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Ко купи четвртину фабрике управља целом "Галеником"  
Аутор:С. Б.  
 
Расписан јавни позив за избор стратешког партнера некада највећег српског произвођача 
лекова. Нуди се 25 одсто власништва за седам милиона евра на пет година 
СРПСКА фабрика лекова тражи стратешког партнера. То ће постати компанија која за 
четвртину власништва у "Галеници" понуди најмање седам милиона евра, али и делегира пет 
менаџера којима ће бити препуштено управљање. Партнерство је орочено на највише пет 
година, а држава ће потом поново покушати да прода ово предузеће. Заинтересовани могу да се 
пријаве најкасније до 4. маја. Кључни критеријум у избору будућег партнера биће финансијски 
- износ који ће понудити за 25 одсто акција. На избор ће утицати и то колики проценат 
сувласништва у фабрици ће држава и Акционарски фонд наплатити после продаје. Када дође 
до коначне приватизације, држава уз удео Акционарског фонда, пристаје да спадне на најмање 
50 одсто сувласништва. 
- Уколико дође до стратешког партнерства, оно би трајало највише пет година - објашњава 
Недељко Пантић, директор "Галенике". - Потом би се ишло у приватизацију. Будући партнер 
би постао власник 25 одсто акција. Држава је власник 70 одсто, али и још 15 одсто преко 
Акционарског фонда. Преосталих 15 је власништво малих акционара. 
Највећи проблем "Галенике" су нагомилани дугови. Они су лане достигли 220 милиона евра. 
Државни повериоци ће бити дужни да своја потраживања конвертују у капитал фабрике. Са 
Владом ће потом потписати репрограм којим ће се обавезати да ће своја потраживања 
наплатити по истеку стратешког партнерства. 
- Стандардна грешка која се види и у примеру "Галенике" је неспособност државе да управља 
јавним или државним предузећима - сматра Божо Драшковић, професор на Београдској 
банкарској академији. - То је зато што њима доминатно управља политика. Политичке 
структуре постављају управе. Нико нормалан не поклања лекове. Уместо скривене руке 
тржишта, њима управља скривена рука политике. Тих седам милиона евра ништа не значи за 
"Галенику". Не могу да верујем да није било могуће поставити домаћи менаџмент који би 
сагледао ситуацију и преузео управљање. Не мислим на докапитализацију.  
ЧЕКАМО ДА НАС УПОСЛЕ 
СИНДИКАТИ се надају да би евентуални стратешки партнер повећао упосленост фабрике 
лекова. 
- Од стратешког инвеститора очекујемо да упосли "Галенику" - каже Тамара Лалић, председник 
Самосталног синдиката. - Наш став је да нема вишка радника, него да има мањка посла. И сада 
свих 1.400 радника редовно прима плату. Набавили смо сировине за читаву годину. 
 
КОМЕНТАР: Скраћење  
Аутор:Јелена СКЕНДЕРИЈА  
 
Сат мање на радном месту, или један више за породицу. Нема радника у Србији који не би 
подржао иницијативу европских синдиката 
САТ мање на радном месту, или један више за породицу. Нема радника у Србији који не би 
подржао иницијативу европских синдиката и уместо 40, радио 35 сати недељно. Чини се, 
међутим, да ћемо, ипак, остати километрима далеко од толико жељене Европе. Просечно 
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радно време током 20. века опало је скоро дупло. Дужина радне недеље смањивала се 
развитком нових технологија, па је логично да тако настави и у 21. веку. Логично је свуда, осим 
код нас. 
Време, али туђе, овде јесте новац. Међутим, нико не би смео да се нађе у ситуацији да 
непримерено много сати ради како би једва саставио крај са крајем. Нажалост, у Србији то је 
све масовнија појава. А, када бисмо се дрзнули да идемо укорак са Западом, вероватно би нам 
доскочили увек спремни послодавци. Ово би била идеална прилика за њих да још више скрешу 
најминималнији минималац у Европи. Највероватнији сценарио био би сведен на просту 
рачуницу - мање рада, мање и новца. Тако би коверта на крају месеца била тања за још око 
2.000 динара. 
Цивилизацијску тековину “три осмице” наше фирме одавно су превазишле. И то нагоре. И 
приватне и државне. Онда нам остаје да о европским тежњама о седмочасовном радном 
времену “док је земља у транзицији” само сањамо и приклонимо се вечитој демагогији 
просечног српског газде да нисмо ми довољно богати да радимо краће. Напротив, требало би 
зајахати обесправљеног српског радника још више, јер ако неће он, биро је пун спремних да 
ускоче у свакој прилици. 
Време проведено на послу било је и остаће најчешћи параметар за процену лојалности фирми, 
а не стварне квалификације, учинак и способности. Једино је радник доступан од јутра до сутра 
подобан за данашње послодавце у Србији.  
 
 

 
 
Беко наставио да продаје имовину „Луке Београд” 
Аутор: Ј. Р. 
 
Овај бизнисмен по трећи пут покушава да нађе купца за грађевинско земљиште и пословне 
зграде и тако врати дуг банкама 
Бизнисмен Милан Беко наставио је да продаје имовину „Луке Београд” на основу унапред 
припремљеног плана реорганизације из 2014. године како би повериоцима вратио дуг од 63 
милиона евра. Сада је по трећи пут оглашена имовина прве групе повезаних лица и то фирми 
„Лука Београд”, „Нова Лука”, „Лумако”, „Друм Крик”, „Лука Петрол”, „Делуте” сви из Београда 
и „Гизмал” са Кипра. 
На продају је земљиште у грађевинском подручју Шимановаца чија је почетна цена нешто 
више од два милиона евра, такође земљиште на локацији Бубањ Поток чија је почетна цена 8,9 
милиона евра, пословна зграда на општини Палилула по почетној цени од 5,7 милиона евра. 
Беко је такође огласио продају 45 одсто фирме „Гизмал” са Кипра по почетној цени од 49.000 
евра. 
У „Луци Београд” на продају је 14 објеката од којих су неки у поступку легализације, а на 
некима банке имају хипотеку, као и пет објеката „Нове Луке” са општине Палилула. 
Унапред припремљени план реорганизације (УППР) омогућава задуженим предузећима да 
постигну договор са повериоцима, најпре са банкама, како би „ухватили дах” и покушали да 
изађу на „зелену грану”. Према подацима из извештаја КПМГ-а о извршеном надзору над 
УППР-ом, укупне обавезе према повериоцима на дан 31. 8. 2015. године износе 62,59 милиона 
евра. Повериоци су Пиреус, Интеза и Комерцијална банка. 
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Милан Беко је 2005. године, заједно са Мирославом Мишковићем преко инвестиционог фонда 
„Врлдфин”, купио акције „Луке Београд” за 40 милиона евра. Ову куповину од почетка су 
пратиле контроверзе. Прво су акционари били незадовољни ниском ценом, а да су с правом 
негодовали, потврдио је после три године Савет за борбу против корупције. У извештају су 
скренули пажњу да је оштећен буџет Србије, и бивши акционари, јер је трансакција обављена 
тако што је узета стара књиговодствена вредност, два и по пута нижа од актуелне. Нагађало се 
да су власници купили „Луку” због 220 хектара земљишта. Међутим, град Београд и „Лука” се 
већ годинама споре око права на располагање земљиштем „Луке”. Град је успео да се укњижи 
на половини тог земљишта и на тај начин онемогућио „Луку” да изгради пословно-стамбени 
комплекс град на води. Беко се разишао и са Мирославом Мишковићем својим половним 
партнером. Реализацију његовог пројекта додатно је успорила конверзија земљишта, за коју су 
према неким претпоставкама власници требали да плате неколико стотина милиона евра. 
Мада тачан износ никада није утврђен. 
 
