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Међу 50 најјефтинијх земаља за живот И СРБИЈА И НЕМАЧКА  
Извор:Тиме , И. Ф.  
 
С обзиром на то колико је амерички долар јак у односу на остале валуте, пресељење након 
пензионисања у неке земље које су јефтиније за живот може бити идеално решење за штедњу, 
пише Тајм. Представљено је 50 земаља где је могуће на такав начин уштедети. 
Листа је састављена на основу онлајн базе цена Нумбео.Основни параметри су: куповна моћ, тј. 
потрошачка корпа која се упоређује са потрошачком корпом у Њујорку. Индекс изнајмљивања, 
односно типичне цене изнајмљивања некретнина, индекс потрошачких цена: упоређује 
трошкове локалних производа и услуга, укључујући ресторане, намирнице, превоз и 
комунилије. Наравно, све те цене се упоређују са ценама у Њујорку. 
У свих 50 најјефтиниј земаља изнајмљивање стан је јефтиније у односу на Њујорк чак 70 одсто, 
намирнице су јефтиније 40 одсто. С друге стране куповна моћ у великој мери варира. 
На првом месту је Јужна Африка, потом следи Индија, а на трећем месту је Косово. На деветом 
месту је Чешка, а иза ње следе Македонија и Босна и Херцеговина. 
Србија се нашла на 18. месту. У тексту се наводи да је куповна моћ локалног становништва 
мања за 52,4 одсто у односу на Њујорк, а да је изнајмљивање стана јефтиније чак 94,6 одсто, 
док су намернице у односу на Њујорк јефтиније 73,2 одсто. 
У даљем тексту стоји да се Србија фокусира на индустрију аутомобила и намештаја, а да за 
једнособан стан у Новом Саду месечно треба издвојити 170 долара. Црна Гора се налази на 26. 
месту, а иза ње је и Албанија. 
Занимљиво је да се Немачка налази на 35. месту, а Тајм каже да они који траже јефтину земљу 
где је могуће зарадити и добро живети, Немачка је прави избор. 
На 34. месту је Словенија за коју Тајм тврди да има већу куповну моћ него већина земаља са ове 
листе, а додаје се да има један од највиших БДП-а у централној Европи. Хрватска је на 47. 
месту. 
 
САЗНАЈЕМО Брисел одобрио да Кинези преузму Железару  
Аутор:Слађана Вукашиновић  
 
Европска комисија дала је јуче начелну сагласност за продају смедеревске „Железаре“ кинеској 
компанији „Хестил“, сазнаје „Блиц“. 
Званична потврда ове одлуке стићи ће у Београд до петка. Тако је и последња препрека за ову 
трансакцију прескочена па је зато за понедељак и најављено свечано потписивање уговора са 
Кинезима. 
То практично значи да је држава Србија успела да убеди представнике Европске комисије да 
Смедерево неће бити параван за пласирање челика произведеног у Кини, али и да докаже да од 
фебруара прошле године није из државне касе субвенционисала овог великог губиташа. 
Извор „Блица“ близак српској делегацији тврди да су преговори били тешки, али да су 
аргументи наше делегације били изузетно уверљиви. 
- Европска комисија анализирала је све клаузуле уговора и начелно утврдила да је та 
трансакција у складу са прописима те заједнице. Бриселу су представљени и други папири, 
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укључујући и оне који се односе на могућност наше царине да врло прецизно прати увоз и 
извоз челика из земље, али и комплетна кинеска понуда. Висина најављених инвестиција их је 
уверила да Смедерево неће бити проточни бојлер за пласирање челика произведеног у Кини у 
ЕУ - каже наш саговорник. 
Да је посао у Бриселу готово завршен индиректно нам је потврдио и министар привреде Жељко 
Сертић. 
- Не желим да коментаришем шта се дешава у Бриселу, али треба да се зна да је све спремно за 
потписивање уговора са „Хестилом“ за понедељак - рекао је Сертић за „Блиц“. 
Грађани Смедерева већ су спремни за славље. За Слађану Војиновић то ће бити велики дан јер 
се решава судбина читавог града. 
- Да није било овога, Смедерево би било мртав град - каже Војиновићева. 
 
 

 
 
Ускоро Закон о радницима на лизинг? 
Извор:РТВ 
 
НОВИ САД, БЕОГРАД - Мада званична статистика не постоји, према проценама синдиката, у 
Србији  преко агенција за посредовање у привременом запошљавању ради око 50 хиљада људи 
и тај број стално расте. Недовољна законска уређеност такозваног запошљавања на лизинг 
навела је синдикате да траже забрану изнајмљивања радника.  
Послодавци и синдикати тешко ће се сложити око тога каква су права радника на лизинг. Док 
први тврде да су им обавезе према радницима исте као према свакој другој категорији 
запослених, други наводе да радници на лизинг нису заштићени Законом о раду и да 
послодавци имају много простора за манипулације, пре свега кроз плаћање радника. 
Председница Асоцијације слободних и независних синдиката Ранка Савић наводи и конкретан 
пример 
"У НИС-у рецимо, рад на бушотинама. Скоро сам разговарала са таквим радником. Његов 
колега који је у сталном радном односу у НИС-у, прима 96 хиљада динара, а зарада радника на 
лизинг је за тај исти посао је 30 хиљада динара”, каже Савићева.  
Ранка Савић додаје да је кључни захтев синдиката да зараде радника на лизинг не буду више од 
15 одсто мање од сртално запослених за исти посао. 
"То би овим радницима дало одређену сигурност. Узели смо у обзир 15 одсто, јер знамо да 
агенција мора да узме одређени пороценат , односно да оствари одређену зараду", истиче 
Савићева. 
Наша саговорница наводи да тако ангажовани радници носе кући чак и много мање од 
минималца, те је нужно да њихов статус и положај коначно добију законски оквир. 
Помоћник министра за рад Зоран Лазић каже да је садашњи проблем последица правне 
празнине произашле из Закона о класификацији делатности, који је омогућио да осим агенција 
своје раднике могу да уступају и привредна друштва којима то није основна делатност. 
"Доношењем уредбе о класификацији делатности, као делатност је предвиђено и уступање 
људских ресурса, а законом о привредним друштвима нема ограничења у погледу обављања 
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више делатности. Тако, не само агенције, него и сва остала привредна друштва практично могу 
да се баве такозваним лизингом радне снаге. Међутим, у исто време нисмо регулисали заштиту 
запослених који раде на овај начин. Управо из тог разлога, Министарство је формирало радну 
крупу чији је посао да донесе пропис који ће на прави начин да заштити те запослене", тврди 
Лазић. 
Члан те радне групе Небојша Милетић из Уније послодаваца Србије каже да је са становишта 
послодаваца за њега проблематичан само један део. 
"Радници који су запослени у том облику, уживају сва права - од права на здравствену негу, 
фонд ПИО им се уплаћује, имају 40-часовну радну недељу, право на боловање , на годишњи 
одмор... Евентуално проблем може да постоји и он се негде јављао, када је безбедност и 
здравље на раду у питању. Који је послодавац за то одговоран? Да ли онај који прима раднике, 
или онај који шаље раднике", пита се Милетић. 
Милетић не спори могуће злоупотребе као што је неадекватно плаћање, или фиктивно мењање 
звања ради неограниченог ангажовања, али то је, како каже, ствар за инспекције. Коначно, 
садашња ситуација делом је последица и тога што су синдикати одбили да лизинг радника 
2014. године буде уврштен у измене Закона о раду захтевајући да та област буде посебно 
уређена. 
 
