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Глава у торби за 25.000 динара 

Ауторка: В. Црњански Спасојевић  

Чиновници у правосуђу, запослени у затворским болницама, кивни на зараде. 
Због малих плата траже да им се статус реши посебним законом 

ЗАПОСЛЕНИ у правосуђу - записничари, референти, курири, дактилографи, приправници и 
други државни службеници који раде у судовима, тужилаштвима и затворима, имају најниже 
зараде од свих у државној управи - тврде у Синдикату правосуђа. Неки раде и под ризиком, 
попут запослених у затворским болницама, а плата им је - 25.000 динара. 
- Записничари имају плату око 26.300 динара. У Првом основном суду у Београду судије имају 
више од 500 предмета, а толико имају и записничари. Више од 70 одсто људи је пријављено на 
одређено време и то дуже од 10 година. Ми смо последња рупа на свирали, али без које суд не 
може да функциониште - каже В. Ч. из једног београдског суда. 
По њеним речима, ако судије не дођу на посао, замениће их дежурни судија, сарадници могу да 
раде од куће, референти могу и сутра да пошаљу поднеске, али ако нема записничара, судија не 
може да одржи рочиште, издиктира пресуду... 
 
- Знамо да је правосуђе трн у оку грађанима, али они су можда незадовољни судским одлукама 
или дужином процеса, а не нашим радом - каже Слађанка Милошевић из Синдиката 
запослених у правосуђу. - Ми опслужујемо независну грану власти, а имамо за трећину мања 
примања него запослени у регулаторним телима, Фискалном савету, Уставном суду... Стање је 
такво да у Другом основном тужилаштву, у коме ја радим, више од месец дана нема папира и 
тонера! 
 
ЧЕКАЈУ ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋЈЕДНОКРАТНА помоћ коју је запосленима у полицији и 
правосуђу у децембру обећао премијер још није исплаћена. По речима Слађанке Милошевић, 
премијер је замолио да сачекају да прође ревизија споразума са ММФ. У међувремену су 
расписани избори: - Неки су мислили да ћемо по 20.000 добити пред изборе, али 
претпостављам да власт није хтела да остави утисак да нас купује. Искрено верујемо да ће то 
бити исплаћено сада. 

Запослених службеника у правосуђу има око 11.000 и ту спадају и неки који раде под изузетно 
тешким условима, као поједини у Специјалној затворској болници, који се срећу са оболелима 
од сиде и хепатитиса, немају бенефиције и раде за 25.000 динара. По речима Милошевићеве, и 
сам премијер је признао да су им зараде веома ниске. Запослени у судовима и тужилаштвима 
добијају месечну помоћ од по 4.000 динара, али запослени у затворима ни то. 
Због лошег финансијског стања, у разговорима Министарства правде и синдиката 
искристализовала се идеја да се статус запослених у правосуђу реши посебним законом. Самим 
тим они ће бити изузети из редова државних службеника. 
А финансијске (не)прилике натерале су и тужилачке помоћнике да се писмено обрате 
Државном већу тужилаца. У писму ресорног Удружења наводе да је направљена 
дискриминација код исплате прековремених сати за заменике тужилаца, дактилографе и 
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запослене у експедицији, за март, па је Првом основном тужилаштву у Београду намењен 
највећи буџет. 
- У Другом и Трећем ОЈТ број предмета несразмеран је броју људи који ради на њима, што 
чини посао неподношљивим и нехуманим, те је тај новац од прековременог рада био каква-
таква сатисфакција да се савладава енорман обим посла настао увођењем тужилачке истраге - 
стоји у писму које је потписао Предраг Миловановић, председник УО Удружења 

Радници Робних кућа "Београд" добили деонице 

Аутори: Д. М. - С. Б.   

