурања још увек није доставио одлуку Фонду ПИО. 
Пензијски фонд је у више наврата комуницирао са италијанским носиоцем осигурања и са 
Министарством спољних послова, што је документовано адвокату овог пензионера и 
Заштитнику грађана, преко кога је он такође покушао да оствари своје право. У овом случају 
исцрпљена су сва правна средства и Фонд ПИО нема могућности да поступа даље. 
 
 

 
 
За ново радно место до 7.000 евра 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Уредбом Владе Србије прописано је да ове године највеће субвенције по новоотвореном радном 
месту буду 7.000 евра по запосленом, а за инвестиције у развијенијим општинама и градовима 
3.000. Тиме се смањује граница за подстицаје инвеститорима за отварање радних места, која је 
претходних година била и до 10.000 евра по запосленом. Такође, истим актом Влада је 
смањила и граници за добијање државне помоћи с 250.000 евра на 150.000, уз обавезу 
запошљавања најмање 20 радника. 
Прописани су и прецизни услови за добијање државних подстицаја. Инвеститор који жели да 
добије 150.000 евра државне помоћи мораће да запосли најмање 20 радника, онај који жели 
300.000 евра има обавезу да обезбеди најмање 30 радних места, а они који би хтели 600.000 
евра државних подстицаја морају обезбедити између 40 и 50 радних места. 
При том, инвеститори морају обезбедити одржавање инвестиције најмање пет година, редовно 
исплаћивати плате радницима, и то у износу 120 одсто минималне зараде, односно минималац 
плус 20 одсто, и да обезбеде најмање 25 одсто укупних улагања. На државне субвенције не могу 
рачунати предузећа у тешкоћама, фирме које нису измириле обавезе према држави, привредни 
субјекти који су број запослених у протеклој години смањили десет одсто, као ни предузећа у 
којима држава има власнички удео. 
Субвенције за инвеститоре подељене су у пет група за подстицаје по радном месту. У првој 
групи су општине које имају стопу развијености већу од републичког просека. Инвеститори 
који улажу у њих могу рачунати на 3.000 евра по радном месту и још десет процената од 
укупних инвестиција. У другој групи су општине чији је степен развијености од 80 до 100 одсто 
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републичког просека, а за њих ће држава давати 4.000 евра по радном месту и 15 процената од 
вредности инвестиције. За  општине које су у трећој групи развијености, а то су оне које имају 
између 60 и 80 одсто републичког просека, инвеститори ће добијати 5.000 евра по запосленом 
и 20 одсто од вредности инвестиције. 
У четвртој групи су општине које имају просек испод 60 одсто републичког просека, а 
инвеститори ће за свако радно место од државе добијати подстицаје од 6.000 евра и 25 
процената вредности инвестиције. Највише ће држава стимулисати инвеститоре који се одлуче 
да улажу у пету групу, у којој су девастирана, односно најнеразвијенија подручја Србије. За 
свако радно место у тим подручјима држава даје 7.000 евра и још 30 одсто вредности 
инвестиције. 
Уредбом је прецизирано да се сав новац за привлачење директних инвестиција обезбеђује у 
буyету Србије, али да се део може обезбедити и из међународне развојне помоћи. Прецизирано 
је да се новац може давати и за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору 
и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине. У исто време, подстицаји се не 
могу користити за финансирање пројеката у сектору саобраћаја, угоститељства, игара на срећу, 
трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, дувана и дуванских прерађевина, 
оружја и муниције, аеродрома, комуналном сектору и сектору енергетике. 
 Највише за инвестиције у Опову 
Од 45 војвођанских општина само ће инвеститори који улажу у Опово моћи добити 6.000 евра 
по радном месту. У исто време у трећој групи развијености , где се даје 5.000 евра по 
запосленом, налазе се Алибунар, Бач, Жабаљ, Житиште, Ириг, Ковачица, Ковин, Мали Иђош, 
Нова Црња, Нови Бечеј, Оyаци, Пландиште, Сечањ, Суботица, Тител, Чока и Шид. 
У другу групу развијености, где ће бити додељено 4.000 евра по раднике, спадају  Ада, Апатин, 
Бачка Топола, Бачки Петровац, Бечеј, Зрењанин, Инђија, Кикинда, Кула, Нови Кнежевац, 
Рума, Темерин, Сомбор, Сремска Митроица и Сремски Карловци. 
Најмање ће добијати инвеститори , по 3.000 евра, који инвестирају у најразвијеније општине 
међу којима су Бачка Паланка, Беочин, Врбас, Вршац, Кањижа, Нови Сад, Панчево, Пећинци, 
Сента, Стара Пазова и Суботица. 
Строга контрола државне помоћи 
Уредбом су прецизирани и начини исплате подстицаја, обавезе инвеститора у погледу 
обезбеђивања гаранација, као и строга контрола додељене државне помоћи. Подстицаји ће се 
додељивати у три рате у складу с уговором и расположивим буyетским средствима, а 
инвеститор има обавезу да приложи банкарску гаранцију издату од пословне банке у Србији, 
безусловну и плативу на први позив у корист Србије. Након добијања сваке туре новца од 
државе, инвеститор има обавезу да достави извештај, а Министарство привреде ће имати 
независне ревизоре које ће контролисати да ли се новац користи наменски. 
 
