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Нерадна недеља - сва куповина петком и суботом? 
Извор: Б92  
 
Београд -- Недеља би за све српске трговце могла да постане нерадна ако надлежни прихвате 
иницијативу Самосталног синдиката трговине да се законом забрани рад на тај дан.  
Из Министарства трговине кажу да ће предлог бити размотрен, али да се не сме угрозити 
пословање трговаца и зарада на коју рачунају. 
Да ли сте навикли да у куповину одлазите недељом? И колико би било необично када би 
продавнице у којима пазарите, баш тог дана биле затворене?  
“Лично мени не би сметало, вероватно да би тим људима који раде и недељом, тај одмор 
користио и одговарао“, рекао је један од анкетираних грађана.  
“Наши људи нажалост не знају ни за празник, нити за било шта од тога, тако да ја то 
подржавам у потпуности и мислим да послодавци неће изгубити и неће имати потребе да 
отпуштају раднике“, каже једна суграђанка.  
Уколико се овај предлог усвоји, многи запослени би одахнули. Поред тога што велики број њих 
није пријављен, из синдиката трговине кажу да они често раде и више од 40 сати, колико 
предвиђа радна недеља у Србији.  
“У трговини Србије има 200.000 запослених, од тога је 80 одсто жена, са зарадама које се крећу 
око 200 евра“, каже Радослав Топаловић, председник синдиката трговине.  
“Становништво ће ручати недељом и купиће то у суботу, јер зна да продавница не ради 
недељом. Самим тим ако се не смањује промет у продавницама, не би се смањио ни ПДВ, ни 
приход у буџету. Треће, неће остати мање запослених у трговини, због тога што ће бити 
повећан промет четвртком, петком, суботом“, истиче он.  
Из Министарства трговине истичу да није добро да држава самостално доноси решења која 
утичу на тржиште, већ да би трговци морали сами да се договоре.  
“Отворени смо за сарадњу, па донећемо заједно неку одлуку“, каже Жељко Ракић из 
Министарства трговине.  
„Али да видимо шта је то што одговара радницима и синдикатима, шта одговара 
послодавцима, и на крају држава ће се свакако сложити са том одлуком која буде у интересу 
свих заинтересованих страна“, додаје он.  
Све чланице синдиката трговине југоисточне Европе, кога чине синдикати из Црне Горе, 
Хрватске, Словеније, Македоније, Републике Српске, Румуније, Турске и Србије својим Владама 
послаће захтев за увођење недеље као нерадног дана. 
 
 

 
 
Независни полицијски синдикат протестовао испред Владе 
Извор: РТС 
 
Чланови Независног полицијског синдиката протестовали су испред Владе, са циљем да, како 
кажу, укажу на лош положај и статус полиције. 
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"Одмах да се разумемо, није ово само од ове владе, већ три, четири владе, задњих десетак 
година се урушава полицијска професија", каже Момчило Видојевић из Независног синдиката 
полиције Србије. 
У Независном полицијском синдикату кажу да су ресорни министар и његови сарадници 
запечатили просторије тог синдиката. 
Упркос најавама да ће протесту синдиката који, како наводе, има готово седам хиљада чланова, 
присуствовати хиљаде људи, одзив је био мали, а подржао их је само Покрет "Доста је било". 
У Синдикату кажу да је одзив мали јер су, тврде, многе њихове колеге застрашене. 
 
