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Вучић опет најавио повишице 
Аутор:Аница Телесковић  
 
Премијер Александар Вучић изјавио је јуче да ће о повећању плата радницима у здравству и 
просвети разговарати након другог тромесечја, под условом да и оно буде успешно. „Резултати 
у првом кварталу су добри, треба нам још један такав и донећемо поново одлуку за повећање 
примања у просвети и здравству, али то ћемо урадити тек кад будемо сигурни да нећемо тиме 
угрозити јавне финансије”, рекао је премијер за Танјуг у Коцељеви, где је обишао школу. 
Занимљиво је да је председник владе пре скоро тачно годину дана (26. марта 2015. године) 
наговестио такву могућност. „Постоји могућност да се пензије и плате запосленима у јавном 
сектору повећају још у току ове године”, најавио је тада премијер што је многима још у то време 
био весник ванредних парламентарних избора. Иако се председник владе још тада оградио да 
то нема везе са изборима. 
– Ово не радим због гласова и да бих некога победио на изборима. Не треба то мени. И овако 
могу да их победим. Циљ ми је да оздравимо економију Србије, повећамо привредни раст, па 
да у складу с тим можемо и да повећамо плате и пензије – рекао је Вучић тада. 
Било је то само месец дана након што је Борд директора Међународног монетарног фонда 
(ММФ) Србији одобрио аранжман из предострожности, а један од првих услова за потписивање 
споразума било је смањење плата и пензија већих од 25.000 динара. 
На крају прошле године ММФ је, првенствено због добрих резултата у буџету, пристао на 
повећање једног дела плата запослених у јавном сектору( просвети четири одсто, а здравству 
три процент) и свих пензија, али је влада заузврат морала и да повећа акцизе на гориво. 
 
 

 
 
 
Послодавац одбија да спроведе судску одлуку  
Аутор: Г. Влаовић  
 
* Ни годину дана након што је суд извршном пресудом наложио фабрици Фрад да 
врати на посао девет незаконито отпуштених радника, они још нису на својим 
радним местима * Држава нема механизам да послодавца примора ни да поштује 
судску одлуку нити да исплати заостале зараде, радници најављују протестна 
окупљања  
Београд - Иако имају правоснажну и извршну пресуду Основног суда у Алексинцу о враћању на 
посао, деветоро радника фабрике Фрад и даље није на својим радним местима због тога што 
послодавац одбија да спроведе судску одлуку. 
Основни суд у Алексинцу је 27. априла прошле године донео пресуду да је решење отказа 
Уговора о раду незаконито и налаже послодавцу враћање отпуштених радника на посао. 
Пресуда постаје правоснажна 11. јуна, а извршна 26. јуна 2015. године. Ми смо 3. јула дошли у 
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фабрику Фрад у Алексинцу и сходно судској пресуди јавили се на рад директору Бранимиру 
Забуновићу. Међутим, он нас је вратио са капије рекавши нам да се јавимо у седиште предузећа 
које је измештено у Београд. Реч је иначе о соби у београдском хотелу Асторија - објашњава за 
Данас Млађан Марковић, председник Самосталног синдиката Фрад филтери интернационал и 
један од отпуштених радника.  
Он додаје да је деветоро чланова штрајкачког одбора предузећа Фрад филтери интернационал 
Београд, огранак Алексинац, међу њима и челници подружница Савеза самосталних синдиката 
Србије и Уједињених гранских синдиката "Независност" у тој фабрици добило отказе још 2014. 
године. Док пословодство предузећа тврди да су откази подељени због незаконито 
организованог штрајка, синдикалци истичу да се ради о перфидном покушају менаџмента да 
спречи радничку и синдикалну борбу за основна права.  
- Штрајк је одржан 12. и 13. марта те године. На такав корак смо се одлучили јер је 
пословодство упорно одбијало разговоре са нама, не поштујући раније постигнуте договоре око 
исплата зарада и заосталих путних трошкова. Након два дана штрајка постигнут је споразум са 
послодавцем који се обавезао да ће да испуни све наше захтеве. Међутим, убрзо по прекиду 
штрајка пословодство фабрике је донело одлуку о прекиду радног односа за мене, председника 
подружнице УГС "Независност" и још седморо колега који су били чланови штрајкачког одбора 
због наводно незаконито организованог штрајка - каже Марковић.  
Према његовим речима, инспекција рада 27. маја 2014. доноси решење о враћању отпуштених 
радника на посао, до окончања судског спора, које послодавац не поштује. Улаже жалбу 
Министарству за рад. То министарство 28. августа доноси закључак о дозволи решења, где се 
налаже послодавцу да у року од три дана отпуштене раднике врати на посао. Послодавац ни то 
није поштовао. Након тога, 3. септембра 2014. године послодавац измешта седиште фирме 
Фрад филтери у Београд, у улицу Милована Миловановића 1/103 а то је хотелска соба у хотелу 
Асториа.  
- С обзиром су прошле две године од незаконито добијених отказа, а нама је за то време било 
ускраћено право на рад, остваривање зараде, право по основу социјалног осигурања, право на 
оверу здравствених књижица и право из пензијског и инвалидског осигурања, покушали смо 
да своја права остваримо преко институција државе. Како смо схватили да то није могуће, наш 
следећи корак биће окупљање испред фабрике у Алексинцу, са члановима наших породица и 
синдикалним организацијама које су нам обећале подршку, где ћемо покушати да остваримо 
наша елементарна, Уставом загарантована права - закључује Марковић.  
Ко је поделио отказе  
- Отказе од пословодства Фрад филтери добили смо у тренутку када нам то предузеће, 
формално, није било послодавац. Наиме, 17. марта 2014. године сви радници фабрике Фрад 
филтери, њих 172, укључујући и нас отпуштене, потписују анекс уговора о преласку у фирму 
Фрад филтери интернационал Београд, огранак Алексинац. То је урађено само папиролошки, 
иначе су сви радници на својим радним местима и обављају исте послове. У Фрад филтерима 
остао је једино директор Бранимир Забуновић. Откази нама уследили су седам дана касније - 
објашњава Марковић.  
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Куда плови Лука Нови Сад? 
Извор: РТС 
 