Деоничари некадашњег трговинског гиганта коначно би након много година 
требало да дочекају исплату својих потраживања. Сума од 384 милиона динара уз 
обрачунате камате поделиће се на 9.162 мала акционара бивше трговине 

У 14. години стечаја РК "Београд" 9.162 деоничара би коначно требало да дочекају исплату 
деоница из стечајне масе и то уз обрачунате камате. Прошлог месеца, 20. априла, све жалбе 
Агенције за приватизацију и Агенције за лиценирање стечајних управника на закључак 
стечајног судије Љиљане Поповић су - одбијене. Тако су се стекли услови да се њен закључак о 
исплати деоница уз наплату припадајућих камата од 15. децембра 2009. коначно испуни. 

Деоничари су после оборених свих жалби писали Агенцији за лиценцирање стечајних 

управника изражавајући наду да ће новац лећи до - 15. маја. Основни дуг износи 196,27 

милиона динара, а уз обрачуинате камате достиже око 384 милиона динара. 

У Агенцији за лиценцирање стечајних управника, међутим, не могу да прецизирају када ће 

коначно новац стићи до бивших радника. 

- Припремне радње за исплату средстава на име деоничарског капитала су у току, али, с 

обзиром на то да се ради о великом броју деоничара, за исте је потребно време јер 

подразумевају ангажовање одређеног броја лица, израду одговарајућег електронског програма 

који ће бити компатибилан са програмом банке преко које ће бити вршена исплата - стоји у 

одговору ове институције. - Такође напомињемо да се, према ставу поступајуће стечајне судије, 

услови за исплату стичу након окончања свих парничних поступака који се воде над стечајном 

масом Компанија "Робне куће Београд а.д" и парничних поступака који се воде над стечајном 

масом "Робне куће Београд д.д". Из свих наведених разлога у овом тренутку не могу бити 

прецизирани временски оквири саме исплате. 

У Агенцији за лиценцирање не могу да кажу ни колико ће сваки деоничар добити. То ће се, 

кажу, знати тек након коначног обрачуна. 

ДЕЛИЋ МАСЕ 

СТЕЧАЈ у РК "Београд" уведен је маја 2002. године, а оне су продате 2007. за 360 милиона евра. 

Радници и пензионери су власници 1,34 одсто деоница. 

- Док деоничарима не дају ни динара, Агенција за приватизацију је од орочених средстава 

стечајне масе Компаније РКБ и средстава "Робних кућа Београд у стечају", од 2009. до половине 

прошле године, само по основу камата, узеле чак 2,4 милијарде динара - истицали су за 

"Новости" деоничари РК "Београд". 
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"БОРЕЛИ" 

Посла има за две смене 
 

Аутор: Ј. БЕКИЋ  

Сомборска фарика "Борели" уложила жалбу на решење суда којим се одбија план 
реорганизације. Када би прошао УППР, дугови би били репрограмирани, а фирма 
би запослила још 100 обућара 

 

ПРИВРЕДНИ суд у Сомбору је на недавно одржаном рочишту донео решење којим се одбацује 
предлог за покретање стечајног поступка и предлог унапред припремљеног плана 
реорганизације сомборске фабрике обуће "Борели" Д.П. По речима Стипана Езгете, 
повереника Самосталог синдиката у предузећу, на рочишту је једна од примедаба била да од 1. 
јануара ове године више не постоје друштвена предузећа и да је то разлог због чега ова фирма 
не може да предложи УППР. 

Међутим, "Борели" је, наводи Езгета, захтев поднео у октобру 2015. године, и због тога је 
предузеће уложило жалбу на решење суда. У Фабрици "Борели" тренутно је ангажовано 270 
радника, од тога у производњи 180, који раде искључиво у лон пословима за старе купце, 
италијански "Ленчи" и словеначку "Копитарну", али и немачког партнера. 

- Радимо тренутно у једној смени, али посла има за две смене, које би могле да се организују 
ако прође унапред припремљени план реорганизације. С обзиром на капацитете, могло би да 
се запосли још 100 људи, али чекамо одлуку суда - појашњава Езгета. 

На основу социјалног програма, фирму је крајем јула прошле године напустило 520 
запослених. 