Дан „Де” за Железару Смедерево 
Аутор:Аница Телесковић 
 
Уколико је кинески ХБИС понудио више од 45,7 милиона евра потрага за инвеститором ће 
данас бити окончана 
Отварање финансијске понуде, коју је доставила кинеска компанија ХБИС, планирано је за 11 
часова. Још је непознато да ли ће се коверта отворити пред камерама, или ће тендерска 
комисија на крају, ипак, донети одлуку да отварање не буде јавно. 
Крајем прошле недеље, отворена је коверата са пријавом (у којој се финансијски део не 
спомиње) и комисија је утврдила да је понуђач испунио тендерске услове. Кинески ХБИС 
једини је доставио понуду за  „Железару Смедерево”. Остаје да се види још и да ли је 
инвеститор из Кине понудио више од 45,7 милиона евра, што је била минимална цена за 
смедеревску челичану која је дефинисана јавним позивом. То, иначе, представља 50 одсто 
тржишне вредности компаније. 
Ако не буде никаквих изненађења, ХБИС би до краја априла могао да постане власник 
железаре. Према најавама српских државних званичника, намера им је да у Смедерево уложе 
око 130 милиона евра, мада је било и неких изјава да ће инвестиција достићи и 300 милиона. 
Након што је „Тата стил” најавио повлачење са британског тржишта, влада Дејвида Камерона 
дала се у хитну потрагу за купцем. Најављују се антидампинг мере на увоз челика из Кине, као 
и могућа државна интервенција 
У интензивну потрагу за потенцијалним улагачем влада Александра Вучића кренула је 
почетком прошле године. Проблем „Железаре Смедерево” посебно се искомпликовао после 1. 
фебруара 2015. године. Тада је истекао рок до кога је наша држава могла да помаже челичној 
индустрији. Наша влада сада мора да докаже да је помоћ коју је железара добијала пре тог 
датума била у складу са ССП-ом. У међувремену државу је одржавање челичане у животу 
коштало 100 милиона евра годишње. 
Нашу преговарачку позицију додатно је отежавала ситуација на светском тржишту челика. Чак 
је и Кина, највећи светски произвођач ове сировине, почела да смањује сопствену производњу, 
а челичане у Европи почела је да гуши превелика понуда јефтиног челика из Кине. Само у 
Британији прошле године је угашено више од 4.000 радних места у челичној индустрији. Ових 
дана, влада Дејвида Камерона први пут најављује да ће британска држава учинити све да 
помогне челичној индустрији. Тамошња влада досад није интервенисала на тржишту челика. 
До заокрета је дошло када је индијска компанија „Тата стил“ најавила повлачење са британског 
тржишта и у питање довела 15.000 радних места. Камеронова влада дала се у хитну потрагу за 
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потенцијалним купцем, а једино што је за сада познато је да национализација не долази у 
обзир. Дакле, тамошња држава, као што је то био случај у Србији почетком 2012. године, након 
одласка „Ју-Ес стила”,  неће преузимати челичану. Британска штампа као потенцијалног купца 
„Тата стила” спомиње немачки „Тисен Круп”. 
Такође, британска јавност тражи и смену Саџида Џавада, министра за бизнис, иновације и 
вештине, јер није схватио озбиљност ситуације и предвидео ескалацију кризе. Питање његове 
одговорности поставило се након што је признао да је био свестан да ће „Тата стил” најавити 
своје повлачење из Британије. Посебно је проблематичан био тајминг, јер је у време када је у 
Мумбају руководство „Тата стила” одлучивало о судбини свог огранка у Британији, Џавад био 
на службеном путу у Аустралији. Британска јавност је питала зашто је Џавад, упркос томе што 
је знао да одлука борда индијске компаније може да доведе у питање велики број радних места, 
на крају ипак одлучио да отпутује у Аустралију. Можда би Камерон требало да ангажује некога 
ко ће заиста радити свој посао, најчешће су оптужбе на његов рачун. Џавад се, касније, правдао 
да није знао да ће закључак тог састанка у Мумбају бити тако пресудан. 
И док европске челичане гуши јефтин челик из Кине, ова азијска земља своје произвођаче 
покушава да заштити посебним мерама. Кина, коју највише оптужују за дампинг цене, увела је 
пре неколико дана, антидампинг намете за челик из Европске уније, Јапана и Јужне Кореје. 
Кинеско министарство трговине најавило да ће се за увозни челик плаћати царина од 14,5 до 
46,3 одсто, јер су кинески произвођачи претрпели „знатну штету” због неодговарајуће ниских 
цена страног челика. У Великој Британији су сада посебно гласни захтеви да се уведу 
антидампинг мере због јефтиног кинеског челика, посебно сада када је индустрија челика у 
великој кризи. 
 
Држава тражи седам милиона за 25 одсто „Галенике” 
Аутор: А. Т. 
 
Јавним позивом захтева се да стратешки партнер буде домаћа или страна компанија чији су 
приходи већи од 50 милиона евра 
Влада Србије расписала је данас јавни позив за избор стратешког партнера за „Галенику”. 
Предвиђено је да потенцијални инвеститор докапитализацијом, то јест новчаним улогом, 
стекне 25 одсто акција у компанији. Тај износ не може бити мањи од седам милиона евра.  
Предвиђено је да партнерски однос инвеститора са државом траје најдуже пет година.  
Како је дефинисано тендером, стратешки партнер може бити домаћа или страна компанија 
чији пословни приходи у 2015. години нису били мањи од 50 милиона евра и чија вредност 
имовине превазилази 100 милиона евра. Као један од услова наведено је и да будући власник 
одреди пет руководилаца којима ће бити поверено управљање „Галеником” за време трајања 
стратешког партнерства. 
Када је о роковима реч, приватизациона документација биће доступна заинтересованим 
улагачима од 11. априла. Накнада за откуп документације износи 300.000 динара. Крајњи рок 
за подношење пријава је 4. мај до 15 часова. Пријава се подноси Министарству привреде у 
затвореној коверти.  
Иначе, сви заинтересовани су дужни да на име обезбеђења понуде уплате депозит у износу од 
100.000 евра. Средства се могу платити у готовини или полагањем првокласне банкарске 
гаранције. 
Министар привреде Жељко Сертић и раније је најављивао да ће бити расписан тендер за 
стратешког партнера. Додао је да се истовремено морају решавати нагомилани дугови тог 
предузећа из претходног периода. 
Према његовим речима, циљ је да „Галеника” добије стратешког партнера који би уношењем 
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свежег капитала и нове технологије омогућио да та компанија настави да ради и искористи све 
потенцијале. 
Укупан дуг компаније износи око 220 милиона долара, док је око 50 милиона везано само за 
банке са којима се тешко преговара. Остатак чине остатак обавезе „Галенике” према државним 
повериоцима. 
„Дугови су озбиљно оптерећење. Ми смо разговарали са неколико заинтересованих компанија, 
које су постављале друге услове за регулисање фармацеутског тржишта”, рекао је министар за 
Танјуг, додајући да је то „комплексна ствар која не задире у класичну приватизацију”. 
 