Од 11 међународних лука у Србији само је још једна, новосадска, у државном власништву. Али, 
по свему судећи, ни она то неће остати још дуго. Иако је пре неколико година Влада одлучила 
да лучку инфраструктуру изузме из приватизације, Министарство привреде позива 
заинтересоване инвеститоре да до 30. марта доставе писмо о намерама. Покрајинска влада је 
против продаје, а руководство Луке – ћути.  
Иако је једина, међународна лука у државном власништву Лука Нови Сад успешно игра 
тржишну утакмицу. Не добија субвенције већ уплаћује део добити у буџет, нема вишка 
запослених, а из године у годину има све више посла – кажу, годишње претоваре милион тона 
робе, као осталих 10 приватних лука заједно. 
До сада су била два неуспешна покушаја продаје Луке Нови Сад, а шта о овом трећем мисле, 
запослени и директор нису желели да говоре. 
Продаја 2009. није успела јер су јој се успротивиле све политичке странке у Покрајини. Други 
покушај, 2013. године, завршен је сменом руководства Луке. А пре месец дана репубичка влада 
је поново покренула процес продаје.  
"Не треба је приватизовати због тога што постоји опасност да се претвори у другу намену. То је 
земљиште које се налази у центру града, не треба је приватизовати због тога што се цела 
концепција развоја Србије заснива на дунавској стратегији, потребно је да држава управља тим 
ресурсом", рекао је покрајински секретар за привреду Мирослав Васин. 
С обзиром на пословање других лука, приватизација новосадске луке не мора бити лоша, кажу 
упућени.  
"Треба водити рачуна да купац буде из лучке делатности, како би имао интерес да настави ту 
делатност", рекао је професор економије Александар Васиљевић. 
Ко би да купи новосадску луку и да ли има заинтересованих, у Министарству привреде не 
откривају. 
Министар привреде Жељко Сертић рекао је да стратешки партнер у Луци Нови Сад као и у 
другим лукама може да буде оператор, не може да буде власник земље или инфраструктуре, то 
је дефинисано законом и грађани могу да буду мирни. 
"А да ли ћемо се и када одлучити за договор с неком од потенцијалних заинтересованих 
компанија, то ћемо видети у неком наредном периоду, то није тема", каже Сертић. 
Иако нису желели пред камеру, представници Луке показали су нам нове машине, вагу, сонде, 
уређена складишта, посебно оно које спремају за амерички "Лир", који би требало да се усели 
за десетак дана и организује производњу док не заврши градњу фабрике. 
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ИМА ЛИ ПОСЛА ПОСЛЕ 50? Фирме у Србији дискриминишу старије 
раднике  
Аутор:Бојана Анђелић 
  
Свака трећа особа пријављена на бироу за запошљавање има више од 50 година, а од почетка 
2016. само 2,2 одсто њих је нашло посао. 
Ова категорија је, уз незапослене који су млађи од 30 година, најугроженија, показују подаци 
Националне службе за запошљавање. Отежавајућа околност старијих од 50 година јесте 
чињеница да не могу да раде баш све што могу млади. 
Посебно забрињава чињеница да број незапослених који имају више од 50 година расте. У 
2015. години, према подацима НСЗ, на бироу их је било 198.441 лице. Већ до фебруара ове 
године, а реч је само о два месеца, без посла је остало још око 8.000 старијих радника. У том 
периоду посао је нашло њих свега 4.576. 
Када се све те бројке узму у обзир, испада да у Србији сваког дана 133 људи старијих од 50 
година добије отказ, док истовремено њих 76 нађе посао. У коначном збиру долазимо до 
податка да 57 особа у тој категорији свакодневно остаје без посла. На годишњем нивоу то је 
више од 20.000 људи. 
- Сваког дана у Србији 133 људи старијих од 50 година добије отказ, а њих 76 нађе посао.  
Иако се у огласима ретко наводе пол и године као услови јер је реч о дискриминаторским 
критеријумима, чињеница је, а то је и пракса показала, да старији незапослени због својих 
година у старту бивају прецртани. 
Избор потенцијалних послова за њих је једноставно сужен. 
Највећи број њих је нашао посао као продавац, портир, шивач конфекције, економски 
техничар, електромонтер инсталација и машина, монтер-инсталатер, комерцијални техничар, 
бравар, кувар, машински техничар - контролор квалитета. 
Када је реч о потражњи образовних профила који припадају ВИИ степену стручне спреме, у 
2015. години највећа потражња је забележена за занимањима дипломирани економиста за 
општу економију, банкарство и финансије - наводе за „Блиц“ у НСЗ. 
Подаци сајта „Инфостуд“ показују да особе старије од 50 година конкуришу за бројне послове, 
али да је њих изузетно мало. 
- Има их мање од 10 одсто. Најчешће имају образовање из области економије, електротехнике, 
саобраћаја и логистике, грађевине и машинства. 
Од тог броја, око 45 одсто тренутно је незапослено. Има више мушкараца, око 65 одсто, 
наспрам 35 одсто жена - наводе у „Инфостуду“. 
 