- Када би прошао УППР, дуговања би нам била репрограмирана, а постоји могућност и да 
држава отпише своја дуговања. Предузеће би било здравије и лакше би враћало дугове. Осим 
тога, могли бисмо и да издајемо продавнице у закуп, којих у Србији има 90 - предочава Езгета. 

Ипак, овде се надају да ће у наредном периоду бити могућности да се производња прошири и 
да се ангажује више радника који су на евиденцији НСЗ. Оно што охрабрује, јесте да су 
инострани партнери и купци задовољни квалитетом сомборских обућара. 

 
НЕРЕШЕН ОДНОС СА ХРВАТИМА 

НАЈВЕЋЕ муке "Борелија", који је међу малобројнима и даље у друштвеном власништву, јесу 
нерешени имовинско-правни односи са хрватским "Боровом". Због тога се није ушло у 
приватизацију, иако је Влада Србије својевремено донела одлуку да предузеће уђе у тај процес. 
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Просечна зарада у Бачкој Паланци већа него у Новом Саду 

Аутор: Ђ. ВУКМИРОВИЋ  

У Бачкој Паланци просечна мартовска зарада била је 65.860 динара, док је у 
Новом Саду 50.903 динара 

 

 

НОВИ САД - Према најновијим подацима Републичког завода за статистику, мартовска нето 
зарада у Јужнобачком округу износила је 49.127 динара, што је 3,1 одсто више него у фебруару. 
Далеко изнад тог просека, али и просека свих других општина у ЈБО, била је Бачка Паланка са 
просечном мартовском зарадом од 65.860 динара или, по јучерашњем курсу, 536 евра. 

Бачкопаланачки мартовски просек је, иначе, у односу на фебруарски већи за чак 34,4 процента. 
А, колико је он изнад осталих и ЈБО, најбоље говори податак да просечна мартовска зарада 
Новог Сада од 50.903 динара заостаје за готово 15.000 динара, или 120 евра. 

И новосадски мартовски просек је, показују подаци РЗС, порастао у односу на фебруарски за 
три одсто. На трећем месту је општина Беочин са просеком од 48.933 динара, што је у односу на 
фебруар за 3,3 одсто више. 

Просечне мартовске зараде у свим другим општинама ЈБО су ниже од 40.000 динара. По 
традицији, у марту су најслабије зарађивали запослени у Бачу (31.799), Бачком Петровцу 
(31.994) и, најзад, Тителу (32.579 динара). 

Када је о војвођанским окрузима реч, иза ЈБО следе Јужнобанатски (46.600), Средњобанатски 
(40.427), Савернобачки (40.383), Сремски (39.406), Севернобанатски (38.516) и, најзад, 
Западнобачки (38.492 динара).  
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БЕЗ ПРЕМЦА У ВОЈВОДИНИ 

СА мартовским просеком од 65.860 динара Бачка Паланка је далеко испред свих општина у 
Војводини. На другом месту је Вршац (52.636), а на трећем Панчево (51.709 динара). 
Мартовски просек за целу покрајину био је 44.045 динара, што је и даље слабије од просека за 
целу Србију (45.870 динара). 
 

 

Априлска инфлација у Србији 0,4 одсто 

Извор: Бета  

Инфлација у Србији у априлу је изнозила 0,4 одсто, колико су повећане потрошачке цене у 

односу на март, саопштио је данас Републички завод за статистику. 

У односу на април прошле године цене су такође повећане 0,4 одсто, а у поређењу са 

децембром 2015. године повећање је било 0,8 одсто. 

У априлу ове године поскупели су одећа и обућа (2,1 одсто), транспорт (1,3 одсто), услуге 

рекреација и културе (један одсто), храна и безалкохолна пића (0,4 одсто), комуникације (0,2 

одсто), алкохолна пића, дуван, намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,1 одсто). 

Појефтиниле су станарине, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,5 одсто) и услуге 

образовања (0,2 одсто). 
 

Банкари предвиђају раст БДП-а Србије од 2,2 одсто у 2016. 