Какав је положај жена у полицији? 
Извор:РТВ 
 
НОВИ САД - Каква је позиција жена у униформи, тачније жена у полицији на територији 
Полицијске управе Нови Сад, истраживала је група "Штрајк" из Новог Сада, у сарадњи са 
Полицијским синдикатом Србије. Дебата на ту тему, као и пројекција документарног филма 
"Жена, мајка, полицајка" одржана је синоћ у Омладинском центру "ЦК 13". 
Жена запослених у полицији било је и пре, и то није новост. До пре 15-ак година жене су у 
полицији биле запослене углавном у административним пословима. Потом су почеле да улазе 
и у оперативни систем полиције. Да задужују униформе, значке и пиштоље. Од почетака до 
данас, много тога се променило на боље, али се за жене у полицији, према истраживању групе 
"Штрајк", може урадити више. 
"Жене које годинама раде у полицији у администрацији нпр.показују по тим нашим анкетама, 
да чезну за знањем. Оне су угрожене у овом моменту, зато сто долазе млађи људи који знају 
нове технологије. А њима то недостаје и оне вапе за тим да могу да оду на такве течајеве које 
нико за њих не организује. Жене које раде са оружјем и у униформи, њима су потребне обуке из 
физичке спреме, то су показале и то траже", каже Јованка Златковић из групе "Штрајк", 
Истраживање групе "Штрајк" спроведено је у сарадњи са Полицијским синдикатом Србије. Из 
тог синдиката поручују да је положај жена у полицији све бољи и да су све поштованије. Доказ 
за то је и велико интересовања код женске популације за полицијски позив. 
"Направљен је огроман помак од кад су кренуло па до данас. Било је битно да се промени свест 
код нас, код мушког дела запослених у полицији", вели Драган Палачковић из Полицијског 
синдиката Србије. 
Резултати спроведеног истраживања између осталог кажу да су жене у полицији често биле 
изложене дискриминаторским ставовима и ограниченом заступљеношћу у структурама 
полиције. Женска униформисана лица у просеку имају испод 45 година, а 72 одсто њих има 
средњу стручну спрему. 
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Да ли је Закон о јавним предузећима неуставан?  
Аутор: Љ. Буквић  
 
* Зец: Педесет година смо градили систем на друштвеној својини а да нико никад 
није дефинисао шта значи друштвена својина  
Београд - Предузеће "2. октобар" из Вршца затражило је оцену уставности Закона о јавним 
предузећима који је Скупштина Србије усвојила пре нешто више од једног месеца, али се јуче 
нико од иницијатора није појавио на јавној расправи у Уставном суду. Нису се појавили ни 
представници Скупштине Србије који су закон усвојили, тако да је расправи, осим неколико 
судија, присуствовало троје од 10 позваних стручњака из области права и економије, као и 
неколико студената права из Ниша.                                              
Споран члан је, како тврде иницијатори овог поступка, онај у коме се каже да "у предузећима 
која послују друштвеним капиталом и обављају делатност од општег интереса, Република 
Србија може у складу са посебним актом Владе преузети власничка права на друштвеном 
капиталу".  
Саветница у Министарству привреде Јелена Арсић рекла је да одредбе овог закона нису у 
супротности са Уставом, те да су они радећи на тексту, водили рачуна да не повреде ни 
поступак приватизације с једне, ни општи интерес предузећа, с друге стране.  
- Министарство привреде сматрало је да у случају преузимања власничких права не доводи 
никога у неравноправан положај. Овим смо покушали да заштитимо оба интереса - рекла је 
Арсићева.  
Професор Правног факултета Миодраг Орлић рекао је да је у овој области тешко доћи на 
"здрав терен јасних одредаба" и да постоји велики број закона који су у супротности један са 
другим. Професор економије на Филозофском факултету Миодраг Зец рекао је како је он 
лично учествовао од 1986. до 2006. у раду на многим законима о приватизацији и да су они сви 
противуставни, али да је друштвена воља била таква да се то није показивало.  
- Педесет година смо градили систем на друштвеној својини, а да нико никад није дефинисао 
шта значи друштвена својина. И нормално је да сада имамо проблем. У Уставу пише да су сви 
облици својине равноправни, па како су равноправни кад друштвена својина мора да умре - 
истакао је Зец.  
У овом конкретном случају Зец каже да не види шта је неуставно, али да је кривац оваквој 
ситуацији страшан немар и велика противуречност која постоји у 90 одсто закона.  
- Нису нам потребни нови закони, не морамо да доносимо ништа, само треба престати давати 
новац. Тако је све могло да се реши за пет година, а овако све траје већ 16 година - нагласио је 
професор Зец.  
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Камен темељац за прву "Икеу" у Србији 
Извор: РТС 
 