ПРОСВЕТАРИ НА УЛИЦИ Зајечарске школе сутра неће радити  
Аутор:С. Божиновић   
 
Градски одбор Уније синдиката просветних радника у Зајечару саопштио је да ће сутра школе у 
Зајечару потпуно обуставити наставу “јер градске власти нису испуниле ниједан њихов захтев 
везан за финансиску помоћ школама, иако су то обећали. 
Финансијско стање у свим зајечарским школама је катастрофално, од укупно 17, 16 школа је у 
блокади, укупна дуговања су 192 милиона динара, искључени су телефони, интернет, нема чак 
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ни довољно огрева ни основних средстава за рад, због чега је испред зграде Градске управе 14. 
марта одржан штрајк. 
- Од 13 школа, чланица Уније синдиката, најмање десет ће сутра потпуно обуставити наставу, а 
у подне ћемо поново протествовати испред зграде градске управе. Немамо ни основна средства 
за рад, чак ни креде, а средства за одржавање хигијене школа обезбеђују родитељи и донатори 
што је недовољно. Само за угаљ укупна дуговања су 11 милиона динара, искључени су нам 
телефони, школе немају интернет, не може да се ради нормално - наводи се у саопштењу. 
Синдикат подсећа да су после штрајка, 14. фебруара, представници градске власти дали 
обећања да ће у року од два дана решити проблем школа у Зајечару, али од тада ни до каквих 
позитивних помака није дошло. Медијима се обратио и премијер Александар Вучић, али 
ништа конкретно није учињено, док извршитељи куцају на школска врата, стоји у саопштењу. 
 
Разлика између највише и најниже просечне плате у Србији чак 
50.000 ДИНАРА  
Извор:Бета  
 
Просечна фебруарска нето плата у земљи износила је 44.450 динара, а разлика између највише 
и најниже просечне зараде у Србији била је 50.054 динара, показали су данас подаци 
Републичког завода за статистику. 
Наиме, просечна фебруарска плата становника београдске општине Сурчин, који су по 
примањима на самом врху, износила је 77.095 динара, а плата житеља Беле Паланке, који су на 
самом дну листе примања, износила је 27.041 динар. 
После становника Сурчина, у фебруару су најплаћенији били запослени у Костолцу - 68.938 
динара, Новом Београду - 65.916 динара и Лазаревцу - 63.235 динара. 
На самом дну листе примања поред становника Беле Паланке налазе се становници Ћићевца - 
27.269 динара, Жабара - 27.426 и Малог Црнића - 27.426 динара. 
Међу градовима на југу земље предњачи Пирот са просечном фебруарском нето платом од 
47.693 динара. 
У Нишу је просечна плата исплаћена у фебруару износила 39.835 динара, у Врању 38.021 
динар, Лесковцу 33.716 динара, а у Прокупљу 33.259 динара. 
Зараду нижу од републичког просека имали су становници Крагујевца, пошто су њихова 
примања износила 41.013 динара, док су примања становника Новог Сада била већа од 
просечних и износила 49.513 динара. 
Према званичној статистици, просечна фебруарска плата у Србији реално је већа за десет 
одсто, а номинално за 9,9 одсто у односу на јануарску. 
У односу на исти месец прошле године, фебруарска просечна зарада без пореза и доприноса је 
номинално већа за 4,0 одсто и реално за 2,5 одсто. 
 
 

 
 