Извор: Танјуг 

Аналитичари Уникредит банке прогнозирали су Србији раст бруто друштвеног производа 

(БДП) од 2,2 одсто за ову годину, што је до сада наоптимистичнија прогноза неке од 

међународних финансијских институција. 

Прогноза Уникредита већа је за 0,2 одсто од предвиђања Европске комисије (2,0 одсто) и за 0,4 

одсто од пројекција Међународног монетарног фонда (ММФ) и Светске банке (1,8 одсто). 

Међутим, како сада ствари стоје, аналитичари ове банке за 2017. процењују скромнији раст 

српске привреде, од 1,8 одсто. 

- Очекује се да економско окружење региона централне и источне Европе остане позитивно. 

Већина земаља ће показати солидан привредни раст, како у 2016, тако и у 2017 - изјавио је 
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директор Уникредитове Дивизије за пословање у ЦИЕ Карло Вивалди, на конференцији ЕБРД-

а у Лондону, јавља извештач Тањуга. 

У региону централне и источне Европе, раст је за ову годину прогнозиран на 1,3 одсто, а за 

следећу на 2,6 одсто у односу на 0,4 одсто, колико је износио 2015. 

Поред тога, очекује се да се економски раст прошири на све земље централне и источне Европе 

у 2016. години. 

Према истраживању Уникредита, реалан раст БДП-а у централној, источној и југоисточној 

Европи требало би да достигне 3,2 одсто ове и 3,3 одсто наредне године, након остварених 3,5 

одсто у 2015. години. 

Мауро Ђорђо Марано, заменик директора Одељења за стратешке анализе ЦИЕ у Уникредиту, 

рекао је да је у том региону приметан напредак када је реч о кредитирању предузећа. 

У наредном периоду у фокусу ће бити кредитирање привреде, навео је он, позивајући се студију 

"Банкарство у ЦИЕ - подршка одрживом развоју и иновацијама". 

Махом због мање инвестиција, а делом и због повећане привредне штедње, протеклих година 

је кредитирање корпоративног сектора у већини земаља централне, источне и југоисточне 

Европе било ослабљено, али је раст кредита привреди убрзан у неким земљама у 2015, наводе 

аналитичари ове банке. 

Истовремено, структура извора финансирања у региону ЦИЕ показује да постоји простор за 

већу улогу хартија од вредности. Извоз и фондови ЕУ требало би да обезбеде додатне пословне 

могућности за банке у региону. 

 
 

УПОЗОРЕЊЕ ФИСКАЛНОГ САВЕТА Шкрипи реформа јавних 
предузећа 

Извор: Блиц  

Фискална кретања у Србији су задовољавајућа, али успех зависи од реформи јавних предузећа 

које не иду по плану, упозорио је Фискални савет. 

Како је наведено у извештају Фискалног савета за март и април, у ЕПС-у још није измењен 

колективни уговор који би омогућио отпуштање прекобројних, што је требало да буде окончано 

до краја прошле године, одлаже се поскупљење струје, а зараде у том ЈП нису под контролом. 
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У „Железницама“ је застала рационализација, а најмање је урађено на реформама „Србијагаса“, 

где „ни релативно безболна подела предузећа у складу са захтевима Европске енергетске 

заједнице није завршена“, поручују из Савета. 

Наведно је да касне и друге важне реформе - „рационализација броја запослених у држави 

једва да је почела, док ће највећа предузећа у процесу приватизације извесно остати у 

државном власништву и после истека важења заштите од принудне наплате поверилаца“. 

- Ако би држава наставила да директно или посредно помаже та предузећа, то би буџет 

коштало 200 милиона евра годишње - наведено је. 

Курсне разлике обориле дуг 

Дуг Србије на нивоу опште државе на крају априла износио је 24,7 милијарди евра, што је 75,3 

одсто БДП и мањи је у односу на крај 2015. за око 570 милиона евра, наводи Фискални савет. 