Субвенцијама до нових радних места 
Извор: РТС 
 
Закон о улагањима који је изједначио права страних и домаћих инвеститора за добијање 
субвенција за нова радна места употпуњен је Уредбом, којом је снижен лимит за добијање такве 
помоћи. Раније је било неопходно да предузеће конкурише са пројектом од најмање 250.000 
евра, а сада је довољно да то буде 150.000 и да запошљавају најмање 15, односно 20 радника. У 
Министарству привреде кажу да тако излазе у сусрет домаћим инвеститорима. 
Прва од четири домаће фирме које су добиле субвенцију на коју су раније могли да рачунају 
само страни инвеститори јесте у подножју Букуље. Надохват јој је мермер и већ 25 година 
производи грађевински материјал. Ушли су у инвестицију вредну четири милиона евра, 12 
одсто средстава добиће од државе. 
"Погон који видимо иза нас је будућа фабрика термоизолационих материјала коју финансира 
наше предузеће, а делом и из подстицајних средстава Министарства привреде, наша обавеза по 
том уговору је пријем 70 нових радника", објашњава Владан Матијашевић, технички директор 
"Бекамента" у Аранђеловцу. 
За инвестиције у најнеразвијенијим општинама, држава даје и до 70 одсто новца ако запосле 
најмање 20 радника. За оне нешто развијеније, потребно је од 30 до 50 запослених, уз 
минималну инвестицију од 300.000 до 600.000 евра. Није реч о субвенцији по радном месту, 
већ о помоћи целом пројекту, зависно од тога колико је значајан за неко подручје, кажу у 
Влади. 
"Тако нам је рецимо у Црној Трави или у некој другој општини сличног капацитета, подједнако 
важна инвестиција са 30 запослених као што би нам у Београду била са 200 запослених", 
наглашава Тамара Јуринић, саветница министра привреде. 
У складу са напредовањем пројекта, у ратама се исплаћује и бесповратна помоћ државе. Надзор 
над пословањем фирме траје и до пет година после завршетка инвестиције. 
"У случају да у неком тренутку пројекта дође до застоја, инвеститор процени да не може да 
запосли онолико радика колико је на почетку договорено, апсолутно смо флексибилни да у том 
смислу променимо одредбу уговора, али да променимо и висину субвенције", наводи 
Јуринићева. 
Све инвестиције морају да буду производно и извозно оријентисане. Изузетно, подстицај може 
да добије и сектор услуга ако је повезан са међународном трговином, а отвара најмање 15 
радних места.  
Ипак, без обзира на величину инвестиције на подстицај за отварање нових радних места неће 
моћи да рачунају предузећа чије пословање није стабилно, као и она са пореским или неким 
другим дугом према држави, али и она у чијој власничкој структури постоји и удео државе. 
Од 274 уговора који су са инвеститорима потписани до 2013. године, 95 је раскинуто, уз 
поравнања и банкарске гаранције држава је вратила уложено. Још три милиона евра треба да 
добије по окончању 16 судских процеса. После паузе, нови циклус државних субвенција почео 
је крајем прошле године, а до сада су уговоре потписале 24 фирме. 
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Вакер Нојсен најавио нова радна места 
Аутор: З. Р. 
 
Крагујевац - - Немачко-аустријски концерн Вакер Нојсен, који већ годинама послује у 
Крагујевцу, планира да у овдашњој фабрици запосли већи број нових радника. 
- Наша компанија има дугу традицију и стабилно послује. Мислимо да је то добро и за град. 
Имамо квалитетан и квалификован кадар. План је да проширимо производни погон и 
запослимо још 150 радника - рекао је, у разговору са челницима Крагујевца,директор овдашње 
фабрике Роберт Халајко.  
У пословодству Нојсена за наш лист кажу да ће планови те компаније везани за проширење 
производног програма и повећање обима производње, те запошљавање нових радника да 
реализује “у догледно време”. Детаље тог плана, појашњавају, може да саопшти само централа 
компаније у Минхену. Иначе, Вакер Нојсен је водећа компанија у свету у области производње 
грађевинских машина и уређаја. Са више од 300 производних група, у 30 фирми широм света, 
компанија има око 4.200 запослених, од чега њих 250 у закупљеном погону некадашње 
Индустрије "Филип Кљајић" у Крагујевцу производи делове за багере. Део запослених учествује 
у осмишљавању дизајна. 
 
ЕУ не доноси одлуку о продаји Железаре Смедерево у априлу 
Аутор: Р. Д. 
 
Београд - - Информација да ће Европска комисија у првој половини априла донети одлуку да 
ли ће дозволити Србији да прода Железару Смедерево кинеској компанији ХБИС је потпуно 
нетачна, каже за Данас добро обавештени извор близак пословодству те компаније. Он је 
демантовао и тврдње неких српских медија да ће одлука о томе бити донета после преговора са 
српском делегацијом коју ће предводити министар привреде Жељко Сертић.  
- Оно што је тачно јесте да ће надлежни органи Европске уније испитивати тај случај о којем ће 
обавестити Европску комисију. Тај процес може потрајати годину до две након чега ће 
Европска комисија дати свој суд. Влада Србије разматра тај случај са ЕУ и он се одвија 
постепено - тврди наш извор. 
Поједини медији ових дана писали су да делегација Србије треба да увери Брисел да ће, ако 
ХБИС купи Железару, на европско тржиште долазити роба само из Смедерева, а не и из Кине, 
као и да се утврди да ли је кршење Споразума о стабилизацији и придруживању то што држава 
Србија преузима дуг челичане од 470 милиона евра.  
 