На добитку и послодавци и радници 
Аутор:З. Делић  
 
– У Новом Саду око 10.000 трговаца ради недељом и за тај рад није плаћено, док је просечна 
плата новосадских трговаца – продаваца и касира – око 24.000 динара – каже председник 
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синдиката трговине у Самосталном синдикату Новог Сада Славко Ђаковић, иначе и 
председник синдикалне организације у „Меркатору”. – Рад недељом је плаћен као и осталим 
данима па је захтев синдиката да се недељом не ради, то јест да тржни центри и мале трговине 
буду затворени на подручју целе земље, да бар једном у седмици и трговци предахну. 
Послодавци не би губили јер би субота онда била пазарни дан, а недељом би били слободни 
сви, и трговци и послодавци. Овдашњи трговци су преоптерећени, у трговинама, посебно 
малим, не води се рачуна о осмосатном радном времену па су слободни дани проблем за многе 
послодавце. Недеља је из тог разлога потребна и једнима и другима, као дан за одмор и 
породицу. 
По његовим речима, Самостални синдикат Србије је захтев упутио Влади Србије и 
министарствима рада и трговине да се у што крећем року договоре о томе с послодавцима. 
Синдикат, каже он, сматра да Влада и послодавци треба да се договоре, а не да синдикат о томе 
разговара с послодавцима јер управо су пословавци ти који траже да се ради све дане у 
седмици. 
Наглашава да је у „Меркатору” социјални дијалог решен колективним уговором, али да у њему 
није било места да рад недељом буде плаћен више  у односу на остале дане у седмици. Упркос 
томе, Ђаковић истиче да је колективни уговор у „Меркатору” добар јер већина трговинских 
ланаца бежи од социјалног дијалога па тако још нема колективног уговора на нивоу трговачке 
делатности. 
По његовим речима, у већини земаља у окружењу трговине су отворене и недељом, за разлику 
од Словеније, где се трговци недељом одмарају . 
– У Хрватској се једно време није недељом радило. Подршку да недеља буде нерадна хрватским 
синдикатима дала је и Црква, али одлука није дуго трајала, па Хрвати опет недељом иду у 
пазар – истиче Ђаковић. 
 
У кичма-трансу зарада од 200 до 300 динара на сат 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
На евиденцији Националне службе за запошљавање је велики број младих људи, а осим оних 
који чекају да посао нађе њих, има и много оних који се одлучују да, док не добију посао у 
струци, раде нешто. Од велике помоћи ту су им студентске задруге, које нуде посао студентима, 
али и младима до 30 година, и, по свему судећи, посла, за оне који су спремни да раде, има. То 
је, свакако, добра прилика да се нешто заради, обезбеди yепарац, ило надопуни породични 
буyет, или можда почне припрема за наступајуће лето и одлазак на море. Наиме, у студентским 
задругама посла има, а зараде су шаролике и зависе и од послодаваца, али и врсте посла. 
Дневно се, у зависности од врсте посла, може зарадити од око 1.000 динара, али и знатно више 
јер се сатница креће од око 150 динара, па и до 400 динара. За сада се још не нуде послови у 
пољопривреди или су веома ретки, а већу понуду треба очекивати за око месец дана, када 
прави послови на њиви и статрују. 
По речима Валентине Крстић Будимировић из Омладинске задруге „Прави побе- 
дник”, за сада у понуди нема сезонских послова, али посла има, а има и заинтересованих да 
раде. 
– Понуда послова је различита, сатница је од 150 динара па навише и зависи од врсте посла – 
каже Валентина Крстић Будимировић. – Највише се плаћа посао на такозваном грубом 
чишћењу јер је сатница и до 400 динара, док се за дељење флајера, што углавном раде девојке, 
на сат може зарадити 150 динара. 
По њеним речима, на утовару и истовару за сат се може зарадити од 200 до 300 динара, за 
послове обезбеђења на утакмицама сатница је 250 динара, а за промоције од 200 до 250 
динара. 
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Ни у Омладинској задрузи „Омега деал” тренутно нема понуде сезонских послова у 
пољоприврди, истиче директор Зоран Врањешевић, али би ускоро требало да буду актуелни. И 
преко те задруге за посао промоције у хипермаркетима и тржним центрима на сат се може 
зарадити од 150 до 250 динара, док је за физичке послове, рецимо уклањање шута, зарада око 
200 динара по сату. 
– Већу понуду сезонских послова у пољопривреди очекујемо од почетка маја, а зараде на сат 
крећу од 130 па навише, а има и послова који се плаћају по учинку, рецимо када се беру вишње 
– каже  Врањешевић. – Заинтересованих да раде има, мада има и ситуација да не можемо 
одмах да нађемо расположене да се прихвате посла, који бирају шта ће радити, али то је ипак 
далеко ређе у односу на оне који се одазивају позиву да раде.  
Директор Омладинске задруге „Сајам” Веско Пижурица указује на то да је понуда послова 
шаролика: од оних где је потребна снага – најчешће селидбе, али и многих других. Сатница се 
разликује од послодавца до послодавца, као и од врсте посла, али се не спушта испод 150 
динара, док се за обављање административних послова на сат може зарадити 250 динара. Он 
истиче да се веома ретко дешава да неко одбије понуђени посао, а да нема ни замерке на 
висину зараде. 
– Понуда послова у пољопривреди за сада је скромна, углавном се траже радници на 
окопавању или плевљењу, али ускоро очекујемо већу тражњу за посао на њивама – каже 
Пижурица. 
Чека се отварање башта 
За сада још нема ни велике потражње за угоститељстим кадром, али и то се очекује с доласком 
лепшег времена и отварањем башта, указују у студентским задругама. Најтраженији су кувари 
и конобари, али, како истичу у студентским задругама, послодавци се ретко одлучују да 
ангажују оне који немају искуства у тим пословима, посебно кад су кувари у питању. 
 