Полагањем камена темељца код Бубањ Потока почиње изградња прве "Икеине" робне куће у 
Србији. Прва фаза пројекта вредна је 70 милиона евра, а биће запослено 300 људи. Паралелно 
са изградњом робне куће, шест километара према Нишу измешта се и наплатна рампа Бубањ 
Поток. У оба случаја извођач радова је аустријски "Штрабаг", а очекује се да објекат буде готов 
на лето следеће године. 
Прва "Икеина" робна кућа у Србији биће једна од већих у региону. Имаће 34.000 квадрата, 
хиљаду и по паркинг места и ресторан од 500 места. 
Док припрема терена увелико траје у току су и преговори са добављачима из Србије. Шведску 
компанију занимају производи од букве, храста, комбинације алуминијума, метала и масивног 
дрвета. 
Регионални директор Икее за развој за југоисточну Европу Владислав Лалић каже да им је циљ 
да у Србији што више производу и да из Србије што више извозе. 
И да сви они добављачи, произвођачи који могу да испоштују рокове испоруке, квалитет и све 
остале захтеве, количине и наравно ценовну конкуренцију на глобалном нивоу ће апсолутно 
моћи да уђу у мрежу наших добављача којих данас има преко 1000 у целом свету", навео је 
Лалић. 
За сада само један произвођач из Србије ради за Икеу. Економиста Милан Ковачевић сматра да 
домаће фирме морају што пре искористити шансу подизањем конкурентности. Каже да им се 
управо сада отварају нове могућности. 
"Икеа има већином заштићен свој дизајн. Она омогућава да се брзо савлада производња и ако 
подстакнемо наше предузетнике и финансијски, онда се може релативно брзо оспособити 
велики број произвођача који би испоручивали приоизводе кроз мрежу Икее", сматра 
Ковачевић. 
Према његовим речима, то би била нарочито велика корист за наш привредни раст који нам је 
најнеопходнији у овом моменту. 
Очекује се да до краја године "Икеа" донесе коначну одлуку о проширењу инвестиције. Реч је о 
изградњи трговинског парка вредног око 60 милиона евра, што би запослило још 500 људи. 
Прва идеја о уласку "Икее" на српско тржиште јавила се пре 25 година. Фирма "Икеа Србија" 
основана је пре девет година. 
 
Уз електронски документ мање рупа у стажу 
Извор: РТС 
 
Више од 430.000 послодаваца у Србији дужно је да до краја априла пензијском фонду преда 
образац М-4, са подацима неопходним за евиденцију о стажу запослених. Од средине прошлог 
месеца то могу да учине и електронски, што је допринело да десет пута више послодаваца 
образац већ достави. Кажу, штеде и новац и време, а у касу Фонда је у прва три месеца уплаћено 
четири милијарде динара доприноса више него прошле године. 
Рачуноводство једне од ариљских конфекција, за 120 радника много папира. Најважнији 
документ за стаж запослених, овога пута предали су без одласка на шалтер и додатних папира. 
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"Знатно нам је смањило време и поступак саме предаје и документацију коју је раније требало 
предати као прилог уз М-4 образац", каже Душица Шендековић из рачуноводства "Стефан 
конфекције". 
На шалтерима највеће београдске филијале Фонда, предвиђеним за предају тог обрасца – нема 
никога. Да ли је то због електронске предаје или нашег обичаја, знаће се пред 30. април, када 
истиче рок за предају. 
"До данашњег дана је Фонду ПИО преко 19.000 послодаваца предало образац М-4 и то највећи 
број послодаваца, преко 80 посто њих, на нови начин", каже начелник матичне евиденције 
Фонда ПИО Жељко Симић. 
На нови или стари начин ако образац није достављен, настаће рупе у стажу чак и ако је 
допринос уплаћен. У претходном периоду то је био велики проблем, посебно ако предузеће 
више не постоји. 
"Приликом подношења захтева за пензију, Фонд мора да се обраћа тим послодавцима и да 
тражи да доставе све те доказе, што је продужавало рокове за остваривање права на пензију", 
каже Симић. 
Независно од достављања података о стажу, из пензијске касе податак да је наплата доприноса 
у првом тромесечју за две и по милијарде већа од плана. Због тога се за исплату пензија мање 
трошило из буџета. 
"У овом тромесечју повукли смо мање средстава за 7,4 милијарде динара, што је резултат 
управо повећаних доприноса и пренетих расположивих средстава из претходне године", каже 
Иван Мимић, финансијски директор Фонда ПИО. 
Прошла година је рекордер по смањењу дотације из буџета за исплату пензија. Потрошено је 
чак 46 милијарди динара мање из државне касе, јер је тај део пензија покривен новцем од 
доприноса. 
 

 

 
Кинези од понедељка газде челичане  
Аутори:Д. М. - С. Б.  
 