 

 
 
Јавни дуг за три месеца мањи за 300 милиона евра 
Извор:Танјуг 
 
Јавни дуг државе у прва три месеца ове године смањен је за око 300 милиона евра, показали су 
прелиминарни подаци о стању дуга опште државе на крају марта, наведено је у месечном 
извештају Фискалног савета.  
Прелиминарни подаци указују да је јавни дуг са око 25,2 милијарде евра на крају 2015, до краја 
марта спао на 24,9 милијарди.Фискални савет наводи и да је релативно мали фискални 
дефицит у првом тромесечју умањио потребу за новим задуживањем државе, тако да су од 
почетка 2016. углавном само рефинансирани доспели дугови, али и указао да је дуг смањен 
захваљујући недавном слабљењу америчког долара. 
"Напомињемо да званични подаци о величини дуга опште државе у процентима БДП-а на 
почетку године потцењују стваран ниво релативне задужености земље, зато што Министарство 
финансија садашњи ниво дуга пореди с будућим и већим БДП-ом који је прогнозиран за 2016. 
годину и самим тим још није остварен", пише у извештају. 
Фискални савет сматра да је коректно да се тренутни ниво јавног дуга ставља у однос с текућим 
БДП-ом, тј. БДП-ом који је заиста остварен у последња четири квартала, што је и међународна 
пракса."На овај начин избегава се нагли и нереалан пад јавног дуга у процентима БДП-а 
почетком године и добија реалнија слика о кретању укупне задужености земље", наводи Савет. 
Примера ради, објашњавају, иако је у првом тромесецју 2016. забележено релативно скромно 
смањење јавног дуга у еврима, око 300 милиона, према методологији Министарства финансија 
јавни дуг до краја марта смањен је за огромна четири процентна поена, са 77,3 одсто БДП-а на 
крају 2015. на око 73,5 одсто крајем марта. Медутим, кад јавни дуг ставимо у однос с текућим 
БДП-ом видимо да је његово смањење у посматраном периоду било је знатно мање, што боље 
одговара стварности – са 77,3 одсто БДП-а у децембру на око 76 одсто БДП-а у марту ове 
године. 
Извршење буџета боље од плана, али... 
Извршење буџета опште државе у првом тромесечју 2016. је приметно боље од плана, објавио 
је данас Фискални савет у свом извештају о фискалним кретањима у првом кварталу, 
процењујући да би буџетски дефицит у првом тромесечју могао да износи само 15 милијарди 
динара. 
Основни разлог за повољнији фискални резултат од очекиваног у прва три месеца јесте 
побољшање наплате већине најиздашнијих пореских прихода (доприноси, ПДВ, акцизе...), 
наводи Фискални савет и додаје да верује да би то могао да буде трајнији и одржив тренд. 
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"Добро је и то што су укупни расходи државе углавном држани под контролом, а као позитиван 
помак издвајамо и надпросечно велико извршење јавних инвестиција за овај период године. 
Узимајући све то у обзир, текућа фискална кретања од почетка 2016. године можемо оценити 
као задовољавајућа". 
Фискални савет, међутим, сматра да је лоше то што се реформски и средњорочни аспект 
оздрављења јавних финансија Србија и даље не спроводи по плану, а то је, како наводи,  
најважнија планирана мера фискалне консолидације у средњем року.После великог суфицита 
у јануару, фебруарски дефицит и прелиминарни подаци о извршењу републичког буџета у 
марту, према прогнози Савета, укупан дефицит опште државе у првом тромесечју могао би да 
износи око 15 милијарди динара. 
У извештају се подсећа да планирани дефицит опште државе у 2016. износи 164 милијарде 
динара, а у прва три месеца обично се оствари нешто преко 20 одсто годишњег дефицита - што 
би одговарало мањку у буџету до краја марта од око 35 милијарди динара.Међутим, како 
истичу из Фискалног савета, остварени дефицит је добрим делом знатно мањи од очекиваног 
услед дејства неких једнократних чинилаца. 
Наиме, у јануару је извршена једнократна уплата непореских прихода од 12,8 милијарди  
динара, а уз то се у првом тромесечју нису десила планирана отпуштања у општој држави, што 
би коштало буџет око 4,0 милијарде динара за отпремнине, указују се у извештају. 
"Имајући у виду да је утицај ових чинилаца на смањење годишњег дефицита у 2016. 
највероватније само привремен, њиховим искључивањем долазимо до закључка да фискална 
кретања суштински не одступају много од плана, а да је дефицит опште државе заправо мањи 
од очекиваног за неколико милијарди динара", оцењује Фискални савет. 
Јавне инвестиције први пут по плану од 2008. 
Теклућа 2016. године је вероватно прва од избијања светске економске кризе у јесен 2008, у 
којој се извршење јавних инвестиција већ у првим месецима одвија у складу с годишњим 
планом, објавио је данас Фискални савет Србије.Позитиван помак у односу на претходне 
године представља раст јавних инвестиција, које су на почетку 2016. извршене у рекордно 
великом износу, наводи Савет у Извештају о фискалним кретањима у првом тромесечју 2016. 
"То представља важан и позитиван помак у односу на претходне године и неопходно је да се 
овај тренд настави и у следећим месецима", додаје се у документу.Капитални расходи опште 
државе у прва два месеца 2016. године износили су 10,6 милијарди динара, што је, како се 
прецизира, више него двоструко повећање у односу на исти период прошле године (5,2 млрд 
динара). 
Међугодишњи раст капиталних расхода последица је убрзавања инвестиционе активности на 
готово свим нивоима власти, констатује Фискални савет."Капитални расходи који припадају 
републичком буџету су повећани за 3,5 милијарди  динара, од чега се 1,8 милијарда динара 
односи на пројектне зајмове којима се финансирају радови на путној и железничкој 
инфраструктури", прецизира се у Извештају. 
Додаје се да су капитални расходи јавних предузећа "Путеви Србије" и "Коридори Србије" 
повећани за 1,2 милијарде динара, док су јавне инвестиције локалног нивоа власти порасле за 
0,8 милијарди. 
Фискални савет је подсетио да је у више наврата оценио да је планирани обим јавних 
инвестиција у 2016. од 2,9 одсто БДП-а "вероватно недовољан, имајући у виду реалне потребе 
Србије", али и да би "њихово извршавање макар у складу с планом било добар први корак ка 
њиховом осетнијем повећању у наредним годинама". 
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Повезан стаж за 5.071 радника 
Аутор:Љ. М. 
 
Влада Србије је почетком прошлог месеца донела нови Закључак о повезивању стажа, којим је 
рок продужен до 31. децембра ове године, на основу којег ће се за одређена предузећа 
обезбедити повезивање стажа осигурања запосленима и бившим запосленима којима 
послодавац није уплатио доприносе за инвалидско осигурање за све године рада. Само у току 
прошлог месеца повезан је стаж за више од 5.071 радника. Укупно је повезано нешто више од 
13.668 година стажа, и за то је из буyета издвојено 840,8 милиона динара. 
Важно је нагласити да ни сада поступак повезивања стажа осигураницима не спроводе они 
појединачно, већ то мора да учини предузеће, односно послодавац који им стаж претходних 
година није уплаћивао. За предузећа у стечају, над којима је тај поступак отворен прошле и ове 
године и у којима је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног 
управника, поступак повезивања стажа спроводи та агенција. 
Иначе, у току прошле године на позив Владе Србије повезан је стаж за свега 7.755 радника. 
 