Одржан округли сто "Форум социјални дијалог" 
Аутор: С. М.  
 
Београд - Иако према оцени Европске комисије, социјални дијалог у Србији није сегмент који 
се може похвалити, није на најбољи начин искоришћен и схваћен и може се оценити око 
тројке, ипак је евидентно да се улажу напори а може се похвалити и Министарство за рад, 
запошљавање и социјалну политику, које проналази применљиве праксе, речено је јуче на 
једном од најављеног низа округлих столова које под називом "Форум социјални дијалог", који 
организују Фондација Центар за демократију у сарадњи са Фриедрицх Еберт Фондацијом и 
Преговарачким тимом Владе Републике Србије. 
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- У области социјалне политике не постоји тврд ацqуис, што значи да је државама остављено 
право и могућност да осим минималних стандарда допусте много више или много боље 
уколико је то могуће. То говори да нема преписивања, већ сами морамо пронаћи моделе у 
области социјалног дијалога, моделе који одговарају пракси Србије и нашим условима - рекла 
је Тања Мишчевић, шефица Преговарачког тима.  
Професор Зоран Стојиљковић је истакао да је социјални дијалог користан и потребан, али и 
нужан због самог тока европских интеграција. Према његовим речима, постоји сагласност да 
социјални дијалог проширује кредибилитет власти, која дели одговорност са социјалним 
партнерима.  
- Приметан је дисбаланс моћи социјалних партнера наспрам Владе, тај дисбаланс је растући и 
на штету запослених, грађана и синдиката - рекао је Стојиљковић. 
Чеданка Андрић, секретарка Социјално-економског савета, истакла је да је извештај о напретку 
све квалитетнији и да укључује велики број актера, а то је успех социјалног дијалога и његове 
користи за послодавце, синдикате и ресорна министарства.  
- Најзапаженији напредак остварен је у области безбедности и заштите на раду, што је 
показатељ великог степена хармонизације у области баш где је социјални дијалог 
најразвијенији - сматра Андрићева. 
Форум кроз четири округла стола 
- Пројекат "Форум за социјални дијалог" спроводиће се кроз четири округла стола, а избором 
тема и актера покушаћемо да повећамо улогу и место тог процеса у политичкој дебати и улогу 
синдиката који су стратешки партнери фондације. Разговараћемо и о мирном решавању 
радних спорова и штрајку, ефектима новог радног законодавства на тржиште рада и одрживу 
запосленост, као и смањењу сиромаштва и растуће неједнакости у нашем друштву - рекао је за 
Данас Бојан Лађевац, научни сарадник фондације Фридрих Еберт. 
 
