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Колико вреде хектари ПКБ-а 
Аутор: И. Албуновић 
 
Пошто је први круг продаје пропао, следећа могућност је стратешко партнерство или спуштање 
цене на 30 одсто од процењене вредности капитала, изјавио је Жељко Сертић, министар 
привреде 
Каква ће бити судбини Пољопривредне корпорације Београд (ПКБ) и по ком моделу би могао 
да буде приватизован биће познато тек за месец дана. Иако је први круг продаје пропао, јер 
није било заинтересованих инвеститора, министар привреде Жељко Сертић јуче није могао да 
потврди да ли ће и када бити расписан други јавни позив за приватизацију. 
– Још немамо коначно решење. Воде се разговори на релацији Владе Србије и града Београда. 
Олуку о ПКБ-у очекујемо за око 30 дана – рекао је Сертић, а преноси Танјуг. Он је подсетио да у 
првом покушају приватизације није било заинтересованих иако је цена (154 милиона евра) 
била спуштена на 50 одсто од вредности имовине (уз 100 одсто вредности залиха, опреме и 
материјала). Следећа могућност је, како је рекао, стратешко партнерство или спуштање цене на 
30 одсто од процењене вредности. Према његовим речима, то мора да подразумева и 
дефинисање промена и правне одлуке која ће омогућити да компанија настави да 
функционише и после 30. маја. 
Иако се између редова може прочитати да ће другог тендерског круга и снижења цене ипак 
бити, у Независном синдикату ПКБ-а не мисле тако. Никола Лазић председник овог синдиката 
сматра да је вредност предузећа чак потцењена. 
– Сматрамо да неће бити продаје у другом кругу. Чак и прва процењена вредност капитала је 
била бесцење. По оваквој процени испада да хектар земље на Палилули вреди две, три хиљаде 
евра – истиче Лазић. Он указује да је ПКБ прошле године продао компанијама „МПЦ” и 
„Лидл” укупно пет хектара пољопривредног земљишта у грађевинској зони (код насеља Греда 
и Борча) за 700.000 евра по хектару. 
– Практично од Панчевачког моста до Ченте сва земља ПКБ-а је уз пут и изузетно је вредна – 
каже Лазић. Највреднији капитал корпорације је пољопривредно земљиште чија је вредност 
како сматра потцењена, јер у овој зони хектар пољопривредног земљишта вреди од 10.000 до 
14.000 евра. 
Ша тачно од некада огромне имовине ПКБ-а држава нуди потенцијалном инвеститору? У 
позивном писму наводи се да је на продају само део сталне имовине корпорације. И поред 
овакве формулације, наш саговорник тврди да је оглашена продаја практично свега што је 
могуће продати. Осим 17.600 хектара обрадивог пољопривредног земљишта понуђен је и 
целокупни сточни фонд (око 26.000 грла), механизација, грађевински објекти и земљиште, 
Фабрика сточне хране, Фабрика за дораду семена, инфраструктура… 
– Практично све осим четири хиљаде хектара грађевинског земљишта. Део те земље је на левој 
обали Дунава, код Пупиновог моста, где ће бити обилазница, а део у Сурчину – каже Лазић. 
Огроман потенцијал комбината је фарма крава музара која броји 8.500 грла и сматра се 
највећом у Европи. Са ње се дневно испоручује око 180.000 литара млека екстра класе. Фирма 
има обезбеђен сигуран пласман у три млекаре: „Имлеку”, „Шабачкој млекари” и „Лакталису”. 
ПКБ поседује укупно 21.500 говеда, 450 крмача, око 1.500 оваца и фарму кока носиља. У 
саставу корпорације је осам газдинстава. Покушај Скупштине града пре неколико година да 
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„Ал дахри” прода око 5.000 хектара газдинства „7. јули” је пропао. Раније су приватизована 
издвојена предузећа „Фриком”, „Имлек” и кланица „Имес”. Продају се и удели ПКБ-а у 
предузећима – „Еколаб”, ПКБ Агроекономик – Институт за научно истраживачки рад и 
трансфер технологије у пољопривреди, Пољопривредна авијација и Ветеринарска станица 
ПКБ. 
Наш саговорник тврди да ово предузеће има одрживо пословање и да се радницима редовно 
исплаћују плате и доприноси. Према његовом мишљењу држава би требало да ПКБ остави у 
државном власништву и да послује по тржишним принципима. 
Ипак, без обзира што запослени желе да им држава и даље буде послодавац, дугови овог 
комбината, који је конципиран да храни Београд, према повериоцима догурали су између 60 и 
70 милиона евра. 
 
 
Касу ПИО фонда напунило 40.000 пријављених радника 
Аутор:Јасна Петровић-Стојановић  
 
Учешће државе у исплати пензија могло би да буде смањено са садашњих 37 одсто (што је око 
600 милијарди динара) на 22 процента 
Управни одбор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање затражиo je на седници да се из 
републичког буџета овом фонду пребацује само новац неопходан за редовну исплату пензије, а 
да се услуге здравствене заштите, туђе неге и помоћи, пребацују на рачун Републичког завода 
за здравствену заштиту. 
У том случају би се учешће државе у исплати пензија смањило са садашњих 37 одсто (што је око 
600 милијарди динара) на 22 процента. To би био и добар сигнал мисији Међународног 
монетарног фонда да пензије нису толики баласт за државу Србију, како се то стално тврди. 
Ово пребацивање пара, међутим, не би утицало, објаснио је Иван Мимић, финансијски 
директор ПИО фонда, на смањење учешћа пензија у бруто друштвеном производу. Односно, не 
би пао на жељених 11,5 одсто колико тражи ММФ. 
Драгана Калиновић, директор ПИО фонда, каже да је до пада учешћа државе у финансирању 
пензија дошло између осталог и због већег броја пријављених радника, чак око 40.000, који 
редовно уплаћују доприносе за ПИО. 
– Било да су то запослени који су из сиве зоне преведени у легалне токове, или су новоотворена 
радна места, чињеница је да је то значајно повећало прилив пара у касу ПИО фонда. Свако 
такво повећање аутоматски смањује учешће државе у исплати пензија – објаснила је 
Калиновићева. 
У односу на 2012. годину када је учешће државе у исплати пензија било близу 50 одсто, сада је 
пало на 37 процената, с тенденцијом даљег пада, каже Калиновићева. 
Она је додала да, и када би Србија применила правила, која има већина земља ЕУ, и учешће 
пензија у БДП мерила само на основу старосних пензионера, а не збирно (породичних, 
инвалидских), учешће у БДП било би око осам одсто. 
Калиновићева је рекла да електронско подношење захтева М-4 обрасца за 2015., уведено од 15. 
марта, даје одличне резултате. За месец дана примене поднето је 5.600 образаца. 
– Новим сервисом Фонд ПИО омогућује послодавцима да на време испуне своје законске 
обавезе доставе пријаве М-4 за 2015. годину, једноставно и без чекања на шалтерима филијала 
Фонда. Осим електронског захтева и попуњене пријаве, послодавци неће достављати другу 
документацију, јер ће Фонд проверавати податке унете у пријаву М-4, на основу података 
Централног регистра обавезног социјалног осигурања – објаснила је директорка Фонда.    
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Плате падају у професијама које „преплаве” жене 
Аутор:Катарина Ђорђевић  
 