Потрошња већа од прихода 
Извор:ФоНет 
 
Републички завод за статистику саопштио је данас да су, у четвртом кварталу 2015. године, 
расположива средства по домаћинству износила 8.242 динара, док су издаци за личну 
потрошњу домаћинства ила 59.476 динара.  
Највећи удео у расположивим средствима, у четвртом кварталу, мају приходи из редовног 
радног односа – 47 одсто, потом ензије 31,5 одсто, приходи од пољопривреде, лова И иболова – 
5,9 одсто, натурална потрошња – 4,5 одсто, 
остала примања од социјалног осигурања – 3,3, приходи ван едовног радног односа износила 
су три одсто и 4,8 одсто ине приходи из осталих извора.Највећи удео у личној потрошњи 
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домаћинстава, у четвртом варталу, чине издаци за храну и безалкохолна пића – 36,3 дсто и 
становање, воду, енергију, гас и остала горива – 8,1 одсто. 
Од укупног броја домаћинстава предвиђених за анкетирање у етвртом кварталу 2015. годину, 
2.214 за Србију, анкетирано е 1.649 домаћинстава или 74 одсто, наводи се у саопштењу. 
 
Најам и лизинг радне снаге је незаконит 
Извор:ФоНет 
 
Све већи број домаћих компанија у Србији изнајмљује раднике, при чему за рад агенција за 
запошљавање не постоји закон, речено је данас у дебати Међународног центра Улоф Палме, 
док из Министарства рада најављују да се закон припрема, уз податак да тренутно 60.000 људи 
ради ангажовано преко агенција за лизинг радне снаге. 
- Кад донесемо закон о тим посебним агенцијама, оне ће имати свој начин лиценцирања и 
регистрације, и услове под којима могу да раде у складу са међународним директивама и 
конвенцијама морају запосленима да штите права, изјавио је помоћник министра рада и 
запошљавања Зоран Лазић. 
Према његовим речима, сада 60.000 људи ради преко агенција за лизинг радне снаге, а пошто 
нису урађени радни односи, они раде испод људског достојанства. 
- Њима се сада мање исплати да раде преко агенција, него на црно, тад имају већу плату. То 
треба спречити, морамо донети закон, закључио је Лазић на дебати "отворени дијалог- 
Најамни рад у Србији". 
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић навео је да агенције зе 
запошљавање, које сада раде, без законског основа, чине нелојалну конкуренцију 
послодавцима, који запошљавају по Закону о раду. 
-То не би требало тако да се настави, јер у том случају сваки послодавац ће се определити за 
јефтиније ангажовање радне снаге преко агенције и тако ћемо имати 90 одсто запослених на 
раду преко агенција, закључио је он. 
"Најбољи начин да се оне регулишу, јесте да се забрани рад тих агенција, јер да је Србија 
правна држава оне данас не би могле да раде", рекао је лидер Савеза самосталних синдиката из 
Крагујевца Јован Ристић. 
Али, у Србији данас имамо да Министарство рад подстиче њихов рад, чак мислим да има и 
коруптивну радњу јер је на званичном сајту поставило линк за те агенције, које, као фирме, 
тако имају бесплатну рекламу, оценио је он. 
Према његовој оцени, агенције служе томе да створе несигурност код радника и тиме га 
приморају да раде за мању плату. 
Представник Савеза страних инвеститора Мирко Ковач истакао је да је веома значајно да се то 
регулише законом и за послодавце који користе услуге агенција и запослене. 
- Неопходно је законом регулисати и безбедност и здравље на раду, као и услове за оснивање и 
лиценцирање агенција, навео је он. 
Представница Националне алијансе за локални развој (НАЛЕД) Драгана Илић указала је да од 
укупног броја запослених у Србији четвртина је неформално запослено. 
- То што сада нема закона отвара простор за злоупотребе, а такође и затвара могућност 
инспекцијама за надзор поштовања права радника, закључила је она. 
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Имали смо месечно 58.242 динара 
Извор:Бета 
 