Покрени се за посао 
Аутор:Е. Дн. 
 
Промоцијом у Привредној комори Србије данас је основано Удружење предузетника „Покрени 
се за посао”, које окупља предузетнике који су у претходних шест година учествовали у 
истоименом програму подршке предузетништву. Реч је о програму коју спроводи невладина 
организација ЕНЕЦА уз подршку компаније „Филип Морис”. Како је речено на конференцији у 
ПКС-у, удружење ће бити отворено за сва микро и мала предузећа која послују на територији 
Србије, а бавиће се унапређењем пословања и побољшањем положаја предузетника и малих 
породичних компанија на домаћем тржишту. 
Министар привреде Жељко Сертић изјавио је том приликом да ће за две до три недеље 
стартовати програми подршке за старт-апове у оквиру Године предузетништва, и додао да је, 
осим 33 програма које је припремила држава, већ пристигло и више од 300 иницијатива као 
подршка идеји, али је стигло и око 100 предузетничких идеја. Када је реч о старт-ап 
програмима, у наредне две до три недеље планирано је да стартује програм који ће се 
реализовати преко Фонда за развој, а који подразумева 30 одсто бесповратних средстава. 
Други програм који ће стартовати у то време биће реализован преко Развојне агенције Србије, 
подразумева 50 одсто бесповратних средстава, а намењен је пре свега младима, женском и 
социјалном предузетништву. Сертић је подсетио на то да је држава у циљу конкретне помоћи 
предузетницима одвојила 16 милијарди динара, што су, како је приметио, огромне паре. Од 
тога је, додао је министар, четвртина, односно 4,4 милијарде, бесповратна помоћ, а велики део 
тог новца намењен је почетницима, женама, социјалном предзетништву. 
Председник ПКС-а Марко Чадеж указао је на то да је тај програм из локалног пресрастао у 
национални и да се може сматрати претечом Године предузетништва. Он је похвалио 
иницијативу НВО ЕНЕЦА и „Филип Мориса”, истичући да је пројекат помогао да се отклоне 
страхови и развије самопоуздање људи да се осмеле на покретање приватног бизниса. 
– Ништа тако добро не подстиче људе да не чекају посао већ да да га стварају као примери 
успешних бизниса – казао је Чадеж. 
Директор корпоративних послова компаније „Филип Морис” за Југоисточну Европу Иван 
Милетић рекао је да оснивање Удружења представља корак напред у развоју идеје „Покрени се 
за посао”. Он је подсетио на то да је идеја заживела у Нишу пре шест година а да је прерасла, 
како је казао, у веома успешан национални програм подршке предузетништву, и то не само 
захваљујући бесповратним средствима за набавку опреме већ и због додатног подстрека, 
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менторства и саветодавне помоћи корисницима програма. 
Млади и жене 
Представник ЕНЕЦА, једног од оснивача Удружења „Покрени се за посао” Миливоје Јовановић 
истакао је да је кроз програм подржано 30 одсто младих и 41 одсто жена предузетница. 
Он је навео да је на тај начин до сада запослено 1.800 људи, а нарочито је програм од користи 
био онима који су стали без посла у транзиционом периоду. 
 

 
 
Отвара се финансијска понуда за куповину Железаре  
Извор:Бета  
 
Финансијска понуда кинеске компаније Хбис за куповину Железаре Смедерево биће данас 
отворена.  
Компанија Хбис је једина која је доставила понуду за куповину Железаре.  Техничка пријава 
Хбиса отворена је 1. априла и по оцени комисије задовољава услове тендера. 
Уколико финансијска понуда Хбиса буде у складу са јавним позивом та компанија ће бити 
проглашена купцем Железаре. 
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 неуспешан, јер 
није стигла ниједна обавезујућа понуда. У Железари је запослено око 5.000 радника. 
 
Порези на минималну зараду као рата кредита 
Аутор:Тања Веселиновић  
 
Треба што више да извозите, јер у Србији не можете наплатити свој производ и рад, поручује 
младима који размишљају да започну власитити посао Филип Радојичић, млади предузетник. 
Филип Радојичић имао је 21 годину када је пре четири године покренуо сопствени посао. 
Помоћу кредита из Фонда за развој купио је сушару, најпре продавао суве шљиве, а сада 
производи и хладно цеђене сокове и џемове. 
Успева и да део производње извезе на руско тржиште, мада како наглашава, тај извоз је више 
ствар случајности него организоване кампање. Да би искуство и знање разменио са другима, 
иницирао је оснивање Удружења младих предузетника, с циљем да омогући младима у бизнису 
да се повежу, дођу лакше до потребних информација и савета, како би се одважили да покрену 
посао. Филип каже да су млади све спремниији да се отисну у свет бизниса, али да се препреке 
на том путу бројне. 
„Није лако доћи до потребних средстава за отпочињање посла, али једно је почети посао, а 
друго развити га и успети. Ако узмете стартуп кредит од 12 хиљада евра који се сада нуде, ваша 
рата на кваратлном нивоу ће бити 80 хиљада динара, а допринос за минималну зараду је 45 
хиљада, где се види да је намет на минималну зараду скоро у висини кредита. Такав порески 
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намер уз бројне парафискалне на локалу, итекако отежавају пословање и опстанак“, наводи 
Радојичић. 
Он каже да не постоји довољно добра комуникација између предузетника и креатора 
економске политике да би се створила најбоља могућа решења и повољан пословни амбијент. 
Радојичић напомиње да од оних који доживе банкрот у пословању, 90 одсто више никада не 
покрене посао, те је зато важно и да они који сада у оквиру године предузетништва добију 
кредите за почетак пословања, успеју у пословним подухватима. 
Највећи потенцијал за развој у Србији Радојичић види у агробизнису, и у ИТ сектору. Поручује 
вршњацима да се окрену пољопривреди, преради воћа и поврћа, јер смо у томе, како каже, 
конкурентни. Ипак, препоручује да сваки предузетник што више својих производа прода ван 
Србије и окрене се извозу. 
У Србији ситуација није баш сјајна, тешко је наплатити свој рад и производе, и треба што више 
извозити. Знам да то није лако, али сваки привредник то себи треба да постави за циљ, каже 
Радојичић. 
 
Фискални савет: Стање у буџету добро, касне отпуштања 
Извор:Бета  
 
Фискални савет Србије је у понедељак саопштио да је на крају првог тромесечја стање буџету 
државе боље него што је било планирано, али да се и даље реформско и средњорочно 
оздрављење јавних финансија не спроводи по плану. 
"Још није отпочело најављено отпуштање прекобројних радника у сектору опште државе, што 
се види на основу веома малих расхода за отпремнине, а то је најважнија планирана мера 
фискалне консолидације у средњем року", истиче се и извештају Фискалног савета. 
Наведено је да је у прва три месеца 2016. године благо побољшана наплата већине 
најиздашнијих пореских прихода (доприноса, ПДВ-а, акциза), што би могао да буде трајнији и 
одржив тренд. 
Процене тог независног тела су да ће укупан дефицит опште државе у првом тромесечју 
износити око 15 милијарди динара, уместо планираног минуса од око 35 милијарди. 
"Остварени дефицит добрим делом знатно је мањи од очекиваног услед дејства неких 
једнократних чинилаца - у јануару је извршена једнократна уплата непореских прихода од 12,8 
милијарди динара, а уз то се у првом тромесечју нису десила планирана отпуштања у општој 
државе, што би коштало буџет око четири милијарде динара за отпремнине", указао је 
Фискални савет. 
Савет је указао да мали фискални дефицит у првом тромесечју умањио је потребу за 
задуживањем и навео да је у том периоду задуженост државе смањена за око 300 милиона евра 
и да сад износи око 24,9 милијарди евра. 
 
