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ПРОТЕСТ ПЕНЗИОНЕРА "ПУПС ћемо на изборима казнити оловком и 
поднети кривичне пријаве због узнемиравања јавности"  
Извор:Бета  
 
Удружење синдиката пензионера Србије данас је на протесту у Београду позвало пензионере да 
24. априла не гласају за ПУПС и за оне који су им смањили пензије. Они су најавили кривичну 
пријаву против лидера ПУПС-а Милана Кркобабића, јер је својом изјавом да пензионери "могу 
да забораве на пензије", ако листа окупљена око СНС изгуби на изборима, узнемирио јавност. 
Са скупа који је пред око 800 људи одржан на Тргу Николе Пашића, пензионерима је упућен 
позив да не гласају за листу на којој је Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), на 
чијем челу је Милан Кркобабић, који је назван "пензионерским јањичарем". 
Пензионери су носили пароле "Нисмо пристали на смањење пензија", "ПУПС ћемо казнити 
оловком", "Рећи ћемо упс и прескочити ПУПС", "Само наивни верују ПУПС-у", "ПУПС не 
говори у наше име", "Гурате нас у беду" и "Европа за пензионере, пензионери за Европу". 
"Не гласајте за оне који су подржали сраман закон којим су смањене пензије. Не гласајте за 
ПУПС", рекао је данас председник Удружења синдиката пензионера Србије Милорад 
Вујасиновић. 
Он је рекао да ће пензионери, пошто Уставни суд "под притиском власти" не реагује, правду 
потражити пред Европским судом за људска права у Стразбуру, којем ће се обратити поводом 
законског решења о умањењу пензија. 
"Мислимо да је међународни суд правичнији од наше државе која нас је и довела у ту 
ситуацију", казао је Вујасиновић и додао да се нада да ће до 20. априла бити прикупљена сва 
документација за жалбу суду у Стразбуру. 
Он је рекао и да пензионери од новог сазива парламента очекују укидање таквих законских 
решења, као и надокнаду, како је оцењено, незаконито умањених пензија. 
Са скупа је најављено да ће против лидера ПУПС-а бити поднета и пријава због "застрашивања 
пензионера" и навода да пензионери "могу да забораве пензије" ако ПУПС не буде на власти. 
Партија уједињених пензионера Србије је на скупу проглашена најодговорнијом за лош 
положај пензионера и издају интереса најстарије популације. Помињање имена председника 
ПУПС-а Милана Кркобабића и председника Владе Србије Александра Вучића било је 
пропраћено зиждуцима и повицима "лопови, лопови". 
Председник Удружења Милорад Вујасиновић критиковао је одлуку Уставног суда да смањење 
пензија није противуставно, а од наредног скупштинског сазива очекују да пониште закон 
којим је омогућено смањење пензија, као и да се пензионерима надокнади "све што им је 
одузето", те два пута годишње ускладјивање пензија. 
Скупу су присуствовали и представници листе Двери-ДС С Санда Рашковић Ивић, Бошко 
Обрадовић, Драган Маршићанин... 
У име Европске федерације пензионера и старијих особа (ФЕРПА), обратила се генерална 
секретарка Карла Кантона, која је истакла да пензионери заслужују право на достојанствен 
живот, без сиромаштва. 
"Од политичара захтевамо конкретне мере и кораке, не само обећања", казала је Карла 
Кантона. 
Данашњи скуп подржало је и Удружење синдиката пензионисаних војних лица, као и 
Удружење гранских синдиката "Независност". 
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По завршетку скупа пензионери су се одвојили у две колоне, једна је кренула ка Уставном суду, 
а друга ка Радио-телевизији Србије како би, како су навели, издејствовали од јавног сервиса 
објективно и редовно извештавање о положају пензионера у Србији. 
 
Вучић: У реформском процесу важно је заштитити права радника  
Извор:Танјуг  
 
Премијер Александар Вучић данас је председника Аустријског савеза синдиката и 
потпредседника Европске конфедерације синдиката Ериха Фоглара, упознао са мерама 
економских и друштвених реформи које се спроводе у Србији и истакао да је у реформском 
процесу важно заштитити права радника. 
Вучић је позвао лидера Аустријског савеза синдиката да у Србији пренесе искуства и моделе 
примењене током преговора Аустрије о приступању Европској унији, јер је неопходно да и 
синдикати и организације послодаваца буду укључене у преговарачки процес, саопштила је 
владина Канцеларија за сарадњу с медијима. 
Фоглар је нагласио да Аустријски савез синдиката има веома добру сарадњу са синдикатима у 
Србији и изразио спремност да помогне српској Влади, како по питању социјалног дијалога и 
улоге синдиката у процесу европских интеграција, тако и у примени дуалног образовања, који 
Аустрија годинама успешно примењује. 
Оцењено је да тај систем образовања доприноси смањењу незапослености, као и изградњи 
радних навика и предузетничког духа младих. 
Састанку су присуствовали и председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав 
Орбовић и председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Бранислав Чанак. 
 
БЕЗ ОТКАЗА У ЖЕЛЕЗАРИ На шта се све обавезао купац из Кине  
Аутори:С. Вукашиновић, Б. Анђелић  
 
Влада Србије прихватила је понуду кинеске компаније „Хестил“ за приватизацију Железаре 
Смедерево по цени од 46 милиона евра, што је око 300.000 евра више од тражене. 
Компанија "Хестил", иначе, доскора је била позната према енглеској скраћеници ХБИС - Хебеи 
Ирон анд Стеел. 
Поред цене, оно што је за Србију посебно важно је да се кинеска компанија обавезала да нико 
од 5.000 запослених неће добити отказ, потврдили су за „Блиц” министар привреде Жељко 
Сертић, али и председник Самосталног синдиката Железаре Синиша Прелић. 
Плате неће бити мање  
- Сви остају на радним местима и с примањима гарантованим колективним уговором. Дакле, 
плате неће бити смањене, могу само да порасту уколико пословање компаније то буде 
дозволило. Свакако улазимо у мирније и сигурније воде - каже Прелић. 
Инвестиције које су Кинези најавили у наредне две године наговештавају да ће будућност 
радника, али и града бити сигурнија. 
„Инвестиције би требало да буду веће од 300 милиона долара и биће уложене у основна 
средства и инфраструктуру. Највећи део новца биће уложен у галванизацију (поцинковање) за 
грађевинску и ауто-индустрију. На основу пословног плана и тренутних тржишних околности, 
план је да се достигне максимална производња од 2,1 милион тона“, саопштило је 
Министарство привреде. 
Потписивање уговора до краја априла  
Министар привреде раније је најавио да ће уговор бити потписан до краја априла. 
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Иако је ово на први поглед готово завршена прича, да би је заокружила, Србија мора да сачека 
и дозволу Европске комисије. Како незванично сазнајемо, српска делегација ће наредних дана 
обавестити Брисел о понуди коју је кинески инвеститор дао за смедеревску Железару. 
Чека се зелено светло из Брисела  
- Наредних дана Европска комисија биће обавештена о свим детаљима које су Кинези 
дефинисали у својој понуди - од финансија до инвестиција. Њихов фокус посебно су планиране 
инвестиције Кинеза у Смедерево, али и извештај о давању државног новца у Железару од 2012. 
до 1. фебруара 2015. Упозорили су нас да ће, уколико је држава преплатила финансирања 
Железаре, тражити од Кинеза да тај новац врате. Такође траже гаранције да ће на тржиште ЕУ 
из Смедерева бити пласиран само српски челик, а никако не и метал произведен у Кини - каже 
наш саговорник. 
Он додаје да први сигнали који стижу из Брисела показују да ЕК неће имати додатне захтеве. 
- Мислим да они неће бити препрека за приватизацију Железаре, али ипак, треба сачекати 
писану одлуку - каже наш извор. 
Поред зеленог светла из Брисела, да би „Хестил“ коначно преузео Железару, дозволу мора да 
да и служба надлежна за спречавање прања новца. 
ПОВЕЋАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ  
Члан Надзорног одбора Железаре Бојан Бојковић каже да би за годину-две челичана уз 
повољне тржишне услове могла да оствари извоз и до 1,5 милијарди долара годишње. 
„Производња ће одмах бити повећана, мада не још на максимални ниво. А испуњавање 
максималних капацитета можемо да очекујемо за три-четири године. Годишње 1,76 милиона 
тона је више него дупло у односу на тренутни ниво производње“, каже Бојковић. 
 
Америчка делегација похвалила Србију за донете законе из области 
пословања  
Извор:Танјуг 
  
Извршни директор за Европу и Евроазију у Министарству трговине Сједињених Америчких 
Држава Скип Џонс уручио је данас српском премијеру Александру Вучићу "�Мапу пута - 
стратегију развоја економских односа Србије и САД" и оценио да је Влада Србије остварила 
импресиван напредак доношењем сета закона који реформишу пословање. 
Џонс је навео да је међу њима и Закон о раду, и да је од кључног значаја њихова потпуна 
примена, као и транспарентност тендерских процеса и борба против сиве економије и 
корупције, шаопштила је владина Канцеларија за сарадњу са медијима. 
Вучић је упознао америчку делегацију са добрим резултатима фискалне консолидације и 
других економских мера које се предузимају са циљем да се побољша пословно окружење у 
Србији. 
Српски премијер је истакао да ће отварање директне авионске линије "Ер Србије" између 
Београда и Њујорка олакшати контакте пословних људи и тиме значајно допринети јачању 
економских веза Србије и САД. 
Он очекује веће присуство америчких инвеститора, што би значило и преношење радних 
навика и предузетничког духа српским радницима. 
"Мапа пута� - стратегија развоја економских односа Србије и САД" је документ који је 
Министарство трговине САД израдило после посете премијера Вучића Вашингтону, а на основу 
иницијатива изнетих током његових разговора са америчким званичницима. 
У �Мапи пута� се истиче да је потребно да буду оснажене трговинске и друге економске везе 
двеју земаља и због важности српско-америчког партнерства за стабилност и напредак 
региона. 
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Америчка страна сматра да су у Србији значајно побољшани услови за стране инвеститоре и да 
је то разлог што све више компанија из САД разматра могућност инвестирања. 
Зато је спремна да са српском Владом ради на подстицању међусобне трговине и улагања у 
области информационе и комуникационе технологије, енергетике, инфраструктуре, 
производње делова за аутомобилску индустрију, као и здравствене заштите. То подразумева и 
проширење пословања америчких компанија које су већ присутне на српском тржишту, наводи 
се у саопштењу. 
 