Почетком следеће недеље потписује се уговор са компанијом "Хестил" о продаји Железаре 
"Смедерево" за 46 милиона евра 
УГОВОР о продаји Железаре "Смедерево" кинеској компанији "Хестил" биће потписан у 
понедељак. Српску челичану Кинези ће платити 46 милиона евра, у модернизацију ће уложити 
300 милиона долара, а посао ће, како су навели у својој понуди, моћи да сачавују сви садашњи 
радници. Евентуално изененађење би могло да буде негативно мишење Европске комисије о 
садржају уговора, а оно би требало да стигне до петка. 
Европа ће и убудуће контролисати рад Железаре. Пре свега је битно да државна помоћ не 
превазилази оквире европских правила, али и да ли из ње излази српски производ. 
- Финансијка помоћ државе Железари "Смедерево", ако буде продата кинеској компанији 
"Хестил", мораће у неком виду да постоји и убудуће, на начин како се челичанама помаже и у 
Европској унији - самтрају аутори часописа "Макроекономске прогнозе и тендови" (МАТ). - 
Цела индустрија челика је у великом проблему и спремност кинеске компаније да преузме 
Железару у Смедереву је равна чуду, и то је сјајна вест за Србију. Наредних дана ћемо знати да 
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ли је та сјајна вест и коначна, јер сада није познато да ли ће уговор о продаји Железаре бити 
могућ ако га не одобри Европска унија. 
Кинеске челичане, како су навели аутори МАТ-а, имају удео у укупној светској производњи 
челика од 49,3 одсто, а 10,1 одсто све челичане у ЕУ.  
ВЛАСНИК 37 ВИСОКИХ ПЕЋИ 
"ХЕСТИЛ" је власник 37 високих пећи, а прошле године је произвео 47,8 милиона тона челика. 
Имали су 43,7 милијарди долара прихода у 2015. години. Кинеска компанија има 70 директних 
и индиректних компанија ван Кине, у више од 30 земаља и региона. 
 
Компанија Мастерпласт у Суботици отворила погон за производњу 
стаклене мреже  
Извор:Бета 
 
Компанија Мастерпласт данас је у Суботици отворила погон за производњу стаклене мреже у 
коју је инвестирано 8,4 милиона евра и где ће у наредних неколико година бити запослено 205 
радника 
Влада Србије је подржала ту инвестицију са два милиона евра. 
Нова фабрика ће имати 200 машина за плетење стаклене мреже, годишњег капацитета од 60 
милиона квадратних метара, што ће компанији омогућити повећање годишњег извоза за 15 
милиона евра. 
Компанија Мастерпласт у Србији послује од 2002. године, а до 2008. године се бавила само 
трговином термоизолационих материјала, а од тада и производњом, после отварања погона за 
производњу стиропора. 
Сада запошљава око 150 радника и снабдева око 1.000 грађевинских стоваришта у Србији. 
Мастерпласту Суботици је ћерка фирма мађарске Мастерпласт групације, а отварању нове 
фабрике присуствовали су премијери Србије и Мађарске Александар Вучић и Виктор Орбан. 
Вучић је рекао да је економски раст Србије подстакнут већим извозом и да очекује нове 
инвестиције Мађарске у Србији. 
"Захвалан сам мађарској влади због подстицања српске привреде. Ја сам Србин, али волим и 
поштујем Мађаре и они ће увек имати исте услове као и сви други грађани, а са Мађарском 
ћемо наставити да градимо најбоље могуће односе", казао је Вучић. 
Он је истакао да је подршка Мађарске важна на путу Србије ка ЕУ и да је захвалан што 
"Мађарска не уцењује Србију на том пут, као неке друге земље". 
Према Вучићевим речима, пројекат фабрике Мастерпласт треба да буде кичма српске 
економије у будућности, у којој ће да се развијају мала и средња предузећа, "јер то обезбеђује 
плате и пензије". 
На питање новинара да ли је инвестиција Мастерпласта у Суботици убрзана због тога што је 
директор те компаније Тивадар Бунфорд председник градског одбора Савеза војвођанским 
Мађара у Суботици, Вучић је рекао да није знао ништа о томе. 
"Ја о томе нисам имао појма и баш ме брига за то", рекао је он. 
Орбан је је захвалио Вучићу што је његова влада подржала инвестицију у оквиру мађарске 
пословне групације која ће запошљавати талентоване и вредне раднике из Србије."Ово је 
храбар корак који обезбеђује просперитет Србији и Мађарској, а добар је и за Европу", истакао 
је Орбан и додао да је Мађарска заинтересована да Србија буде успешна и цењена у Европској 

8 

 



унији. 
Он је казао да ће Мађарска и у будућем периоду помагати Србији на путу ка Европској унији, 
уколико и Србија настави да буде подршка Мађарској као и до сада. 
"Желимо да Србија што пре постане чаница ЕУ, то је добро за ЕУ и за Мађарску и за Србију, као 
и за војвођанске Мађаре. Верујемо у успешну Србију која је цењена у ЕУ, а Војводина је та спона 
која спаја и Србију и Мађарску и Европу. Ако се не држимо заједно нико неће помоћи ни 
Мађарима ни србима", казао је Орбан. 
Мађарски премијер је рекао да не жели да се меша у политичке односе и изборну кампању у 
Србији, али је додао да сматра да је Србији потребно добро и јако руководство као би успела да 
се уздигне, те да га у Београду "већ има". 
"Честитам Вучићу што је Србију учинио успешном земљом, и надам се да ће ући у ЕУ", рекао је 
Орбан и позвао војвођанске Мађаре да на предстојећим изборима 24. априла изађу на гласање 
и да "имају јако заступање у српском парламенту".. 
Премијер Мађарске Виктор Орбан претходно је присуствовао конференцији за медије у 
седиштву СВМ на позив председника те странке Иштвана Пастора, али на тај догађај улаз био 
дозвољен само новинарима који говоре мађарски језик, а како је наведено, то је био захтев 
Орбановог протокола. 
 
 
Монопол поткопава приватне погребнике  
Аутори:С. Б. - З. Р.  
 