Београд -- Домаћинства у Србији су у четвртом кварталу 2015. године просечно месечно 
располагала са 58.242 динара.  
То је номинално за 0,2 одсто мање него у трећем кварталу, саопштио је данас Републички завод 
за статистику.  
Највећи удео у расположивим средствима имали су приходи из редовног радног односа (47 
одсто), затим пензије (31,5 одсто), приходи од пољопривреде, лова и риболова (5,9 одсто,) 
натурална потрошња (4,5 одсто), док 4,8 одсто чине приходи из осталих извора.  
Издаци за личну потрошњу домаћинстава износили су 59.476 динара и већи су за 1,4 одсто у 
односу на трећи квартал.  
Највећи удео у личној потрошњи чине издаци за храну и безалкохолна пића – 36,3 одсто, и за 
становање, воду, електричну енергију, гас и остала горива – 18,1 одсто.  
Издаци за транспорт чинили су 8,8 одсто, за рекреацију и културу 5,2 одсто, за комуникације 
пет одсто, док је за набавку одеће и обуће трошено 4,9 одсто прихода, а алкохолних пића и 
дувана 4,8 одсто.  
Подаци о расположим средствима домаћинстава добијени су на основу анкете 1.649 
домаћинстава. 
 
 

 
 
EBRD: Србија на правом путу економских реформи 
Извор:Бета 
 
БЕОГРАД - Потпредседник Европске банке за обнову и развој (EBRD) Фил Бенет данас је у 
разговору са премијером Србије Александром Вучићем оценио да је Србија на правом путу 
економских реформи. 
Како је саопштено из Владе Србије, Бенет је истакао посвећеност EBRD развој сарадње са 
Србијом у више различитих сектора. 

ФАП данас или сутра 
добија ново руководство 
Вучић је новинарима у 
Обреновцу изјавио и да ће 
Фабрика аутомобила Прибој 
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(ФАП) ново руководство 
добити данас или сутра. 
Упитан да коментарише 
штрајк радника тог колектива 
и њихове захтеве, а један се 
односи на избор новог 
професионалног руководства, 
Вучић је рекао да је тај штрајк 
потпуно бесмислен, јер ће 
ново руководство добити већ 
данас или сутра, те додао да 
штрајкује само мали број 
радника. 

Премијер Србије је казао да та банка има важну улогу у текућем процесу реформи и развоју 
привреде Србије. 
Вучић је рекао да је једна од најважнијих стратешких пројеката Србије реструктуирање и 
ревитализација РТБ Бор и затражио подршку EBRD у том процесу. 
Тема разговора била је и сарадња Србије са EBRD у проналажењу стратешког партнера за 
Телеком, реструктуирање дугова Србијагаса и пружање помоћи у завршетку процеса 
реструктуирања Железница Србије и Електропривреде Србије. 
Потврђено је да је EBRD заинтересован за инвестирање у сектор обновљивих извора енергије, 
као што су ветропаркови. 
Вучић и Бенет су разговарали и о заједничком програму Владе Србије и EBRD за подршку 
малим и средњим предузећима и развоју предузетништва кроз изузетно повољне кредитне 
линије, које би биле пласиране преко банка у Србији. 
Разматрано је и више пројеката града Београда, међу којима је и изградња нове аутобуске 
станице, постављање јавне расвете и решавање проблема уклањања отпада. 
Бенет је, како је саопштено, похвалио рад градске управе и њихову посвећеност важним 
пројектима. 
 