Чак и у сектору здравства и социјалне заштите, у коме у Србији жене чине већину запослених, 
њихове плате у просеку су мање за 15.463 динара у односу на зараду мушкарца са истим 
квалификацијама 
Од 30 најплаћенијих послова у САД, у 26 су бројнији мушкарци. Важи и обрнуто – од 30 ниско 
плаћених послова, у 21 доминирају жене, показује најновија анализа америчког Министарства 
рада. Просечни недељни новац у занимањима у којима доминирају мушкарци износи 962 
долара и већа је него у професијама у којима већину запослених чине жене. 
Чак и када се мушкарци и жене баве пословима за које је потребан сличан ниво образовања, 
способности, одговорности, постоји јаз у зарадама. Примера ради, мушкарци који су менаџери 
у области информационих технологија плаћени су 27 одсто више од жена које су менаџерке 
људских ресурса. Домари зарађују за петину више од чистачица и собарица. 
Истраживање Клаудије Голдин, професора економије на Универзитету Харвард показало је да 
цена рада у некој професији пада када жене постану већинска радна снага у њој. То се десило са 
занимањем дизајнера – када су жене “преплавиле” ову професију посао дизајнера постао је 
плаћен 34 одсто мање. Биолозима је  за 18 процената када су у лабораторије ушле жене, а 
зарада домара смањена је за петину када су и жене постале кућепазитељи. Најновије економске 
студије са оне стране Атлантика упозоравају да платни јаз између жена и мушкараца износи 
чак 20 одсто – наравно у корист мушкарца. Јаз у зарадама постоји чак и у оквиру исте 
професије. Примера ради, лекарка зарађује 71 проценат плате мушког лекара, а жена адвокат 
82 одсто плате свог колеге. Студија Универзитета у Индијани, спроведена на узорку од 1.080 
новинара, показала је да жене годишње зарађују 5.000 долара мање него мушкарци – просечна 
годишња плата новинарки у Америци је 44.342 долара, а то је 83 одсто плате новинара. 
Јаз у зарадама између жена и мушкараца у Србији износи 11 одсто. То значи да би жена морала 
да ради 40 дана више да би зарадила исту годишњу плату као мушкарац са истим 
карактеристикама на тржишту рада. Подаци изведени из истраживања Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања под називом „Родна равноправност у Србији 2014. 
године“ јасно говоре да жене чине већинску радну снагу у не сувише плаћеним занимањима – у 
сектору здравствене и социјалне заштите ради чак 79 одсто жена, а у области образовања 73 
одсто. Мушкарци чине више од 70 одсто запослених у сектору саобраћаја, грађевинарства и 
рударства, док је у руководиоцима, менаџерима и функционерима две трећине мушкараца. 
Подаци Републичког завода за статистику који су публиковани у књизи „Жене и мушкарци у 
Србији 2014. године“ сведоче да су жене, готово у свим секторима, мање плаћене од мушкараца 
за исти посао. Највећа разлика је у финансијским сектору и делатностима осигурања – 
просечна плата жена износи 91.144, а мушкарца – 120.518 динара. Чак и у сектору здравства и 
социјалне заштите, у којој жене чине већину запослених, њихове плате у просеку су мање за 
15.463 динара у односу на зараду мушкарца са истим квалификацијама. У сектору трговине 
платни јаз износи око 20.000 динара – на штету жена. 
Др Зорица Мршевић са Института друштвених наука, која важи за доброг познаваоца родно 
сензитивног законодавства, каже да се и плата и углед професије смањује када у њу уђу жене. 
„Прадеда мог деде био је учитељ који је добијао плату у злату, јер је ишао у пограничне области 
Србије и подучавао српски језик и културу. Данас су учитељице плаћене мање од републичког 
просека и још их бије глас да у просвету одлазе најгори ђаци”, илуструје наша саговорнца и 
открива историјске узроке јаза у зарадама између жена и мушкараца: 
“За време Првог и Другог светског рата, жене су замениле мушкарце у свим гранама индустрије 
и саобраћаја – када су мушкарци отишли на фронт, жене су ушле у фабрике. Када су се 
мушкарци вратили из рата, од жена се очекивало да се врате у кућу. Пошто многе то нису 
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хтеле, један од начина да се “изгурају” из фабрика и врате у незапосленост и кућу биле су 
управо ниже плате од оних које мушкарци добијају на истим радним местима. Образложење је 
било да су женске плате само допуна породичним буџетима и да жене нису довољно стручне за 
мушке послове. Тај став да је женина плата додатни а не главни извор прихода у породици 
задржао се до данас и то се најбоље види по висини зараде”, закључује др Зорица Мршевић. 
 
