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Фирме поново траже кредите  
Аутор:С. Б.  
 
Предузећа се поново задужују. Од последњег квартала прошле године расте кредитна 
активност банака, а пласмани привреди су порасли за 224 милиона евра 
ПРЕДУЗЕЋА се поново задужују. Од последњег квартала прошле године расте кредитна 
активност банака, а пласмани привреди су порасли за 224 милиона евра. То је, објашњавају 
економисти, највећи раст од 2012. године.  
Ново задуживање указује на умерен опоравак привреде. 
Расту позајмица су добрим делом допринеле и ниске камате. Оне су тренутно на најнижем 
нивоу откако се слободно формирају. За девизне позајмице фирме плаћају и мање од четири 
одсто на годишњем нивоу. 
- Једна од повољних тенденција у Србији је раст кредитне активности од половине прошле 
године. То смо на почетку третирали као сигнал, али сада већ видимо да се ради о постојаној 
тенденцији - каже Милојко Арсић, професор Економског факултета. 
- Тај раст је највећи у последњих неколико година. И поред тога што је то јако добро, ниво је 
недовољан у односу на оно што је потребно. Ова тенденција треба да се настави, да траје што 
дуже и да се убрза. Раст активности банака, нарочито према предузећима, услов је за опоравак 
привреде. Он је и доказ позитивних тенденција у Србији.  
И ЛОШИХ МАЊЕ 
ПОЧЕО је да опада и ниво ненаплативих кредита. У прва два месеца ове године износ лоших 
позајмица је смањен за 200 милиона евра. 
 
Сутра отварање понуда за куповину Железаре Смедерево  
Извор:Бета 
 
Понуде за куповину Железаре Смедерево биће отворене сутра, а почетна цена на тендеру била 
је око 45,7 милиона евра 
Понуде за куповину Железаре Смедерево биће отворене сутра, а почетна цена на тендеру била 
је око 45,7 милиона евра. 
У Министарству привреде Србије нису могли да кажу да ли је нека компанија доставила 
понуду. 
Према писању Политике, понуду за куповину Железаре доставила је кинеска компанија ХБИС. 
Та кинеска компанија, према ранијим најавама, заинтересована је да у Смедереву отвори 
фабрику шавних цеви у коју би уложила око 300 милиона евра. 
Сровођење тендера за продају Железаре прати Европска унија јер правилима те заједнице 
држава не може да помаже челичну индустрију, како не би била нарушена конкуренција. 
Србија ће морати да гарантује да ће на европско тржиште долазити челик само из Смедерева, а 
не из Кине ако кинеска компанија купи смедеревску фабрику. 
Процењена тржишна вредност имовине Железаре понуђене на продају на крају 2015. године 
износила је око 91,4 милиона евра. 
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Железаром од априла прошле године управља холандска фирма ХПК инжењеринг са којом је 
влада потписала споразум након неуспешног тендера за продају смедеревске челичане, на који 
се јавио само амерички Есмарк. Влада Србије је јануара 2012. године за један долар откупила 
Железару од америчког Ју-Ес стила који је био власник те компаније од 2003. године. 
Први тендер за продају Железаре расписан је априла 2012. године и он је био несупешан, јер 
није стигла ниједна обавезујућа понуда. У Железари је запослено око 5.000 радника. 
 
 
 

 
 