 
Не знају ни за празник, ни за слободан дан 
Извор:РТВ 
 
НОВИ САД - Недеља би за све српске трговце могла да постане нерадни дан уколико надлежни 
прихвате иницијативу Самосталног синдиката трговине, да се законом регулише забрана рада 
тог дана. 
Новинарка Радио-телевизије Војводине Милана Милованов истражила је шта о тој 
иницијативи мисле у Друштву трговаца. 
Неки сматрају да би то значило и мање запослених радника и додатна отпуштања у овом 
сектору, међутим, према статистици Самосталног синдиката трговине, многи радници у нашим 
трговинама примају плату која је испод републичког просека, а има зарада и од свега 23.000 
дианра. 
Такође, у Синдикату напомињу да многи радници не знају ни за празник, ни за слободан дан. 
Сећате ли се времена у којем се хлеб за недељни ручак куповао петком или суботом, јер 
продавнице нису радиле недељом? Или када се куповина за 1. мај обављала раније, јер 
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продавнице нису радиле и по три дана? Таква пракса више се не примењује, а да ли је то можда 
остало у нама, макар као навика? 
Укидање рада недељом сигурно би обрадовало многе запослене у трговини, али да ли би то 
значило и губитак посла за неке од њих? 
"Мислимо да не би дошло до отпуштања, пошто и овако раде са мањим бројем запослених, 
међутим то компаније користе као вид притиска да ће се отпустити. Ми заиста мислимо да 
треба да се не ради недељом, осим бензинских пумпи и ресторана, да људи буду са својим 
породицама", каже Млађан Шумић, председник Друштва трговаца. 
У Друштву трговаца кажу да се промет не би смањио, већ би се пребацио на друге дане, са чим 
се слажу и у Универекспорту, где купаца највише има петком и суботом. Међутим у том 
трговинском ланцу сматрају да би отпуштања радника у случају доношења одлуке ипак било. 
"Дугорочно би се промет прелио на остале дане. Негде је викенд најпрометнији дан у нашим 
објектима, а недеља, ако гледамо цео викенд, је најслабији дан. Са друге стране што се тиче 
самог утицаја на број запослених, оваква одлука би сигурно утицала на то да се смањи број 
запослених у трговинским ланцима", каже Оливера Ћирковић, Универекспорт. 
Да би се промет прелио на остале дане, слажу се и у Унији послодаваца, међутим, како кажу, 
наша привреда није довољно јака, те се нису створили услови за ограничавање рада. 
"Повећање бруто друштвеног производа, повећање промета, морамо онда у трговинским 
радњама за тих пет, пет и по, шест дана довољно зарадити да можемо да преживимо, ми сада, 
садашње наше трговинске радње нарочито мале оне преживљавају. Значи пре свега развој 
привреде, повећање зарада, када би наше зараде биле 800, 900 евра, слажем се тада би могли 
да укинемо рад недељом", каже Станко Крстин, Унија послодаваца. 
Када је реч о суседним земљама, у Хрватској је такође било покушаја да се рад недељом укине, 
али неуспешно. Словенци су се изборили за то да током године буде само 10 радних недеља, 
док је у Мађарској рад продавница недељом забрањен, осим за објекте који имају до 200 
квадратних метара. 
  
 

 
 