- Више од половине смањења дуга (приближно 300 милиона евра) потиче од позитивног 

утицаја курсних разлика, јачања евра у односу на долар, што је по природи привремено - 

поручује Савет. 
 

РАДНИЦИ КАБЛОВА КОД ПАЛМЕ Понуда државе је боља од стечаја 

Аутор: Г. Јевремовић  

Више од 200 радника Фабрике каблова у Јагодини, од око 1.200 запослених, данас се састало са 

председником Скупштине града Драганом Марковићем Палмом. 

Он им је поручио да је држава дала најбољу могућу понуду за будућност предузећа и да 

Унапред припремљени програм реорганизације даје могућност опстанка и нормалног 

пословања. 

То предузеће је међу 17 у реструктурирању и до 31. маја треба да одлучи између Унапред 

припремљеног програма реорганизације или стечаја. Уколико се усвоји УППР, држава као 

већински власник треба да именује нову скупштину предузећа, надзорни одбор и генералног 

директора. 

- Предлажем да се прихвати УППР, јер ће на тај начин Фабрика каблова моћи нормално да 

послује. Биће отписани дугови и моћи ће да се задужује за куповину репрометеријала. Наравно, 

последњу реч о томе даће повериоци у Привредном суду. Држава одлучује о фабрици - рекао је 

Марковић и додао да се у наредном периоду обавезе морају плаћати на време. 

Он је радницима рекао да размисле о пријављивању за социјални програм, као и да оне који 

желе да узму отпремнину не може нико у томе да спречи или изостави са списка. Радници који 
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узму отпремнини не могу да врате у фабрику док се не приватизује, док они који не узму 

отпремнину носе судбину предузећа. 

- Изаберите петочлану делегацију радника која ће учествовати у раду органа предузећа и 

преговорима о будућности - поручио је Марковић и позвао раднике да не штрајкују и не 

обустављају производњу. 

Дуг према радницима, због разлике у заосталим зарадама биће конвертован у капитал и то 

преко 20 одсто власништва над предузећем, док је држава власник 65 досто акција. Дуг од 

четири зараде треба да буде измирен од јануара 2017. године, док ће држава повезати радни 

стаж који је у заостатку четири године. 

 

 

 

 

Буџет здравији, јавна предузећа још у проблему 

Фискални савет Србије очекује да ће буџетски дефицит целе државе за четири месеца ове 
године износити око 25 милијарди динара, што је, према оцени тог тела, прилично мали 
дефицит за овај период године, и износи свега 15 одсто од укупно планираног мањка за 2016. 
годину. 

У најновијем месечном извештају Фискалног савета наводи се да, уколико се тренд раста 
наплаћених пореских прихода настави и у наредним месецима, уз добру контролу расхода 
државе, отвара се могућност да трајни фискални дефицит у 2016. буде осетно мањи од 
планирана четири одсто БДП-а. 

„Фискална кретања у прва четири месеца 2016. задовољавајућа су, али забрињава кашњење у 
реформском делу програма за оздрављење јавних финансија. Фискални дефицит од око 25 
милијарди динара у прва четири месеца прилично је мали, ако се има у виду да је то свега 15 
одсто од укупног планираног фискалног дефицита у 2016. години, који износи 164 милијарде 
динара”, констатује савет. 

Дефицит опште државе до априла, како се додаје, смањен је за више од 15 милијарди динара 
под утицајем привремених чинилаца, док трајно побољшање фискалних кретања савет 
процењује на око 10 милијарди динара. 

Напомињући да се у претходним годинама током прва четири месеца обично остваривало око 
30 одсто од укупног годишњег дефицита, што би за посматрани период 2016. износило 
приближно 50 милијарди динара, Фискални савет примећује да је „на први поглед, до сада 
остварени дефицит упола мањи од очекиваног”, али да је на то утицало неколико привремених 
чинилаца. 
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„Наиме, у јануару је у буџет једнократно уплаћено 12,8 милијарди динара по основу продаје 
лиценци за коришћење телекомуникационих фреквенција, док због кашњења у спровођењу 
планиране рационализације броја запослених у целој држави нису исплаћене отпремнине у 
износу од око пет милијарди динара”, пише у документу. 