Удовички: Влада успешно спровела фискалну консолидацију 
Извор:ФоНет  
 
Влада Србије је успешно спровела фискалну консолидацију и смањила трошкове у јавном 
сектору, изјавила је министарка Кори Удовички и оценила да се сада поставља најтеже питање 
- како реформе у јавном сектору, пре свега здравству и образовању, ускладити са плановима 
развоја Србије.  
Који су нам приоритети у здравственом систему и зашто је код нас тако висока смртност од 
канцера дојке, где то омањује наш здравствени систем? У шта то погрешно улажемо, упитала је 
Удовички на конференцији о одрживом развоју. 
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Удовички сматра да је слична ситуација и у образовању, јер Србија зна да школује кадрове који 
не могу да се запосле у струци. 
Не можемо даље да штедимо ако се не питамо у шта ћемо да улажемо и шта ће нам бити 
приоритети, закључила је Удовички и навела да приоритети зависе од тога какву ће визију 
развоја Србија поставити. 
О одрживом развоју 
На конференцији "Како до одрживог развоја Србије: УН агенда 2030" говориле су и стална 
координаторка УН у Србији Ирена Војачкова Солорано и извршна директорка Фондације за 
отворено друштво Јадранка Јелинчић. 
Солорано је оценила да је Србији потребан дијалог о циљевима одрживог развоја и о начинима 
да се они остваре. 
Од Србије зависи како ће да постави оквир за свој развој, напоменула је Солорано и подсетила 
да је Канцеларија УН у Србији прошле године одржала брифинг за организације цивилног 
друштва о одрживом развоју. 
Јелинчић је указала да одрживи развој не подразумева само раст бруто домаћег производа, већ 
да он укључује и улагање у здравство и образовање и повећање квалитета живота. 
Програм ЕУ за развој заправо стапа питање шта је то што свака од земаља ЕУ треба да уради да 
би убрзала свој развој и да би постала конкурентнија на тржишту, напоменула је Јелинчић 
говорећи о европским интеграцијама Србије.  
 
 
СССС: Не злоупотребљавајте Синдикат у кампањи 
Извор:ФоНет  
 
Савез самосталних синдиката Србије (СССС) саопштио је да појединци и групе 
злоупотребљавају њихов знак и име, упркос томе што су чланови Већа синдиката одлучили да 
се СССС неће укључивати у предизборну кампању. 
У саопштењу се подсећа да су чланови Већа СССС, у складу са својим статутом, једногласно 
усвојили одлуку да се тај синдикат ни на који начин неће укључивати у актуелну предизборну 
кампању. 
У Одлуци је јасно наглашено поштовање права сваког појединца и члана СССС да 24. априла 
гласа у складу са личним убеђењима и проценама, као и право сваке партије да, поштујући 
демократске принципе и моралне кодексе, води предизборну кампању. 
Нажалост, и поред донете и обавезујуће одлуке највишег органа СССС, протеклих дана се 
појединци и групе, злоупотребљавајући знак и име Савеза, јавно политички опредељују и уз то 
упућују позиве и сугеришу грађанима опредељење на изборима, стоји у саопштењу. 
Савез самосталних синдиката Србије оштро осуђује овакве иступе и сугерише таквим 
појединцима да властите политичке амбиције остварују нудећи конкретне програме и 
легитимним путем за њихово промовисање, а никако злоупотребом радничке организације. 
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Синдикално учешће у изборима само у траговима 
Извор: РТС 
 
Изборну трку са политичарима неретко трче и синдикати. Док су поједине синдикалне 
организације у Србији изричито против директног учешћа на изборним листама, друге су 
начелно за то, али изгледа не и у овом изборном циклусу. 
Из штрајкачког одбора у власт - радници ФАП-а, кажу, извукли су поуку из преговора са 
Владом око исплате заосталих зарада. Пут до преговарачког стола у Београду, верују, води 
преко локалне самоуправе у Прибоју. Синдикално-политички циљ 14 кандидата је одбор 
локалне скупштине само за питање ФАП-а. 
Припремила Јелена Терзић  
"Наша прича ће да буде да изнутра локалној самоуправи дамо додатни аргумент да ФАП 
остане", каже Милан Мршевић из Радничког покрета за опстанака ФАП-а. 
Против приватизације - подршку коалицији ДСС-а и Двери потписао је Самостални синдикат 
Телекома из Ниша. Позивају се на чланство у Савезу самосталних синдиката Србије, али им 
овај синдикат припадност одриче. 
"Појединци и групе злоупотребљавају знак и име Савеза самосталних синдиката Србије, упркос 
томе што су чланови Већа синдиката одлучили да се СССС неће укључивати у предизборну 
кампању", наводи се у саопштењу. 
У кампањи нема ни Асоцијације слободних и независних синдиката, иако политички ангажман 
синдикалаца подржавају. Посланица са листе ЛДП-а 2012. године, Ранка Савић у актуелну 
партијску понуду, каже, не верује. 
"Штета је што се губи та могућност да представник синдиката устане и говори о проблемима 
запослених. Желимо такву политичку опцију који ће нам давати наду да нешто мењамо", 
истиче Ранка Савић. 
Парламентарно искуство из редова демократа у прошлом изборном циклусу неће поновити ни 
"Слога". "Независност" је, традиционално, ван изборне трке. 
Синдикално-политичка апатија учинила је сувишним питање да ли је учешће синдиката у 
политици борба за права радника или право њихових представника на фотељу. 
"Раније сте имали ситуацију да мали синдикати иду на листу странака за једно или два изборна 
места, пошто су мењали интензивно партнере, и то се показало неупотребљивим или је њихова 
преговарачка позиција за странке и страначке коалиције слаба. Ови велики су прорачунали да 
не могу да стану ни на једну листу, јер би то било против воље већине чланства", рекао је 
професор Зоран Стојиљковић из УГС "Независност". 
Већина критика синдикалних вођа иде на рачун кокетирања са партијама, упркос званичном 
одсуству са изборних листа. Од питања - кандидат или не, додаје Стојиљковић, важније је да се 
социјални дијалог обнови. 
 