Вучић: Ако завршимо продају "Железаре" у Србији ће бити све 
другачије  
Извор:Бета, Танјуг  
 
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да очекује да уговор о продаји "Железаре 
Смедерево" кинеској компанији Хестил (енглеско име Хбис) буде потписан за неколико дана и 
да Европска унија неће имати примедби на уговорене услове продаје. 
- Понуда Хестила (Хбис) је веома добра, надам се да неће бити неких непредвиђених ствари - 
рекао је Вучић новинарима на Аеродрому Батајница. Вучић је објаснио да Брисел тражи да 
држава не субвенционише железаре које имају проблем због ниске цене челика. 
Према његовим речима, једна медитеранска земља је дала 760 милиона евра за своје челичане 
и није добила одговор Брисела. 
- Надамо се да ћемо имати подршку из Брисела и ако завршимо продају "Железаре" у Србији 
ће бити све другачије - казао је Вучић. 
Прихваћена понуда "Хбиса" за Железару; Вучић новинарима: Добре вести, сутра вас водим на 
ручак  
Он је додао ће успешно пословање "Железаре" имати велики утицај на раст бруто домаћег 
производа (БДП) који ове године може да буде значајно већи од планираних 1,75 одсто, а 
следеће од 3,5 до четири процента, што би Србију приближило стандарду живота у ЕУ. 
Вучић је казао да Хестил планира да у наредне две године у Железару инвестира 980 милиона 
долара, од чега 60 одсто у првој години. 
- Једва чекам да ставимо потпис на уговор о продаји Железаре и после тога могу да идем на 
одмор - казао је Вучић. 
Влада Србије је јуче прихватила понуду Хестила за куповину "Железаре Смедерево" по цени од 
46 милиона евра. 
Та компанија планира да "Железара" достигне максималну производњу од 2,1 милиона тона и 
задржи свих 5.050 радника. 
Циљ инвестиција Хестила од 300 милиона евра у основна средства и инфраструктуру 
"Железаре", како је наведено у понуди, јесте да се постепено модернизује опрема, побољша 
ефикасност, прошири производни програм и унапреди еколошко окружење, а велики значај за 
фабрику ће имати улагање у галванизацију (поцинковање) за грађевинску и ауто индустрију. 
Дуг мањи због курсних разлика, али и добрих резултата  
Премијер Александар Вучић изјавио је данас да је јавни дуг у прва три месеца смањен за 331 
милион евра, већим делом због курсних разлика, али је за 26 милиона евра мањи због доброг 
рада владе. 
- Делом, смањивање јавног дуга има везе и са нашим радом, а то је за 26 милиона евра. То је 
први пут да се дешава, а и успели смо да направимо фискални дефицит од само 8,9 милиона 
евра у истом периоду - рекао је Вучић новинарима. 
Премијер је подсетио да и када је јавни дуг растао није могао да објасни некима да се држава не 
задужује, већ да је долар ојачао у односу на евро, а сада се догађа обрнуто, долар слаби у односу 
на европску валуту, што смањује јавни дуг Србије. 

6 

 

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/vucic-pocetkom-juna-stizu-dva-helikoptera-iz-rusije/3bkfhbm


Говорећи о дефициту у првом кварталу, он је подсетио да је он смањен са 62 милијарде на 8,9 
миллијарди динара. 
- То је одлична вест. А посебно сам задовољан што је Фискални савет први пут рекао да је раст 
буџетских прихода одржив и наплата ПДВ и акциза и све друго. То је нешто што је одлична 
вест за Србију - рекао је Вучић. 
Он је навео да је то важно упрво да бисмо се борили против глади и сиромаштва "до којег су нас 
довели ови стручњаци које многи у Србији подржавају". 
- Њих многи подржавају и они очекују победу на изборима. Видећемо да ли ће се народ 
сагласити. Само још да народ гласа - рекао је Вучић. 
 
Анкета: Највећи ПРОБЛЕМИ грађана су НЕЗАПОСЛЕНОСТ, ЛОШ 
ЖИВОТНИ СТАНДАРД и КОРУПЦИЈА  
Извор:Танјуг 
  
Највећи проблеми грађана Србије су незапосленост, лош животни стандард, али и корупција 
показало је последње истраживање које, у сарадњи са Центром за слободне изборе и 
демократију (ЦеСИД), спроводи Б92. 
Према том истраживању, проблем незапосленост истакло је 41,2 одсто испитаника и то 
највише на југу Србије, док се најмање људи тако изјаснило у Београду, . 
Нешто мање, 34,4 одсто анкетираних је као други највећи проблем навело лос животни 
станард, док је 3,3 одсто испитаника означило корупцију као највећи проблем. 
На питање шта је ова влада најпозитивније урадила, највише испитаника, 28,1 одсто 
одговорило је - ништа, а 16,1 одсто је рекло да не зна. 
Нешто мање од 10 одсто грађана, тачније 9,7 сматра да је то позитиван рад на српској 
инфраструктури, 6,4 одсто сматра да је то борба против корупције, док је за 5,4 одсто 
испитаника навело да је "све позитивно". 
Као најнегативније поступке владе, 16,1 одсто анкетираних навело је да су то смањење плата и 
пензија, без става је 14,5 одсто, да уопште нема негативних ствари, став је 13,3 одсто 
анкетираних, док су отпуштања и незапосленост одговор 7,4 одсто анкетираних грађана, а 
корупција и страначко запошљавање најнегативнији су за 7,3 одсто испитаника. 
Истраживање је рађено телефонским путем на узорку 1.009 особа. 
 

 

 

"Слобода" производи 70% више чаура,"требају свету" 
Извор: Бета 
 
Чачак -- Министар привреде Жељко Сертић изјавио је да је војна индустрија у Србији прошле, 
2015. године извезла робу у вредности од око 300 милиона долара.  
Након отварања новог погона за производњу артиљеријских чаура у компанији "Слобода" у 
Чачку, Сертић је навео да ће држава и даље помагати војну индустрију. 
Он је најавио и да ће у Министарству привреде следеће недеље бити одржан састанак са 
представницима свих војних компанија у Србији на коме ће се разговарати о проблемима са 
којима се те компаније суочавају.  
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"Решићемо питање имовинских односа, помоћи око финансирања свих аспеката који су 
дозвољени наменској индустрији, како би она имала што боље резултате", рекао је Сертић 
новинарима.  
Сертић је још рекао да на светском тржишту постоји велико интересовање, као и потребе за 
производима те компаније.  
Министар привреде је изразио задовољство што је 70 одсто опреме тог погона урађено у 
домаћим фирмама.  
Директор компаније "Слобода" Зоран Стефановић рекао је да је у опремање новог погона 
"Слобода" уложила четири милиона евра и да ће захваљујући том погону бити увећан 
капацитет израде чаура за 70 одсто.  
Према речима директора, компанија тренутно има уговорених послова у вредности од око 130 
милиона долара који ће бити реализовани ове и следеће године.  
Стефановић је додао да ће компанија, у којој тренутно ради 1.700 радника, запослити још око 
100 нових радника на одређено време. 
 
 

 

Пензионери: ПУПС 24. априла казнити оловком  
Извор:Бета 
 
Удружење синдиката пензионера Србије данас је на протесту у Београду позвало пензионере да 
24. априла не гласају за ПУПС и за оне који су им смањили пензије 
Удружење синдиката пензионера Србије данас је на протесту у Београду позвало пензионере да 
24. априла не гласају за ПУПС и за оне који су им смањили пензије. 
Са скупа који је пред око 800 људи одржан на Тргу Николе Пашића, пензионерима је упућен 
позив да не гласају за листу на којој је Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), на 
чијем челу је Милан Кркобабић, који је назван "пензионерским јањичарем". 
Пензионери су носили пароле "Нисмо пристали на смањење пензија", "ПУПС ћемо казнити 
оловком", "Рећи ћемо упс и прескочити ПУПС", "Само наивни верују ПУПС-у", "ПУПС не 
говори у наше име", "Гурате нас у беду" и "Европа за пензионере, пензионери за Европу". 
"Не гласајте за оне који су подржали сраман закон којим су смањене пензије. Не гласајте за 
ПУПС", рекао је данас председник Удружења синдиката пензионера Србије Милорад 
Вујасиновић. 
Он је рекао да ће пензионери, пошто Уставни суд "под притиском власти" не реагује, правду 
потражити пред Европским судом за људска права у Стразбуру, којем ће се обратити поводом 
законског решења о умањењу пензија. 
"Мислимо да је међународни суд правичнији од наше државе која нас је и довела у ту 
ситуацију", казао је Вујасиновић и додао да се нада да ће до 20. априла бити прикупљена сва 
документација за жалбу суду у Стразбуру. 
Он је рекао и да пензионери од новог сазива парламента очекују укидање таквих законских 
решења, као и надокнаду, како је оцењено, незаконито умањених пензија. 
Са скупа је најављено да ће против лидера ПУПС-а бити поднета и пријава због "застрашивања 
пензионера" и навода да пензионери "могу да забораве пензије" ако ПУПС не буде на власти. 
Партија уједињених пензионера Србије је на скупу проглашена најодговорнијом за лош 
положај пензионера и издају интереса најстарије популације. Помињање имена председника 
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ПУПС-а Милана Кркобабића и председника Владе Србије Александра Вучића било је 
пропраћено зиждуцима и повицима "лопови, лопови". 
У име Европске федерације пензионера и старијих особа (ФЕРПА), обратила се генерална 
секретарка Карла Кантона, која је истакла да пензионери заслужују право на достојанствен 
живот, без сиромаштва. 
"Од политичара захтевамо конкретне мере и кораке, не само обећања", казала је Карла 
Кантона. 
Данашњи скуп подржало је и Удружење синдиката пензионисаних војних лица, као и 
Удружење гранских синдиката "Независност". 
По завршетку скупа пензионери су се одвојили у две колоне, једна је кренула ка Уставном суду, 
а друга ка Радио-телевизији Србије како би, како су навели, издејствовали од јавног сервиса 
објективно и редовно извештавање о положају пензионера у Србији. 
 