Приватна погребна предузећа пред гашењем јер је њихов посао препуштен јавном сектору. Без 
посла би могло да остане 3.000 људи. Удружење најављује протесте  
ПРИВАТНА погребна предузећа, њих око 600, готово су пред гашењем. Уколико будућа влада 
не измени закон који дозвољава да се овом делатношћу баве искључиво фирме у већинском 
државном или власништву локалних самоуправа, без посла ће, поручују у Удружењу приватних 
погребника, остати близу 3.000 људи, а грађани ће плаћати све скупље услуге. За бољи статус 
ће се, најављују, борити и протестима. 
Закон о комуналним делатностима је још 2011. погребне услуге препустио држави, а локалним 
самоуправама наложио да донесу посебне одлуке и уредбе и ускладе пословање са законом. 
Добар део градова и општина и нема своја погребна предузећа, па су приватници несметано 
радили. Последњих неколико месеци, међутим, у Суботици, Панчеву, Новом Саду, а у Београду 
од раније, ствари се мењају. 
- Донели су одлуке којима обавезују све здравствене установе и установе социјалне заштите да 
јавним предузећима пријаве сваки случај смрти. По утврђеној смрти, у установама, или ван 
њих, посмртне остатке преузимају јавна предузећа, превозе их и смештају у мртвачанице, које 
за њих раде 24 часа дневно, док је пријем остатака које превозе приватници временски 
ограничен - објашњава Драган Здјелар, председник Удружења. - Ми смо од Комисије за 
заштиту конкуренције тражили мишљење. Они су проценили да је тиме нарушена слобода 
економске конкуренције и да се монополизује тржиште погребних услуга. Наложили су Новом 
Саду и Панчеву да избришу дискриминаторске одредбе. 
Иако им је рад отежан још 2011, приватници су досад опстајали. 
- Радимо легално, али је све учињено да ниједна странка не дође до приватника - објашњава 
Јожеф Мислоцки, из суботичког предузећа "Фунеро". - Сад је кулминирало. 

9 

 



Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је недавно изашло са Нацртом 
измена и допуна закона о комуналним делатностима. Ни оне, међутим, нису поправиле статус 
приватника. 
ЗАМЕРКЕ КАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ ЗАКОН погађа и католичку цркву. Свих пет бискупија из 
Србије се обраћало надлежном министарству. - Нама смета члан пет који каже да локалне 
самоуправе могу црквама да повере управљање и одржавање гробља. А то је наше власништво - 
каже Мирко Штефковић, секретар међународне бискупске конференције "Ћирило и Методије". 
- Посебан проблем је што јавна расправа уопште није била јавна и нису били позвани сви који 
су заинтересовани за ово питање - тврди Радомир Ћириловић из Покрета за заштиту 
потрошача "Просперитет". - Последица државног монопола је да су цене погребних услуга 
енормно велике. А од 42 јавна погребна предузећа, њих 39 је пословало са губитком. Услуге су у 
једном граду, од 2009. до данас кориговане чак шест пута и за 50 одсто су веће.  
МИНИСТАРСТВО: ОТВОРИЛИ СМО ТРЖИШТЕ 
министра грађевине Јована Атанацковић каже да ће после измена Закона о комуналнима 
делатностима, приватници, уз превоз посмртних остатака, моћи да се баве чак и одржавањем 
гробаља и сахрањивањем: 
- Све смо учинили да либерализујемо тржиште - каже Атанацковићева. - Ово је кровни закон, а 
локалне самоуправе су добиле надлежност да саме регулишу начин обављања делатности. 
Чињеница је да ће сада сви који желе да послују у овој области морати да поштују прописе. А то 
многима не одговара. 
ЦЕНЕ - ЕНОРМНЕ 
УКОЛИКО се укрсте износи просечних месечних примања грађана и цена погребних услуга, а 
Мрежа за пословну подршку је то урадила, подаци показују да су грађани Србије у прилично 
незавидној ситуацији. 
- За скромну сахрану у Милану, где је просечна плата 1.900 евра, треба издвојити 465 евра - 
наводи Драгољуб Рајић. - У Прагу је плата 1.200 евра, а погреб око 405 евра. У Братислави 
зарађују у просеку 1.000 евра, а сахрана кошта 376 евра. У Србији је цена погреба од 900 до 
1.000 евра. 
 
 
 

 
 
Све више сиромашних који имају право на бесплатну струју 
Аутор: Ј. Петровић-Стојановић 
 
Током фебруара за ову погодност се пријавио 18.241 социјално угрожен, што је 4,5 пута више 
него у јануару 
Право да бесплатно троше струју, на основу нове Уредбе о социјално угроженим купцима која 
је ступила на снагу почетком ове године, током фебруара имало је 18.241 најсиромашнијих у 
Србији. То је скоро 4,5 пута више него у јануару, када је право на умањење рачуна имало 4.548, 
потврдили су из Електропривреде Србије. 
Разлог за тако велики скок је управо нова Уредба која прописује већи број киловата и кубика 
гаса него што је то важило Уредбом из претходне две године, због чега се с правом очекује да ће 
због ових још већих повластица више њих и искористити ову погодност. 
У ЕПС-у објашњавају да право на умањење рачуна за струју неће имати само они који троше 6,5 
пута више струје од уредбом предвиђене количине. Док по претходној уредби енергетски 
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угрожени купци нису имали право на умањење рачуна ако потроше 2,5 пута више електричне 
енергије. На тај начин повећава се број купаца који ће стечено право на умањење остварити чак 
и у месецима увећане потрошње, уколико се греју на електричну енергију. 
По претходној уредби, потврђују у ЕПС-у, право на умањење рачуна за струју имало је око 
92.000 заштићених купаца сваког месеца, а процењује се да угрожених у Србији има око 
250.000. 
Да би остварила право на 250 бесплатних киловата струје, угрожена домаћинства сада могу да 
потроше до 1.000 киловата електричне енергије, а према старој уредби, смели су да потроше 
дупло мање. 
Они који остваре статус угроженог купца моћи ће да добијају бесплатну количину струје или 
гаса до краја календарске године. Ту повластицу ће остваривати кроз умањење месечног 
рачуна. 
Уредба коју је влада усвојила, осим корисника новчане социјалне помоћи и дечјег додатка, 
обухвата и домаћинстава са болесним чланом чије би здравље било угрожено искључењем 
струје или гаса. 
Право на бесплатно грејање има једночлано домаћинство које зарађује месечно 13.595 динара и 
које по том основу може да потроши до 120 киловата бесплатне струје и 35 кубика гаса. 
Домаћинство с два и три члана месечно може да рачуна на 160 киловата струје и 45 кубика 
гаса, под условом да месечно не зарађују више од 19.795 динара. 
Уредбом је предвиђено и да социјално угрожени чија укупна месечна примања нису већа од 
25.990 динара могу бесплатно да рачунају на 200 киловат-сати, или 60 кубика гаса. Док они са 
шест и више чланова и примањима од 32.884 динара могу да рачунају на 250 бесплатних 
киловата и 75 кубика гаса. 
Упитани какве су санкције за оне који један месец пребаце овај лимит у ЕПС-у кажу да се, ако је 
прекорачена утврђена количине бесплатних киловата, већ у наредном обрачунском периоду 
може остварити умањење рационалнијом потрошњом. 
Захтев за стицање статуса угроженог купца подноси се локалној самоуправи, надлежној служби 
за послове социјалне заштите, и ЕПС нема информације о току поступка у општинама. 
Новац за субвенционисање рачуна енергетски угрожених купаца обезбеђује влада из буџета и 
за ову годину је предвиђено око 1,6 милијарди динара, уместо 700 милиона колико је било 
претходне године. 
Оно што је највећи проблем за већину сиромашних који су се нашли на списку корисника ових 
субвенција јесте обимна и скупа папирологија потребна за подношење захтева. Претходних 
година требало им је око 2.000 до 2.500 динара, што је за већину било скупо, па су одустајали 
од тражења ових повластица. 
Онај ко подноси захтев мора да приложи личне податке о свим члановима породице, висину 
прихода, податке о стамбеном простору који користи, да ли су на редовном школовању, 
запослени или не, као и да ли се се статус угроженог купца односи на струју или гас. 
Неопходан им је и доказ из катастра из места пребивалишта и места рођења о поседовању 
непокретности, уверење управе јавних прихода из места пребивалишта и из места рођења. 
Предуслов да добију бесплатне киловате струје и кубике гаса је да су им сви ранији рачуни 
уредно плаћени, односно да немају било каква дуговања. 
 