 
Кинези спасавају Смедерево, а тресу Камеронову владу 
Аутор: Аница Телесковић  
 
Премијер Александар Вучић очекује да у петак, када буде отворена понуда за „Железару 
Смедерево”, истовремено затвори један од највећих проблема српске економије. Како 
„Политика” сазнаје, једино је кинески ХБИС доставио понуду за преузимање челичане, a 
других заинтересованих понуђача није било. 
Ипак, понуда Кинеза неће бити отворена пред камерама. За српску јавност онa ће остати тајна, 
баш као и уговор о професионалном менаџменту са „ХПК инжењерингом”, који ни до данас 
није објављен. 
Непознаница је колико ће ХБИС средстава уложити, као и колико радника ће, од око 5.000 
запослених, код новог послодавца задржати посао. 
Једно је, ипак, сигурно: ако кинеска понуда задовољи тендерске услове, колико год 
непознаница за Србију са собом носила, премијеру Вучићу данас ће завидети његов колега 
Дејвид Камерон, премијер Велике Британије. Кинези, за које се очекује да донесу решење за 
Смедерево, у Британији су озбиљно уздрмали Камеронову владу. Управо је ниска цена челика, 
која у Европу стиже из Кине, кумовала ескалирању највеће индустријске драме од почетка 
светске економске кризе. 
Највећи произвођач челика – „Тата стил” одлучио је да се повуче са тржишта. Реч је о 
британском огранку индијске компаније која у Енглеској запошљава чак 15.000 радника. Тиме 
је, према речима Џереми Корбина, лидера британских лабуриста, доведено у питање чак 
40.000 радних места. Он је ту додао и раднике који су ухлебљење нашли у секторима који се 
ослањају на челичну индустрију. 
И док држава Србија, због строгих правила Европске уније, више не може да помаже својој 
челичној индустрији, од Камерона се тражи, да влада интервенише како би спасио „срце 
британске индустрије”. 
 
Сертић: Тендер за Галенику за неколико дана 
Извор:Танјуг 
 
Објављивање тендера за Галенику може да се очекује за неколико дана, изјавио је данас 
министар привреде Жељко Сертић и додао да је циљ да ова фармацеутска компанија добије 
стратешког партнера. 
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„На последњој седници владе донели смо одлуку о моделу за процес приватизације Галенике, 
па у наредних неколико дана можемо очекивати технички завршетак и објаву конкурса”, рекао 
је Сертић Танјугу. 
Према његовим речима, циљ је да Галеника добије штратешког парнера који би уношењем 
свежег капитала и нове технологије омогућио да та компанија настави да ради и искористи све 
потенцијале. 
Сертић је указао да се истовремено морају решавати нагомилани дугови тог предузећа из 
претходног периода. 
Од око 220 милиона долара укупног дуга, додаје он, 50-ак милиона везано је само за банке са 
којима се тешко преговара, док су остатак обавезе Галенике према државним повериоцима. 
„Дугови су озбиљно оптерећење. Ми смо разговарали са неколико заинтерсованих компанија 
које су постављале одређене друге услове за регулисање фармацеустког тржишта”, рекао је 
министар додајући да је то „комплексна ствар која не задире у класичну приватизацију”. 
То је, како је рекао, делом и у надлежности Министарства здравља. 
„Разговарамо са министром здравља Златибором Лончаром, али и приватизационим 
саветником, а сва питања ћемо решавати заједно”, рекао је Сертић. 
 
 

 
 