 
Потписивање уговора о продаји Железаре за неколико дана  
Извор:Бета 
 
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да очекује да уговор о продаји Железаре 
Смедерево кинеској компанији Хестил буде потписан за неколико дана  
БЕОГРАД - Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да очекује да уговор о продаји 
Железаре Смедерево кинеској компанији Хестил буде потписан за неколико дана и да 
Европска унија неће имати примедби на уговорене услове продаје. 
"Понуда Хестила је веома добра, надам се да неће бити неких непредвиђених ствари", рекао је 
Вучић новинарима на Аеродрому Батајница. 
Вучић је објаснио да Брисел тражи да држава не субвенционише железаре које имају проблем 
због ниске цене челика. 
"Једна медитеранска земља је дала 760 милиона евра за своје челичане и није добила одговор 
Брисела. Надамо се да ћемо имати подршку из Брисела и ако завршимо продају Железаре у 
Србији ће бити све другачије", казао је Вучић. 
Он је додао ће успешно пословање Железаре имати велики утицај на раст бруто домаћег 
производа (БДП) који ове године може да буде значајно већи од планираних 1,75 одсто, а 
следеће од 3,5 до четири процента, што би Србију приближило стандарду живота у ЕУ. 
Вучић је казао да Хестил планира да у наредне две године у Железару инвестира 980 милиона 
долара, од чега 60 одсто у првој години. 
"Једва чекам да ставимо потпис на уговор о продаји Железаре и после тога могу да идем на 
одмор", казао је Вучић. 
Влада Србије је јуче прихватила понуду Хестила (енглеско име Хбис) за куповину Железаре 
Смедерево по цени од 46 милиона евра. 
Та компанија планира да Железара достигне максималну производњу од 2,1 милиона тона и 
задржи свих 5.050 радника. 
Циљ инвестиција Хестила од 300 милиона евра у основна средства и инфраструктуру 
Железаре, како је наведено у понуди, је да се постепено модернизује опрема, побољша 
ефикасност, прошири производни програм и унапреди еколошко окружење, а велики значај за 
фабрику ће имати улагање у галванизацију (поцинковање) за грађевинску и ауто индустрију. 
Запосленима у Железари биће исплаћиване зараде и друге бенефиције које су до сада имали, 
регулисане постојећим колективним уговором. 
Уговор о продаји Железаре биће потписан по прибављању мишљења службе надлежне за 
спречавање прања новца, у складу са Законом о приватизацији. 
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Хестил је највећи произвођач челика у Кини који има годишњи производни капацитет од 50 
милиона тона. Група поседује 37 високих пећи, међу којима 23 високе пећи имају капацитет 
преко 1.000 кубних метара, и у 2015. години је произвела 47,8 милиона тона челика. 
Запошљавају више до 120.000 радника. 
 
Борислав Боровић: Шта би донела развојна банка?  
Аутор:Борислав Боровић, Форум независних економиста  
 
Србија од 2000. године има крајње редукован финансијско-банкарски сектор, који се састоји од 
НБС и мреже искључиво комерцијалних банака 
СРБИЈА од 2000. године има крајње редукован финансијско-банкарски сектор, који се састоји 
од НБС и мреже искључиво комерцијалних банака.  
Не постоје банке са специјализованим пословима подређене одређеним гранама (у Европи 
једино код нас) као што су аграрна, хипотекарна, инвестициона, извозна или, на пример, 
државна развојна банка.  
То озбиљно угрожава функционисање привреде, јер основни задатак банака је концентрација 
капитала и помоћ привреди (и грађанима) уз пристојну добит за извршене услуге. 
У Србији је ствар обрнута, па је добит банака сразмерна губицима привреде. Зато је, за почетак, 
оснивање државне развојна банке Србије преко потребна операција. 
Иначе, тренутно у свету развојну банку имају преко 40 земаља (у Европи готово све земље), а 
исте послове раде још и више од 20 регионалних банака и 10 фондова (извор ПКС). Основни 
задатак ДРБ би био подстицање развоја привреде Србије.  
И то преко кредитирања привреде, осигурања извоза од политичких и комерцијалних ризика 
издавањем гаранција, финансирање инфраструктурних пројеката од државног значаја... Али и 
локалних самоуправа и посебно развој аграра као стратешке гране Србије у будућем периоду. 
ДРБ би морала и да има и саветодавну мисију и давање логистичке подршке привреди у циљу 
јачања њене конкурентности. То би била својеврсна спона предузетничких идеја и њихове 
финансијске реализације. 
Пре оснивања државне развојне банке, морао би се донети закон о државној развојној банци, 
пошто садашња легислатива и Закон о банкама нису уредили ову област. Он би ближе уредио 
оснивање, функционисање и даљи рад ДРБ, са акцентом на обезбеђење независности 
менаџмента и управе банке, нарочито код кредитног одлучивања, где би се елиминисала 
супремација политичких над економским критеријумима пословања банке. 
Пословање ДРБ не би било на чисто комерцијалним принципима, а успех се не би мерио 
искључиво оствареном добити, већ дугорочним доприносом јачању друштвене заједнице преко 
пројеката које би подржавала. Ипак, остварени профит би се делом реинвестирао у повећање 
кредитног потенцијала банке, а делом у проширење броја потенцијалних корисника кредита. 
Поштанска штедионица као банка у државном власништву са солидним почетним кредитним 
потенцијалом можда би могла бити право решење као основ формирања ДРБ, 
трансформисањем Штедионице у ДРБ (опција са Српском банком је, по мом мишљењу, 
погрешна из више разлога...) посебно у светлу велике мреже филијала у Србији, јер би се тиме 
повећала доступност за потребним кредитима предузећима и компанијама из свих делова 
земље. У каснијој фази би било неопходно отворити и филијале у иностранству, у циљу 
сервисирања потреба наших извозника.  
ДРБ би давала знатно повољније кредите од комерцијалних (што, наравно, не би био проблем у 
ситуацији зеленашких камата комерцијалних, већином, страних банака), а имала би и друге 
предности за кориснике ... 
Од повећања ликвидности предузетника преношењем ризика пословања на банку, односно 
државу, уклањањем валутног ризика (кредити би били искључиво у домаћој валути), као и 
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давањем банкарских гаранција и осигурањем послова. Садашњи Фонд за развој Србије, као и 
Гаранцијски фонд, били би реинтегрисани у новоосновану ДРБ, јер би она свакако ефикасније 
и професионалније управљала државним средствима од постојећих фондова. 
Кредитни и гарантни потенцијал ових фондова би такође требало да буду преусмерени у ДРБ. 
Будући да то вероватно не би био довољан кредитни потенцијал, чак и уз придружени 
потенцијал Поштанске штедионице, неопходно је наћи и друге изворе.  
Како су камате на светском финансијском тржишту на историјском минимиму, потребан 
капитал би се обезбедио из кредитних линија међународних финансијских институција и 
кредита других држава. Наравно и из средстава из буџета намењених капиталним 
инвестицијама али и издавањем обвезница са гаранцијом државе. 
Посебан извор би био емитовање динара из примарне емисије, на основу чињенице 
недопустиво ниског нивоа монетизације, односно недостатака новчане масе. Оваква емисија не 
би изазавала никакве потресе ни инфлацију, јер би била у корелацији са растом БДП, али тако 
да раст новчане масе буде много бржи од раста БДП све до успостављања коначног 
равнотежног нивоа.  
Подсетићу да је новчана маса која недостаје у Србији око 13 милијарди евра у динарима ако 
посматрамо упоредиве економије и корелацију величине масе и БДП, који нигде није испод 
50%, а код нас је испод 15% (5 милијарди наспрам 31 милијарде, колико износи БДП). 
Задатак развојне банке био би и финансирање пројеката инфраструктуре од националног 
значаја, који не доносе директан профит и нису интересантни приватном сектору, као што је 
изградња непрофитних станова у руралним и неразвијеним подручјима, регулација река и 
обалоутврда итд...  
 
 

 
 
 
Све више послодаваца уплаћује доприносе за запослене 
Аутор: Ј. Петровић-Стојановић 
 
Од 15. марта до јуче 13.000 послодаваца у Србији предало М4 образац електронским путем што 
је 10 пута више него лане у исто време 
Александар Вулин, министар рада, обишао је јуче београдску филијалу Фонда ПИО и уверио се 
да су шалтери на којима се предају М4 обрасци, празни, јер од 15. марта послодавци 
електронским путем могу да достављају потврде о исплати зарада и уплати доприноса за своје 
запослене. 
– Од средине марта до јуче више од 13.000 послодаваца предало је електронским путем М4 
образац, док је у исто време пре годину дана, када ова услуга није постојала, потврду предало 
само 1.300, односно десет пута мање. То најбоље показује колико овај сервис олакшава посао 
власницима фирми – рекла је Драгана Калиновић, директор ПИО фонда. 
Упитана шта за запослене значи електронска предаја М4 обрасца, Калиновићева каже, да 
овако радници сваког месеца могу да провере уплате својих доприноса од којих им сутра 
зависи и пензија, док је раније то могло само на крају године. 
Последњи рок за предају М4 обрасца је крај априла, с тим што се претходних година тај рок 
стално продужавао због гужви, али сада се очекује да ће цео посао бити завршен пре законског 
рока, додала је Калиновићева. 
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 На питање како коментарише јучерашњи скуп Удружења синдиката пензионера Србије, 
Александар Вулин, министар рада, каже, да је то политички скуп где ће се заједно наћи ДС и 
ДСС-Двери мислећи да могу нешто лоше да ураде влади и премијеру. 
Вулин очекује да ће, захваљујући овој новини, бити повећан број оних који уредно пријављују 
своје раднике и да ће то утицати и на бољу наплату доприноса која је већ сада већа за 2,5 одсто 
у односу на план. 
– То је још један доказ да се привреда полако опоравља. Инспекција рада има добре резултате, 
повећан је број радних места, уведене су и поједине олакшице послодавцима – објаснио је 
министар. 
На питање да ли је већа уплата доприноса резултат тога што је више радника из сиве зоне 
пребачено у легалне токове, или се више њих први пут запослило, он је рекао да има и једног и 
другог, додавши да су послодавци схватили да се не исплати варати државу, јер ће пре или 
касније стићи нека инспекција. 
За последњих месец дана, од када је потврђено да је продужен рок за повезивање стажа, 
пријављено је 5.793 радника, рекао је Вулин. 
Право на то имају запослени и бивши запослени у фирмама које су у процесу приватизације, 
предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, 
стечајним дужницима над којима је стечај отворен 2015. и 2016. године. 
– Што се тиче војних пензионера у продуженом року се пријавило више од 2.000 нових 
пензионера, док се још 930 договорило о вансудском поравнању – каже Вулин. 
Када су пензионери схватили да држава држи реч и исплаћује заостала дуговања искористили 
су ове повољности, закључио је он. 
 