Брисел дао зелено светло за железару 
Аутор:Аница Телесковић 
 
Србија је Европској комисији морала да докаже да укупан износ државне помоћи не прелази 
50 одсто будуће кинеске инвестиције – што је и успела 
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Србија је добила зелено светло Брисела да Кинези дођу у Смедерево. Тачка на српску челичну 
кризу биће стављена у понедељак, кад у присуству дипломатског кора и угледних званица, буде 
потписан уговор о приватизацији железаре са кинеском компанијом „Хестил” (енглески 
„Хбис”). 
Како незванично може да се чује, званична делегација из Србије у понедељак је била у Бриселу 
и представнике Европске комисије (ЕК) информисала о томе какве намере кинески инвеститор 
има у Смедереву. 
Формално посматрано, Србији није потребна никаква дозвола Брисела да би „Хестил” преузео 
железару. Не постоје правила Европске уније која ограничавају слободан проток капитала. На 
шта је онда премијер Александар Вучић мислио када је небројано пута истакао да нам је у овом 
послу неопходна „подршка Брисела”? 
Наиме, Србија сада треба да докаже да је помоћ коју је железара добијала до 1. фебруара 2015. 
године била у складу са Споразумом о стабилизацији и придруживању. Какве везе има 
прошлост са будућом кинеском инвестицијом? 
Како „Политика” сазнаје, Србија сада треба да докаже да укупан износ државне помоћи који је 
на рачун железаре стигао до 1. фебруара 2015. не прелази 50 одсто будућег кинеског улагања 
 
 
 

 
 
Вишка нема, али се траже измене закона 
Аутор:З. Делић 
 
– У Градској управи Новог Сада нема вишка запослених, али је Синдикат управе при 
Самосталном синдикату Србије упутио захтев да се измени и допуни Закон о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору – каже председница Синдиката 
Градске управе Нови Сад Олга Пешић. – Сматрамо да број становника по последњем попису 
становништва не може бити параметар при утврђивању броја запослених у локалним 
самоуправама, већ да треба узети у обзир реалне оквире. У Градској управи је запослено 997 
радника на неодређено време и за сада нико није вишак. Међутим, Нови Сад је по попису из 
2011. бројао 341.625 становника, док је на сајту „Информатике” изнет податак да у нашем граду 
с насељима живи 387.000 становника. Таквим законским решењима директно је оштећен град 
Нови Сад, али и друге локалне самоуправе које се убрзано развијају и имају повећан прилив  
становника. 
По мишљењу Синдиката, преноси Олга Пешић, из система локалне самоуправе треба да се 
изузму установе чији се број запослених одређује на основу других прописа и норми, а ту се 
мисли на предшколске установе. Она је, по Закону о начину одређивања максималног броја 
запослених у јавном сектору, у систему локалне смаоуправе, док Правилник о ближим 
условима за почетак рада и обављање делатности  установа за децу одређују услове у погледу 
броја стручних и дугих радника у предшколским установама. 
– Градском одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града 
Новог Сада за 2015. утврђено је да је укупан број запослених у „Радосном детињству” 1.832, па 
то значи да у систему Градске управе 22 одсто чине запослени у вртићима. У Новом Саду је 
евидентна тенденција пораста броја деце која се уписају у вртиће и Град, као оснивач „Радосног 

12 

 



детињства”, улаже новац у развој установе. Тиме се повећава број вртића, па и број запослених 
– наглашава Олга Пешић. 
 
 
Европска комисија начелно одобрила преузимање Железаре? 
Извор:Танјуг 
 
Европска комисија дала је начелну сагласност за продају смедеревске Железаре кинеској 
компанији Хестил, пише Блиц.  
Лист наводи да је ЕК начелну сагласност дала у уторак, а званична потврда ове одлуке стићи ће 
у Београд до петка. 
Овим је прескочена последња препрека за преузимање Железаре, па је за понедељак најављено 
свечано потписивање уговора са Кинезима. 
То практично значи да је држава Србија успела да убеди представнике Европске комисије да 
Смедерево неће бити параван за пласирање челика произведеног у Кини, али и да докаже да од 
фебруара прошле године није из државне касе субвенционисала тог великог губиташа. 
Извор Блица близак српској делегацији тврди да су преговори били тешки, али да су аргументи 
српске делегације били уверљиви. 
"Европска комисија анализирала је све клаузуле уговора и начелно утврдила да је трансакција 
у складу са прописима те заједнице", тврди извор Блица близак сопској делегацији. 
Бриселу су, како каже, представљени и други папири, укључујући и оне који се односе на 
могућност српске царине да врло прецизно прати увоз и извоз челика из земље, али и 
комплетна кинеска понуда. 
 