 

 
 
Како заштитити права привремено запослених 
Извор: РТС 
 
Преко неколико највећих агенција за привремено запошљавање, такозвани "лизинг", ради 
12.000 радника, углавном у услужним делатностима. У малим и нерегистрованим агенцијама, 
процењује се да има бар четири пута више њих који примају ниже зараде и имају мања радна 
права. 
Министарство рада са синдикатима, послодавцима и агенцијама за изнајмљивање радника 
припрема нови закон који ће заштитити права више од 50.000 запослених, уредити ту област и 
ускладити наше прописе са европским. 
Регистроване агенције за привремено запошљавање у Србији наплаћују пет до 10 одсто од 
зараде, и то само послодавцима. Највећи проблем им је нелојална конкуренција. 
Зоран Букилић из агенције "Тренквалдер" каже да агенције које нису нигде регистроване, раде 
за три-четири одсто, чак и за два одсто, а пружају неквалитетне услуге. 
"Мислим да је ту највећи проблем што се сви онда поистовећују са тим агенцијама које раде на 
тај начин, а не пружају квалитетне услуге", каже Букилић. 
Такве агенције наплаћују од послодаваца и радника, а запослени преко њих су обесправљени и 
незаштићени, јер та област није прецизно уређена законом, тврде синдикалци. 
Вељко Михајловић из Самосталног синдиката енергетике каже да се такви запослени жале да 
имају најнижа права, најниже зараде, чак испод минималне утврђене у Републици Србији. 
"Да немају топлог оброка, регреса, права на превоз од радног места - значи тотална 
неуређеност, радници су тотално обесправљени", рекао је Михајловић. 
У Унији послодаваца слажу се да треба донети нови закон. 
"Ништа неће ту шкодити да поправимо постојећи Закон о раду када је то агенцијско 
запошљавање у питању, да још неке ствари уредимо и нема ту никаквих проблема", рекао је 
Небојша Милетић из Уније послодаваца Србије. 
Усвајањем закона неће више бити нереалног снижавања цене рада у борби конкуренције, кажу 
у Министарству рада. 
"Можете да имате борбу стручности, припремљености и борбу са квалитетом радника које ћете 
понудити и где ћете се изборити за свој простор код неког послодавца, али не дампингом, и не 
тако што ћете узимати новац од онога ко ради - од радника", каже Александар Вулин, министар 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
Један од циљева новог закона јесте регулисање тржишта, а то ће омогућити доследна примена 
прописа и кажњавање оних који их не буду поштовали. 
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Нови погон у "Тигар тајерсу" 
Извор: РТС 
 
Компанија "Тигар тајерс" у Пироту пустила је у рад нову ваљару "Биг микс", која се простире на 
површини од 25 хиљада метара квадратних.  
Отварање новог погона је завршна фаза трогодишњег инвестиционог циклуса "Мишлена" у 
чијем саставу послује и пиротска компанија. 
Директно у компанији "Тигар тајерс", упослено је 500 нових радника, а индиректно много 
више, јер се повећава обим производње и сарадња са добављачима из Пирота и целе Србије. 
У изградњу нове фабрике и проширење производних капацитета за 50 одсто компанија "Тигар 
тајерс" уложила је преко 215 милиона евра.  
Амабасадорка Француске у Србији Кристин Моро и председник "Мишлен групе" за Централну 
и Југоисточну Европу Ерих Фејди, на отварања ваљаре оценили су да њен значај превазилази 
регион. 
Председник "Мишлен групе" за централну и југоисточну Европу Ерих Фејди каже да 
инвестиција од 215 милиона евра представља модернизацију фабрике и повећање производних 
капацитета.  
"Од 2003. године производња је повећана са четири на 12 милиона пнеуматика годишње. Овај 
развој који подразумева бољи квалитет и већу сигурност наших гума, омогућен је и 
захваљујући подршци Владе Србије и локалне самоуправе", каже Фејди. 
"Мишлен је једна од многих француских компанија која верује у потенцијал ове земље и њене 
могућности. У овом тренутку, имамо око стотину француских компанија у Србији, које 
запошљавају више од 10 хиљада радника. Надам се да ће се тренд повећања обима размене 
између две земље наставити", каже Кристин Моро. 
У новим погонима инсталирана је најсавременија опрема, а то ће омогућити повећање 
производње на 12 милиона гума годишње. Компанија "Тигар тајерс", годинама је трећа на 
листи највећих извозника у земљи. 
 
Пољопривредницима кредити са годишњом каматом од три одсто 
Извор: Бета 
 
Министарство пољопривреде Србије најавило је да ће ове године пољопривредници моћи да 
добију повољне динарске кредите са фиксном годишњом каматом од три одсто и без валутне 
клаузуле. 
Те позајмице ће моћи да се користе за набавку животиња, хране за животиње, премију 
осигурања животиња, за набавку нове опреме и механизације као и за развој ратарства, 
воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства. 
Рок отплате кредита је од једне до три године са грејс периодом до годину дана, а камату 
субвенционише Министарство пољопривреде. 
Право да конкуришу за кредит имају породична пољопривредног газдинства, предузетници, 
правна лица и земљорадничке задруге са најмање пет чланова. 
Износ кредита за појединце, предузетнике и предузећа је до пет милиона, а за земљорадничке 
задруге до 15 милиона динара. 
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НБС: Привреда не очекује високу инфлацију 
Извор:Танјуг 
 
 
БЕОГРАД - Финансијски сектор у Србији очекује да ће међугодишња инфлација у фебруару 
2017. године бити на нивоу од 2,8 одсто, док привреда пронозира да ће она бити на нивоу од 2,0 
процента, према данас објављеним резултатима најновије анкете Народне банке Србије (НБС). 
Инфлациона очекивања финансијског сектора за годину дана унапред, више од две године се 
крећу у границама циља НБС од 4,0 одсто плус-минус 1,5 одсто, наводи се у информацији НБС. 
Средњорочна инфлациона очекивања за две године унапред, односно за фебруар 2018, 
усидрена су на нивоу од 3,5 одсто код финансијског сектора и на 2,5 процената код привреде. 
Из НБС поручују да "ниска и усидрена инфлациона очекивања доприносе повећању 
ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у 
средњем року". 
 