 

 
 
Нема субвенција без два жиранта 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Незапослени који су на евиденцији Националне службе за запошљавање могу до 18. априла 
конкурисати за новац за самозапошљавање који додељује та државна служба.  
Може се добити 180.000 динара, односно 200.000 за особе с инвалидитетом, а сви незапослени 
који добију тај наменски новац имају обавезу да прођу обуку за развој предузетништва, али и 
да испуне неколико битних услова без којих то право не могу остварити. 
– Услов за добијање тих пара је да су на евиденцији незапослених најмање месец дана пре 
подношења захтева, што не важи за особе с инвалидитетом – објашњава директор Националне 
службе за запошљавање Зоран Мартиновић. – Услов је и квалитетан бизнис-план и 
документација. Важно је додати и да кандидати који стекну право на субвенцију морају имати 
гаранцију два жиранта. Имајући у виду да су то бесплатна средства, морамо да имамо одређена 
средства обезбеђења. Сматрамо да су услови одговарајући, реални и да их могу испунити сви 
који желе да се баве неким послом. 
Незапосленима који би желели да кроз ове мере дођу до радног места ипак највећи проблем 
представља проналажење жираната. Јер, у овим неизвесним економским условима где нико 
никоме не може гарантовати редовну плату и стално радно место, осим можда у државним 
службама, запослени нерадо пристају на то да било коме буду жиранти јер су свесни тога да би 
могли бити ти који враћају главницу уколико корисник пропадне. Поготово је страх 
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потенцијалних жираната порастао после недавно објављених података да има око 80.000 
јамаца који су кредите гарантовали пријатељима, кумовима, рођацима, а они их нису уредно 
враћали па су сада њима стигли на наплату. 
Објављен је и податак да је тренутно на суду око 2.300 жираната од којих банке траже да 
намире заостале обавезе туђих кредита за које су били гарант. Да зло буде веће, банке имају 
могућост да запосленом жиранту ставе забрану на плату, односно да му сваког месеца узму две 
трећине плате све док не исплати дуг онога чији жирант је био. 
Мада је јасно да је данас тешко наћи жиранта – а овде је услов два – који ће гарантовати 
незапосленом да ће успети у бизнису који започиње, држава ипак мора да се обезбеди у случају 
да новац додељен за самозапошљавање не буде искоришћен како треба или не доведе до циља 
због којег је и дат, а то је радно место. Први човек НСЗ-а истиче да пракса показује да више од 
70 одсто незапослених који користе тај новац за самозапошљавање успе да опстане у послу и 
шест месеци после истека уговорних обавеза. 
– Свакако да известан број има обавезу, односно подлеже механизму за повраћај средстава 
уколико не испуни обавезе из уговора. Не можемо рећи да је тај број висок, али паре морају да 
врате јер су намењене за програм запошљавања, а не за друге облике – каже Мартиновић, 
додајући да се показало да то јесте један од најуспешнијих програма запошљавања. 
Он подсећа на то да је држава ове године свима који користе ту субвенцију НСЗ дала могућност 
да запосле нове раднике и да им се рефундира порез и доприноси за још два запослена. 
Подсећа и на то да највише бодова за добијање новца за самозапошљавање имају незапослени 
који понуде план који се односи на производњу, занате и услуге. Напомиње и да се више 
незапослених може удружити и конкурисати са заједничком идејом, а да свако од њих добије 
новац. 
Шанса за 160 особа с унвалидитетом 
За ову годину планирано је да се додели 3.510 субвенција за самозапошљавање, од чега 160 за 
особе с инвалидитетом. За све њих заједничко је да, уколико не успеју да од добијеног новца 
покрену посао и себи створе радно место, имају обавезу да га врате држави, односно 
Националној служби за запошљавање која им га је и доделила. 
 
 

 
 
Протест пензионера: Казните ПУПС на изборима 
Извор: Н1  
 
Удружење синдиката пензионера Србије и Удружење синдиката пензионисаних војних лица 
организовало је данас протест на Тргу Николе Пашића у Београду, како би скренули пажњу на 
све тежи материјални положај најстарије популације. Иако најављено као нестраначко 
окупљање, на протесту пензионера појавили су се и учесници предстојећих избора. 
Позвали су пензионере да 24. априла не гласају за ПУПС и за оне који су им смањили пензије. 
Са скупа, на којем је било неколико стотина људи, пензионерима је упућен позив да не гласају 
за листу на којој је Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), на чијем челу је Милан 
Кркобабић, који је назван "пензионерским јањичарем". 
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Пензионери су носили пароле "Нисмо пристали на смањење пензија", "ПУПС ћемо казнити 
оловком", ; "Рећи ћемо упс и прескочити ПУПС", "Само наивни верују ПУПС-у", "ПУПС не 
говори у наше име", "Гурате нас у беду" и "Европа за пензионере, пензионери за Европу". 
"Не гласајте за оне који су подржали сраман закон којим су смањене пензије. Не гласајте за 
ПУПС", рекао је данас председник Удружења синдиката пензионера Србије Милорад 
Вујасиновић. 
Он је рекао да ће пензионери, пошто Уставни суд "под притиском власти" не реагује, правду 
потражити пред Европским судом за људска права у Стразбуру, којем ће се обратити поводом 
законског решења о умањењу пензија. 
"Мислимо да је међународни суд правичнији од наше државе која нас је и довела у ту 
ситуацију", казао је Вујасиновић и додао да се нада да ће до 20. априла бити прикупљена сва 
документација за жалбу суду у Стразбуру. 
Он је рекао и да пензионери од новог сазива парламента очекују укидање таквих законских 
решења, као и надокнаду, како је оцењено, незаконито умањених пензија. 
Са скупа је најављено да ће против лидера ПУПС-а бити поднета и пријава због "застрашивања 
пензионера" и навода да пензионери "могу да забораве пензије" ако ПУПС не буде на власти. 
Партија уједињених пензионера Србије је на скупу проглашена најодговорнијом за лош 
положај пензионера и издају интереса најстарије популације. Помињање имена председника 
ПУПС-а Милана Кркобабића и председника Владе Србије Александра Вучића било је 
пропраћено зиждуцима и повицима "лопови, лопови". 
У име Европске федерације пензионера и старијих особа (ФЕРПА), обратила се генерална 
секретарка Карла Кантона, која је истакла да пензионери заслужују право на достојанствен 
живот, без сиромаштва. 
"Од политичара захтевамо конкретне мере и кораке, не само обећања", казала је Карла 
Кантона. 
Данашњи скуп подржало је и Удружење синдиката пензионисаних војних лица, као и 
Удружење гранских синдиката "Независност". 
По завршетку скупа пензионери су се одвојили у две колоне, једна је кренула ка Уставном суду, 
а друга ка Радио-телевизији Србије како би, како су навели, издејствовали од јавног сервиса 
објективно и редовно извештавање о положају пензионера у Србији. 
 
Мање запослених у јавној управи - мањи и трошкови 
Аутор:Марија Комазец 
 
Смањење дефицита је приоритет српске владе у сређивању јавних финансија и заустављања 
раста јавног дуга. Стручњаци кажу - јавни дуг је последица, а дефиицит узрок, односно 
трошимо ли више него што зарадимо. Да би трошкови били трајно смањени, неопходно је и 
смањити број запослених у државној управи. Та реформа међутим, не иде по плану. 
Колико је запослених у јавном сектору вишак? У последње две године, помињани су разни 
бројеви. Министарска државне управе Кори Удовички каже да је смањење броја државних 
чиновника дуготрајан посао, који се мора урадити са хируршком прецизношћу. 
Према последњим подацима у јавном сектору на неодређено време ради 514.573 људи. До 2018. 
године тај број треба да се смањи за 75 хиљада. 12 хиљада државних службеника већ има 
стечене услове за пензију. То значи да би сваке године из јавне управе требало да оде око 20 
хиљада запослених. 
Према подацима минстарства државне управе, ове године отказе треба да добије 14.512 људи, 
ако не рачунамо запослене у локалним самуправама. Тај план који треба да донесе трајно 
смањење дефицита је преамбициозан и није успео ни другим државама, наводе у Фискалном 
савету. 
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"Сада смо имали ово планирано у фебруару отпуштање око 9.000 људи, видели смо да се то 
није десило. Очигледно је да се тај план не изводи као што је планирано и очигледно је да 
нећемо моћи да очекујемо смањење дефицита по том основу", наводи члан Фискалног савета 
Србије Никола Алтипармаков. 
Министар финансија Душан Вујовић, међутим, каже да од буџетом зацртаног смањења 
дефицита нема одступања. Не прецизира које би могле да буду алтернативне мере уштеде, ако 
рационализација у јавном сектору не буде окончана по плану. 
"Ми смо планирали рационализацију и она мора да се оствари, а други начини су онда 
прекорачење. Не знам шта да вам кажем, или ћу ја или неко други разговарати о прекорачењу. 
То су тешке теме", каже Вујовић. 
У решавању тешких тема, мисле у фискалном савету, помогла би боља наплата пореза и 
сузбијање сиве економије, које би замениле део уштеда планираих отпуштањем у јавном 
сектору. 
 
Кинези на прагу Железаре, може ли ишта да поквари посао? 
Аутор:Војислав Стевановић 
 
Хоће ли премијер Србије Александар Вучић коначно отићи на годишњи одмор? Како каже, то 
сада зависи од финализације уговора о продаји Железаре. Према досадашњим изјавама, посао 
је готово сасвим уговорен. Може ли, у самом финишу, ипак нешто да стане на пут продаји 
смедеревске челичане кинеским партнерима. 
После неколико великих неуспешних приватизација, изгледи да Влада укњижи једну успешну 
велику продају су велики. Кинески Хестил на прагу је куповине смедеревске 
железаре. Понуђени услови, за премијера су изузетни. 
“Ако све прође како треба, требало би да буде инвестиција од готово 980 милиона евра за две 
године, 60 одсто у првој и 40 одсто у другој години. То је како бих вам рекао, што би деца 
говорила: 'Сан снова'", није крио Вучић задовољство. 
И грађани Смедерева са којима је разговарала екипа телевизије Н1 су обрадовани, иако мање 
усхићени: 
“Овог пута је 'дај шта даш', јер нико се други није јавио.” 
“Зависи ко купи Железару, зависи каква продаја, зависи ко купи и под којим условима.” 
“Кад сам чула мени је добра вест.” 
“Ја сам некад монтирао ту Железару у своје време. Ово што видите овде је вероватно из тих 
средстава издвојено да се изгради.” 
“Не знам, не пратим толико искрено ТВ.” 
Целу продају међутим, пажљиво прати и Европска унија. У Делегацији ЕУ нису 
желели да коменатришу трансакцију. 
У Србији нико не очекује да ће ЕУ стати на пут овој трансакцији. У Европи очекују да Србија 
испоштује све њене стандарде на шта се у крајњем случају сама и обавезала. 
Познато је, међутим, да ЕУ инсистира пре свега на транспарентности процедуре, али и на 
строгој контроли државне помоћи. Европа, бар декларативно, не дозвољава да се субвенцијама 
крпе мањкови настали због ниске цене ћелика у свету. 
Економски саветник у Влади Србије Владимир Круљ каже да не постоји ништа што треба да се 
аминује, јер је Србија имала отворени канал комуникације у целом поступку. 
“То значи и кад је дошао уговор о менаџемну и сад. На крају крајева, Европској комисији је јако 
битно да се одређена приватизација као што је ова, одвијају на прави начин, који је погурати 
раст. Сама процедура и сам канал комуницирања је био отворен и подржан у целом периоду, 
тако да не видим ни један разлог да тако не би било до краја”, уверен је Круљ. 
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Мање отворен је пут до информација у шта кинески партнер планира да улаже. У Смедереву 
само претпостављају о чему може да буде реч. Насупрот томе, синдикати сматрају да су услови 
за раднике уговорени. 
“Верујем да би прво била коксара, она је можда и најскупља, фабрика шавних цеви и 
поцинкаоница. То је оно што видимо као инвестицију. Сигурно да има и других инвестиција. 
Да ли је то агломерација или неки други погон. Верујемо да ће те инвестиције заиста да дођу”, 
каже Саша Чолић из АСНС-а Железаре. 
“Све што имају по колективном уговору који је урађен по закону о раду и који је потписан са 
претходним менаџментом важиће и сада, кад кинески послодавци буду преузели фабрику”, 
наводи председник Самосталног синдиказа Железаре Синиша Прелић. 
Према најавама уговор би могао да буде потписан у наредних неколико дана. Премијер 
Вучић већ зна шта ће учинити после тога. “Када будемо ставили тај потпис, онда 
могу да идем на одмор”, рекао је он. 
 