Уколико искључимо утицај поменутих привремених чинилаца на смањење фискалног 
дефицита у прва четири месеца, долазимо до закључка да је трајно умањење фискалног 
дефицита било знатно мање и износило је близу 10 милијарди динара – премда је и то свакако 
задовољавајући резултат, оценио је Фискални савет. 

Иза тог доброг резултата првенствено стоји умерени раст пореских прихода, а априлски подаци 
су, како се наводи, додатно учврстили претходне оцене Фискалног савета да је вероватно реч о 
структурном побољшању јавних финансија. 

Одрживост остварених фискалних резултата и успех читаве фискалне консолидације пресудно 
зависи од реформи јавних предузећа, које према, доступним информацијама, не иду по плану, 
сматра Фискални савет и предочава да  су започете реформе у ЕПС-у и Железницама застале, а 
да су најмање одмакле у „Србијагасу”. 

Фискални савет је поновио став да би даље одлагање реформи највећих јавних предузећа и 
евентуално преваљивање њихових огромних дугова на државу поништило све досадашње 
напоре за оздрављење јавних финансија. 

У извештају се наводи да касне и важне реформе на плану рационализације броја запослених у 
општој држави, и упозорава на опасност да највећа предузећа у процесу приватизације остану у 
државном власништву и после истека важења заштите од принудне наплате поверилаца, 
крајем маја 2016. 

У том контексту, у документу се наводе примери РТБ Бор, рудника „Ресавица”, ПКБ-а, 
„Галенике” и оцењује да је „за сада неизвесно да ли ће од јуна нека од њих моћи да послују 
одрживо на тржишним принципима, или ће отићи у стечај, или ће држава наставити да 
директно или посредно помаже њихово пословање – што би могло да кошта буџет додатних 
200 милиона евра годишње”, преноси Танјуг. 

 

Минус у буџету шест пута мањи од планираног 

Плима добрих економских вести– приходи у прва четири месеца већи од предвиђених за 48,7 

милијарди динара, док је индустријска производња у првом тромесечју повећана за 10,5 одсто, 

извоз 11,2 а раст БДП процењен на 3,5 одсто 

Аутор: А. Микавица  

Премијер Александар Вучић јуче је изјавио да је стање у буџету Србије знатно боље него што је 
било планирано и да је дефицит за четири месеца ове године износио 13,4 милијарде динара, 
уместо предвиђене 72,2 милијарде – што је шест пута успешније од прогнозе ММФ-а. Према 
његовим речима, 2016. ће бити најтежа до сада, јер доспевају на наплату краткорочни кредити 
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узимани 2011. године, тако да ће трошак буџета по основу исплата камата ове године бити 139 
милијарди динара. 

– Важно је да смо успели драстично да увећамо пореске приходе, имамо мање непореске 
приходе у односу на прошлу годину, и у другом кварталу или почетком трећег квартала 
имаћемо веће приходе – рекао је Вучић и најавио да ће тек у јуну бити наплаћене дивиденде од 
„Телекома Србије”. 

Додао је да су приходи већи од планираних за 48,7 милијарди динара, односно 17,8 посто, а 
укупни приходи већи за 7,5 одсто у односу на исти период прошле године. Премијер је навео да 
раст укупних прихода дугујемо расту пореских прихода и додао да сви порески облици бележе 
раст у односу на исти период прошле године. 

Да ће нам 2016. бити берићетнија него што се очекивало не тврди само стари и нови премијер 
Александар Вучић. Да Србија остварује много боље економске резултате од очекиваних 
недавно нам је саопштила и Светска банка. Потврдила  једа је у овој години известан раст бруто 
домаћег производа за 1,8 одсто, с тим што у 2017. очекује готово двоструко више – 3,5 
процената. Процена је да ће дефицит у 2016. бити 3,5 одсто, иако је планиран на четири 
процента. Однос јавног дуга према БДП у 2016. достићи ће 78,6 одсто, али ће у 2017. почети да 
опада. 