Светлана Кисић: Имамо највећи одлив мозгова 
Аутор: А. Милошевић 
 
* Иновације су кључни фактор конкурентности * Удео привреде у улагањима за 
истраживања је око 7,5 одсто, у земљама ОЕЦД проценат је преко 60 одсто  
Београд - Према Глобалном извештају о конкурентности, по свом иновативном потенцијалу, 
Србија се налази на 112. месту од 140 анализираних земаља. За истраживање и развој из буџета 
издвајамо четири пута мањи део БДП-а него земље Европске уније. Само 3,3 процента 
научника у Србији ради у компанијама. Веза привреде и академског сектора је слаба. 
Државна подршка научноистраживачком сектору је недовољна и непрофилисана. Ово су 
закључци Светлане Кисић, професорке Београдске пословне школе, модераторке панела који 
се бавио науком и образовањем на недавно завршеном Копаоник бизнис форуму. Панелисти, 
међу којима су били председник САНУ Владимир Костић и министар просвете Срђан Вербић 
изнели су суморне статистике, које указују на структурне проблеме у нашој научној заједници и 
образовном систему и њихову неусклађеност са потребама привреде и друштва које се стално и 
све брже мења. 
*Поменули сте да смо по иновативности на самом зачељу листе. Због чега је то 
тако? 
- Прво, зашто уопште говоримо о иновативности? Да бисмо подигли стопу раста привреде, да 
бисмо обезбедили одрживи развој, морамо подићи степен конкурентности. У савременим 
условима глобалне економије, ни земље у транзицији, попут нас, не могу конкурентност 
заснивати на трошковној ефикасности, јефтиној радној снази, природним ресурсима, 
девалвираној националној валути, као одрживом моделу. Пракса показује да су иновације 
кључни фактор конкурентности. 
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Да би се оценио потенцијал за иновације у некој земљи, посматра се више показатеља. Први је 
капацитет за иновације и по њему смо на 132. месту, од 140 земаља и одређује се по 
потенцијалу компанија да иновирају. Због стања привреде, наша предузећа немају довољно 
средстава за улагање у истраживање и развој. Код нас је само 3,3 одсто истраживача запослено 
у привреди, а у земљама ОЕЦД тај удео износи скоро 60 одсто. 
*Колико наша предузећа улажу у истраживања и развој? 
- Учествују са свега 7,5 процената. У земљама ОЕЦД то учешће је 60,8 одсто, тако да се по 
издацима привреде за истраживање и развој налазимо на 129. месту. Ипак, наду даје то што се 
по квалитету научноистраживачких институција налазимо на 67. месту. Универзитет у 
Београду је на "Шангајској листи" најбољих светских универзитета рангиран између 300 и 400 
места. У укупној светској продукцији научних радова учествујемо са 0,3 одсто и налазимо се на 
46. месту на листи од преко 140 земаља (СЦИмаго Јурнал&Цоунтрy Ранк). 
*Да ли то значи да Србија има научни потенцијал? 
- Србија има научни и истраживачки потенцијал, али он нажалост није довољан и при том се 
неадекватно користи. До сада је оријентисаност научних истраживања ка привреди била 
релативно ниска. Од укупног броја остварених резултата на научноистраживачким пројектима 
финансираним из буџета у периоду од 2011. до 2015. године, патенти и техничка решења 
чинили су свега 3,3 одсто, док су 88 одсто чинили научни радови. Проблем је и што научници 
тешко прелазе из академске средине у привреду и обратно, а да би се подигао ниво 
иновативности потребна је и та врста мобилности. Посебно је алармантно то што смо по 
капацитету земље да задржи таленте, на последњем, 140. месту. То значи да имамо највећи 
одлив мозгова. Кад се све то сагледа, наш капацитет за иновирање је релативно низак. 
*Како то променити? 
- Да бисте створили капацитет за иновације битно је да се развијају и привреда и друштво. Од 
кључне важности је подизање квалитета и ефикасности образовног система и научне 
заједнице, а затим успостављање адекватних веза између образовања, науке и привреде. Да би 
се то постигло неопходно је променити систем управљања науком и иновацијама. То 
подразумева значајно повећање улагања у тај сектор, као и унапређење релевантности научних 
истраживања за развој привреде. Такође, неопходно је унапредити међународну сарадњу у 
домену науке и иновација. Поред тога, важно је и развити доступне канале финансирања за 
људе који би да идеју претворе у производ. Код нас није развијено финансијско тржиште, по 
том критеријуму се налазимо на 120. месту, не постоји законска регулативе за примену 
"вентуре цапитала" - улагања инвеститора у ризичне пројекте у почетној фази, а без средстава 
нема реализације идеја.  
*Дакле, велики проблем је у средствима, који је у корену и одлива мозгова и 
недостатка ресурса за истраживање. 
- Два су проблема. Један је озбиљан недостатак средстава за истраживања и развој, а с друге 
стране, долази до перманентног дерогирања образовног система. Недовољно квалитетан 
образовни систем ствара мање квалитетан кадар, који онда теже може да се укључи у даљи 
развој науке и иновативности. Битно је да држава промени ментални став према инвестирању у 
науку и образовање. Прави приступ је да то није трошак него инвестиција. Све анализе 
показују да се улагања у образовање и науку вишеструко мултипликују. 
У науку свега 0,5 одсто БДП-а 
У последњих четири-пет година се из буџета улагало од 0,36 до 0,46 одсто БДП-а, а план је био 
0,9 одсто. Поређења ради, стандард ЕУ је 2,06 одсто. Проблем је и у структури тих улагања. На 
плате истраживача је одлазило 87 одсто, а у многим областима истраживања су неизводљива 
без улагања и у материјалне трошкове. Такође, не можете развијати научну делатност а да не 
шаљете научнике у иностранство на стручна усавршавања, на научне скупове, како би 
размењивали и стицали нова знања. Ми живимо у ери која се назива "друштво знања". Данас у 
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економији имају предност они који "производе" нова знања, ефикасно и ефективно их користе 
и иновативно примењују постојећа знања. 
 