Сертић: Извоз војне индустрије вредан 300 милиона долара 
Извор:Бета 
 
Министар привреде Жељко Сертић изјавио је да је војна индустрија у Србији прошле, 2015. 
године, извезла робу у вредности од око 300 милиона долара.  
Након отварања новог погона за производњу артиљеријских чаура у компанији "Слобода" у 
Чачку, Сертић је навео да ће држава и даље помагати војну индустрију и најавио да ће у 
Министарству привреде следеће недеље бити одржан састанак са представницима свих војних 
компанија у Србији на коме ће се разговарати о проблемима са којима се те компаније 
суочавају.  
"Решићемо питање имовинских односа, помоћи око финансирања свих аспеката који су 
дозвољени наменској индустрији, како би она имала што боље резултате", рекао је Сертић.  
Сертић каже да на светском тржишту постоји велико интересовање, као и потребе за 
производима те компаније. Министар привреде је изразио задовољство што је 70 одсто опреме 
тог погона урађено у домаћим фирмама.  
Директор компаније "Слобода" Зоран Стефановић рекао је да је у опремање новог погона 
"Слобода" уложила четири милиона евра и да ће захваљујући том погону бити увећан 
капацитет израде чаура за 70 одсто.  
Према речима директора, компанија тренутно има уговорених послова у вредности од око 130 
милиона долара који ће бити реализовани ове и следеће године.  
Стефановић је додао да ће компанија, у којој тренутно ради 1.700 радника, запослити још око 
100 нових радника на одређено време.  
 
 

 
 
Протест Удружења синдиката пензионера Србије 
Извор: Танјуг 
 
Представници Удружења синдиката пензионера Србије протестовали су у центру Београда и 
најавили кривичну пријаву против лидера ПУПС-а Милана Кркобабића, јер је, како наводе, 
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својом изјавом да пензионери "могу да забораве на пензије", ако листа окупљена око СНС 
изгуби на изборима, узнемирио јавност. 
Они су позвали пензионере да на изборима гласају по савести, а не за "листу број један", која је 
изгласала закон о смањењу плата и пензија. 
Председник Удружења Милорад Вујасиновић критиковао је одлуку Уставног суда да смањење 
пензија није противуставно, а од наредног скупштинског сазива очекују да пониште закон 
којим је омогућено смањење пензија, као и да се пензионерима надокнади "све што им је 
одузето", те два пута годишње усклађивање пензија. 
Скупу су присуствовали и представници листе Двери-ДСС Санда Рашковић Ивић, Бошко 
Обрадовић, Драган Маршићанин, као и председник Нове странке Зоран Живковић и Владимир 
Павићевић. 
 
Припрема се уговор за Железару, у плану нове кинеске инвестиције  
Извор: РТС 
 
Највећи део посла око продаје Железаре, Влада је завршила са кинеским "Хестилом" и 
припрема потписивање уговора, за шта очекује подршку Брисела. Кинеска компанија најављује 
и три пута веће инвестиције од првобитно планираних 300 милиона долара.  
Поред изградње фабрике шавних цеви у Србији, кинески "Хестил" заинтересован је и за друге 
послове, међу којима је и лед осветљење. Ако све буде по плану, у наредне две године треба да 
инвестирају 980 милиона долара – 60 одсто прве године, а остатак следеће. 
"То је за нас како би деца говорила – сан снова. И зато сам ја веома радостан, помало усхићен. 
И даље чекам док не ставимо тај потпис, када ставимо потпис, онда могу да идем на одмор", 
рекао је премијер Александар Вучић. 
Стручњаци оцењују да је добро то што Железару купује велика кинеска државна компанија која 
има амбициозне планове у Европи. 
Радојка Николић из Бизнис магазина објашњава да они заправо желе пут до централне Европе 
за своје производе од челика, пошто граде и пругу Београд–Будимпешта. 
"Како год, за нас је добро решење да немамо више на буџету Железару", истиче Николићева. 
Премијер Вучић објашњава и да Европска унија не даје унапред одобрења за продају. Због 
ниске цене челика, Унија не дозвољава државне субвенције, што је неколико земаља чланица 
већ прекршило. 
"Ми то не радимо, очекујемо да имамо подршку. Надам се да ћемо имати подршку из Брисела. 
Уколико тај посао завршимо и све буде у реду, онда је све за Србију неупоредиво, неупоредиво 
лакше", рекао је Вучић. 
Подсећа да се привредни амбијент земље поправља, што показује и смањење јавног дуга. То је 
делом резултат курсних разлика, али и, каже, добрих резултата Владе. 
У Влади рачунају да ће стабилан рад Железаре ове године обезбедити раст БДП-а за 1,75 одсто, 
а идуће године од три до четири процента. 
 
Логистичка фирма "Џефко" отворила представништво у Србији 
Извор: РТС 
 
У Србију долази пратећи погоне који производе аутоделове и компоненте, као подршка 
групацији "Пежо - Ситроену", "BMW", "Фијату", "Џенерал Моторсу", али и "Тојоти" и "Форду". 
Већински власник "Џефко" групације су руске железнице које поседују 75 одсто акција, а 
компанија "Пежо" је власник 25 одсто акција. 
После Румуније и Грчке најпреспективније могућности има Србија, кажу у овој логистичкој 
компанији. "Џефко" који учествује у глобалном транспорту у 52 земље и који има 12.000 
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запослених сматра да у Србији може у будућности пронаћи партнере на локалном нивоу који се 
могу и по цени и по квалитету уклопити у светски ланац транспорта. "Џефко" већ ради у једном 
делу "Железница Србије". 
"Свакако да мислимо на 'Фијат' и његову фабрику у Крагујевцу, ми са њима већ сарађујемо. 
Циљ нам је да организујемо снабдевање и одвоз нових аутомобила. У случају договора са 
Руском федерацијом о извозу 'Фијата' за Русију, такође се отварају нове могућности. 
Користићемо ваше реке Дунав и Саву и ако немамо инфраструктуру на коју се можемо 
ослонити, можемо заједно са вашим фирмама правити нове луке и складишта", објашњава 
Лачевар Рубишчев из "Џефко" Србија. 
У привредној комори Србије кажу да долазак овако велике корпорације говори да се привредна 
клима у Србији мења и да ће многе велике корпорације доћи заједно са произвођачима делова 
за аутомобиле. 
"Ту говоримо о сигналу које је послало наше тржиште да се развија ка извозу, да у овом 
сегменту аутомотив који је доминанантан део порфолија ове компаније да и ту очекујемо раст. 
Ова компанија више је него јасно везана за руско тржиште, а постоји потреба наших фирми да 
изађу квалитетно на то тржиште", истиче Вељко Јовановић из Привредне коморе Србије. 
"Џефко" најављује да ће и српске пруге увести у такозвани пут свиле, који иде од Пекинга 
преко Москве до Берлина и којим сада аутомобили из "BMW" дупло јефтније и десет дана 
краће него бродом стижу железницом до клијената у Кини. Пут свиле има крак који од Пиреја 
и Солуна иде преко Београда до Будимпеште и Беча и који је најављен као приоритет наших 
железничара. 
 
Једно предузеће, два директора 
Извор: РТС 
 
Крагујевачки "Шумадија сајам" вероватно је једино предузеће у земљи са два директора. Иако 
шездесетак радника месецима не прима плату, у првом плану је спор око именовања првог 
човека фирме. Обојицу су у року од месец дана поставиле различите скупштине предузећа, чије 
чланове бира Скупштина града.  
Једна фирма, а два директора – један у фотељи, други испред зграде. Иако је донедавни шеф 
угоститељства у "Шумадија сајму" Зоран Недељковић одлуком Скупштине друштва изабран за 
директора, још није преузео функцију. 
"Ја нисам ушао у просторије друштва, зато што ме је приватно обезбеђење зауставило на 
вратима и није ми дало да уђем у свој радни простор. Мислим да су моја права повређена, 
основно право и право на рад", каже Зоран Недељковић. 
На право и закон, позива се и Драган Кубуровић, кога је претходна Скупштина друштва на 
директорско место изабрала 12. фебруара. Одлуке нове Скупштине друштва и именовање новог 
директора не признаје. 
"Они одржавају једну нелегалну седницу, коју нисам ја сазвао, што је супротно Оснивачком 
акту и Пословнику о раду Скупштине друштва. Тада постављају за директора господина Зорана 
Недељковића", истиче Драган Кубуровић. 
Збрка око директорске фотеље почела је раније. Сматрајући да је избор Драгана Кубуровића 
нелегалан, оснивач "Шумадија сајма" Град Крагујевац тражи од Привредног суда увођење 
привремене мере у предузеће.  
Суд то одбија и Кубуровић се, као овлашћено лице, уписује у Агенцији за привредне регистре. 
"Ја могу да прихватим само ако се опет обрате суду и суд каже да господин Кубуровић није 
легално изабрани директор 'Шумадија сајма'. Ја се тог тренутка склањам", наводи Кубуровић. 
"Решење је једно, да се они повуку и ако имају неке тврдње да је то нелегално, да онда 
легалним путем траже своја права", поручује Недељковић. 
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Из градске управе поручују да очекују помоћ МУП-а у спровођењу, како кажу, својих права. На 
заштиту полиције рачуна и Кубуровић због, како наводи, претећих СМС порука. Док борба за 
директорску фотељу траје, "Шумадија сајам" је у блокади, а запосленима се дугује осам плата. 
 