Стопа ризика од сиромаштва у Србији 25,4 одсто  
Извор:Бета  
 
Стопа ризика од сиромаштва у Србији у 2015. години износила је 25,4 одсто, приближно 
колико и у 2014. години, саопштио је данас Републички завод за статистику. 
Како је објашњено, та стопа не показује да је сваки четврти становник Србије сиромашан већ да 
постоји ризик да то буде. 
Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености када се посматрају сви фактори који 
на то могу да утичу у прошлој години износила је 41,3 одсто. 
Градјани од 18 до 24 године највише су изложени ризику од сиромаштва (30,3 одсто), као и они 
младји од 18 година (29,9 одсто), док је најнижа стопу ризика од сиромаштва за старије од 65 
година (19,7 одсто). 
Највећу стопу ризика од сиромаштва имају чланови домаћинствима у којима су две одрасле 
особе с троје или више издржаване деце (35,8 одсто), као и самохрани родитељи с једним 
дететом или више издржаване деце (35,4 одсто). 
У зависности од радног статуса најизложенија ризику од сиромаштва су незапослени (46,2 
одсто), док је најнижа стопа ризика од сиромаштва код запослених код послодавца (8,5 одсто). 
Код самозапослених та стопа износи 37,3 одсто, а код пензионера је 15,2 одсто. 
Анкета о приходима и условима живота је по трећи пут спроведена у Србије, у периоду од маја 
до јула 2015. године, а анктерирано је 5.680 домаћинстава. 
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У ризику од беде живи четвртина становништва 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Републички завод за статистику трећи пут је у Србији спровео Анкету о приходима и условима 
живота од маја до јула прошле године, и закључио да је стопа ризика од сиромаштва и 
социјалне искључивости у Србији 2015. износила 41,3 одсто. При томе, стопа ризика од 
сиромаштва износи 25,4 одсто. То, по тумачењу РЗС-а, не значи да је толики проценат нужно 
сиромашан, већ само има већи ризик да то постане. 
Праг ризика од сиромаштва, односно релативна линија сиромаштва, прошле године износила 
је 14.920 динара месечно за једночлано домаћинство. За домаћинства с двоје одраслих и 
једним дететом старости до 14 година праг ризика од сиромаштва је 26.856 динара, док је за 
четворочлано домаћинство с двоје одраслих и двоје деце до 14 година тај праг 31.332,20 
динара. То пак значи да је свако од чланова тог домаћинства на располагању имао око 8.000 
динара месечно, што, сасвим извесно, није довољно ни за основне потребе у животу. Свако ко је 
имао мало више од тих 8.000 месечно није убројан у сиромашне, али јесте у оне које су у 
ризику од сиромаштва. 
Лица од 18 до 24 године најизложенија су сиромаштву – 30,3 одсто, као и млађи од 18 години, 
где је проценат 29,9 одсто. Најнижу стопу ризика од сиромаштва имају особе старије од 65 
година – 19,7 одсто. 
Највећу стопу ризика од сиромаштва имају лица у домаћинствима која чине две одрасле особе 
с троје или више издржаване деце – 35,8 одсто, као и самохрани родитељи с једним или више 
деце – 34,5 одсто. 
У зависности од радног статуса, код лица старијих од 18 година најизложенији ризику од 
сиромаштва су незапослени – 46,2 одсто, док је најнижа стопа код запослених код послодаваца 
– 8,5 одсто. Код самозапослених лица та стопа износи 37,3 процената, а код пензионера је 15,2 
одсто. 
По тим подацима, стопа ризика од сиромаштва прошле године остала је на нивоу 2014, и само 
0,1 одсто је мања од оне у 2013. Међутим, када се стопа сиромаштва израчунава пре социјалних 
трансфера, које исплаћује држава, број оних који су релативно сиромашни или су у ризику од 
сиромаштва је знатно већи. Он је прошле године износио 37,2 одсто. Без рачунања пензија и 
социјалних трансфера у приходе појединца или породице, стопа ризика од сиромаштва је више 
него двоструко већа и износи 55,7 одсто. 
У подацима РЗС-а наведено је да је проценат лица која не могу да приуште себи недељу дана 
одмора ван куће прошле године био 68,5 одсто, као и да је оних који не могу да пришуте себи 
месо или рибу у оброку сваког другог дана 24,6 одсто. Више од 47 одсто лица себи не може да 
приушти неочекивани трошак до 10.000 динара који би био плаћен из буyета домаћинстава, 
док одговарајуће загревање стана не може да плати чак 15,2 одсто лица. 
Из табеле могућности домаћинстава да „саставе крај с крајем” произлази да само 1,1 одсто може 
то да учини лако, веома лако њих 0,2 одсто, прилично лако 3,9, с извесним тешкоћама 30,1, 
тешко 32,8 и веома тешко 31,9 проценат. 
Истраживање као у читавој Европи 
Истраживања, попут овог које је спровео Републички завод за статистику, спроводе се једном 
годишње, а циљ је да се прикупе подаци ради израчунавања индикатора о сиромаштву, 
социјалној искључивости и условима живота. Спровођење истраживања је од посебног значаја 
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имајући у виду да је засновано на стандардизованој методолигији за све државе чланице 
Европске уније. 
 
 
Породицама требало више пара него што су имале 
Аутор:С. Г. 
 