 

 
 
Трибина отпуштених радника "Информатике" 
Извор:РТВ 
 
НОВИ САД - Трибина под називом "У борби за права радника - 19 отпуштених годину дана 
после...", у организацији 19 отпуштених радника новосадске "Информатике", који су пре 
годину дана проглашени технолошким вишком у том јавно-комуналном предузећу, одржана је 
вечерас у Радничком дому у Новом Саду. 
Отпуштање 19 радника јавно-комуналног предузећа „Информатика" изазвало је велику пажњу, 
махом и због тврдње синдиката да су радници отпуштени јер су одбили да се учлане у 
политичку партију у којој је директор тог предузећа. 
На бројним протестним акцијама, отпуштене раднике подржао је велики број грађана, поред 
осталог, и због тога што руководство „Информатике" није спровело решење инспекције рада, и 
раднике вратило на посао. 
Намера организатора трибине била је, како су истакли, да покрену табу-теме и питања која 
указују на велике проблеме у Србији, првенствено, ко и како управља јавним предузећима у 
нашој земљи, и да ли постоје санкције за оне који добро предузеће претворе у лоше, и шта у 
том случају синдикат може или мора да уради. 
На трибину су били позвани и министар рада Александар Вулин и градоначелник Новог Сада 
Милош Вучевић, али јој нису присуствовали. 
 
 

 
 
Кад инжењери музу краве, доктори науке беже из земље 
Аутор:Дејан Урошевић 
 
Већ две деценије слушамо приче о развоју наше привреде о предузетништву, о малим и 
средњим предузећима и предузетничком духу. Све је то додуше тачно, али увек има оно али 
због којег смо и догурали до зачеља Европе. Могу наши креатори економских политика да 
причају шта год хоће, али су две ствари  необориве. Без велике привреде нема ни мале, а без  
науке у привреди нема ни привреде ни развоја ни предузетника ни предузетничког духа.  
Приватизација у Србији или такозвана транзиција почела је тако што су поједине нове газде  
које су се за тепсију рибе дочепали пољопривредних предузећа, инжењере и ветеринаре слали 
да музу краве, а завршава се тако што у привреди више и нема доктора наука. Шта ће оваквим 
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газдама наука? 
Докле смо догурали  потврдио је недавно министар просвете, науке и технолошког развоја 
Срђан Вербић рекавши да у Србији имамо 12.000 истраживача. "Њих немамо много, мање него 
у неким другим земљама у окружењу, али они ипак остварују неки завидан резултат", рекао је 
Вербић и додао да је потребно веће интересовање привреде за сама истраживања, јер доктора 
наука у привреди скоро да немамо. 
Након ове изјаве министра, јасно је да не треба пуно мудрости да би се видело да се одлив 
мозгова из ове државе не дешава зато што млади и образовани напросто воле да живе на 
крајевима света од Ванкувера до Велингтона, већ зато што победницима транзиције у Србији 
они и не требају. Ако млади и образовани одлазе, ко ће онда да развије домаћи економију. 
Страни инвеститори? То је само пролазно и прелазно решење јер ни једну државу на свету нису 
развили и на високом економском ниво одржале стране инвестиције. 
А зашто нашим великим привредницима не требају доктори наука. Па икао нико не жели на 
ову тему да говори јавно и озбиљно, јасно је да у Србији тајкуни или пропадају или се баве 
пољопривредом и прехрамбеном индустријом. Највећи извозници из Србије су стране 
компаније док наши углавном свету продају пшеницу, кукуруз, шећер ... Њима нити требају 
развојни технолошки центри нити пуно доктора наука, јер су они у ствари најбољи  доктори  
неопходни за бизнис којим се баве и на начин којим се њиме баве. 
Да је проблем у онима који воде наше компаније, а не у знању показује одлив мозгова. Према 
подацима проф. др Владимира Гречића, експерта за миграције, Србија данас на свим 
континентима има 30.000 интелектуалаца, стручњака, професора, студената, научника, који 
дају велики допринос развоју тих држава. Гречић, професор у пензији, рекао је да по подацима 
из 2010. године, у Европи имамо 4.000, а у Америци чак 6.000 научника, од чега 35 академика. 
Научника из Србије има у Канади, Немачкој и све више у Великој Британији, навео је Гречић, 
аутор књиге "Српска научна дијаспора". Он је у својој студији навео да су Британци израчунали 
да школовање једног интелектуалца вреди најмање 300.000 евра. 
Србија је исељавањем 30.000 образованих људи поклонила Северној Америци и Европи девет 
милијарди евра, колико је дала за образовање српске памети коју деценијама извозимо, навео 
је он, укључујући у овај износ, не само трошкове школовања него и очекивану а изгубљену 
добит. 
Проф. др Бранко Ковачевић својевремено је дао нешто другачију процену, на основу које је 
Србију последњих 20 година напустило око пола милиона грађана, а да је држава, одласком 
најбољих, изгубила око 12 милијарди евра. 
Одласком најбољих стручњака и младих дипломаца, Србија је много изгубила, јер се годинама 
улагало у њихово образовање, а сада они раде у другим државама у којима плаћају порез, рекао 
је Ковачевић у време док је био ректор Универзитета у Београду. 
Према мишљењу Светског економског форума, Србија је на неславном 141. месту на ранг листи 
од 144 земље, односно само три земље имају већи одлив мозгова од нас. 
Све у свему, ствар је врло једноставна. Да српске компаније имају научно-развојне центре у 
њима би радили доктори наука и могли би смо да извозимо и нешто компликованије од 
кукуруза и нмалина. Пошто тога нема научници и нису потребни. 
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Просечна нето зарада у фебруару 44.450 динара  
Извор:Бета 
 