Радницима отпремнина и биро рада 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Министарство привреде објавило је јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости за 
учестовање у поступку приватизације „Агрожива” АД из Житишта. Позвани су сви 
заинтересовани инвеститори да доставе писмо о заинтересованости за учестовање у поступку 
приватизације те компаније за производњу меса. У том писму треба да наведу освновне податке 
о себи, предлог индикативне цене, инвестиционог програма, оквирног плана пословања и број 
запослених из садашњег „Агрожива” и ван њега, које су спремни да запосле на неодређено 
време. Инвеститори имају рок да се пријаве до 28. априла. 
Пре неколико дана, после готово две године потпуне неизвесности, почело је пријављивање 
375 радника „Агрожива” за социјални програм, који подразумева 200 евра по години стажа. 
Наиме, од 2010. године „Агрожив”, иначе једна од најпознатијих средњобанатских компанија, 
био је у стопроцентном власништву ЈП „Србијагас”, које је неизмирене дугове конвертовало у 
власништво. Покушај да се кроз новоотворену фирму у власништву „Србијагаса” оживи 
производња „Агрожива” није успео и од Нове године погони су празни јер су повериоци однели 
машине и опрему. 
Пошто је у последње две године „Агрожив” био у власништву „БГ Мибраса”, није могао 
учествовати у државном социјалном програму јер није био ни државни ни приватни. 
Једноставно, није могао да се „удене” ни у један програм, све док није пронађен модел по којем 
је „Србијагас” пренео акције живинара на државу. Када је „Агро- 
жив” недавно постао државно предузеће, створили су се услови и за спровођење социјалног 
програма. 
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– Вишемесечни разговори с Владом Србије, ресорним министарствима и синдикатима коначно 
су уродили плодом. Били смо на ивици да останемо без ичега, а сада смо добили најповољнији 
социјални програм који третира државна предузећа – објаснио је директор „Агрожива” 
Предраг Амиyић, додајући да ће пријављивање трајати до 10. априла, а након тога ће 
документација бити прослеђена Министарству рада. 
После исплате отпремнина и повезивања стажа радницима, они ће бити пријављени на 
евиденцију Националне службе за запошљавање, што значи да ће моћи да остварују заштиту 
по програму те службе. Тек након тога над „Агроживом” ће бити отворен стечај. 
Има ли наде 
Уколико сада држава пронађе стратешког партнера спремног да покрене производњу 
„Агрожива”, има нада да ће део радника који ће бити на евиденцији незапослених поново доћи 
до радног места. Ако пак заинтересованих инвеститора не буде, сасвим је извесно да ће 
Средњобанатска област трајно остатити без једне од најпознатијих компанија. 
 
Рад на црно у пољопривредним апотекама 
 
У контролама које је Инспекторат за рад спровео у ветеринарским и пољопривредним 
апотекама, ветеринарским ординацијама, пет-шоповима, продавницама сточне хране и 
цвећарама широм Србије откривено је 79 непријављених радника. 
Надзори су извршени код 525 послодаваца, код којих су инспектори затекли укупно 804 
радника, саопштило је Министарство за рад. 
Инспекцијским надзорима је откривена и једна нерегистрована цвећара, у којој је затечен 
власник и један радник на црно, а инспектори су одмах донели решење с налогом да се одмах 
покрене поступак за упис у одговарајући регистар и забранили даље обављање делатности до 
испуњења за то прописаних услова. 
Због прекршаја у области радних односа, инспектори су поднели 23 захтева за покретање 
прекршајног поступка и девет захтева због прекршаја у области безбедности и здравља на раду. 
Инспектори су издали и два прекршајна налога због прекршаја за које је предвиђена новчана 
казна у фиксном износу, а донето је и 186 решења са 679 налога за отклањање недостатака у 
области безбедности и здравља на раду. 
Донето је 72 решења, којима је послодавцима наложено да с непријављеним радницима заснују 
радни однос, да уговором о раду утврде одмор у току рада и распоред рада у недељи, као и 
новчани износ основне зараде, да обрачун зараде доставе запосленима и воде месечну 
евиденцију о зарадама. 
 
 

 
 