Домаћинства у Србији су прошле године просечно месечно располагала с 57.814 динара, што је 
номинално 1,3 одсто мање него 2014, док су им издаци номинално порасли 0,6 одсто, у просеку 
на 59.052 динара, по рашњим подацима Републичког завода за статистику. 
Домаћинства с градског подручја су у 2015. располагала месечно у просеку са 60.564 динара, 
или два одсто више номинално у односу на годину раније, а у осталим подручјима с 53.342 
динара, номинално 0,1 одсто више у поређењу с 2014. Издаци за личну потрошњу 
домаћинстава с градског подручја у 2015. износили су 60.911 динара, и номинално су били 0,5 
процената мањи него претходне године, док су код домаћинстава с осталог подручја износили 
56.021 динар (2,5 одсто више). 
Највећи удео у расположивим средствима у 2015. имали су приходи из редовног радног односа 
(47,9 одсто), затим пензије (31), приходи од пољопривреде, лова и риболова (5,0), натурална 
потрошња (4,4), остала примања од социјалног осигурања (3,3), приходи ван редовног радног 
односа (3), док приходи из осталих извора чине 5,4 одсто. Највише новца, 35,6 одсто, 
домаћинствима је лане одлазило на храну и безалкохолна пића, док су трошкови за становање, 
воду, електричну енергију, гас и остала горива имали удео од 16,6 процената у укупним 
издацима. Следе издаци за транспорт – 9,5 одсто, за остале личне предмете и остале услуге 
(5,7), за комуникације (5,3), за рекреацију и културу (5,2), за одећу и обућу (5), за алкохолна 
пића и дуван (4,6), а 12,5 процената чине издаци за остале групе личне потрошње. 
Анкетом Републичког завода за статистику било је обухваћено 6.531 домаћинство, односно 74 
одсто од укупног броја домаћинстава предвиђених за анкетирање у 2015, наводи се у 
саопштењу. 
Више купујемо 
Промет робе у трговини на мало у Србији пао је у фебруару за 1,0 одсто на месечном нивоу, док 
је на годишњем скочио за 10,8 процената, према данашњим подацима Републичког завода за 
статистику. Како се наводи у саопштењу РЗС-а, промет робе у трговини на мало је у фебруару 
2016, у односу на исти лањски месец, већи у текућим ценама за 10,8 одсто, а у сталним ценама 
за 11,8 одсто, док је у поређењу са претходним месецом, мањи у текућим ценама за 1,0 
проценат, а у сталним ценама већи за 0,4 одсто. У прва два месеца текуће године, промет у 
малопродаји је порастао у текућим ценама за 9,4 процента, а у сталним ценама за 8,9 одсто у 
односу на исти период лани, наводи се у саопштењу. 
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Млади до 24. године највише изложени ризику од сиромаштва 
Извор:Бета  
 
Стопа ризика од сиромаштва у Србији у 2015. години износила је 25,4 одсто, приближно 
колико и у 2014. години, саопштио је Републички завод за статистику. 
Како је објашњено, та стопа не показује да је сваки четврти становник Србије сиромашан већ да 
постоји ризик да то буде. 
Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености када се посматрају сви фактори који 
на то могу да утичу у прошлој години износила је 41,3 одсто. 
Грађани од 18 до 24 године највише су изложени ризику од сиромаштва (30,3 одсто), као и они 
млађи од 18 година (29,9 одсто), док је најнижа стопу ризика од сиромаштва за старије од 65 
година (19,7 одсто). 
Највећу стопу ризика од сиромаштва имају чланови домаћинствима у којима су две одрасле 
особе с троје или више издржаване деце (35,8 одсто), као и самохрани родитељи с једним 
дететом или више издржаване деце (35,4 одсто). 
У зависности од радног статуса најизложенија ризику од сиромаштва су незапослени (46,2 
одсто), док је најнижа стопа ризика од сиромаштва код запослених код послодавца (8,5 одсто). 
Код самозапослених та стопа износи 37,3 одсто, а код пензионера је 15,2 одсто. 
Анкета о приходима и условима живота је по трећи пут спроведена у Србије, у периоду од маја 
до јула 2015. године, а анкетирано је 5.680 домаћинстава. 
 