Субвенције за покретање посла, ко не успе - дужан је да врати новац 
Извор: РТС 
 
До 18. априла незапослени могу да конкуришу за средства за самозапошљавање која додељује 
Национална служба за запошљавање. Посебан конкурс отворен је за незапослене Роме. 
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Неопходно је да се прође обука, затим добар бизнис план и валидна документација, али и 
гаранција два жиранта, каже за РТС директор НСЗ Зоран Мартиновић. 
За месец и по дана захтев за субвенцију од 180.000 динара, односно 200.000 колико може да 
добије особа са инвалидитетом, поднело је више од 1.800 незапослених. Међу њима је 37 особа 
са инвалидитетом и 35 Рома. 
Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић рекао је, гостујући у 
Дневнику РТС-а, да је један од важних услова да кандидат прође обуку за развој 
предузетништва. 
"Услов је и да буде на евиденцији Националне службе за запошљавање најмање месец дана пре 
подношења захтева, што не важи за особе са инвалидитетом. Такође је важан и квалитетан 
бизнис план и документација", рекао је Мартиновић. 
Такође, када кандидати стекну право на субвенцију потребно је да имају гаранцију два 
жиранта. 
"Имајући у виду да су ово бесплатна средства, ми мора да имамо одређена средства обезбеђења. 
Сматрамо да су услови одговарајући, реални и да могу да их испуне сви који желе да се баве 
овим послом", рекао је Мартиновић. 
Пракса показује да више од 70 одсто успе да опстане у послу и шест месеци после истека 
уговорних обавеза, а Мартиновић указује на то да су еваулуације показале да је ово један од 
најуспешнијих програма запошљавања. 
"Свакако да један број има обавезу, то јест подлеже механизму за повраћај средстава уколико 
не испуни обавезе из уговора. Не можемо рећи да је тај број висок, али морају да врате средства 
јер су она намењена за програм запошљавања а не за друге облике", каже Мартиновић. 
Свестан је да је за све оне који започињу бизнис неопходно увести и друге мере, како би се 
превазишли почетнички проблеми. 
"Мислим да је држава дала повољне услове, свакако ове године сви који искорите ову 
субвенцију НСЗ имају могућност да запосле нове раднике и да им се рефундира порез и 
доприноси за још два запослена радника", истакао је Мартиновић. 
Што се тиче апела да у првој години почетници буду ослобођени плаћања пореза и доприноса, 
Мартиновић каже да треба размишљати о свим механизмима који би могли да подстакну 
предузетништво. 
"Међутим, они добију субвенцију довољну да у првих годину дана уплате себи порезе и 
доприносе", рекао је Мартиновић. 
Што се тиче делатности, највише бодова доносе производња, занати и услуге. 
"Али нису искључене ни друге делатности, што наравно зависи од броја пријављених лица", 
додаје директор НСЗ. 
Ове године планирано је да се додели 3.510 субвенција за самозапошљавање од чега 160 за 
особе за инвалидитетом. Важно је рећи и то да више запослених може да се удружи и 
конкурише са заједничком идејом, а да свако од њих добије новац. 
 
Има ли спаса за "Галенику"? 
Извор: РТС 
 
Држава је објавила јавни позив за стратешког партнера за "Галенику", а домаће или стране 
компаније које имају приход већи од 50 милиона евра могу да откупе документацију, дају 
депозит од 100.000 евра и поднесу пријаву најкасније до 4. маја. Највећи део дуга држава ће 
замрзнути до окончања стратешког партнерства, пише у огласу.  
Синдикати би радије да им држава отпише дугове и, кажу, тада би кроз класичну продају било 
боље и држави и радницима.   
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Готово две и по деценије тражи се власник, односно решење за "Галенику". Овога пута у понуди 
је четвртина акција компаније. Ко да најмање седам милиона евра, добиће одрешене руке да 
постави пет руководилаца који ће најдуже пет година водити "Галенику". 
"То је оно што нас највише брине, ко ће бити тих пет људи. Инсистираћемо на поштовању 
колективног уговора. Уколико се 'Галеника' на прави начин среди, брзо ће донети профит 
власнику", сматра Зоран Пантелић из синдиката "Независност" те фармацеутске куће. 
Позив је упућен компанијама које немају дуг за порезе и доприносе, приходују годишње бар 50 
милиона евра и имају двоструко вреднију имовину. Поред тога колико су спремни да плате, 
гледаће се и колико су радника спремни да задрже. 
"Очекујемо свеж обртни капитал, повећање производње и задржавање свих запослених, јер у 
'Галеници' нема вишка радника него мањка посла", каже Слободан Радисављевић из 
Самосталног синдиката "Галенике". 
Синдикат истиче да "Галеника" има 120 милиона евра потраживања према веледрогеријама за 
испоручене лекове, али да се много више прича о њиховом дугу од 220 милиона евра. Око 50 
милиона евра су кредити банака, а већи део дуг држави. И она ће та потраживања 
репрограмирати, практично замрзнути до краја стратешког партнерства. 
"То је куповање времена. Веровао бих само ако бих видео један одличан програм развоја, 
освајања нових лекова и новог тржишта. Држава је сама крива за велике проблеме 'Галенике', 
давала је гаранције, постављала управне одборе и уништавала фирму. То је оно што називам – 
скривена рука политике", истиче професор са Института економских наука Божо Драшковић. 
"Галеника" је једно од предузећа у реструктурирању које држава престаје да штити од наплате 
дугова 31. маја. О докапитализацији "Галенике" министар привреде није желео да говори, а 
директор компаније је, сазнајемо, цео дан преговарао са банкама којима дугују.  
 
Јавни дуг за три месеца мањи за 300 милиона евра 
Извор: Бета 
 
На крају првог тромесечја стање у буџету опште државе боље је него што је било планирано, 
али се и даље реформско и средњорочно оздрављење јавних финансија не спроводи по плану, 
саопштио је Фискални савет Србије. Задуженост земље у овом периоду смањена за око 300 
милиона евра. 
Још није отпочело најављено отпуштање прекобројних радника у сектору опште државе, што 
се види на основу веома малих расхода за отпремнине, а то је најважнија планирана мера 
фискалне консолидације у средњем року, додаје се у извештају Фискалног савета. 
Наведено је да је у прва три месеца 2016. године благо побољшана наплата већине 
најиздашнијих пореских прихода, што би могао да буде трајнији и одржив тренд.  
"Добро је и то што су укупни расходи државе углавном држани под контролом и што су за овај 
период године натпросечно велики расходи за јавне инвестиције", навео је Фискални савет. 
Процене тог независног тела су да ће укупан дефицит опште државе у првом тромесечју 
износити око 15 милијарди динара, уместо планираног минуса од око 35 милијарди. 
"Остварени дефицит је добрим делом знатно мањи од очекиваног услед дејства неких 
једнократних чинилаца – у јануару је извршена једнократна уплата непореских прихода од 12,8 
милијарди динара, а уз то се у првом тромесечју нису десила планирана отпуштања у општој 
држави, што би коштало буџет око четири милијарде динара за отпремнине", указао је 
Фискални савет. 
Додаје се да су једино буџетски издаци за набавку робе и услуга благо премашили очекивања, 
али да то још није забрињавајуће. 
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"Релативно мали фискални дефицит у првом тромесечју умањио је потребу за новим 
задуживањем државе, тако да су од почетка 2016. углавном само рефинансирани доспели 
дугови. 
Прелиминарни подаци о стању дуга опште државе на крају марта указују на то да је задуженост 
земље у овом периоду смањена за око 300 милиона евра, са око 25,2 милијарде евра на крају 
прошле године на око 24,9 милијарди евра, искључиво захваљујући недавном слабљењу 
америчког долара", наводи се у извештају. 
 