ПКБ на путу у историју - остаје без заштите државе 
Извор: Н1  
 
Прибилижавањем 31. маја када ће ПКБ остати без заштите државе, спекулише се да је његов 
власник - град Београд спреман да додатно преполови цену и потенцијалном власнику наплати 
свега 91 милион евра, што је тек трећина процењене вредности ПКБ-а. 
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Изборна кампања је у току, али ниједан политичар још се није појавио да помази краве у ПКБ-
у. Оне су непопуларана тема, јер упркос причама о интересовању Арапа, Кинеза и Руса - на 
јавни позив за продају ПКБ-а нико се није јавио. 
"Ту се уопште не продаје ПКБ као правно лице. ПКБ после 70 година постојања нестаје. Модел 
који су предложили запосленима не гарантује никакву будућност. Продаје се комплетно цела 
имовина и продаје се 17 хиљада хектара пољопривредног земљишта. Замислите 17 хиљада 
хектара пољопривредног землишта у дворишту града Београда. Шта би то донелео једном 
Матијевићу или Костићу", каже Милисав Ђорђевић, Самостални синдикат ПКБ корпорације. 
Једини незванично заинтересован је конзорцијум Петра Матијевића и Миодрага Костића који, 
како је речено медијима, чекају даљи пад цене. А тренутна цена свега је 51 одсто вредности 
ПКБ-а. 
"Када радите било какву приватизацију, ви се трудите да на страни потражње имате бар 3-4 
играча. Ако имате једног играча, онда тај један играч плаћа ту неку цену коју он хоће. У овом 
случају је та цена лимитирана на 50-30 одсто, али то је сулудо јер докле то треба да иде", сматра 
некадашњи министар пољопривреде Горан Живков. 
Пољопривредни комбинат Београд, основан је1945. са задатком да снабдева Београд основним 
прехрамбеним производима. Данас ПКБ Београду не треба, каже градоначелник Мали. 
"Бавимо се комуналним делатностима, канализацијом, водоводом, путевима, чистоћом, јавним 
превозом... То су делатности којима град Београд треба да је власник и бавимо се њима. 
Пољопривредна производња нажалост није", рекао је градоначелник Београда Синиша Мали. 
Иако је ПКБ у 2014. уплатио у буџет града 740 милиона динара или око 40 нових Икарбусових 
аутобуса, градоначелник и некадашњи директор центра за тендер у Агенцији за приватизацију 
сматра да је једино решење за ПКБ - нови круг приватизације или реорганизација. Објашњење 
старо - Србија нема људе који би у државном ПКБ-у правили профит. 
"Ми немамо људе који би се тиме бавили. То захтева, компанију, стратешког партнера, и који 
би своје знање, технологију, организационе способности, нове агротехничке мере уложио у то", 
сматра Мали. 
Запослени у ПКБ-у чекају 31. мај да предузеће остане без заштите државе. Судећи према ставу 
власти, до тада ће или бити у рукама приватника или ће још један некадашњи гигант, кроз 
стечај, бити послат у историју. 
 
Разлика између плате у Београду и Белој Паланци - 50.000 дин 
Аутор:Бета 
 
Просечна фебруарска нето плата у земљи износила је 44.450 динара, а разлика између највише 
и најниже просечне зараде у Србији била је 50.054 динара, показали су подаци Републичког 
завода за статистику. 
Наиме, просечна фебруарска плата становника београдске општине Сурчин који су по 
примањима на самом врху, износила је 77.095 динара, а плата житеља Беле Паланке, који су на 
самом дну листе примања, износила је 27.041 динар. 
После становника Сурчина, у фебруару су најплаћенији били запослени у Костолцу - 68.938 
динара, Новом Београду - 65.916 динара и Лазаревцу - 63.235 динара. 
На самом дну листе примања поред становника Беле Паланке налазе се становници Ћићевца - 
27.269 динара, Жабара - 27.426 и Малог Црнића - 27.426 динара. 
Међу градовима на југу земље предњачи Пирот са просечном фебруарском нето платом од 
47.693 динара. 
У Нишу је просечна плата исплаћена у фебруару износила 39.835 динара, у Врању 38.021 
динар, Лесковцу 33.716 динара, а у Прокупљу 33.259 динара. 
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Зараду нижу од републичког просека имали су становници Крагујевца, пошто су њихова 
примања износила 41.013 динара, док су примања становника Новог Сада била већа од 
просечних и износила 49.513 динара. 
 
Вучић: Веће зараде за просветне и здравствене раднике 
Извор:Бета  
 
Председник Владе Србије Александар Вучић изјавио је да очекује да дефицит у Србији у прва 
три месеца ове године буде око 15 милијарди динара. 
"Предвиђени дефицит нам је 62 милијарде динара за прво тромесечје, због највећих камата у 
фебруару и марту. Мислим да нам дефицит неће бити ни близу те 62 милијарде, то нам је 
одобрено у ММФ-у и Светској банци. Очекујем да дефицит не буде већи од 15 милијарди у прва 
три месеца", казао је Вучић у Коцељеви. 
Он је рекао да ће уз такве резултате у економији примања просветних и здравствених радника 
бити повећана. "Пред крај године повећали смо примања просветних радника за четири одсто 
и три одсто здравственим радницима и примања ће још бити повећана. То ћемо да урадимо тек 
кад будемо сигурни да нећемо да угрозимо јавне финансије ове земље", казао је Вучић. 
Упитан о забрани уласка камиона са опасним теретом из Србије на Косово, Вучић је казао да се 
свакодневно разговара са представницима Косова и Европске уније. "Очекујем да то буде 
ускоро решено. Радимо и са Бриселом и са Приштином". 
Вучић је у Коцељеви присуствовао потписивању уговора за обнову Основне школе "Мића 
Станојловић", а претходно је у Ваљеву присуствовао потписивању уговора за обнову 
Медицинске школе "Др Миша Пантић". 
 