Вулин: Новца за предузетнике има, али нема идеја 
Извор: Танјуг 
 
Министар за рад Александар Вулин изјавио је у Перлезу, код Зрењанина, да је Влада Србије 
издвојила 16 милијарди динара за подстицај предузетништва, а од тога су, како је навео, 
четири милијарде бесповратна средства. 
"Новца увек има, али је питање има ли довољнио идеја , борбе и жеља, а ми смо ту да 
помогнемо" казао је Вулин на свечаности поводом поринућа брода у бродоградилишту 
Шипјард Бомекс 4М. 
Вулин је позвао предузетнике да се активно укључе и користе помоћ коју им је Влада Србије 
ставила на располагање."Кроз Националну службу за запошљавање 2,8 милијарди динара 
одвојено је за подстицаје запошљавања. Олакшали смо запошљавање, па ове године, за 
разлику од ранијих, за сваког новозапосленог радника са Националне службе запошљавања 
нећете имати обавезу запошљавања две године, већ од годину дана, за неке категорије шест 
месеци", рекао је Вулин. 
Он је навео да је повећан износ подстицаја, као и да су предвидјене олакшице за мала и микро 
предузећа и предузетнике. 
"Обезбедили смо нову меру да уколико послодавац запосли два радника не плаћа 75 одсто свега 
што је дужан да исплаћује држави. За подстицаје привреди одвојено је 16 милијарди динара, 
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користите то", поручио је Вулин предузетницима и додао да све то говори о односу државе 
према њима. 
Држава је тако изједначила домаћег и страног предузетника, рекао је Вулин предузетницима. 
Он је додао да ће само кроз Националну служну запошљавања у 2016. годни бити запослена 
више од 41.000 људи, а кроз активне мере запошљавања 131.000 људи. 
 
Прави јединствене еколошке брикете, а нема подршку државе 
Аутор:Тања Веселиновић  
 
Признање за иновативност, у оквиру награде Инвестицију године у организацији портала 
еКапија, добила је београдска компанија “Лађар транспорт” која је на Убу отворила фабрику 
угљених брикета, јединствену у Европи. 
Еколошки сагориви брикети, производе се од угљене прашине, уз додатак још три елемента 
органског порекла. Имају високу калоричност и моћ сагоревања од 100 одсто. Проценат 
сагоривог сумпора у њима је 0,79 одсто, што је мање од европског стандарда који износи један 
одсто. 
Слични угљени брикети се производе у Кини, Русији, Бугарској и Румунији, али другачијег су 
геометријског облика и са већим процентом сумпора (преко 2,50 до 3,80 одсто) и влаге. 
Фабрика у Бугарској тако производи 900.000 тона годишње, али се због неиспуњавања 
европских стандарда налази пред затварањем (брикети имају 2,5 одсто сагоривог сумпора, а 
Европа од ове године дозвољава до један одсто). 
Директор фабрике, Ранко Шћекић за ИнфоБиз Н1 каже, да ће брикети постати бренд Уба и 
Србије, али наглашава да је инвестиција брзо реализована само захваљујући помоћи локалних 
власти на Убу, које су омогућиле градњу фабрике на локацију фирме Термоелектро у стечају, 
где је “Лађар транспорт” уложио 150 хиљада евра у сређивање и подизање нове производне 
хале. 
Тренутно запопшљавају 40 радника, у другој фази примиће на посао још толико, а ако буде још 
поруџбина из иностранства, биће посла за још 90 радника. Брикети се иначе производе од 
угљене прашине из копова Лазаревац, чије је складиштење већ био велики еколошки 
проболем. 
Ипак, и поред еколошког и финансијског потенцијала иновативног производа, Шћекић 
наглашава да приликом покретања посла, нису наишли на разумевање државе за повољнији 
кредит или подстицајна средства. Како каже, све је инвестирано приватним средствима. 
Према његовим речима да би пословна клима била боља, потребно је изједнаћити инвестиције 
домаћих и страних улагача, или како наводи, бар их приближити, у виду повољнијих кредита 
или бесповратних средстава. 
 