У Србији све више радника на лизинг, права никаква 
Извор:ФоНет  
 
Све већи број домаћих компанија у Србији изнајмљује раднике, при чему за рад агенција за 
запошлајвање не постоји закон, речено је на дебати Међународног центра Улоф Палме. Из 
Министарства рада најављују да се закон припрема, уз податак да тренутно 60.000 људи ради 
ангажовано преко агенција за лизинг радне снаге. 
"Када донесемо закон о тим посебним агенцијама, оне ће имати свој начин лиценцирања и 
регистрације, и услове под којима могу да раде у складу са међународним директивама и 
конвенцијама морају запосленима да штите права", рекао је помоћник министра рада и 
запошљавања Зоран Лазић. 
Према његовим речима, сада 60.000 људи ради преко агенција за лизинг радне снаге, а пошто 
нису урађени радни односи, они раде испод људског достојанства. Он напомиње да се 
радницима мање исплати да раде преко агенција него на црно, када примају већу плату. 
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"То треба спречити, морамо донети закон", закључио је Лазић. 
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић каже да агенције за 
запошљавање, које сада раде без законског основа, чине нелојалну конкуренцију 
послодавцима, који запошљавају раднике у складу са Законом о раду. 
"То не би требало тако да се настави, јер у том случају сваки послодавац ће се определити за 
јефтиније ангажовање радне снаге преко агенције и тако ћемо имати 90 одсто запослених на 
раду преко агенција", закључио је он. 
Лидер Савеза самосталних синдиката из Крагујевца, Јован Ристић, сматра да је најбољи начин 
да се рад агенција за лизинг радника регулише тај да се оне забране. Како каже, да је Србија 
правна држава оне не би могле да раде. 
"Али, у Србији данас имамо да Министарство рад посдстиче њихов рад, чак мислим да има и 
коруптивну радњу јер је на званичном сајту поставило линк за те агенције, које, као фирме, 
тако имају бесплатну рекламу", оценио је он. 
Ристић напомиње да агенције служе томе да створе несигурност код радника и тиме их 
приморају да раде за мању плату. 
Представница Националне алијансе за локални развој (НАЛЕД) Драгана Илић указала је да од 
укупног броја запослених у Србији четвртина неформално запослена. 
 
Грубишић: Нестабилна су времена, бољи стандард од 2017.  
Извор: Н1  
 
Србија је "на клацкалици", времена су нестабилна. Грађани бољи животни стандард могу да 
очекују тек 2017. године, рекао је Зоран Грубишић са Београдске банкарске академије гостујући 
у Новом дану на Н1.  
"Раст је могућ само ако се подстакне привредна активност. Ми смо на великој клацкалици - 
2014. смо остварили негативни привредни раст, а у 2015. је био позитиван. Али нисмо се 
вратили на ниво из 2013. Нестабилна су времена", каже Грубишић. 
"Ниска инфлација, ако је испод циљане, није добра. Не треба ни тиме да се хвалимо", каже 
Грубишић. 
Грубишић додаје да ако Србија настави привредни раст, успећемо да смањимо буџетски 
дефицит.  
"Ове године још увек неће бити видљиво. Али ако се настави овим темпом, може се од 2017. 
очекивати бољи животни стандард грађана", смата Грубишић. 
Грубишић наводи да Србија треба да ради на успостављању стабилног привредног амбијента - 
смањење ризика и побољшавање кредитног рејтинга. 
"Стратешки циљ су структурне реформе. Смањење запослених у јавном сектору треба да прати 
повећање запослених у приватном. Треба нам приватни сектор за пуњење буџета", рекао је 
Грубишић. 
"Београд је природни центар региона" 
Србија је слично другим земљама у региону, каже Грубишић, и додаје да треба да се ради на 
јачању институционалног оквира. 
"Ми смо велико тржиште, Београд је природно центар. Треба да урадимо оно што се очекује од 
нас. А то је јачање администрације - брже и ефикасније услуге", рекао је Грубишић. 
Он је додао да стално постоји конфликт између прагматичне политике и економије, али да 
једино решење за Јавна предузећа јесте реструктуирање. 
"Виде се одређени помаци, али има простора за још", каже Грубишић. 
"Смањење референтне каматне стопе није изненађење" 
Ове недеље обележава се светска недеља новца, која представља глобалну акцију са циљем 
едукације грађана о новцу, штедњи, предузетништву. Међутим, оно сто се поклапа са светском 
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недељом новца је одлука Европске централне банке да смањи референтну каматну стопу на 
нула са 0,05 одсто, у оквиру пакета мера чији је циљ да се подстакне посустала привреда 
еврозоне. 
Према предвиђањима аналитичара, није се очекивало овакво смањење. 
"Минимално је смањење. Америчка централна банка већ дуже време води такву политику, већ 
шест седам година. Швајцарска централна банка је у негативну", каже Грубишић и да додаје да 
по њему то и није толико изненађење. 
 