 
Двери и ДСС подржали протест Удружења синдиката пензионера 
Србије 
Извор: Бета 
 
Коалиција Српског покрета Двери и Демократске странке Србије подржала је данашњи протест 
Удружења синдиката пензионера Србије. 
Председник Двери, Бошко Обрадовић, нагласио је да су постајали и други начини да се напуни 
буџет, као што је, на пример, додатно опорезивање страних банака у Србији, а не да се смањују 
плате и пензије. 
 
ПС: Опозиција новим ДОС-ом покушава да дође на власт 
Извор: Танјуг 
 
Покрет социјалиста оценио је да протест представника Удружења синдиката пензионера 
Србије потврђује да су странке опозиције спремне да формирају нови ДОС у покушају да дођу 
на власт, као и да им је циљ само партијски интерес и лично богаћење, а не и интерес грађана 
Србије. 
ПС истиче да заједничко учешће ДСС-а, Двери и Демократске странке на протесту доказује да 
између њих не постоје никакве политичке разлике. 
"Заједничко учешће само доказује да између Санде Рашковић Ивић, Бошка Обрадовића, 
Зорана Живковића и Бојана Пајтића не постоје никакве политичке и програмске разлике и да 
су њихови оркестрирани, заједнички напади на републичку Владу и премијера Александра 
Вучића режирани из једног, заједничког центра моћи", наводи ПС у саопштењу. 
ПС сматра да они који су спроводили пљачкашку приватизацију, који су отпустили стотине 
хиљада радника, који су дизањем неповољних кредита куповали социјални мир, а Србију 
довели на ивицу банкрота, данас су се заједнички окупили да траже неку наводну правду. 
"Колико лицемеран и бахат треба бити па после свега што су учинили Србији и њеним 
грађанима, данас се претварају да заступају интересе тих истих грађана, иако цела Србија зна 
да су их одувек интересовали само партијски интереси и лично богаћење", саопштио је ПС и 
позвао "нови ДОС" да саопшти грађанима ко је њихов заједнички кандидат за премијера. 
Представници Удружења синдиката пензионера Србије протестовали су у центру Београда и 
најавили кривичну пријаву против лидера ПУПС-а Милана Кркобабића, јер је, како наводе, 
својом изјавом да пензионери "могу да забораве на пензије", ако листа окупљена око СНС-а 
изгуби на изборима, узнемирио јавност. 
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Пензионери протестовали, траже укидање закона о смањењу пензија 
Аутор: ФоНет 
 
Београд - Пензионери ће 20. априла суду у Стразбуру предати жалбу поводом одбијања 
Уставног суда Србије да укине закон о смањењу пензија, најављено је на данашњем скупу 
солидарности пензионера Европе, који су организовали Удружење синдиката пензионера 
Србије и Синдикат пензионера Србије УГС "Независност". 
Учесници су поручили пензионерима да на предстојећим изборима не гласају за коалицију 
окупљену око Српске напредне странке, у којој је и Партија уједињених пензионера Србије 
(ПУПС) и осудили изјаву председника ПУПС Милана Кркобабића да пензионери могу да 
забораве на пензије уколико листа коју предводи Александар Вучић изгуби. 
Председник Удружења синдиката пензионера Србије Милорад Вујасиновић рекао је да 
смањењем пензија нису оштећени само пензионери који су имали пензију већу од 25.000 
динара, већ сви пензионери у Србији, јер су поскупели струја, грејање, лекови, повећан је порез 
на имовину. 
Он је рекао да су Уставном суду предали захтев за оцену уставности закона којим су смањене 
пензије и да су после годину дана добили одлуку "која није заснована ни на праву, ни на 
економији, већ на политици" и најавио да ће до 20. априла поднети жалбу суду у Стразбуру. 
Вујасиновић је рекао да у Србији 300.000 пензионера и старијих особа живе сами, а 200.000 
најстаријих суграђана издржава децу и унучиће и указао на то да је у 2015.години повећана 
смртност пензионера у односу на годину дана раније. 
Он је рекао да је ово Удружење донело одлуку да разговара са странкама и потпише споразум 
да их заступају у Скупштини Србије, а од њих, између осталог, траже да се заложе да се 
"поништи срамни закон о смањењу пензија", да се надокнади оно што је пензионерима узето, 
да се направи нови Закон о пензијско-инвалидском осигурању и да се два пута годишње 
усклађују пензије. 
Председник Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије Јован Тамбурић рекао је 
да је Скупштина овог Удружења предложила пензионерима да не гласају за ПУПС, јер је ПУПС 
захваљујући свом руководству опседнутом личним интересима изгубио кредибилитет да затупа 
пензионере. 
Сматрамо ПУПС најодговорнијим за осиромашење пензионера, јер је подржао закон о 
уређивању начина исплате пензија и наставља да се за њега бори. Ставови руководства ПУПС 
се смишљено подмећу као ставови свих пензионера што не одговара истини, рекао је Тамбурић. 
Скуп је одржан у сарадњи са Европском федерацијом пензионера и старијих особа, чија је 
генерална секретарка Карла Кантоне рекла да пензионери морају да се суочавају заједно са 
проблемима, а не подељени и истакла да би заједно требало да се боре за Европу која ће бити 
социјална, а не подређена новцу. 
Боримо се за стварање Европе у којој ће сви имати иста права, рекла је Кантоне. 
Пензионери су носили трансперенте на којима је писало: "Непоштовање Устава - увод у 
диктатуру", "ПУПС ћемо казнити оловком", "ПУПС не говори у наше име", "Нисмо пристали на 
смањење", "Доста лажи и крађе", "Европа за пензионере, пензионери за Европу", а на спомен 
Владе Србије, премијера Александра Вучића и ПУПС су звиждали и узвикивали "лопови, 
издаја". 
Делегације синдиката пензионера су после скупа Уставном суду поново предале захтев за оцену 
уставности закона којим су смањене пензије.  
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Посао за 1.700 радника 
Аутор: Д. Ераковић 
 
Шабац - Прва званична најава велике јапанске инвестиције у Шапцу била је на скупу СНС коју 
је обелоданио Александар Вучић. Градоначелник Шапца Небојша Зеленовић први пут је 
конкретније говорио о томе на предизборној конвенцији коалиције "Шабац је наш", прошлог 
петка.  
Наиме, преговори о тој инвестицији трају већ дуже време, а постоји обавеза према инвеститору 
да се не дају подробније информације. Зеленовић је само указао да је инвестиција вредна 35 
милиона евра и да се очекује запошљавање око 1.700 радника.  
Он је указао и на нефер понашање републичке власти и тврди да би та инвестиција била 
усмерена у Крушевац, Краљево или у неки други град, само када Шабац не би имао 
најповољније услове за то. Ове недеље, како је рекао, очекује се финализација споразума, и 
конкретнија најава доласка инвеститора. Према његовим речима, до сада су страни 
инвеститори на разне начине усмеравани на друга места, укључујући и турске, који су увелико 
најављивали изградњу млекаре и фабрике за прераду дрвета, али су после нетрагом нестали. 
Због тога је комплетно промењена стратегија преговора и само када се читав посао заврши то 
одлази у јавност.  
Иначе, Шабац има највећу индустријску зону у земљи, на 600 хектара, од чега је 200 хектара 
намењено пословању у тзв. слободној зони. То значи бројне погодности као што је ослобађање 
плаћања ПДВ и царина. За сада у шабачкој зони послује пет италијанских фирми, и десетак 
домаћих. У инфраструктуру, довођење гаса, струје, воде и канализације, уложено је више од 
десет милиона евра. Једна од предности је што Шабац има постројење за прераду отпадних 
вода у шта је Европска унија уложила десет милиона евра. Није незанемарљив, барем што се 
тиче јапанских инвеститора, што је Шабац збратимљен са јапанским градом Фуђимијем већ 
три деценије, а јапански амбасадори су овде чести гости. 
У локалној самоуправи тврде да долазак страних инвеститора коче републичке власти. Ипак, 
иако се већ дуже време говори о изградњи аутопута од Руме до Шапца, тек недавно, и то 
приликом отварања пружног прелаза у приградском насељу Мајур, министарка Зорана 
Михајловић је најавила да ће реализација тог пројекта отпочети до краја године.  
 
Влада не испуњава што је обећала чак ни пред изборе 
Аутор: Љ. Буквић 
 
Списак незадовољних радника је подугачак, од малинара, преко ФАП-а и Генекса, 
до РК Београд... * Николић: Ако икада треба нешто тражити, онда је то пред 
изборе * Цветићанин: Буџет личи на лавор са рупама и у том смислу се са њим не 
може рационално управљати 
Београд - - Када крене изборна кампања обично све пршти од великих и испоставиће се на 
крају, углавном, празних обећања политичара. Међутим, шта се дешава у периоду пред изборе 
са оним обећањима које су политичари дали раније на врхунцу власти, испуњавају ли бар неке 
од њих не би ли се "огребали" у фото-финишу за још који глас? 
Очигледно да владајућа структура тренутно није много забринута да ће остати без довољног 
броја гласова јер је списак незадовољних и преварених подугачак, а Влада бар за сада није 
показала жељу и вољу да реши њихове проблеме.  
Бивши запослени Генекса и ИЦГ, компанија чија је имовина продата Мирославу Мишковићу и 
Миодрагу Костићу, седам година чекају да им држава исплати 200 евра по години стажа по 
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социјалном програму. Упркос одлуци Уставног суда, која је рекла да су радници у праву, 
бившој Агенцији за приватизацију која је тврдила да новац за њих лежи на наменском рачуну, 
држава очигледно не хаје много за то и наставља да уводи стечај остављајући раднике без 
динара.  
Слично су прошли и пољопривредници из околине Ивањице. Они су прошлог пролећа добили 
обећање од премијера Александра Вучића да ће им бити надокнађена половина од начињене 
штете. После тога су три пута долазили у Владу, која је наставила да обећава, али до данас 
ништа није урадила.  
Штрајкачки одбор ФАП-а је у очају изабрао опцију, верујући да ће тако да се најбоље чује, да 
изађе на локалне изборе. Листа "За опстанак ФАП-а" само треба да стави до знања за шта се 
залажу.  
Задужени у швајцарским францима џеџе данима по београдским улицама и најављују 
камповање испред Владе уколико им држава не помогне - као што је обећала. И радници РК 
Београд изашли су на улице тражећи правду и испуњење датих им обећања. И тако даље и тако 
редом. Листа оних који владу држе за реч је дугачка, списак обећања исто, а реализација нула.  
Притисци пред изборе, тврде наши саговорници, не уроде баш увек плодом, али је 
предизборна кампања свакако прави тренутак да се нешто тражи. 
- Ако икада треба нешто тражити, онда је то пред изборе. Нарочито је то случај на локалу. 
Дешава се да локална власт обећава путеве и на крају то ураде тек пред изборе - каже за Данас 
економиста Горан Николић.  
Власт је, сматра он, пред изборе најпопустљивија и зато се дешава да некад нешто и уради. 
Наравно, истиче Николић, уколико трошкови за такво нешто нису велики. 
- Најбољи моменат за све који су се око нечега удружили да траже да им се испуни оно што им 
је обећано, јесте тренутак пред изборе, јер тада су политичарима потребни гласови - каже 
Николић. 
Научни сарадник Института друштвених наука Невен Цветићанин за Данас каже да је свака 
влада од пропасти социјализма наовамо наслеђивала проблеме радника. 
- Влади је у интересу да реши проблеме које имају грађани, ако ни због чега онда због гласова, 
али то није лако урадити јер се они годинама не решавају. Мислим да смо изгубили капацитет 
да поправимо трајне структуралне грешке - истиче Цветићанин.  
С обзиром на то да мора да размишља о спољној политици, напомиње наш саговорник, Влада 
се унутрашњим државним проблемима бави онолико колико има простора за то. Цветићанин 
не верује да власт намерно игнорише раднике. 
- Нисам сигуран да немарно лажу, али наш буџет личи на лавор са рупама и у том смислу се са 
њим не може рационално управљати. Буџет стално мора да се крпи, а мислим да Влада чини 
колико може јер јој је то пре свега у интересу - напомиње Цветићанин. 
 