 

 
 
 
Отварање понуде кинеског Хбиса за Железару 
Извор:Бета 
 
БЕОГРАД - Финансијска понуда кинеске компаније Хбис за куповину Железаре Смедерево 
биће отворена данас. 
Комисија Хбис је једина која се јавила на тендер за продају Железаре и откупила 
документацију. 
Техничка пријава Хбиса отворена је у петак, 1. априла, и по оцени трочлане комисије 
задовољава услове тендера. 
Министарство привреде Србије је одобрило пријаву Хбиса и ту компанију обавестило о датуму 
отварања финансијске понуде. 
Уколико комисија установи да је финансијска понуда у складу са јавним позивом, једини 
понуђач ће бити проглашен купцем, наводи се у саопштењу Министарства привреде. 
Компанија Хбис је раније најављивала да би у Смедереву отворила фабрику шавних цеви у коју 
би уложила око 300 милиона евра. 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 неуспешан, јер није стигла ниједна обавезујућа 
понуда. У Железари је запослено око 5.000 радника. 
 
Јавни дуг за три месеца спао на 24,9 милијарди 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД - Јавни дуг државе у прва три месеца ове године смањен је за око 300 милиона евра, 
показали су прелиминарни подаци о стању дуга опште државе на крају марта, објавио је данас 
Фискални савет у свом извештају о фискалним кретањима у првом кварталу. 
Прелиминарни подаци указују да је јавни дуг са око 25,2 милијарде евра на крају 2015, до краја 
марта спао на 24,9 милијарди. 

16 

 



Фискални савет наводи и да је релативно мали фискални дефицит у првом тромесечју умањио 
потребу за новим задуживањем државе, тако да су од почетка 2016. углавном само 
рефинансирани доспели дугови, али и указао да је дуг смањен захваљујући недавном слабљењу 
америчког долара. 
"Напомињемо да званични подаци о величини дуга опште државе у процентима БДП на 
почетку године потцењују стваран ниво релативне задужености земље, зато што Министарство 
финансија садашњи ниво дуга пореди с будућим и већим БДП који је прогнозиран за 2016. 
годину и самим тим још није остварен", пише у извештају. 
Фискални савет сматра да је коректно да се тренутни ниво јавног дуга ставља у однос с текућим 
БДП, тј. БДП који је заиста остварен у последња четири квартала, што је и међународна пракса. 
"На овај начин избегава се нагли и нереалан пад јавног дуга у процентима БДП почетком 
године и добија реалнија слика о кретању укупне задужености земље", наводи Савет. 
Примера ради, објашњавају, иако је у првом тромесечју 2016. забележено релативно скромно 
смањење јавног дуга у еврима, око 300 милиона, према методологији Министарства финансија 
јавни дуг до краја марта смањен је за огромна четири процентна поена, са 77,3 одсто БДП на 
крају 2015. на око 73,5 одсто крајем марта. Међутим, кад јавни дуг ставимо у однос с текућим 
БДП видимо да је његово смањење у посматраном периоду било је знатно мање, што боље 
одговара стварности - са 77,3 одсто БДП у децембру на око 76 одсто БДП у марту ове године. 
Извршење буџета боље од плана, али... 
Извршење буџета опште државе у првом тромесечју 2016. је приметно боље од плана, наводи 
Фискални савет у извештају, процењујући да би буџетски дефицит у првом тромесечју могао да 
износи само 15 милијарди динара. 
Основни разлог за повољнији фискални резултат од очекиваног у прва три месеца јесте 
побољшање наплате већине најиздашнијих пореских прихода (доприноси, ПДВ, акцизе...), 
наводи Фискални савет и додаје да верује да би то могао да буде трајнији и одржив тренд. 
"Добро је и то што су укупни расходи државе углавном држани под контролом, а као позитиван 
помак издвајамо и надпросечно велико извршење јавних инвестиција за овај период године. 
Узимајући све то у обзир, текућа фискална кретања од почетка 2016. године можемо оценити 
као задовољавајућа". 
Фискални савет, међутим, сматра да је лоше то што се реформски и средњорочни аспект 
оздрављења јавних финансија Србија и даље не спроводи по плану, а то је, како наводи, 
најважнија планирана мера фискалне консолидације у средњем року. 
После великог суфицита у јануару, фебруарски дефицит и прелиминарни подаци о извршењу 
републичког буџета у марту, према прогнози Савета, укупан дефицит опште државе у првом 
тромесечју могао би да износи око 15 милијарди динара. 
У извештају се подсећа да планирани дефицит опште државе у 2016. износи 164 милијарде 
динара, а у прва три месеца обично се оствари нешто преко 20 одсто годишњег дефицита - што 
би одговарало мањку у буџету до краја марта од око 35 милијарди динара. 
Међутим, како истичу из Фискалног савета, остварени дефицит је добрим делом знатно мањи 
од очекиваног услед дејства неких једнократних чинилаца. 
Наиме, у јануару је извршена једнократна уплата непореских прихода од 12,8 милијарди 
динара, а уз то се у првом тромесечју нису десила планирана отпуштања у општој држави, што 
би коштало буџет око 4,0 милијарде динара за отпремнине, указују се у извештају. 
"Имајући у виду да је утицај ових чинилаца на смањење годишњег дефицита у 2016. 
највероватније само привремен, њиховим искључивањем долазимо до закључка да фискална 
кретања суштински не одступају много од плана, а да је дефицит опште државе заправо мањи 
од очекиваног за неколико милијарди динара", оцењује Фискални савет. 
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Спорна изјава Кркобабића 
Аутор: ФоНет 
 
Београд - Удружење синдиката пензионера Србије сматра да је изјава Милана Кркобабића да 
пензионери могу да забораве на пензије ако листа коју предводи Александар Вучић изгуби на 
изборима, најсрамотнија и најпрљавија од свих датих до сада у предизборној кампањи. 
Ово је класично кривично дело обмане, односно дело ширења панике међу грађанима Србије, 
наводи се у саопштењу. 
Мислимо да у оваквом застрашивању бирача има елемената кривичног дела због ширења 
лажних информација, са циљем да се у народу изазове паника и страх, указало је Удружење 
синдиката пензионера Србије.  
 

 
 
Самостални синдикат се неће укључивати у предизборну кампању 
Извор: Бета  
 
Савез самосталних синдиката Србије (СССС) саопштио је данас да се ни на који начин неће 
укључивати у предизборну кампању и да оштро осуђује то што појединци и групе 
злоупотребљавају знак и име тог синдиката и сугеришу грађанима опредељење на 
изборима.  
Како се наводи, одлуку о не укључивању у предизборној кампањи и о поштовању права сваког 
појединца да гласа у складу са личним убеђењима и проценама, једногласно су на седници 
одржаној половином марта усвојили чланови Већа Савеза, поштујући Статут синдиката. 
"Протеклих дана се појединци и групе, злоупотребљавајући знак и име овог синдиката, јавно 
политички опредељују и уз то упућују позиве и сугеришу грађанима опредељење на изборима. 
ШШ оштро осуђује овакве иступе и сугерише таквим појединцима да властите политичке 
амбиције остварују нудећи конкретне програме и легитимним путем за њихово промовисање, 
никако злоупотребом радничке организације, чији ће сваки члан, самостално, донети одлуку 
24. априла", наглашава се у саопштењу синдиката. 
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СИНДИКАТ ПЕНЗИОНЕРА: Србија ће пропасти због таквих као што су 
Кркобабићи 
Извор:Бета 
 