 

 
 
Влада поставила нови менаџмент у ФАП-у 
Аутор: А. М. 
 
Београд - - Радници ФАП-а јуче су замрзли штрајк, само дан након што су га поново одмрзли, 
пошто је Влада Србије на јучерашњој седници поставила новог директора у том предузећу, које 
је је пре почетка протеста, запосленима дуговало девет плата. 
Како је изјавио председник Штрајкачког одбора ФАП-а Мирослав Мршевић, нови директор је 
Ранко Вуковић, који је раније руководио Индустријом мотора Раковица, а тренутно се налази у 
Привредној комори Србије. Радници очекују да ново руководство већ сутра уђе у фабрику и 
очекују да ће са њим ФАП успети да настави пословање и по истеку 31. маја, када престаје 
заштита овог предузећа.  
Промена руководства је била примарни захтев штрајкача, поред исплате заосталих зарада. 
Штрајк је прво почео 23. фебруара, да би недељу дана касније, 3. марта, први пут био замрзнут, 
пошто је са Владом постигнут договор о исплати дуговања. Од тада су радници ФАП-а добили 
две од девет заосталих плата. Међутим, до реализације другог дела договора, који се односио 
на промену менаџмента, никако није долазило. 
Незванично разлог је било то што нико од локалних кандидата из саме фабрике или града није 
хтео да се прихвати те функције, док су штрајкачи тражили да нови директор дође из Београда, 
па чак и да ФАП буде претворен у јавно предузеће. Проблем је био и то што су штрајкачи 
желели да држава обезбеди да свих 650 радника задржи свој посао и да ФАП има гарантовани 
откуп камиона, што су били захтеви којима Влада није могла да изађе у сусрет. 
Због свега тога, радници су штрајк обновили прекјуче, пошто 10. марта није постављен нови 
директор, иако је постојао договор да тог датума буде именовано ново руководство. 
Премијер Александар Вучић јуче је потврдио да ће ФАП новог директора добити до данас, 
притом назвавши "потпуно бесмисленим" штрајк у том предузећу. Вучић је додао и да 
штрајкује само мањи број радника. 
У ФАП-у је тренутно запослено 650 људи. Радницима се дугује седам плата, пошто је ФАП једно 
од 10 предузећа у реструктурирању које држава још штити од поверилаца, питање је да ли ће 
моћи да опстане након 31. маја када та заштита престаје. 
 