 
"Кркобабић нема легитимитет" 
Извор:ФоНет 
 
БЕОГРАД - Удружење синдиката пензионера Србије упутило је данас отворено писмо 
председнику Партије уједињених пензионера Србије (ПУПС) Милану Кркобабићу у коме 
наводи да је, подржавајући и упорно бранећи Закон о смањењу пензија, изгубио легитимитет 
да заступа интересе пензионера Србије. 
Синдикат пензионера као нестраначку организацију не интересује с ким ће те Ви бити у 
коалицији. Ми сматрамо да Ваш избор новог коалиционог партнера није у интересу 
пензионера Србије, већ у Вашем личном интересу и интересу уске групе око Вас и групе из 
Савеза пензионера Србије, наводи се у писму. 
Али, пензионери не могу дозволити да им тим поводом понављате неистине, додаје се у писму 
које је потписао заменик председника Удружења синдиката пензионера Србије Живомир 
Тешић. 
Оцењује се да је Кркобабић изгубио легитимитет да заступа интересе пензионере Србија, 
подржавајући и упорно бранећи Закон о смањењу пензија још док је био у нацрту, а да није 
тражио бар да се ограничи његово трајање. 
Није нам познато да сте последње две године предложили, тражили, учинили било шта за 
побољшање положаја пензионера. С којим правом настављате да се представљате 
заштитником 1.760.000 пензионера Србије, истиче се у саопштењу. 
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Покренут стечај Јагодинске пиваре 
Аутор: З. Р. 
 
Крагујевац - - Привредни суд у Крагујевцу донео је јуче решење о увођењу стечаја у Јагодинску 
пивару. "Решење о стечају је донесено из разлога трајне неспособности плаћања, што значи да 
је рачун стечајног дужника у дужој временској блокади", појашњено је у крагујевачком суду 
приликом образложења одлуке о покретању стечаја у једном од најстаријих предузећа у 
Србији.  
Процедуру отварања стечаја покренула је Агенција за приватизацију, јер је текући рачун 
Јагодинске пиваре био у блокади од 2. јуна прошле године за око 900 милиона динара. Због 
раније најављене могућности увођења стечаја, свих 145 радника у пиварипријавило се за 
добровољни одлазак из предузећа уз социјални програм и отпремнине. 
 
Фирму "воде" два генерална директора 
Аутор: З.Р. 
 
Крагујевац - - Упркос покушајима надлежних да стабилизују стање на крагујевачком Градском 
сајмишту "Шумадија сајам", ситуација том предуyежу се не смирује, и прети да прерасте у 
пословно yамешатељство које ћемоћи да се реши тек након избора. За сада, незадовољство 
запослених због неисплаћених шест до седам зарада и неповезаног радног стажа, те изостанак 
реализације социјалног програма за прекобројне раднике, тек је један од проблема, док много 
веће последице може да иyаyове то што постоје два генерална директора, при чему обојица 
тврде да су потпуно легално на тој функцији.  
На прошлонедељној седници Скупштине предузећа, чији је нови састав изабран на недавном 
заседању градског парламента, за новог директора "Шумадије сајма" именован је руководилац 
угоститељске делатности у том предузећу Зоран Недељковић. Он, међутим, већ данима не 
може ни да уђе у просторије сајмишта, пошто му то не дозвољава обезбеђење које је ангажовао 
Драган Кубуровић, пре месец дана изабран у старом сазиву Скупштине сајма. Кубуровић не 
признаје одлуке нове Скупштине фирме јер је пре тога, стари сазив одлучио да новуСкупштину 
може да сазове само - директор предузећа. Кубуровић тврди да он није сазвао последњу 
седницу на којој је изабран нови директор.  
Подсетимо да је Скупштина Шумадије сајма, вољом представника СПС и ДСС, које овде чине 
владајућу већину, половином фебруара најпре сменила ранијег директора предузећа Душана 
Петковића из СНС, ког су запослени оптуживали за нерад и покушај да из преузећа, под 
фирмом технолошког вишка, најури председнике оба репрезентативна синдиката 
(Самосталног и УГС “Независност”), као и одборнике опозиционе странке Заједно за Шумадију 
(ЗЗШ), и на његово место именовала Драгана Кубуровића, који је у време власти ЗЗШ у два 
наврата био "први човек" крагујевачког Градског сајмишта. Градски одборСПС је одмахпотом 
из те партије "по хитном поступку" искључио "свог" представника у Скупштини Шумардије 
сајма, јер је, како је оцењено, гласајући за смену напредњака Петковића, "нанео непоправљиву 
штету" тој партији.  
На Градском сајмишту, раније је за 24. и 25. март био заказан Сајам грађевинарства и 
некретнина који је отказан. 
Истекао рок за исплату отпремнина 
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Рок за исплату отпремнина прекобројним радницима Шумадија сајма, Градских тржница и 
Нискоградње истекао је јуче. Како од надлежних нема најава кад ће отпремнине да буду 
исплаћене, око 100 радника ове три фирме који су прихватили понуђени социјаони програм, 
најављују скорашње окупљање у просторијама градске управе.  
 
 

 
 
Суд одлучио: Стечај у Јагодинској пивари  
Извор:Танјуг 
  
Привредни суд у Крагујевцу донео је данас одлуку о уводјењу стечаја у Јагодинску пивару, једно 
од најстаријих предузећа у Србији. 
- Решење о стечају је донесено из разлога трајне неспособности плаћања, што значи да је рачун 
стечајног дужника у дужој временској блокади - рекао је Тањугу стручни сарадник 
председника суда Саша Милосављевић. 
Отварање стечаја за Фабрику слада, пива, квасца и безалкохолних пића А.Д Јагодинска 
пивара, основане 1852.године, покренула је Агенција за приватизацију. 
Текући рачун Јагодинске пиваре је у блокади од 2.јуна прошле године за око 900 милиона 
динара. 
Због раније најављење могуцности уводјења стечаја, свих 145 радника у пивари се пријавило 
за добровољни одлазак из пиваре уз социлани програм. У Синдикату пиваре, кажу да су 
радници добили паре. 
 