Просечна нето плата исплаћена у Србији у фебруару 2016. године износила је 44.450 динара, 
што је реално за 10 одсто више него у јануару, а номинално је повећање од 9,9 процената 
Просечна нето плата исплаћена у Србији у фебруару 2016. године износила је 44.450 динара, 
што је реално за 10 одсто више него у јануару, а номинално је повећање од 9,9 процената, 
саопштио је данас Републички завод за статистику. 
У поређењу са фебруаром прошле године, просечна зарада је реално већа 2,5 одсто, а 
номинално за четири одсто. 
Просечна бруто зарада износила је 61.279 динара и реално је већа за 10 одсто, а номинално за 
9,9 одсто него у јануару, а у односу на фебруар прошле године реално је увећана за 2,4 одсто, а 
номинално за 3,9 одсто. 
У прва два месеца ове године просечна нето зарада је реално била већа за 1,6 одсто него у истом 
периоду прошле године, а номинално увећање је 3,5 одсто, док је просечна бруто зарада реално 
већа за 1,5 одсто, а номинално за 3,4 процента. 
 
 

 
 
Избори успорили реформе 
Аутор: А. Микавица 
 
После формирања владе урадити ребаланс буџета или бар усвојити план штедње који би 
обезбедио да фискални дефицит у овој години буде највише 3,5, уместо четири одсто БДП, 
каже Милојко Арсић 
Најава ванредних парламентарних избора заказаних за крај априла непосредно је утицала на 
успоравање и одлагање политички непопуларних реформи, попут приватизације бивших 
друштвених предузећа, реструктурирања јавних предузећа и смањивања броја запослених у 
сектору државе, изјавио је јуче Милојко Арсић, главни и одговорни уредник „Кварталног 
монитора”. Представљајући нови број овог издања Фондације за развој економске науке 
(ФРЕН), он је казао да су закони који су усвојени у овом периоду, као што је Закон о платама у 
јавном сектору, прилично разводњени, док измене и допуне закона о пореском поступку и 
пореској администрацији „представљају типичан пример предизборног закона, којим се 
награђују недисциплиновани порески обвезници”. 
Током 2015. и на почетку ове године настављају се умерено позитивни трендови у привреди. 
После изласка из рецесије почео је период релативно спорог раста, који се наставља и на 
почетку 2016., али су та побољшања спора и недовољна да се реше највећи економски и 
друштвени проблеми Србије, попут високе незапослености и ниских доходака. 
Запосленост се благо повећава, смањују се фискални и спољњи дефицити, а инфлација је на 
ниском и стабилном нивоу. Крајем претходне и на почетку ове године динар је умерено губио 
вредност, што ће повољно утицати на конкурентност и раст привреде и ублажити дефлацију. 
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Током друге половине претходне године значајно су повећане стране директне инвестиције, а 
након дужег периода почео је и раст одобрених кредита, док су каматне стопе на историјском 
минимуму од када се слободно формирају. 
Аутори овог билтена ипак указују да су прошлогодишње директне стране инвестиције достигле 
1,6 милијарди евра, али су и даље ниске, а раст извоза се успорава, па се у кратком периоду не 
очекује значајније убрзање привредног раста. Ако изостане напредак у економској политици и 
реформама – могуће је урушавање остварених резултата. 
– За учвршћење макроекономске стабилности пресудан је наставак и додатно убрзање 