 
Влада издваја 800.000 евра за реконструкцију "Синтетике" 
Извор: Н1  
 
Влада Србије издвојиће 100 милиона динара (око 800 хиљада евра) за реконструкцију старе 
фабрике "Синтетика" у склопу текстилне компаније "Јеанци Србија", потврдио је у разговору за 
Анадолију градоначелник Лесковца Горан Цветановић. 
"Очекујем да нам Влада Србије одобри средства за почетак градње фабрике 'Јеанци' и да ће она 
ускоро почети са радом и да ће до краја године запослити око 350-500 људи. Ова инвестиција 
јако је важна за наш град у коме влада велика беспослица, јер свако ново радно место значи 
пуно. Задовољни смо сарадњом са турским инвеститорима и у току су преговори са још две 
компаније", рекао је Цветановић. 
Директор Фабрике "Јеанци" Јасин Дениз рекао је да је веома задовољан сарадњом са локалном 
самоуправом и Владом у Србији. 
"Југ Србије је погодно тло за стране инвеститоре, а становништво је овде веома стручно. Једини 
проблем је папирологија која је потребна да би се отворила фабрика и то је у Србији 
компликованије него у осталим замљама", наводи Дениз. 
Компанија "Јеанци" је прву фабрику у Лесковцу отворила 2011. године, а од тадашњих 20 
радника, нарасла је на три производна погона и преко 700 запослених. 
На југу Србије све више турских инвестиција 
Последњих година забележена је растућа политичка, економска и културна сарадња између 
Турске и Србије. 
Званичне потврде добрих односа двеју земаља долазе са обе стране и у последње две године 
интензивније су него икад. 
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Према званичним подацима Амбасаде Републике Турске, из канцеларије пословног саветника 
у Београду, извоз Турске за Србију сваке године порасте за 15 посто. 
"Извоз из Турске за Србију је у знатном порасту откако је 2010. године потписан Споразум о 
слободној трговини те он сваке године расте за 15 посто. У 2015. години, обим извоза је 
достигао 443,9 милиона евра", наводи турски пословни саветник у Београду. 
Он је истакао да се број турских фирми у Србији двоструко повећао у односу на 2013. годину. 
"Укупан број предузећа у Србији је 90 закључно са 2015. То су углавном фирме текстила, одеће, 
банкарства и туризма, а неке од њих су Јеанци Теxтилес, ИКРА, Халкбанк, Беко, Теклас Руббер, 
Астер Теxтилес анд Мерсер Траде. Већина ових фирми налази се на југу Србије. Те фирме 
тренутно пружају око 2.500 радних места. Након завршетка најновијих инвестиционих 
пројеката, број се процењује на око 6.000 људи", рекао је саветник. 
Важна ставка у односима две земље је и недавни улазак Халкбанке на српско тржиште 
куповином 76,74 посто удела у Чачанској банци. 
Према подацима из Халкбанке, у тренутку преузимања акција банка је имала 379 запослена, а 
данас је тај број порастао на 388 док се очекује још директног запошљавања у самој банци, али 
и индиректног, довођењем инвеститора који ће запошљавати већи број људи.  
 
 

 
 
ЂАЦИМА СЛОБОДАН ДАН Нови протест због блокаде школа у 
Зајечару  
Аутор: Бета 
 
Представник Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС) из Зајечара Горан 
Манојловић најавио је данас да ће сутра бити обустављена настава у најмање десет школа у том 
граду и одржан протест испред Градске управе због тога што локална самоуправа не исплаћује 
школама средства која им припадају из буџета. 
Манојловић је за портал Градски Биро (градскибиро.рс) рекао да је од укупно 17 школа у том 
граду у блокади 16 и да школе у Зајечару дугују око 192 милиона динара. 
"Због тога што локална самоуправа не исплаћује школама средства која им припадају из 
буџета, повећали су се и износи за блокаду. Школе дугују за интернет и телефон. Због судских 
утужења може да додје и до заплене имовине и доласка судских извршитеља", казао је 
Манојловић. 
Он је навео да је после последњег протеста који је одржан 14. марта испред Градске управе у 
Зајечару обећано да ће се проблеми решити, али да обећање није испуњено. 
Манојловић је казао да је након тога на седници Градског одбора синдиката донета одлука о 
протесту и обустави наставе. 
Протест је заказан за сутра у 12.00 часова испред Градске управе. 
Министарство просвете апеловало је раније на локалне самоуправе да извршавају своје обавезе 
према школама. 
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БОРБА ЗА ВЕЋА ПРАВА: Синдикати траже да се недељом забрани рад 
у трговинама 
Извор:Телеграф.рс 
 
- Не добијамо никакву накнаду за то што радимо државним празницима, а 
слободне дане можемо да бирамо само током радних дана, од понедељка до петка - 
рекла је једна радница која ради у трговини 
Самостални синдикат Србије најавио је подношење иницијативе Влади Србије да 
се рад недељом забрани јер тврде да су радници у трговини експлоатисани. 
– Не добијамо никакву накнаду за то што радимо државним празницима, а 
слободне дане можемо да бирамо само током радних дана, од понедељка до петка. 
Уколико би се ми побунили сви бисмо моментално добили отказ. Самим уласком у 
трговину, мислим да ће се сви који раде у трговини сложити са мном, потпуно смо 
потчињени само том послу – каже за Н1 једна радница у трговини. 
Радна недеља траје 40 сати, а долазак на посао недељом и празницима, требало би да се плаћа 
више. То су права којих је лишена већина радника у трговинама, каже председник Самосталног 
синдиката трговине Радослав Топаловић. Наводи и да у том сектору у Србији има око 
200.000 запослених. 
– Трговина није делатност од општег интереса, а недеља је у традицији српског 
народа одувек била недрадан дан. У трговини такође ради и око 80 одсто жена, тј 
око 160.000 жена које су мајке или треба да постану мајке – истиће Топаловић. 
Зоран Вујовић из Асоцијације малих и средњих предузећа, не слаже се са усвајањем овакве 
иницијативе. 
– Ми смо против предлога синдиката из више разлога. Један од разлога је што 
суботом и недељом можемо да остваримо приходе. Друго је што свим 
корисницима који раде радним данима, можемо да оставимо могућност да обаве 
куповине или неке занатске услуге да обаве – објашњава он. 
У Министарству трговине наглашавају да држава тешко може самостално да пресуди о забрани 
рада недељом. 
Одлука се може донети само уз компромис, уважавајући с једне стране предлог 
синдиката, али с друге стране не сме се угрозити пословање трговаца и зараде на 
коју рачунају. Такође, посебно треба водити рачуна о утицају који би ова мера 
имала на запосленост – кажу у Министарству. 
У региону борба за забрану рада трговина недељом почела је 2006. године, али је покушаје 
хрватског “Каритаса” и Фрањевачког института за културу мира из Сплита осујетио Уставни суд 
Хрватске, који је 2009. укинуо ту забрану. Европска унија нема посебних прописа који уређују 
ту област. 
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У Војводини 3x већа улагања од остатка Србије 
Извор: Бета 
 