 

 
 
Нова гумара на дугме  
Аутор:В. Ћирић  
 
У фабрици "Тигар Тајерс" у Пироту отворен најсавременији погон ваљаре. Инвестиција од 215 
милиона евра. Посао добија још 500 радника 
КОМПАНИЈА "Тигар тајерс" у Пироту, део француске и светске гумарске империје "Мишлен" у 
четвртак је добила најсавременији погон ваљаре, чијом је изградњом заокружен инвестициони 
циклус од 215 милиона евра! Изградњом фабрике, број запослених се са 2.500 повећао на 3.000 
гумара, који ће годишње производити 12 милиона пнеуматика, што је довољно за монтажу и 
резерву на 2,4 милиона аутомобила. 
Реч је о згради високој 43 метра, површине 29.000 квадрата, на четири нивоа у коју су 
смештене најмодерније машине за технологију прераде гуме, тако да обичном посетиоцу који 
се нађе унутра није јасно да ли се налази у некој фармацеутској компанији или у гумарском 
погону. Уместо мусавих гумара, какви су били у старом погону, овде сада, за компјутерима раде 
младићи у беспрекорно чистим оделима. Ту су, према речима запослених, уграђени 
најсавременији транспортни системи, који ће служити као пример у остатку "Мишлена", али и 
свима који желе да их виде. 
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Директор фабрике "Тигар тајерс" Гери Шејди, каже да је сада Ваљара најнапреднији погон 
фабрике и пример модерне технологије, која ће задовољавати потребе садашњег и будућег 
тржишта. Пројекат изградње је завршен на време и у оквиру планираног буџета. Амбасадорка 
Француске у Србији Кристин Моро, која је рекла да ова инвестиција премашује локални и 
регионални значај и пример је одличне сарадње Француске и Србије, а нарочито Пирота, у 
чијој Гимназији постоје и раде билингвална одељења у којима се настава слуша на српском и 
француском. 
НАЈВЕЋИ ПОСЛОДАВАЦ Компанија "Тигар тајерс" је највећи послодавац у овом делу 
Србије и пружа изузетну економску сигурност за запослене. Један је од највећих српских 
извозника и ми смо срећни што је седиште ове светске компаније баш у Пироту. Учинићемо све 
да подржимо сваку њихову намеру и жељу да инвестирају и улажу у нова радна места - каже 
градоначелник Пирота Владан Васић. 
Погон су свечано, притиском на црвено дугме, пустили у рад Милица Ранчић, виљушкариста и 
Данијел Пејчић, који ради на миксерима. Присутнима се обратио и директор "Мишлена" за 
централну и југоисточну Европу Ерик Фејди. 
- Нови погон је последња фаза вишегодишњих инвестиција и најсавременије технолошки 
опремљен. Он илуструје поверење "Мишлен" групе у фабрику у Србији. Ово је значајан 
тренутак за дугорочни развој, који ће осигурати већу конкурентност и боље услуге за наше 
клијенте - казао је Фејди. 
Пиротска фабрика "Тигар тајерс" је од 2013. године инвестирала укупно око 300 милиона евра. 
Производња гума повећана је са 8 на 12 милиона комада годишње, а растао је број запослених. 
Аутомобилске, полутеретне и гуме за џипове које се направе у овдашњим погонима, извозе се у 
земље ЕУ, Русију и Заједницу независних држава, Африку и Блиски исток. Са извозом од 295 
милиона евра прошле године, "Тајерс" (гуме) је на челу српских извозника.  
 
 
 

 
 
 
 Стечај не мора бити катанац на капију 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Штит од поверилаца који је држава дала за 17 стратешки важних државних предузећа биће, по 
уверењу Министарства привреде, подигнут 31. маја. Такву потврду надлежни су дали и шефу  
– Не знамо шта ће се десити с предузећима након тог рока – изјавио је Верхеијен. – Влада је 
ангажовала познату консултантску кућу која ће дати савете и покушати да сагледа шта би се 
могло урадити с предузећима као што су „Бор”, „Ресавица”, „Петрохемија”. У тренутку када те 
студије буду готове, видеће се и на који начин се предложене мере могу применити, али 
свакако нема сумње да ће бити испоштован рок 31. мај, када престаје заштита државе за та 
предузећа. 
У 17 „заштићених” предузећа у реструктурирању ради 22.000 радника, значајна су за средину у 
којој привређују и свима је јасно да би њихово гашење значило колапс привреде читавих 
региона. С друге стране, тешко је поверовати, па чак то нико ни не обећава, да ће се за свих 17 
предузећа у реструктурирању наћи решење, односно стратешки партнер који ће хтети да их 
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преузме. Због тога се све чешће помиње могућност да већи број њих оде у стечај, а то је управо 
оног чега се радници тих предузећа прибојавају. Страх, дабоме, није неоправдан јер добро знају 
да је код већине тих предузећа дуг премашио вредност капитала. У таквој ситуацији држава 
нема много избора: или да их одмах пошаље у банкротство – што би значило да се прода 
целокупна имовина предузећа и оно угаси, или реорганизација, односно стечај. Он може 
трајати годинама и у том року планом се утврђује динамика и начин намиривања послодаваца 
јер се стечајеви и покрећу када фирме или институције више не могу да наплате дуговања. 
Стечај, по оцени економских стручњака, сам по себи не мора бити поступак гашења предузећа 
нити смак света. Он не значи и аутоматски катанац на капију, већ може бити и нови почетак 
уколико се нађе способан стечајни управник и обезбеде послови на тржишту. С банкротом је 
ствар сасвим другачија јер се у том случају фирма аутоматски гаси, а преостала имовина 
продаје. 
Државни секретар Министарства привреде објашњава да је код нас уврежено мишљење да је 
стечај крај пословне каријере неког предузећа, додајући да такав став није без разлога јер је 
стечај био обесмишљен и годинама се кроз њега ништа није радило. 
– Стечајеви су код нас трајали по десет година – казао је Стевановић. – Известан број стечајних 
управника је то користио за себе. У великом броју случајева су „крцкали” стечајну масу. 
Наплаћивали су се из стечајне масе, нису бринули да се имовина уновчи и да се, с једне стране, 
намире повериоци, а с друге, да се та имовина стави у функцију. 
Он је додао да је у фокусу интересовања требало да буде да се намире повериоци а имовина 
буде продата да би је нови власник ставио у функцију. 
Предузећа која прошле године нису нашла купца на јавним тендерима покренула су претходни 
стечајни поступак да би одложила коначно решење. Међутим, тај претходни стечајни поступак 
може да траје месец дана. Суд за то време изриче мере забране расплагања имовином ради 
правичног намирења поверилаца. Док суд не донесе одлуку о отварању стечајног поступка, 
нико не може да их блокира. 
Радници предузећа која одлазе у стечај имају право на социјални програм, и то оног тренутка 
када се оствори стечајни поступак. Запослени се намирују кроз стечајну масу. 
Продата 44 предузећа 
Ваља подсетити на то да је крај 2015. године значио и крај приватизације 526 друштвених 
предузећа. Од тог броја продата су само 44, 245 фирми је завршило у стечају, а за део њих се 
још увек тражи решење и ових дана очекује поновно расписивање јавних позива по знатно 
нижој цени. Нека од предузећа која су отишла у стечај, као што је трстеничка „Прва петолетка”, 
сада раде без проблема и чак запошљавају нове раднике, док неки још увек не знају шта ће с 
њима бити и решење чекају у стечају. 
 