„Сименс” има посао за српске компаније 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Сарадња великих и малих предузећа формула је за подизање привреде по којој су и 
најразвијеније земље, потпут Немачке и САД, подигле своју привреду, а тај пут следе и многи 
други, због чега је важно довођење великих компанија у Србију. 
Највећи немачки инвеститор у Србији „Сименс” тражи добављаче из наше земље. За њихову 
фабрику ветрогенератора у Суботици већ раде 22 домаће фирме, а још 50 предузећа металског 
комплекса почело је разговоре о партнерству које отвара могућност сарадње и с другим 
фабрикама тог немачког гиганта у свету. Министар привреде Жељко Сертић  наглашава да је за 
мале фирме у Србији значајно што им „Сименс” отвара могућност за дугорочну сарадњу и да је 
то један од начина да мала и средња предузећа унапреде пословање и конкурентност. 
– „Сименс” је на глобалном нивоу „Премијер лига” и улазак у ланац добављача тако велике 
компаније отвара пут за подстицање пословања српских предузећа – наглашава Сертић. – 
Влада Србије је дефинисала стубове и стратегију економије, један од тих стубова је привлачење 
страних инверститора, а „Сименс” је права мера и пример зашто је важно да велики страни 
концерни дођу код нас. 
Генерални директор „Сименса” у Србији Удо Ајхлингер представио је пројекат „Постани 
добављач ’Сименса’”, истичући да је задовољан радном снагом у Србији и сарадњом с Владом 
Србије. Намера пројекта је, како је објаснио, да се повећа број домаћих добављача, којих је 
веома мало, као и да се подстакне раст домаћих компанија. Подсетио је на то да „Сименс” данас 
у Србији запошљава 1.947 радника, а проширењем мреже добављача значајно би се повећао 
број радних места. Сарадњом са „Сименсом” српске компаније добиле би доброг и поузданог 
партнера, профитирале од трансфера знања, а немачки концерн смањио би трошкове 
транспорта и добио бољу контролу квалитета. 
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За председника Привредне коморе Србије Марка Чадежа улазак у ланац мултинационалних 
компанија за мала и средња предузећа у Србији значио би не само отварање канала за пласман 
производа већ и нове могућности да подижу своје капацитете, развијају се и стално унапређују 
квалитет својих производа и процеса. 
У квалитет локалних добављача могле су се уверити и велике немачке компаније које су 
инвестирале и раде у Србији: „Штада”, „Хенкел”, „Метро”. Србија има и компаније које 
директно снабдевају „Сименс” у Немачкој, као што је компанија „Милановић инжењеринг” из 
Крагујевца која ради делове за „Сименсове” возове. 
Имамо 2.300 компанија 
У металско-прерађивачком сектору Србије послује чак 2.300 домаћих компанија и већина њих 
има услове и могућности за сарадњу с немачким гигантом. Председник ПКС-а Марко Чадеж 
објашњава да свака трећа фирма из тог сектора извози своје производе, а сваки други извозник 
из тог сектора успева да опстане на том иностраном тржишту и континуирано расте и игра 
тржишну утакмицу на међународном тржишту. 
 
Фебруарски индустријски скок 14 одсто 
Аутор:Е. Дн. 
 
Показатељи привредне активности у фебруару ове године били су импресивни, а нарочито 
добри резултати забележени су у области индустријске производње и прерађивачкој 
индустрији, речено је  на представљању новог броја часописа „Макроекономске анализе и 
трендови” – МАТ. 
Економисти наводе да је индустријска прозиводња у фебруару била 14 одсто већа него у истом 
месецу прошле године, а у области прерађивачке индустрије 10,9 одсто. Међугодишњи пораст 
извоза износио је 15,8 одсто, а увоза 6,7 процената. Вредност промета у трговини на мало је 
повећана 10,8 одсто, а међугодишњи пораст потрошачких цена у фебруару поново је сведен на 
1,5 одсто, наводе економисти у МАТ-у. 
Економиста Стојан Стаменковић каже да индустријски сектор моторних возила и приколица 
остаје у проблему и да не показује знаке опоравка. Како је рекао, разлог томе је пре свега то 
што још увек нема конкретних дешавања у Фабрици аутомобила Крагујевац. 
– Прича се о „Фијату” и ово и оно, а ништа се не догађа да би се показало да се та производња 
може опоравити – рекао је он. – Ништа ми ту немамо сем приче. 
Стаменковић је казао и да је раст промета у трговини на мало на крају прошле године и у прва 
два месеца ове био врло брз и убедљив, односно да је растао по двоцифреним стопама. 
Прехрамбена индустрија, по његовим речима, коначно је заузела узлазни тренд. 
Аутори МАТ-а навели су да су банке одобриле готово 40 милијарди динара више кредита 
грађанима у фебруару ове године него лане и да три четвртине отпада на готовинске кредите. 
Изразили су резерву о томе колико је тог новца отишло на куповину робе, али су оценили да је 
то свакако значајан извор за финансирање већег промета у трговини на мало. То фактичко 
значи да су грађани узимали више кредита и да су више трошили у трговинама. 
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Унија синдиката просветних радника тужила Владу Србије  
Извор:Бета   
 