Удружење синдиката пензионера Србије оценило је данас да је изјава председника Партије 
уједињених пензионера Србије (ПУПС) Милана Кркобабића, да пензионери "могу да забораве 
на пензије" уколико листа коју предводи Александар Вучић изгуби на изборима 24. априла, 
"најсрамотнија и најпрљавија од свих предизборних изјава датих до сада". 
"Ово је класично кривично дело обмане, односно дело ширења панике међу грађанима Србије. 
У оваквом застрашивању бирача има елемената кривичног дела због ширења лажних 
информација са циљем да се у народу изазове паника и страх", навело је то удружење 
оценивши да је Србија нормална држава "овакви уцењивачи би требало да одговарају пред 
законом". 
То удружење је саопштило да пензионери не треба да брину, јер ниједан пензионер неће 
изгубити пензије већ да само Кркобабић може изгубити фотељу у Пошти, његов син Кркобабић 
Трећи фотељу у Привредној комори, а њихови трабанти и пајаци фотеље по разним управним 
одборима. 
"Пензије не зависе ни од Српске напредне странке и Вучића, ни од ПУПСА и Кркобабића него 
од привреде, којој и највише прети опасност ако ова власт остане на челу Србије. По Уставу 
Србије, пензије нико не сме да дира, оне су заштићене највишим правним актом ове земље", 
додаје се у саопштењу. 
Удружење синдиката пензионера Србије навело је да власт мора да води рачуна да се пензиони 
фонд уредно попуњава и да санкционише оне послодавце који у ПИО фонд не уплаћују 
доприносе. 
"Србија неће пропасти ако Вучић изгуби, него ако такви као што је Кркобабић наставе да јавна 
предузећа користе за партијско запошљавање", наведено је у саопштењу. 
Кркобабић је 2. априла на предизборној конвенцији у Краљеву рекао да пензионери "могу да 
забораве на пензије" уколико листа коју предводи Александар Вучић изгуби на изборима 24. 
априла и позвао пензионере да "не гласају за ПУПС и његове коалиционе партнере већ за своју 
сигурну пензију". 
 "Та пензија ће бити редовна и сигурна само ако ова партија буде имала довољан број својих 
представника, а коалиција на челу са Александром Вучићем, добије мандат да влада. У 
противном, џаба ћете чекати поштара", казао је Кркобабић. 
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ЕПОХАЛНА ПРОМЕНА: Радни дан у Србији краћи за сат? 
Извор: Вечерње новости 
 
БЕОГРАД - Синдикати широм Европе бију битку да се радна недеља смањи са 40 на 35 сати. Да 
ли би у том случају и радницима у Србији радни дан био краћи? 
Представници наших радничких удружења спремни су да подрже ту иницијативу и сматрају да 
би то "био позитиван корак ка превазилажењу незапослености". 
Душко Вуковић, потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије, сматра да би 
послодавци у Србији требало да поштују најпре овдашње законе који прописују радну недељу 
од 40 сати. 
"Мислим да би скраћивањем на 35 сати један број незапослених успео коначно да добије посао. 
Међутим, ово је време првобитне акумулације капитала, транзиције, наше друштво је у сталној 
кризи, све се одлаже за период када ћемо бити богатији, а у ствари, то су само уски тајкунско 
политички интереси", каже Вуковић. 
Према његовом мишљењу, требало би се извући из сталне демагогије да ми морамо да радимо 
више и да нисмо довољно богати да радимо мање од осталих. 
"Ако су такву иницијативу покренула друштва из Европе, заједнице којој тежимо, онда је 
нормално да је подржимо. Овако идемо ка робовласничким односима, где се онемогућава 
цивилизацијска тековина осам сати рада. Мислим да је без изузетака треба увести у свим 
секторима", каже Вуковић. 
Економисти верују да ће мање радних сати изазвати већу пражњу радне снаге и запосленост. 
Осим тога, терање запослених да раде превише доводи не само до умора и стреса, већ и до 
чешћих грешака и повреда, а продуктивност пада. 
Истраживања су показала да они које свакодневно раде по 11 сати имају двоструко већи ризик 
од депресије и болести срца. Предлог је да тамо где је радно време већ скраћено пословна 
седмица буде још краћа и да износи 32 часа. 
Ивица Цветановић, председник Конфедерације слободних синдиката Србије, објашњава да, 
примера ради, у Француској већ постоји радна недеља од 35 сати, али да она траје у ствари 
много више. Међутим, сваки сат преко се плати, док код нас, и када послодавац хоће да призна 
прекорачење сатнице, он то не изражава у новцу, него у слободним данима, што није по закону. 
"Највећи наш проблем је непоштовање важећих прописа, нарочито у банкарском сектору, а то 
је масовна појава и код већине приватника", каже Цветановић. 
"Реално је и у Србији увести 35-часовну радну недељу, јер савремене технологије то 
дозвољавају. Међутим, права радника крше се на сваком кораку. Тако је масовна појава чак и у 
јавном сектору да радници добију службени телефон на који морају да се јаве и после радног 
времена, што наравно није по закону", каже он. 
Има и опречних ставова, па су Немци још пре више од деценије доказивали да скраћивање 
радног времена не утиче на запосленост. Њихова радна недеља ипак не прелази 37 сати, док је 
Француска још почетком века донела закон о 35-часовној радној недељи, и он је преживео све 
владе од тада. 
Предлози за смањење радне недеље крећу се од захтева за смањењем радног дана, па до 
захтева за три слободна дана у седмици. Поборници ових захтева тврде да скраћење повећава 
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потрошњу, подстиче производњу и здравствено стање запослених, али и отвара време да се 
радници додатно едукују. Мање сати рада смањује и трошкове у фирми. Осим тога, интернет 
већ дозвољава људима да раде од куће. 
Један од најпознатијих уговора између компаније и запослених на ову тему био је споразум 
између "Волксвагена" и његовог синдиката да се привремено смањи радна недеља на 29 сати 
ради очувања радних места. 
У Великој Британији је 2009. "Бритиш петролеум" понудио запосленима годину одсуства 
уколико пристану на 75 одсто смањења плате. И "Бритиш ервејс", "Форд" и "Хонда" су 
понудили могућност смањења радног времена. Рачуноводствена фирма КПМГ понудила је 
четвордневну радну недељу, што је 86 одсто запослених прихватило. 
Поједине организације иду чак толико далеко да препоручују радикална смањења и постепени 
прелазак на 21-часовну радну недељу. 
Са оваквим радикалним смањењем родитељи би могли да проводе више времена са децом. 
Смањило би се отуђење, људи би се више дружили и бринули једни о другима, смањила би се 
емисија угљеника и пала би потрошња бензина. Друга страна медаље могли би да буду 
повећање сиромаштва и смањење зарада, растући трошкови послодаваца и могуће несташице. 
Крајем шездесетих година прошлог века у бившој Југославији радници су били срећни због 
увођења нерадне суботе, осим прве у месецу. Она је била радна до краја осамдесетих. 
Ивањички "Јавор" био је осамдесетих година једна од најуспешнијих домаћих текстилних 
фирми. Када је у њему уведено шестоипочасовно радно време, уз непромењену норму, 
производња се није смањила. 
Просечно радно време почело је да опада у прошлом веку и до средине столећа опало је скоро 
дупло, због раста продуктивности и притиска синдиката. У Америци је Хенри Форд 1926. 
затварао фабрике аутомобила суботом и недељом. Три године касније, синдикат радника у 
производњи одеће изборио се за петодневну радну недељу. Убрзо се ово раширило и на друге 
професије широм земље. 
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