Грађани пропуштају добру шансу за сигурну зараду 
Аутор:Д. Вујошевић 
 
Од пре четири месеца грађани Србије могу на Београдској берзи, а преко овлашђћених 
брокера, да купују државне хартије од вредности. Та новина је још свежа, али наши 
људи почињу да користе ту шансу: од два до три одсто од сваког пакета пазаре они. То је штета 
јер су камате на те папире високе и крећу се од осам одсто за динаре до пет процената за 
обвезнице деноминоване у еврима. То је знатно више него код штедних улога. 
– Од сваког пакета који држава пласира физичка лица купе од два до три одсто – каже брокер 
Бранислав Јоргић. – Добри купци су банке. Оне тако пласирају новац који имају на рачунима, а 
у ту сврху користе и орочену штедњу грађана. Сматрам да би се грађани више заинтересовали 
за тај вид улагања ако би се он више промовисао код нас. Осим што нису обавештени о 
могућностима тог новог улагања, многи су и неповерљиви. Трећи кривац су мале могућности. 
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Основне суме које се морају издвојити су за наше услове доста високе. Минимална улагања су 
5.000 евра, односно 50.000 динара за оне у домаћој валути. 
Грађани имају још један разлог да се одлуче за обвезнице а то је податак да су приноси који се 
добију на основу њих ослобођени пореза. На штедне улоге, односно камату која се по том 
основу приходује, стопа пореза је 15 одсто. 
Исплативост штедње у обвезницама је сасвим јасна. На штедне улоге орочене на годину камате 
су у просеку 1,5 одсто код евра, односно седам процената за динаре. Код обвезница је за евро од 
4,5 до пет одсто, а код динара од четири до осам. Исплативост не треба посебно рачунати, 
поготово када се зна да је лане инфлација од нас била око два одсто. 
Куповина је нешто компликованија процедура. Грађанин који жели да купи обвезнице не може 
то урадити сам. Треба да се јави брокеру и с њим закључи уговор о куповини. Следећи корак је 
отварање рачуна у банци где се депонује новац и издаје налог брокеру за куповину. Та 
трансакција и ново власништво обавезно се убележавају у Централни регистар хартија од 
вредности, што доноси додатни трошак од око 0,5 одсто. Ако купац обвезница пожели да прода 
своје папире пре рока, може то учинити. Продаја иде преко Берзе, а цена зависи од тренутне 
понуде и потражње. 
Девизна штедња у Србији је 8,7 милијарди евра. Од тога је највећи део – 91,5 одсто – баш у тој 
валути. То је сасвим солидна база за улагање, али наши улози су у просеку мали. Концем 
поршле године свега 4.900 грађана је на рачунима имало 100.000 евра, а  21.760 њих половину 
те суме. Доминирају улози од 2.000-3000 евра. То је мало и за једну обвезницу. Јоргић саветује 
да грађани удруже средства и за почетак купе макар једну обвезнцу те да тако после, када она 
доспе на наплату, поделе и трошкове и зараду. Међутим, ту сагласност је код нас због 
менталитета тешко постићи. А штета јер је зарада прилична. 
Банке знају шта раде 
Што се тиче сигурности обвезница, већ то што их купују банке основане страним капиталом 
довољно говори. Те хартије су далеко сигурније од акција, које су такође доступне физичким 
лицима. А што се тиче штедње, не треба заборавити да и за њу гарантује држава, до суме од 
50.000 евра. Током овог месеца одржане су две аукције записа, прва пре три дана, у износу од 
75 милиона евра, и друга 15. марта од десет милијарди динара. Прва има рок доспећа од пет 
година а друга 53 недеље, односно у марту 2017. Обвезнице у еврима су плануле, док је код 
динарских продато нешто више од трећине. 
 
Млади и необразовани највише раде на црно 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
У оквиру Твининг-пројекта „Унапређење социјалног дијалога” одржаног у Министарству за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, представљена је Ситуациона 
анализа неформалне економије и неформалног запошљавања у Србији. Из мера које се 
предлажу тим документом произлази да ће уследити успостављање ефикаснијег оквира за 
запошљавање сезонских радника, студената на одређено време и на привременим пословима, 
као и обавеза послодаваца да пријаве нове запослене пре него што они почну да раде. 
По том документу, највећи удео неформално запослених забележен је у сектору кућних 
помоћних послова. Забележени проценат неформално запослених је на нивоу других земља, 
али је проблем то што је код нас мали број легално запослених који обављају тај посао. У 
пољопривреди је проценат неформално запослених огроман, а високи удео рада на црно 
бележи се и у грађевинарству, а потом следе и све остале услуге. 
Са становишта старосне структуре, висок удео неформално запослених који обављају кућне 
послове бележи се код млађих од 24 године и оних преко 55 година, поготово жена. Готово 
половина, тачније 49,5 одсто оних који пристају да раде на црно су лица која имају само 
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основно образовање или ниже. У неформалној пољопривредној производњи најзаступљенији 
су радници старији од 50 година, док су млађи од 30 година најчешће неформално запослени у 
формалним предузећима. 
Резултати показују да се удео младих који пристају раде на црно повећава, али ипак након 
навршених 26 година живота тај проценат почиње да опада. Низак степен образовања је такође 
снажан показатељ неформалне запослености међу свим старосним групама и у свим врстама 
рада на црно. Образованије младе особе ређе пристају на то да раде илегално и теже да добију 
легалан посао, односно да буду пријављене за оно што обављају. Због тога они с мање 
образовања пристају да раде и на црно, само да би имали било какво радно место. По 
истраживању Уније послодаваца Србије, спроведеном међу 1.200 младих особа, само 15 
процената млађих од 30 година не би прихватило да ради на црно, док сви остали би. 
НАЛЕД-ово истраживање о сивој економији показало је да у многим ситуацијама сами грађани 
ревитализују сиве економије, мада је она у Србији највећа у Европи, јер верују да илегално раде 
из нужде, због сиромаштва, а део и из незнања. Само четири од десет грађана верује да сива 
економија суштински нема негативан утицај на њихов живот. Чак две трећине не би пријавило 
послодавца који њих или њихове познанике и рођаке ангажује без уговора. Разлог је 
једноставан – уверени су у то да би тако ризиковали радно место. 
Пријава пре посла 
Да би се променила слика која произлази из Ситуационе анализе неформалне економије и 
неформалног запошљавања у Србији, предложено је да Инспекторат за рад буде ефикаснији у 
контролисању обавезе послодавца да пријаве нове запослене пре него што они почну да раде. 
Затим, да се омогући формализација постојећих пољопривредних домаћинстава, потом 
успоставе ефикаснији оквири за запошљавање сезонских радника, као и успостављање 
ефикаснијег оквира за запошљавање студената на одређено време и на привременим 
пословима. Такође, предлаже се и увођење пореских олакшица и олакшица социјалне заштите 
за групе с ниским примањима. 
 