Да нам је у првом тромесечју „баш кренуло” потврдили су и аутори „Макроекономских анализа 
и трендова” (МАТ), месечника Економског института. Индустријска производња је остварила 
значајан раст у поређењу с истим периодом прошле године, баш као и извоз, тромесечни раст 
БДП процењен је на 3,5 одсто. У порасту је промет у трговини на мало, цене не расту, бележи се 
дефлација, али зато расту зараде. 

Стојан Стаменковић, координатор истраживања МАТ-а, истакао је да је индустријска 
производња у марту имала међугодишњи пораст од 8,8 одсто, односно 10,5 одсто у периоду од 
јануара до марта ове године. Он је указао на стабилан раст индустрије, односно пораст 
производње прерађивачке индустрије. Посматрано по секторима у марту, у односу на исти 
месец прошле године, рударство и снабдевање електричном енергијом остварили су раст по 
16,6 одсто. 

Европска банка за обнову и развој указала је јуче на могућност да у 2017. раст БДП-а Србије 

буде и до 3,8 одсто, уколико производња „Железаре Смедерево” порасте како је најављено 

Када се посматра 11 области са заједничким учешћем у прерађивачкој индустрији од 78 одсто, 
три су обележене изразито опадајућим трендом – производња основних метала, 
фармацеутских производа и препарата и производња моторних возила и приколица. 

Међугодишњи пад производње моторних возила и приколица у првом кварталу износио је 11 
одсто, а у марту 17,4 одсто. Извоз аутомобила ни из далека није на водећем месту по доприносу 
тромесечном порасту извоза од 11,2 одсто, рекао је Стаменковић. 

Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) указала је јуче на могућност да у 2017. раст БДП-а 
Србије буде и до 3,8 одсто, уколико производња „Железаре Смедерево” порасте како је 
најављено, пренео је Танјуг. У извештају „Регионални економски изгледи”, који је представљен 
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на годишњој конференцији ЕБРД у Лондону, ЕБРД  је задржала прогнозу раста БДП-а Србије 
на 1,8 одсто за ову и 2,3 одсто за наредну годину. 

Оно што збуњује економисте је висок раст зарада у марту у јавном сектору, прецизније у јавним 
предузећима. 

– Раст зарада у марту је био изразит – казао је Стаменковић. – Укупан међугодишњи раст нето 
зарада у марту у посматраном узорку износи 6,4 одсто, реално 5,7 процената. Али је раст зарада 
у јавним локалним предузећима 4,3, а у јавним државним чак 11,9 одсто, реално 11,2 одсто. 

Стаменковићева процена да је високо мартовско повећање зарада у јавним државним 
предузећима „предизборни инцидент” блиска је и Милојку Арсићу, професору београдског 
Економског факултета и уреднику „Кварталног монитора”. 

– Вероватно је реч о привременом повећању, односно једнократном додатку, или је можда, 
уочи избора, унапред нешто плаћено – сматра Арсић. – Држава би у овом случају требало да 
реагује и да не дозволи да ово мартовско повећање плата у јавним предузећима буде трајно. На 
јуче постављено питање „Политике” Министарству привреде и Министарству државне управе и 
локалне самоуправе – како објашњавају двоцифрени мартовски раст плата у јавним државним 
предузећима, нисмо добили одговор до закључивања овог издања. 

Арсић указује да би тромесечне показатеље економског раста, који се пореде са оним из истог 
периода прошле године, требало узети с резервом. Треба имати на уму да се привредни 
резултати овогодишњег првог квартала пореде са прошлогодишњом ниском базом. Српска 
привреда је тек средином 2015. године достигла просек из времена пре поплава, што важи како 
за производњу, тако и за БДП. 