Нови Сад -- У општинама у Војводини ће, у односу на бруто домаћи производ, бити три пута 
више капиталних улагања ове године него у остатку Србије, каже Бранислав Бугарски.  
Подаци које је покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 
Бранислав Бугарски изнео део су анализе Удружења финансијских аналитичара.  
"Још много заједничког рада је потребно, јер се често стиче утисак да се оквири и правила 
доносе без да се заиста сагледају прави горући проблеми и изазови у општинама не само у 
Војводини, већ и у целој Србији", казао је Бугарски. 
Према његовим речима, потребна је јача комуникација и сарадња између пореских управа, као 
и да цео систем буде постављен тако да сви нивои што ефикасније управљају новцем.  
Представник Удружења финансијских аналитичара Србије Марко Ћулић је казао да према 
анализи локалне самоуправе са територије Војводине, у 2016. години може да се очекује 
повећање капиталних инвестиција од локалних самоуправа.  
"Позитивна оцена је да се у оквиру буџетског програма види тенденција повећања издвајања за 
локални економски развој, затим долази до раста капиталних улагања, а задуженост локалних 
самоуправа у Војводини није забрињавајућа", рекао је Ћулић.  
Представник Фискалног савета Србије Никола Алтипармаков истакао је да је за локалне 
самоуправе кључна децентрализација пореза на имовину и навео да су општине у Војводини 
позитиван пример повећања наплате тог пореза за четири и по пута.  
"Војводина се разликује од локалних самоуправа у Србији по мањем трошењу на зараде, док је 
пре неколико година Србија била боља у капиталним расходима. Општине у Војводини су сада 
то промениле, па се у 2015. капитално повећало за чак 30 одсто у односу на 2014", рекао је 
Алтипармаков.  
Конференцију "Изазови јавних финансија локалних самоуправа" организовали су Секретаријат 
за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Удружење финансијских аналитичара 
Србије. 
 
"РТБ Бор ће наставити да ради и да буде стожер" 
Извор: Танјуг  
 
Бор -- Рударско-топионичарски басен Бор ће наставити да ради, поручила је у Бору 
потпредседница СНС Зорана Михајловић.  
"Сигурност за Боране зато што ће РТБ Бор да ради и што ће држва и премијер Александар 
Вучић учинити све, као што чинимо све и за друге компаније које су имале финансијских 
проблема, да никада не престану него не застану у свом раду", поручила је Михајловић на 
трибини СНС. 
Она је рекла да ће РТБ имати извесну будућност и наставити да запошљава људе, као и да се 
влада на челу са СНС бори да реши и питање Железаре Смедерево и других стратешких 
предузећа.  
"РТБ Бор ће не само радити већ и доприносити и бити стожер привреде борског и зајечарског 
округа, као и целе привреде Србије"”, истакла је Михајловић.  
Она је казала да Бор све више напредује, али и да је сама локална самоуправа томе допринела 
тако што је многе ствари сама урадила, а не као што у неким градовима и општинама локални 
моћници само брину о себи.  
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Михајловић је пренела Боранима да у мају крећу радови на рехабилитацији пута Бор - Борско 
језеру у дужини од 10 километра.  
То ће још више допринети да Бор поред рударског града постане и туристички центар тог дела 
Србије, додала је она.  
Михајлових је нагласила да је ова влада сачувала политицку стабилност у Србији и то у време 
многих изазова у Европи и свету и да смо једина европска земља која није увела санкције 
Русији, али не због Русије већ због Србије.  
"Србија треба да буде модерна и отворена земља"”, поручила је Михајловић.  
Директор РТБ-а и повереник СНС у Бору Благоје Спасковски је рекао да је СНС успела за две 
године да постигне много више него све странке које су биле на власти у претходних 15 година.  
Он је истакао да је захваљујући премијеру Вучићу обезбеђена сигурност за око 5.000 радника у 
РТБ-у и да је захваљујући државној инвестицији у фабрику сумпорне киселине смањено 
загађење, које је сада чак три пута мање него што то прописује ЕУ. 
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