фискалне консолидације како би се у наредној години зауставио раст јавног дуга у односу на 
бруто домаћи производ (БДП), а од 2018. године започело са обарањем задужености Србије у 
односу на БДП – казао је Арсић. – Да би се то остварило, неопходно је да се након избора 
изврши ребаланс буџета или бар усвоји план штедње који би обезбедио да фискални дефицит у 
овој години буде највише 3,5, уместо планираних четири одсто БДП. 
Он је напоменуо да заустављање раста јавног дуга у односу на БДП захтева да дефицит у 
наредној години буде мањи од три одсто БДП, док је за знатније смањење јавног дуга, а тиме и 
трошкова камата, у односу на БДП, неопходно да се фискални дефицит обори на дугорочно 
одржив ниво од један одсто БДП. Обарање јавног дуга на 40 одсто вредности свега створеног у 
једној години донело би директне користи у облику смањења трошкова камата са садашњих 3,2 
одсто БДП на око 1,5 до два одсто, што значи да би смањење јавног дуга, при садашњем БДП и 
ценама, донело уштеде на каматама од око 60 милијарди динара. 
 
 

 
 
НПСС протестовао испред Владе Србије, тужиће Стефановића 
Аутор:Ђорђе Насковић 
 
Независни полицијаски синдикат Србије организовао је протест испред Владе Србије, 
незадовољни својим статусом и односом Владе према полицајцима и безбедносном систему 
Србије. Као узрок практично никаквог одзива притиске на њихове чланове, а од политичких 
сртанака подржао их је само покрет Доста је било. 
Озвучење и заставе биле су спремне у заказано време, али је тек десетак чланова Синдиката 
дошло на протест испред зграде Владе. Председник синдиката Момчило Видојевић наводи да 
је оргоман притисак на људе на терену да не учествују у протесту као и да су им током ноћи 
запечаћене просторије. 
“Ја заиста у филмовима то нисам видео да за нама изађе (начелник Сектора финансија у МУП-
у Србије) господин Драго Бјелица, да покуша са нама физички да се обрачуна, да нам врећа 
породицу речима: мајку, оца, уби, преби, ово вам је поседње мртви ћете бити… То је страшно. У 
току сутрашњег дана ће ићи кривичне пријаве против министра (Небојше) Стефановића и 
његовх сарадника”, најавио је Видојевић. 
Драго Бјелица из МУП-а не одговара на питање зашто су запечањене просторије Синдиката, 
али најављује тужбу против Видојевића, због како наводи, низа неистина које је изнео. 
“Апсолутно је нетачно да сам било коме претио хапшењем и затвором, да сам икога називао 
лажовом и лоповом, а за то постоје и бројни сведоци. Господин Видојевић је покушао да 
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изазове инцидент по већ опробаном и само њему знаном методу, али ни ја ни чланови 
комисије, који су били присутни приликом отварања просторија које је некада користио НПш, 
нисмо насели на његову провокацију”, навео је Бјелица. 
Данашњем протесту незадовољних полицајаца прикључио се и покрет “Доста је било” Саше 
Радуловића. 
“Партократија изједа све сегменте друштва и очигледно је полиција је сада на тапету. Доводе се 
неспособни кадрови на врх полиције, криминалне структуре су ту и ово је протест против свега 
тога”, поручио је Радуловић. 
У Синдикату ипак наводе да њих не интересује политичка кампања и да су писма са захтевима 
за подршку упутили на адресе више од 50 странака у Србији. 
 