Ивошевић: Поништити најмање девет уговора о приватизацији медија 
Аутор: ФоНет 
 
Београд - Влада Србије је уместо да констатује престанак сервиса Новинске агенције Танјуг 
констатовала престанак јавног предузећа Танјуг, изјавио је данас професор Зоран Ивошевић и 
објаснио да по Закону о јавном информисању у случају да не дође до приватизације престаје да 
постоји медиј, а не издавач. 
На представљању књиге "Грађански надзор приватизације медија у Србији", Ивошевић је 
оценио да је Влада Србије у случају Танјуга поистоветила издавача са медијем и да услед 
мешања та два појма није дошло ни до престанка рада сервиса Танјуга. 
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Ивошевић је указао да је Влада у Одлуци о правним последицама престанка Јавног предузећа 
Танјуг навела да је Танјуг престао са радом 31. октобра 2015. године у складу са Законом, али је 
напоменуо да је то погрешно, јер Танјуг није медиј већ издавач медија. 
Издавач медија се не гаси на основу самог закона већ по одлуци о укидању коју доноси Влада 
Србије која има оснивачка права, објаснио је Ивошевић. 
Према Ивошевићу, Одлука о правним последицама престанка Танјуга морала је да има 
другачију садржину и у њеном уводу је требало да пише да се заснива на акту Владе о укидању 
тог јавног предузећа. 
Он је подсетио да Танјуг за разлику од Телевизије Врање није искористио могућност за пренос 
акција запосленима без накнаде. 
Влада је требало да донесе или одлуку о укидању Танјуга као издавача или одлуку о промени 
његове делатности, сматра Ивошевић који је указао да је Влада уместо тога бркајући појмове 
"медиј" и "издавач медија" констатовала престанак Танјуга као издавача, а не његовог 
новинског сервиса. 
Ивошевић је напоменуо да је Влада Србије декларативном одлуком требало да констатује 
престанак новинског сервиса Танјуга, јер је то медиј, а конститутивном одлуком је могла да 
укине Танјуг као јавно предузеће или да му само промени делатност. 
Као други споран случај у приватизацији Ивошевић је напоменуо пример Телевизије Врање 
којој Агенција за приватизацију није дозволила поделу свих акција без накнаде запосленима. 
Агенција је била дужна да целокупну номиналну вредност акција, односно удела пренесе 
запосленима, а не само део акција, оценио је Ивошевић и указао да је сада већ укинута 
Агенција прекршила закон. 
Он је објаснио да је пренос капитала запосленима без накнаде уређен посебним прописима и 
да они имају предност у односу на опште прописе на које се позивала Агенција за 
приватизацију када је 67 одсто акција пренела у акцијски фонд. 
Тај случај показује да Агенција за приватизацију није примењивала законске одредбе како је 
требало, упркос ставу Министарства које је у овом случају било на страни запослених, оценио је 
Ивошевић. 
Он је подсетио да је у случају ТВ Врање у току управни спор да се поништи одлука Агенције за 
приватизацију и да су тужбу поднели запослени у ТВ Врање. 
Драган Добрасиновић из Топлицког центра за демократију и људска права и један од аутора 
књиге о приватизациј медија у Србији, оценио је да би велики број приватизација у Србији 
требало поништити када би се поштовало слово закона. 
Најмање девет уговора би морало да буде поништено, али се по свој прилици то неће десити, 
указао је Добрасиновић који сматра да у Србији није спроведена приватизација већ партијско-
политичка узурпација медија. 
Као проблеме у приватизацији Добрашиновић је напоменуо да су медије куповала осуђена 
лица која нису по закону могла да учествују у приватизацији, да се није довољно испитивало 
порекло новца и да су поједини купци били корисници државне помоћи. 
Један од аутора књиге "Грађански надзор приватизације медија у Србији", економиста 
Мирослав Прокопијевић је оценио да су носиоци власти у приватизацији медија настојали да 
осигурају нове канале утицаја. 
"Ако се губи контрола због власничке структуре повећавају се механизми контроле путем 
других инстанци да се не би десило сутра да медиј буде окренут против власти", указао је 
Прокопијевић. 
Он је закључио и да се држава после толико година одлучила на приватизацију због притиска 
регулативе Европске уније, али је настојала да осигура нови канал утицаја.  
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Данас протест пензионера 
Аутор: ФоНет 
 
Удружење синдиката пензионера Србије и Удружење синдиката пензионисаних војних лица 
заказали су протест за данас она Тргу Николе Пашића у Београду којим желе да укажу на свој 
све тежи материјални положај. 
У саопштењу удружемја се наводи да ће бити нестраначко окупљање у јер желе да све странке 
упознају са проблемима и захтевима пензионера, пре избора. 
Са протеста ће бити упућен захтев да се обустави примена закона којим су смањене пензије и да 
Уставни суд оцени уставност тог закона, а од Радио-телевизији Србије ће да посвети више 
пажње проблемима најстаријих. 
Како је најављено, протесту ће присуствовати делегација Европске федерације пензионера и 
старих лица. Та федерација окупља више од седам милиона чланова и заступа интересе 70 
милиона пензионера Европе. Скупу ће присуствовати и представници синдиката пензионера 
из 21 европске земље и пензионера из бивших југословенских република. 
 

 
Пензионери: 24. априла казнити ПУПС 
Аутор: Бета 
 
Удружење синдиката пензионера Србије данас је на протесту у Београду позвало пензионере да 
24. априла не гласају за ПУПС и за оне који су им смањили пензије. 
Са скупа који је пред око 800 људи одржан на Тргу Николе Пашића, пензионерима је упућен 
позив да не гласају за листу на којој је Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), на 
чијем челу је Милан Кркобабић, који је назван "пензионерским јањичарем". 
Пензионери су носили пароле "Нисмо пристали на смањење пензија", "ПУПС ћемо казнити 
оловком",  "Рећи ћемо упс и прескочити ПУПС", "Само наивни верују ПУПС-у", "ПУПС не 
говори у наше име", "Гурате нас у беду" и "Европа за пензионере, пензионери за Европу". 
Председник Удружења синдиката пензионера Србије Милорад Вујасиновић рекао је да ће 
пензионери, пошто Уставни суд "под притиском власти" не реагује, правду потражити пред 
Европским судом за људска права у Стразбуру, којем ће се обратити поводом законског решења 
о умањењу пензија. 
"Мислимо да је међународни суд правичнији од наше државе која нас је и довела у ту 
ситуацију", казао је Вујасиновић и додао да се нада да ће до 20. априла бити прикупљена сва 
документација за жалбу суду у Стразбуру. 
Он је рекао и да пензионери од новог сазива парламента очекују укидање таквих законских 
решења, као и надокнаду, како је оцењено, незаконито умањених пензија. 
Са скупа је најављено да ће против лидера ПУПС-а бити поднета и пријава због "застрашивања 
пензионера" и навода да пензионери "могу да забораве пензије ако ПУПС не буде на власти". 
Данашњи скуп подржало је и Удружење синдиката пензионисаних војних лица, као и 
Удружење гранских синдиката "Независност". 
По завршетку скупа пензионери су се одвојили у две колоне, једна је кренула ка Уставном суду, 
а друга ка Радио-телевизији Србије како би, како су навели, издејствовали од јавног сервиса 
објективно и редовно извештавање о положају пензионера у Србији. 
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Синдикат: Пензионери не гласајте за ПУПС, гурају нас у беду 
Извор:Н1 
 
Удружење синдиката пензионера Србије и Удружење синдиката пензионисаних војних лица 
организовало је данас протест на Тргу Николе Пашића у Београду, како би скренули пажњу на 
све тежи материјални положај најстарије популације. Иако најављено као нестраначко 
окупљање, на протесту пензионера појавили су се и учесници предстојећих избора. 
Позвали су пензионере да 24. априла не гласају за ПУПС и за оне који су им смањили пензије. 
Са скупа, на којем је било неколико стотина људи, пензионерима је упућен позив да не гласају 
за листу на којој је Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), на чијем челу је Милан 
Кркобабић, који је назван "пензионерским јањичарем". 
Пензионери су носили пароле "Нисмо пристали на смањење пензија", "ПУПС ћемо казнити 
оловком", ; "Рећи ћемо упс и прескочити ПУПС", "Само наивни верују ПУПС-у", "ПУПС не 
говори у наше име", "Гурате нас у беду" и "Европа за пензионере, пензионери за Европу". 
"Не гласајте за оне који су подржали сраман закон којим су смањене пензије. Не гласајте за 
ПУПС", рекао је данас председник Удружења синдиката пензионера Србије Милорад 
Вујасиновић. 
Он је рекао да ће пензионери, пошто Уставни суд "под притиском власти" не реагује, правду 
потражити пред Европским судом за људска права у Стразбуру, којем ће се обратити поводом 
законског решења о умањењу пензија. 
"Мислимо да је међународни суд правичнији од наше државе која нас је и довела у ту 
ситуацију", казао је Вујасиновић и додао да се нада да ће до 20. априла бити прикупљена сва 
документација за жалбу суду у Стразбуру. 
Он је рекао и да пензионери од новог сазива парламента очекују укидање таквих законских 
решења, као и надокнаду, како је оцењено, незаконито умањених пензија. 
Са скупа је најављено да ће против лидера ПУПС-а бити поднета и пријава због "застрашивања 
пензионера" и навода да пензионери "могу да забораве пензије" ако ПУПС не буде на власти. 
Партија уједињених пензионера Србије је на скупу проглашена најодговорнијом за лош 
положај пензионера и издају интереса најстарије популације. Помињање имена председника 
ПУПС-а Милана Кркобабића и председника Владе Србије Александра Вучића било је 
пропраћено зиждуцима и повицима "лопови, лопови". 
У име Европске федерације пензионера и старијих особа (ФЕРПА), обратила се генерална 
секретарка Карла Кантона, која је истакла да пензионери заслужују право на достојанствен 
живот, без сиромаштва. 
"Од политичара захтевамо конкретне мере и кораке, не само обећања", казала је Карла 
Кантона. 
Данашњи скуп подржало је и Удружење синдиката пензионисаних војних лица, као и 
Удружење гранских синдиката "Независност". 
По завршетку скупа пензионери су се одвојили у две колоне, једна је кренула ка Уставном суду, 
а друга ка Радио-телевизији Србије како би, како су навели, издејствовали од јавног сервиса 
објективно и редовно извештавање о положају пензионера у Србији. 
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Протест пензионера:Казнићемо ПУПС 
Извор:Блиц, ОК Радио  
 