 

 

Бивша радница Јуре у Рачи тужила компанију пре пет година и још се суди 

Судови штите Јуру од тужби радника 

Савић: Када затражимо од лидера да идемо у тоалет она прво пуита да ли можемо да сачекамо 

* Жене директно надређеној морале да доставе датуме своје месечнице * Менаџери, углавном 

наши људи, називали раднике погрдним именима - идиотима, кретенима, дебилима, 

животињама 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Београд - Прошло је пет година од како Марија Симић више не ради у Јури у Рачи, а исто 
толико времена је прошло од када се њена тужба против ове јужнокорејске компаније развлачи 
по судовима у Србији. Тренутно предмет "Марија Симић против Јуре" је на Уставном суду 
Србије, и тешко је предвидети исход. Судећи према одлукама Основног и Апелационог суда у 
Крагујевцу, касније и Врховног касационог, Марија Симић из Раче није трпела злостављање, 
односно њена тужба одбачена је јер се суду обратила тек након што је остала без посла у 
фабрици. 
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Шест месеци сам провела у фабрици и за то време сви смо трпели злостављање послодаваца, 
менаџера, ускраћивано нам је боловање, нисмо могли ни дан за то да добијемо, радили смо под 
температуром, а када питамо лидерку да ли можемо да идемо у тоалет, она нас пита да ли је у 
питању тврда или мека столица. Ако је тврда, онда вам каже да можете да сачекате - рекла је 
Симићева Данасу, исто што и на сведочењу пред судом у Баточини пре пет година. 
Она, али и још два сведока, потврдили су суду да су услови за рад у Јури у Рачи били врло 
тешки, да су били изложени сталним претњама отказом, док су жене директно надређеној 
морале да доставе датуме своје месечнице како би знали којим ће то данима да иду чешће у 
тоалет. 
- У хали у којој смо радили било је лети и по 50 степени Целзијуса, као у рерни, а нама није 
било дозвољено да скинемо прслуке или чарапе како би нам било лакше. С друге стране, неки 
од менаџера су били без чарапа, а нама су говорили да то није дозвољено и да је то кодекс 
понашања у фирми. Осим тога, морали смо да носимо воду од куће, како не бисмо губили 
много времена на одласке по воду у фирми - истиче Симићева, која је отказ добила, како тврди, 
након сто је дошла са боловања. 
У сведочењу неколико бивших радница Јуре у Рачи, у које је Данас имао увид, наводе се сличне 
ствари ко којима смо писали у неколико наврата последње две недеље, а једна од њих је да су 
их менаџери, углавном наши људи, називали погрдним именима - идиотима, кретенима, 
дебилима, животињама. 
 

 

Хаос у Паризу због реформи закона  
Париз -- Неколико десетина хиљада људи протестовало је данас на улицама Париза због 
најављених реформи закона о раду и измене досадашње 35-часовне радне недеље. 

ИЗВОР: БЕТА ото: Тањуг 

Представници синдиката упозоравају да влада "нема већину у парламенту, чак ни у 
социјалистичким клупама" и одбацују наводе социјалиста да се ради о закону о социјалном 
напретку. 

Демонстранти, окружени великим бројем полицајаца, кренули су с Трга Денферт-Рошеро на 
југу француске престонице и упутили су се ка згради парламента, где ће се посланици касније 
вечерас изјашњавати о поверењу социјалистичкој влади.  
 
Француски председник Франсоа Оланд изјавио је данас током посете једној компанији за 3-Д 
штампање да оспоравана реформа закона о раду има за циљ да побољша права радника, као и 
да истовремено учини предузећа флексибилнијим.  
 
Оланд је рекао да је нацрт закона намењен "запосленима и пословним лидерима" и да није у 
супротности с њиховим интересима.  
 
Он се посебно залагао за реформу закона о раду, који ће олакшати послодавцима да 
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запошљавају, али и да отпуштају раднике, као и да организују радно време запослених. 
 
Према његовим речима: "Најбоље је када одговорни синдикати и посвећени менаџмент 
одређују радна правила".  
 
Француски председник инсистирао је на томе да реформе неће угрозити права радника у 
Француској. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