Унија синдиката просветних радника Србије поднела је тужбу против Владе Србије због 
неиспуњавања обавеза из Споразума о решавању спорних питања у просвети који је потписан 
прошле године. 
"Тај споразум је потписан 24. априла прошле године и Влада Србије практично није испунила 
обавезе из тог споразума. Тако да смо ми чекали два месеца да се министарство одреди, одлучи 
или усагласи с другим министарствима да ли ћемо поново ангажовати миритеље како смо ми 
то предложили у вези са споразумом. Нисмо добили никакав одговор од министарства. 
Одлучили смо се да подигнемо тужбу против Владе Србије", рекла је агенцији Бета 
председница Уније Јасна Јанковић. 
Она је казала да ће копија тужбе бити објављена на сајту УСПРС-а. 
Просветни радници одржали су у четвртак, 25. фебруара, штрајк упозорења, а тога дана није 
било првог часа у преподневној и поподневној смени. 
Штрајк упозорења одржан је јер су просветни синдикати захтевали поштовање свих тачака 
споразума који су репрезентативни синдикати потписали с владом након прошлогодишњег 
штрајка у школама. 
На састанку четири репрезентативна синдиката (УСПРС, СРПС, СОС и ГСПРС "Независност") 
одржаном 4. фебруара донета је одлука о штрајку, а као захтеви су наведени повећање 
коефицијената у априлу и октобру у износу од четири одсто плата за наведене месеце, као и 
исплата награде утврдјене Споразумом и Посебним колективним уговором у износу од 5.000 
динара. 
 
 
Дипломатски извори: Није потребна сагласност ЕК за Железару 
Извор: Бета  
 
За продају Железаре Смедерево кинеској компанији Хестил није потребна нити је тражена 
сагласност Европске комисије (ЕК), јер је то комерцијални уговор земаља, односно фирми 
изван Европске уније, рекли су агенцији Бета у Бриселу европски дипломатски извори. 
У Бриселу је јуче одржан састанак одбора за праћење спроводјења Споразума о стабилизацији 
и придруживање Србије ЕУ и у разговорима представника Владе Србије и ЕК није било речи о 
најављеном уговору о продаји Железаре Смедерево кинеској компанији Хестил по цени од 46 
милиона евра. 
Поједини медији у Београду данас су објавили информације о томе да ЕК треба да 
одобри продају Железаре и да је то био предмет јучерашњих разговора у Бриселу, 
али за то, према информацијама у изворима ЕК, нема потврде.  
Једино питање, како је објашњено, које би ЕК могла да постави је о томе да ли ће и колике бити 
државне субвенције будућем раду Железаре, а у припремљеном купопродајном уговору српске 
и кинеске стране, такве субвенције нису планиране. 
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Из Владе Србије је најављено да ће у понедељак, 18. априла са кинеском компанијом Хестил 
бити потписан уговор о продаји Железаре Смедерево. 
Хестил је једини дао понуду за куповину имовине Железаре, чија је почетна цена била 45,7 
милиона евра, што је 50 одсто процењене вредности. 
 
Отворен нови погон Мастерпласта у Суботици 
Извор:Бета 
 
Компанија Мастерпласт данас је у Суботици отворила погон за производњу стаклене вуне у коју 
је инвестирано око осам милиона евра и где ће у наредних неколико година бити запослено 
205 радника.  
Влада Србије је подржала ту инвестицију са два милиона евра.  
Нова фабрика ће имати 200 машина за плетење стаклене мреже, годишњег капацитета од 60 
милиона квадратних метара, што ће компанији омогућити повећање годишњег извоза за 15 
милиона евра.  
Компанија Мастерпласт у Србији послује од 2002. године, а до 2008. године се бавила само 
трговином термоизолационих материјала, а од тада и производњом, после отварања погона за 
производњу стиропора.  
Сада запошљава око 150 радника и снабдева око 1.000 грађевинских стоваришта у Србији.  
Мастерпласт YУ у Суботици је ћерка фирма мађарске Мастерпласт групације, а отварању нове 
фабрике присуствовали су премијери Србије и Мађарске Александар Вучић и Виктор Орбан.  
Вучић је рекао да је економски раст Србије подстакнут већим извозом и да очекује нове 
инвестиције Мађарске у Србији."Захвалан сам мађарској влади због подстицања српске 
привреде. Ја сам Србин, али волим и поштујем Мађаре и они ће увек имати исте услове као и 
сви други грађани, а са Мађарском ћемо наставити да градимо најбоље могуће односе", казао је 
Вучић.  
Он је истакао да је подршка Мађарске важна на путу Србије ка ЕУ и да је захвалан што 
"Мађарска не уцењује Србију на том путт, као неке друге земље".  
Према Вучићевим речима, пројекат фабрике Мастерпласт треба да буде кичма српске 
економије у будућности, у којој ће да се развијају мала и средња предузећа, "јер то обезбеђује 
плате и пензије".  
На питање новинара да ли је инвестиција Мастерпласта у Суботици убрзана због тога што је 
директор те компаније Тивадар Бунфорд председник градског одбора Савеза војвођанским 
Мађара у Суботици, Вучић је рекао да није знао ништа о томе.  
"Ја о томе нисам имао појма и баш ме брига за то", рекао је он.  
Орбан је је захвалио Вучићу што је његова влада подржала инвестицију у оквиру мађарске 
пословне групације која ће запошљавати талентоване и вредне раднике из Србије."Ово је 
храбар корак који обезбеђује просперитет Србији и Мађарској, а добар је и за Европу", истакао 
је Орбан и додао да је Мађарска заинтересована да Србија буде успешна и цењена у Европској 
унији.  
Он је казао да ће Мађарска и у будућем периоду помагати Србији на путу ка Европској унији, 
уколико и Србија настави да буде подршка Мађарској као и до сада.  
"Желимо да Србија што пре постане чаница ЕУ, то је добро за ЕУ и за Мађарску и за Србију, као 
и за војвођанске Мађаре. Верујемо у успешну Србију која је цењена у ЕУ, а Војводина је та спона 
која спаја и Србију и Мађарску и Европу. Ако се не држимо заједно нико неће помоћи ни 
Мађарима ни србима", казао је Орбан. 
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