 

 
 
Отварање понуда за "Железару Смедерево"  
Извор: РТС, Танјуг 
 
Понуде за приватизацију "Железаре Смедерево" биће отворене данас, а до истека рока кинеска 
компанија "Хбис" једина се јавила на тендер и откупила документацију. 
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Почетна цена за продају смедеревског гиганта, који запошљава око 5.000 људи, износи 45,68 
милиона евра, што је 50 одсто процењене вредности имовине. 
Јавни позив за приватизацију објављен је 4. марта, а истекао је 30. марта.  
Закључком владе одређено је да ће се приватизација спровести моделом продаје имовине и 
методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем.  
Кинеска компанија је, према ранијим најавама, заинтересована да у Смедереву отвори и 
фабрику шавних цеви. У ту фабрику би, како је најављено, уложила око 300 милиона евра. 
Железара од априла прошле године има професионални менаџмент, фирму "ХПК 
инжењеринг". 
Задатак менаџмента је и да припреми Железару за продају.  
Влада Србије је са том фирмом потписала споразум након што је претходни тендер за продају 
смедеревског гиганта, на који се јавио само амерички Есмарк, пропао. 
Преперека са Европском унијом су субвенције, јер су челичане у великој кризи у Европи и свету 
и ЕУ је става да нема државне помоћи за челичане, што важи и за све чланице ЕУ.   
Да ли понуда одговара условима знаће се за 15 дана, како је најавио министар привреде Жељко 
Сертић.  
Влада је у јануару 2012. откупила Железару од америчког "Ју-Ес стила" за један долар. Први 
тендер за продају је расписан већ у априлу те године, али тада није било ниједне понуде. 
 
 

 
 
Став: Радимо више, живимо горе 
Извор:РТВ 
 
Нови Сад, Београд - Ових дана, претерано би било рећи у центру пажње јавности, али се не 
може рећи ни потпуно непримећено, одвија се једна занимљива стручна полемика, што је већ 
само по себи лепо освежење за прилично запарложени интелектуални живот Србије. "Ударио 
јунак на јунака", судариле су се две моћне институције, Републички завод за статистику (РЗС) и 
Фискални савет (ФС). У центру дискусије, пак, једна не само научна него пре свега животна 
тема – запосленост. 
РЗС, наиме, тврди да је у последње четири године дошло до великог пораста запослености, за 
око 20 одсто, док ФС те податке оспорава и тврди да је запосленост порасла за свега један одсто. 
ФС у прилог својој тези износи три аргумента: прво, у раздобљу 2012-2015, није било раста 
бруто домаћег производа, а пораст запослености морао би до тога да доведе; друго, приходи од 
доприноса на плате са порастом броја запослених такође би морале да расту, а нису и, треће, 
опала је и лична потрошња, за 2,5 одсто. 
РЗС, пак, одговара да веза између запослености, са једне, и БДП-а и доприноса, са друге стране, 
у земљама у транзицији није тако праволинијска, да су то у својим анализама признали и ММФ 
и Светска банка те да је, штавише, могуће да ове категорије макар једно кратко време (а за 
статистику је четворогодиште кратко раздобље) иду у супротним смеровима. 
Можда би ова полемика остала у уским границама економске струке да није оног искуства, 
оличеног у изразу "статистика наша дика, што пожелиш то наслика", настављеног до 
данашњих дана у покушајима да се она (зло)употреби у политичке сврхе. Конкретно – у 
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обрачуну актуелних "напредњачких" са бившим "демократским" властима. Зато би било добро 
да се ова дилема реши тамо где јој по природи ствари припада место, што ће рећи не наравно у 
политичким, него у научним "центрима моћи". 
А у међувремену, док се то не деси, да се вратимо ономе од чега се живи. Односно да подсетимо 
на један податак који у овој полемици нико није оспорио. Реч је о томе да је у последње четири 
године приватна, што ће рећи потрошња грађана Србије, реално смањена за 2,5 одсто. Другим 
речима, животни стандард већине грађана Србије данас је мањи него 2012. године. 
Ако је, пак, званична државна Статистика у праву и ако је запосленост стварно порасла за једну 
петину, па чак и ако је порасла за само онај један одсто Фискалног савета, то значи да радимо 
више а живимо горе. Радити више а живети горе, па то и није неки успех, зар не. Нити је то 
смисао економије. Као ни живота уопште. 
 