Траже исплату осам заосталих зарада 
Аутор: Г. Влаовић 
 
Незадовољни због кашњења исплата личних доходака и других проблема у предузећу више 
десетина запослених у Минел котлоградњи од прошлог понедељка сваког дана од 7 до 15 
часова организују обуставу рада. 
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- Тренутно смо у заостатку осам зарада почев од јула 2015. године, а иако је у обавези по Закону 
о раду, послодавац није запосленима дао исплатне листе за месеце за које није исплаћена 
зарада. Генерални директор нема адекватан одговор на наше питање које конкретне потезе 
менаџмент предузећа предузима за излаз из тешке ситуације у којој се налазимо - каже за 
Данас Милорад Плавшић, председник Самосталног синдиката Минел котлоградње. 
Према његовим речима, фабрика је ушла у УППР (унапред припремљен план реорганизације) 
у априлу прошле године са циљем да се накнадно, са грејс периодом од годину или две, покуша 
решити проблем нагомиланих дуговања из периода до 2013. године. То су дуговања према 
добављачима, банкама, држави али и према запосленима (део зарада из периода децембар 
2009. - мај 2010. године, као и разлика до пуне зараде из 2013. године за фебруар, март и мај). 
- Морам истаћи и то да је 2008. године на скупштини акционара иницијативом већинског 
власника основана такозвана ћерка фирма Минел котлоградња Реал естате са само једним 
запосленим, која је коришћена да се стављањем хипотека и до седмог реда узимају кредити, то 
јест готов новац из банака. Како су банке тако издашно давале новац то је вероватно посао за 
суд и полицију да истражи. Како већински власник компанија Руднап није враћао кредите које 
је узео и користио, Минел котлоградња Реал естате је као хипотекарни јемац-платац 
банкротирао прошле године, а све то повлачи да је Минел котлоградња остала без плаца који је 
поседовала скоро шест деценија - наглашава Плавшић. 
Он додаје да се поводом свих тих питања обраћао Инспекцији рада, Агенцији за борбу против 
корупције и кабинету премијера али без успеха. 
- Стекао сам утисак да садашњу, али и бившу власт више интересују јавна предузећа и фабрике 
које су остале неприватизоване, а да приватни сектор и запослене у њима, остављају на милост 
и немилост послодавцима. Минел котлоградња данас једва опстаје, а све захваљујући изузетно 
лошој организацији, кредитима и хипотекама и све то из периода од 2006. до2013. године. 
Сагледавајући период, уназад три године, у фабрици је све кренуло силазном путањом. 
Блокада рачуна више од годину дана у периоду2013-2014, примање минималца у 2014. години 
скоро шест месеци, а врх леденог брега је ситуација из прошле године када су запослени, почев 
од седмог месеца, примали све мање и мање новца, и тако дошли на ивицу голе егзистенције - 
истиче Плавшић. 
Покушали смо да о ситуацији у предузећу разговарамо и са генералним директором Минел 
котлоградње Иваном Недељковићем, али се он није јављао на свој мобилни телефон. 
Минел котлоградња је основана пре шест деценија и бави се израдом и испоруком 
термоенергетске опреме. Највећи корисници опреме су углавном јавна предузећа како из 
Србије тако и земаља из окружења и индустријске енергане. Фабрика је приватизована 2006 
године методом јавне аукције а купац је била компаније Руднап у власништву Војина 
Лазаревића. У фабрици је тренутно запослено 170 радника. 
 
 
 

 
 
После избора 12.000 полицајаца остаје без посла?! 
Аутор:Љ.И. 
 
Новим Законом о полицији који ће бити усвојен одмах после парламентарних 
избора из МУП ће бити отпуштено 12.000 људи, тврди Независни полицијски 
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синдикат Србије. Ако се то догоди, Србија ће имати два полицајца на 1.000 
становника, док је стандард ЕУ седам полицајаца на хиљаду грађана. 
- Сматрамо да се о овоме мора говорити пре избора и очекујемо да се све странке изјасне 
поводом овог проблема који озбиљно угрожава националну безбедност. Зато позивамо грађане 
да нам се придруже 27. марта на протесту пред зградом Владе Србије - рекао је Момчило 
Видојевић, председник синдиката.  
Његов заменик Милош Јеленковић је најавио и удружену синдикалну акцију свих синдиката 
полиције за 18. април када би, ако се и остали синдикалци одазову, полиција требало да ступи у 
генерални штрајк.  
На конференцији за медије су се чули и напади синдикалаца на министра Небојшу 
Стефановића за којег тврде да прогони синдикалце, забрањује им састанке и право на 
синдикално организовање, оптужујући их за криминал. Такође, Видојевић се обрушио и на 
Биљану Поповић Ивковић, шефицу Бироа за медије МУП наводећи да није квалификована да 
обавља тај посао.  
И конференција би се завршила мирно да међу новинарима није седела управо Биљана 
Поповић Ивковић која је жестоко узвратила синдикалцима, показујући диплому и захтевајући 
да и они одговоре на нека њена питања. Како су Видојевић и сарадници покушали да 
конференцију напусте без да им новинари постављају питања, челница Бироа за медије МУП 
их је назвала "кукавицама" постављајући челнику синдиката неугодна питања.  
- Зашто бежите од једне жене? Што нам не кажете како сте са три разреда школе постали 
полицајац и ко је вама и вашој супрузи уредио премештај службе из Новог Пазара у Београд? 
Износите лажи на рачун министра и министарства, а заправо сте политичка организација која 
је учествовала на политичком скупу Заветника у Нишу - навела је Поповић-Ивковић.  
Челник НПСС се потом вратио у салу настављајући препирку која убрзо није више била 
интересантна малобројним новинарима.  
- Зарађујете 108.000 динара, имате службени аутомобил, а свој посао схватате као обрачун са 
синдикалцима. Срам вас било - одговорио је Видојевић.  
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