 

 
 
Писмо синдиката: Кркобабић лош представник пензионера 
Извор:ФоНет   
 
Удружење синдиката пензионера Србије упутило је отворено писмо председнику Партије 
уједињених пензионера Србије (ПУПС) Милану Кркобабићу у коме наводи да је, подржавајући 
и упорно бранећи Закон о смањењу пензија, изгубио легитимет да заступа интересе пензионера 
Србије.  
Синдикат пензионера као нестраначку организацију не интересује с ким ће те Ви бити у 
коалицији. Ми сматрамо да Ваш избор новог коалиционог партнера није у интересу 
пензионера Србије, већ у Вашем личном интересу и интересу уске групе око Вас и групе из 
Савеза пензионера Србије, наводи се у писму.  
Али, пензионери не могу дозволити да им тим поводом понављате неистине, додаје се у писму 
које је потписао  
заменик председника Удружења синдиката пензионера Србије Живомир Тешић.  
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Оцењује се да је Кркобабић изгубио легитимитет да заступа интересе пензионера Србије, 
подржавајући и упорно бранећи Закон о смањењу пензија још док је био у нацрту, а да није 
тражио бар да се ограничи његово трајање. 
Није нам познато да сте последње две године предложили, тражили, учинили било шта за 
побољшање положаја пензионера. С којим правом настављате да се представљате 
заштитником 1.760.000 пензионера Србије, истиче се у саопштењу.  
 
Компаније Фијат и Тигар водећи извозници  
Извор:Бета  
 
Вредност извоза 15 највећих извозника у Србији у прва два месеца 2016. године износила је 576 
милиона евра, а највећи извозник и даље је Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) Србија у 
Крагујевцу са извозом од 206,9 милиона евра, објавило је Министарство финансија Србије. 
Извоз Фијата у фебруару је био 116,3 милиона евра. Та компанија је у 2015. години извезла 
аутомобиле у вредности 1,18 милијарди евра, а њен укупни нето извоз био је 367,5 милиона 
евра. На листи водећих извозника на другом месту је Тигар тајерс из Пирота са извозом у прва 
два месеца од 54,7 милиона евра, а на трећем месту је Железара Смедерево чији је извоз 37,7 
милиона евра.  
Следе компаније Филип Морис из Ниша са 29,1 милион евра извоза, ХИП Петрохемија из 
Панчева са 27,5 милиона евра и Нафтна индустрија Србије са 26,2 милиона евра.  
Тетра пак из Београда је на седмом месту са извозом од 25,1 милион евра, а иза њега су Јура 
корпорација из Раче са 24,3 милиона евра и Викторија група са извозом од 24,2 милиона евра. 
На листи највећих извозника је и компанија Горење која је извезла робу вредну 23,5 милиона 
евра, затим Леони из Прокупља са 21,1 милион евра извоза, Хемофарм из Вршца са 20,5 
милиона евра, Југоимпорт СДПР чији је извоз био 19,5 милиона евра, Импол севал из Севојна 
са 18 милиона евра и МК група са 17,7 милиона евра. 
 
Имлеку одобрена куповина Нишке млекаре 
Извор:Бета  
 
Комисија за заштиту конкуренције саопштила је да је одобрила компанији Имлек из Падинске 
Скеле куповину сто одсто власништва Нишке млекаре.  
Како се наводи, након спроведеног испитног поступка, Комисија за заштиту конкуренције је 1. 
марта 2016. године, одобрила ту концентрацију у складу са Законом о заштити конкуренције. 
"Решење којим се одобрава концентрација биће објављено на сајту Комисије у складу са 
Одлуком о начину објављивања аката и о замени, односно изостављању података у актима 
комисије", наводи се у саопштењу. 
Индустрија млека и млечних производа Имлек из Падинске Скеле је крајем октобра 2015. 
године потписала Уговор о куповини Нишке млекаре која је једна од највећих у Јужној Србији, 
а за ту концентрацију потребно је било одобрење Комисије за заштиту конкуренције. 
Како је тада саопштио Имлек, планови те компаније су да повећа производњу Нишке млекаре 
и унапреди њен најпознатији бренд "Ведро". 
Имлек послује у Србији, Црној Гори, Македонији, Босни и Херцеговини и Хрватској, а отупљује 
млеко од 3.800 произвођача. Део је групе Моји брендови где су и компаније Бамби и Књаз 
Милош, чији је власник инвестициони фонд Мид Европа партнерс. 
Нишка млекара је међу пет највећих млекара у Србији, а млеко откупљује од око 20.000 
сеоских домаћинстава.  
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Д&Б: Србија и даље високо ризична за пословање 
Извор:Бета 
 
Бонитетска кућа Дан и Бредстрит (Дун & Брадстреет) саопштила је да Србију и даље сврстава у 
групу земаља са високим ризиком пословања на који највише утичу корупција, сајбер 
криминал и миграциона криза. 
У региону најбољи рејтинг имају Словенија, Хрватска и Румунија (ДБ3 ), затим Бугарска, 
Мађарска, Албанија и Македонија, док Србија и Грчка припадају групи земаља са високим 
ризиком (ДБ5), а нижи рејтинг има Босна и Херцеговина (ДБ6). 
Рејтинг додељен некој држави указује на ризик пословања и даје информацију о ефикасности 
плаћања ка иностранству, као и о исплативости потенцијалних инвестиција. 
Аналитичари Дан и Бредстрита су проценили да је корупција и даље присутна у већем делу 
државног апарата у Србији, државној управи, промету и полицији. 
"Страни инвеститори суочавају се са проблемима приликом пријављивања на тендере као и 
при подношењу захтева за лиценце и дозволе. Исход судских поступака је такође неизвестан", 
наводи се у саопштењу те бонитетске куће. 
Указано је да је, према подацима полиције, сајбер криминал порастао за 50 одсто у 2015. 
години, што представља значајан ризик за компаније које послују у Србији, поготово при 
куповини преко интернета. 
"На рејтинг Србије утиче и миграциона криза која се током времена продубљује и утиче на 
пословање", наводи се у извештају Дан и Бредстрита. 
Дан и Бредстрит је највећа и најстарија бонитетна кућа на свету која постоји више од 170 
година, а у Србији и Црној Гори је од 2006. године заступа компанија Рејтинг (Ратинг). 
 