 
Статистика каже: Плате у фебруару веће за 10 одсто 
Извор:ФоНет 
 
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у фебруару 2016. године износи 44.450 
динара, саопштио је данас Републички завод за статистику. 
У поређењу са просечном зарадом без пореза и доприноса исплаћеном у јануару 2016. године, 
номинално је већа за 9,9 одсто и реално је већа за 10 одсто. 
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у фебруару 2016. године номинално је већа 
за четири одсто и реално је већа за 2,5 одсто у односу на просечну зараду без пореза и 
доприноса исплаћену у фебруару 2015. године. 
 
 

 
 
 
Министарство: Фијат, Тигар и Железара највећи извозници у 2016.  
Извор:Танјуг  
 
Највећи извозник из Србије у прва два месеца ове године поново је крагујевачка компанија 
Фиат Аутомобили Србија (ФЦА), а следе Тигар Тајерс из Пирота и смедеравска Железара, 
објавило је Министарство финансија. 
У прва два месеца ове године ФЦА Србија, на листи 15 највећих извозника, убедљиво предњачи 
са извозом од 206,9 милиона евра, док је другопласитани Тигар Тајер остварио четири пута 
мање, 54,7 милиона, а Железара Смедерево 37,7 милиона евра. 
На четвртом месту, у истом периоду нашла се нишка компанија Филип Морис, са извозом од 
29,1 милион евра, а следи ХИП Петрохемија са двомесечним извозом у вредности од 27,5 
милиона евра. 
Нафтна индустрија Србије из Новог Сада, у прва два месеца остварила је извоз од 26,2 милиона 
евра чиме се пласирала на шесто место највећих извозника у Србији, а следи је Тетра Пак 
продуцтион из Београда са извозом од 25,1 милион евра. 
Осма је Јура корпорејшн из Раче са извозом од 24,3 милиона евра, коју у стопу прати Викторија 
група која има седишта у Београду, Бечеју и Шиду, и остварен извоз у прва два месеца од 24,2 
милиона евра. 
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На десетом месту, нашло се Горење, Ваљево и Стара Пазова, са извозом од 23,5 милиона евра, а 
на једанаестом Леони вајеринг систем из Прокупља са извозом од 21,1 милион евра. 
Дванаесто место припало је Хемофарму из Вршца са извозом од 20,5 милиона евра, а 
тринаесто београдском Југоимпорту-СДПР са извозом од 19,5 милиона евра. 
На четрнаестом и петнаесто место на листи 15 највећих извозника из Србије за прва два месеца 
2016. године припало је Имполсевалу из Севојна са извозом од 18 милиона евра, и МК Групи са 
седиштем у Београду, Кули и Новом Саду, а која је за само два месеца остварила извоз од 17,7 
милиона евра. 
Министарство финансија објавило је листу 15 највећих извозника за период јануар-фебруар 
2016. позивајући се на податке Управе царина. 
 
Кркобабић: Пензионери бранили државу пристанком да им се смање 
пензије  
Извор:Бета  
 
Лидер Партије уједињених пензионера Србије (ПУПС) Милан Кркобабић изјавио је данас у 
Лесковцу да су пензионери пристали на смањење пензија због будућност младих у Србији. 
"То био њихов свестан чин којим су помогли земљи када је било најтеже", рекао је Кркобабић, 
на предизборном митингу коалиције "Александар Вучић – Србија побеђује" у Лесковцу."Кажу 
нису их питали да им умање пензије и плате. Не знам да ли неко у овој сали дели другачије 
мишљење. Када је земља у опасности, онда се брани. Да ли неко треба да те пита да браниш 
земљу. Таква питања су излишна", рекао је Кркобаић. 
Према његовим речима, пензионери су тим својим доприносом хтели "редовне и сигурне 
пензије". 
"Хтели су да им поштар долази и да им доноси пензије, али хтели су и нешто више од тога – 
будућност за своју земљу и децу, за своје унуке, хтели су да им деца остају у земљи и не одлазе", 
истакао је Кркобабић. 
Митинг је одржан у Спортско-рекреацином центру "Дубочица" пред око 10.000 људи. 
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