Удружење синдиката пензионера Србије је у среду на протесту у Београду позвало пензионере 
да 24. априла не гласају за ПУПС и за оне који су им смањили пензије. Они су најавили 
кривичну пријаву против лидера ПУПС-а Милана Кркобабића, јер је својом изјавом да 
пензионери "могу да забораве на пензије", ако листа окупљена око СНС изгуби на изборима, 
узнемирио јавност. 
Са скупа који је пред око 800 људи одржан на Тргу Николе Пашића, пензионерима је упућен 
позив да не гласају за листу на којој је Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), на 
чијем челу је Милан Кркобабић, који је назван "пензионерским јањичарем". 
Пензионери су носили пароле "Нисмо пристали на смањење пензија", "ПУПС ћемо казнити 
оловком", "Рећи ћемо упс и прескочити ПУПС", "Само наивни верују ПУПС-у", "ПУПС не 
говори у наше име", "Гурате нас у беду" и "Европа за пензионере, пензионери за Европу". 
"Не гласајте за оне који су подржали сраман закон којим су смањене пензије. Не гласајте за 
ПУПС", рекао је у среду председник Удружења синдиката пензионера Србије Милорад 
Вујасиновић. 
Он је рекао да ће пензионери, пошто Уставни суд "под притиском власти" не реагује, правду 
потражити пред Европским судом за људска права у Стразбуру, којем ће се обратити поводом 
законског решења о умањењу пензија. 
"Мислимо да је међународни суд правичнији од наше државе која нас је и довела у ту 
ситуацију", казао је Вујасиновић и додао да се нада да ће до 20. априла бити прикупљена сва 
документација за жалбу суду у Стразбуру. 
Он је рекао и да пензионери од новог сазива парламента очекују укидање таквих законских 
решења, као и надокнаду, како је оцењено, незаконито умањених пензија. 
Са скупа је најављено да ће против лидера ПУПС-а бити поднета и пријава због "застрашивања 
пензионера" и навода да пензионери "могу да забораве пензије" ако ПУПС не буде на власти. 
Партија уједињених пензионера Србије је на скупу проглашена најодговорнијом за лош 
положај пензионера и издају интереса најстарије популације. 
Помињање имена председника ПУПС-а Милана Кркобабића и председника Владе Србије 
Александра Вучића било је пропраћено зиждуцима и повицима "лопови, лопови". 
Председник Удружења Милорад Вујасиновић критиковао је одлуку Уставног суда да смањење 
пензија није противуставно, а од наредног скупштинског сазива очекују да пониште закон 
којим је омогућено смањење пензија, као и да се пензионерима надокнади "све што им је 
одузето", те два пута годишње ускладјивање пензија. 
Скупу су присуствовали и представници листе Двери-ДС С Санда Рашковић Ивић, Бошко 
Обрадовић, Драган Маршићанин... 
У име Европске федерације пензионера и старијих особа (ФЕРПА), обратила се генерална 
секретарка Карла Кантона, која је истакла да пензионери заслужују право на достојанствен 
живот, без сиромаштва. 
"Од политичара захтевамо конкретне мере и кораке, не само обећања", казала је Карла 
Кантона. 
Данашњи скуп подржало је и Удружење синдиката пензионисаних војних лица, као и 
Удружење гранских синдиката "Независност". 
По завршетку скупа пензионери су се одвојили у две колоне, једна је кренула ка Уставном суду, 
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а друга ка Радио-телевизији Србије како би, како су навели, издејствовали од јавног сервиса 
објективно и редовно извештавање о положају пензионера у Србији. 
 

 
Вучић: У реформама важно заштитити права радника 
Извор: Танјуг  
 
Премијер Александар Вучић данас је председника Аустријског савеза синдиката и 
потпредседника Европске конфедерације синдиката Ериха Фоглара, упознао са мерама 
економских и друштвених реформи које се спроводе у Србији и истакао да је у реформском 
процесу важно заштитити права радника.  
Вучић је позвао лидера Аустријског савеза синдиката да у Србији пренесе искуства и моделе 
примењене током преговора Аустрије о приступању Европској унији, јер је неопходно да и 
синдикати и организације послодаваца буду укључене у преговарачки процес, саопштила је 
владина Канцеларија за сарадњу с медијима. 
Фоглар је нагласио да Аустријски савез синдиката има веома добру сарадњу са синдикатима у 
Србији и изразио спремност да помогне српској Влади, како по питању социјалног дијалога и 
улоге синдиката у процесу европских интеграција, тако и у примени дуалног образовања, који 
Аустрија годинама успешно примењује. 
Оцењено је да тај систем образовања доприноси смањењу незапослености, као и изградњи 
радних навика и предузетничког духа младих. 
Састанку су присуствовали и председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав 
Орбовић и председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Бранислав Чанак. 
 

 
 
САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ: Удружење синдиката пензионера 
ЗАСТРАШУЈЕ СВОЈЕ ЧЛАНОВЕ пред изборе!  
Извор:Телеграф.рс 
 
Савез пензионера Србије изјаву Милана Кркобабића види као упозорење да нам 
се не догоди 1993. када су пензионери за своја примања могли да купе само чај, 
наводи се у саопштењу 
Председник Савеза пензионера Србије Ђуро Перић је огорчен због позива 
Удружења синдиката пензионера Србије упућеног својим члановима да на 
изборима не гласају за листу број један. Он овакав потез сматра застрашивањем 
грађана и тражи од Ивице Дачића да реагује. Истовремено, Савез пензионера 
Србије истиче да се једино председник Владе Александар Вучић, ПУПС и Савез 
пензионера Србије искрено залажу да се питање пензија решава дугорочном 
стабилношћу. 
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Савез пензионера Србије се овим поводом писмено огласио јавности. Писмо преносимо у 
целости. 
Савез пензионера Србије ограђује се од такозваног Удружења синдиката пензионера 
Србије, које позива пензионере да на предстојећим изборима гласају за било коју странку само 
да не гласају за листу број један. Подвлачимо да је већина странака, које су до сада биле на 
власти од СПС-а, преко ДСС-а и ДС-а довеле пензионере на сам руб егзистенције. 
Истичемо да председник нерепрезентативног Удружења синдиката пензионера 
Србије Милорад Вујасиновић износи неистине и покушава да обмане пензионере тим што је 
рекао да се не гласа за Александра Вучића и ПУПС који је, како су рекли, подржао сраман 
закон којим су смањене пензије. Подсећамо заборавног председника Вујасиновић 
нерепрезентативног удружења да је у Влади Србије седео и сада седи лидер СПС-а Ивица 
Дачић као вицепремијер, који је учествовао у дефинисању тог закона, и од кога Савез 
пензионера Србије тражи да се изјасни да ли је прихватао и да ли сада прихвата мере које 
предузима председник Владе Србије Александар Вучић. Истине ради, ПУПС није 
партиципирао у извршној власти, већ подржао концепт премијера Србије Александра Вучића у 
мерама Фискалне стабилизације. Подсећамо председника удружења Вујасиновића да пензије 
нису смањене за 60 одсто пензионера, него су чак и повећане. 
Савез пензионера Србије ово сматра као вид застрашивања од стране нерепрезентативног 
председника минорног Удружења синдиката пензионера Србије Милорад Вујасиновић и преко 
свог правног тима поднеће кривичне пријаве против Вујасиновића, као и свих оних који 
учествују у обмани и застрашивању најстаријих грађана Србије. 
Насупрот застрашивању од стране председника минорног Удружења синдиката пензионера 
Србије Вујасиновића, изјаву председника ПУПС-а Милана Кркобабића да “када 24.будемо 
гласали нећете гласати за мене или наше коалиционе партнере, гласате за себе. гласате за 
реформе и своју сигурну пензију. Она ће бити редовна и сигурна само ако ова партија има 
довољан број својих представника у парламенту и ако коалиција, у којој се ова партија налази, 
на челу са Александром Вучићем, добије основни мандат да влада Србијом. У противном, џаба 
ћете чекати поштара “, Савез пензионера Србије види као упозорење да нам се не догоди 1993. 
година када су пензионери за своја примања могли да купе само чај. 
– Морамо јасно истаћи да се једино председник Владе Александар Вучић, ПУПС и Савез 
пензионера Србије искрено залажу да се питање пензија решава дугорочном стабилношћу на 
сигурним основама и гаранцијама државе за изградњу и функционисање једног новог 
пензијско социјалног система који ће се заснивати на принципима социјалне правде – стоји на 
крају саопштења. 
 

 
 
Вучић: У реформама важно заштитити права радника » 
Извор : Танјуг 
 
Премијер Александар Вучић је председника Аустријског савеза синдиката и 
потпредседника Европске конфедерације синдиката Ериха Фоглара упознао са 
мерама економских и друштвених реформи које се спроводе у Србији. 
Вучић је истакао да је у реформском процесу важно заштитити права радника. 
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Вучић је позвао лидера Аустријског савеза синдиката да у Србији пренесе искуства и моделе 
примењене током преговора Аустрије о приступању Европској унији, јер је неопходно да и 
синдикати и организације послодаваца буду укључене у преговарачки процес, саопштила је 
владина Канцеларија за сарадњу с медијима. 
Фоглар је нагласио да Аустријски савез синдиката има веома добру сарадњу са синдикатима у 
Србији и изразио спремност да помогне српској Влади, како по питању социјалног дијалога и 
улоге синдиката у процесу европских интеграција, тако и у примени дуалног образовања, који 
Аустрија годинама успешно примењује. 
Оцењено је да тај систем образовања доприноси смањењу незапослености, као и изградњи 
радних навика и предузетничког духа младих. 
Састанку су присуствовали и председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав 
Орбовић и председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Бранислав Чанак. 
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