 
 

 
 
ПИО: Од забране запошљавања 40.000 више пријава 
Извор: Танјуг 
 
Београд -- Од почетка ове године ПИО фонду је на име доприноса уплаћено за око милијарду 
динара више него што је то било предвиђено финансијским планом.  
Директорка Драгана Калиновић, је на седници Управног одбора РФ ПИО, рекла да расте и број 
пријављених на осигурање и да је од периода када је на снази забрана запошљавања у јавном 
сектору (крај 2013. године) регистровано 40.000 више пријављених на осигурање 
"Ми не можемо да кажемо да ли су то новоотворена радна места или је у томе удео имао и 
појачан рад инспекције, али повећан је број пријављених на осигурање и види се да то није 
само прелазни период већ тенденција сталног раста", рекла је Калиновић.  
Она је навела и да сада учесће старосних пензија у БДП земље износи око осам одсто, а циљ је 
да то учешће износи 11, 5 одсто.  
"Већ сада је то на нивоу многих европских земаља, и то су одлични показатељи који осликавају 
све већу финансијску стабилност фонда", рекла је Калиновић.  
Калиновић је указала и да су 2012. године дотације државе за пензије износиле 48 одсто, а да 
сада износе мање - 37 одсто.  
Она је представљајући програм рада те установе за ову годину рекла да је основни циљ да се 
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што више приближе услуге фонда грађанима, односно унапреди квалитет пружања услуга.  
Калиновић је подсетила и да је Републички фонд ПИО половином месеца омогућио 
послодавцима услугу електронског подношења захтева и предају пријаве М-4 за 2015. годину 
преко веб сервиса.  
Ту могућност до сада искористило је више од 5.600 послодаваца.  
Она је на седници Управног фонда рекла да тај податак показује да је нова услуга добро 
прихваћена, наводећи да је електронска достава М-4 само први корак ка олакшавању ове 
процедуре за послодавце и смањењу дугих редова пред шалтерима, са циљем проналажења 
дугорочног решења и преласка на више нивое електронског пословања.  
На данашњој седници Управног одбора ПИО фонда било је девет тачака дневног реда, а између 
осталих, усвојен је Програм рада фонда за 2016. годину, као и предлог одлуке о усвајању Плана 
набавки РФ ПИО за 2016. годину.  
Што се тиче јавних набавки, у овој години предвиђене су уштеде, односно три одсто мање 
средстава за те намене него претходне године, речено је на седници УО ПИО фонда. 
 
 

 
 
Град одустао од јемства, тражи се друго решење за “Горицу” 
Аутор А. С.  
 
После протеста синдиката и недефинисаних ставова надзорних одбора “Тржнице” 
и Топлане на преопруку Градског већа да буду жиранти за вишемилионски кредит, 
одлучено је, како каже већник Милош Банђур, да се нађе други, “елегантнији” 
начин за решавање финансијских проблема ЈКП “Горица”. 
Након што су надзорни одбори одуговлачили са одлуком о препоруци да буду јемци “Горици”, 
а Топлана тражила и додатна разматрања, одлучено је да се излазак из кризе потражи 
на другој страни. 
Већник Банђур каже да на томе ради заменик градоначелника Љубивоје Славковић. 
Он ће покушати да направи конструкцију без јемства Топлане и “Тржнице”. Једноставно на 
неки други, елегантнији начин. Заменик је то преузео на себе и тражи начин да затвори ту 
причу - каже Банђур. 
Који су све други начини могући за спасавање "Горице", већник није говорио. 
План је био да “Горица” подигне 15 милиона динара за покривање минуса и 
400.676 за рефинансирање кредита из прошлости узиманих за текућу ликвидност. 
За то су у Већу као идеалне жиранте видели Јавна комунална предузећа “Тржницу” и Топлану. 
Међутим, евентуално невраћање кредита због тешке финансијске ситуације у којој 
се “Горица” налази могло би да угрози пословање и два предузећа која гарантују 
плаћање рата. 
Зато су реаговили синдикати у оба предузећа и позвали Градско веће да промени одлуку и нађе 
друго решење за “Горицу”, како њено спасавање не би и друга предузећа увело у проблеме. 
Подсетимо, ова препорука Већа донета је на седници о којој није био обавештен 
ниједан медиј, а заједно са одлуком о кредиту, одлучено је да “Медиана” добије и 30 нових 
радника из “Горице”. 
Поједина предузећа, међу којима су "Обједињена наплата" и "Паркинг сервис" већ су имала 
одређене проблеме у пословању, јер су, такође на препоруку Већа, помагала "Горици". 
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Славковић: Менице уместо јемства 
Заменик градоначелника Љубивоје Славковић каже да дефинитивне одлуке још нема, али да 
се размишља о давању меница банкама које би их "пуштале" сваког месеца. 
Ја нисам уопште био за то да тражимо јемство од других предузећа. Ми ћемо дати менице 
"Горици" на име услуга које они дају. Менице ће бити код банке, банка ће сваког месеца 
пустити меницу до нивоа рате коју треба да плати. "Горица" ће бити ослобођена тог притиска, 
ставићемо је на ноге - каже Славковић. 
Славковић каже и да је одржан састанак са синдикатима у "Горици" и да је договорено да се 
дугови према онима који су тужил Град репрограмирају до краја године што ће, како каже, 
онима који су остали да раде створити услове да примају плату. 
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