"Пољопривреда крије хиљаде радних места" 
Извор:РТВ 
 
СУБОТИЦА - Србија је у последње две године остварила добре резултате у пољопривреди, а 
њени потенцијали су далеко већи јер се у њој "крију" хиљаде нових радних места – оценила је 
данас у Суботици министарка пољопривреде Снежана Богосављевић Бошковић. Она је данас са 
сарадницима обишла прерађивачку индустрију северне Бачке, у Малом Иђошу, Бачкој Тополи 
и Суботици. 
Србија је у 2015. години остварила милијарду и 275 милиона евра суфицита у 
спољнотрговинској размени пољопривредних производа са иностранством, што је пораст у 
односу на лане, иако су цене производа биле у просеку за 19 одсто ниже, поручила је данас 
члановима одбора за пољопривреду Регионалне привредне коморе у Суботици министарка 
пољопривреде Снежана Богосављевић Бошковић. Она је ове резултате оценила као добре, уз 
напомену да су потенцијали много већи. 
"Пољопривреда и прехрамбена индустрија су области у којима си крије на хиљаде и хиљаде 
радних места и да верујем да ћемо сви заједно успети да ове потенцијале из године у годину све 
више користимо и да бележимо све боље резултате"- рекла је она. 
Чланови одбора коморе интересовали су се за могућност коришћења ИПАРД фондова, као и 
стања по питању субвенција, посебно у области сточарства. 
"Било би непоштено и нељудски рећи да је и код нас ситуација у аграру, као што је и у Србији. 
Имати суфицита у последње две године по милијарду и нешто евра, е кад би остала 
министарства имала имала и 10 одсто од тога, онда би ми били јако срећни"- рекао је 
председник РПК Суботица Слободан Војиновић. 
Пре Суботице, министарка Богосављевић Бошковић обишла је и Винарију "Звонко Богдан" на 
Палићу, Индустрију меса у Бачкој Тополи и фарму пилића у Малом Иђошу. На састанку са 
челницима ове општине пружена је подршка пројекту уређења канала и вештачког језера. 
 
Четвртина становника Србије близу сиромаштва 
Извор:Бета 
 
БЕОГРАД - Стопа ризика од сиромаштва у Србији у 2015. години износила је 25,4 одсто, 
приближно колико и у 2014. години, саопштио је данас Републички завод за статистику. 
Како је објашњено, та стопа не показује да је сваки четврти становник Србије сиромашан већ да 
постоји ризик да то буде. 
Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености када се посматрају сви фактори који 
на то могу да утичу у прошлој години износила је 41,3 одсто. 
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Грађани од 18 до 24 године највише су изложени ризику од сиромаштва (30,3 одсто), као и они 
млађи од 18 година (29,9 одсто), док је најнижа стопу ризика од сиромаштва за старије од 65 
година (19,7 одсто). 
Највећу стопу ризика од сиромаштва имају чланови домаћинствима у којима су две одрасле 
особе с троје или више издржаване деце (35,8 одсто), као и самохрани родитељи с једним 
дететом или више издржаване деце (35,4 одсто). 
У зависности од радног статуса најизложенија ризику од сиромаштва су незапослени (46,2 
одсто), док је најнижа стопа ризика од сиромаштва код запослених код послодавца (8,5 одсто). 
Код самозапослених та стопа износи 37,3 одсто, а код пензионера је 15,2 одсто. 
Анкета о приходима и условима живота је по трећи пут спроведена у Србије, у периоду од маја 
до јула 2015. године, а анктерирано је 5.680 домаћинстава. 
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