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Привреда Србије у плусу милијарду евра 
Аутор:Аница Телесковић 
 
Европска комисија и Агенција за привредне регистре јуче оценили да је домаћа економија 
почела постепено да оживљава 
Привреда Србије је прошлу годину завршила у плусу и остварила чисту добит од 143,8 
милијарди динара, то јест 1,2 милијарди евра. Ово је охрабрујућа вест, нарочито јер долази 
после неславног резултата из претходне године, када је укупна српска привреда била у губитку 
132,6 милијарди динара, то јест 1,1 милијарду евра. 
Агенција за привредне регистре (АПР) ове године је збирне резултате објавила раније него што 
се очекивало. На основу финансијских извештаја за статистичке потребе државе које су 
компаније предале АПР-у до краја фебруара, ова агенција већ је урадила збирну анализу у 
годишњем билтену. 
Раније је била пракса да се извештај о пословању привреде објављује током летњих месеци, али 
су и законски рокови, а самим тим и процедуре, били другачији. 
Крај 2015. године у плусу су дочекала и јавна предузећа, која су годинама била генератори 
губитака целе привреде. Збирна нето добит 485 јавних предузећа износила је 8,3 милијарде 
динара. Претходне године она су направила минус од 44 милијарди динара. 
 
 
 

 
 
PAPRENI ODLAZAK U PRODAVNICU Zašto je pet osnovnih namirnica 
ponovo poskupelo?  
Аутор:Marko Tašković 
  
Pet osnovnih namirnica poskupelo je od početka godine toliko da je prosečnoj četvoročlanoj porodici 
sada mesečno potrebno 740 dinara više. 
Porasle su cene mleka, jogurta, ulja, brašna i šećera za po 10 do 22 dinara. Dakle, mnogima odlazak u 
prodavnicu više nije tako sladak čak i kada idu po osnovne sastojke kolača. U velikim trgovinskim 
lancima pak pravdaju se da nisu odgovorni za poskupljenje. 
- Od prošle godine, recimo, ulje i šećer poskupljuju na svaka dva meseca. Kada pitamo proizvođače 
zbog čega je to tako, oni se pravdaju da su dve godine držali veštačke cene i bili u minusu. Mi 
jednostavno od proizvođača dobijemo cenovnik s datumom primene i primorani smo to da poštujemo 
- ističu u jednom od trgovinskih lanaca. 
S druge strane, u konkurentskoj firmi priznali su tek beznačajno povećanje ulja i šećera. 
- Cene se nisu menjale u poslednje tri nedelje, a pre toga je, usled promena nabavnih cena, uvećana 
osnovna cena ulja i šećera, i to ne za više od tri dinara - kažu u ovoj firmi. 
U Udruženju za trgovinu PKS ističu da drže najniže marže na egzistencijalne proizvode. 
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- Reč je o maržama od pet do osam odsto i one se ne dižu. Sva poskupljenja dolaze od proizvođača - 
kažu u Udruženju trgovaca. 
Zanimljivo je da gotovo svi proizvođači šećera, ulja, brašna i mleka ističu da u prethodnom periodu 
nisu podizali cene. 
- Cene podižemo samo kada poskupi nabavka ili kada su povećani troškovi proizvodnje, a toga nije 
bilo od početka godine - naglašavaju u Mlekari „Šabac“. 
I u Udruženju za zaštitu potrošača navode da u prethodnom periodu proizvođači nisu imali osnova da 
podižu cene i tvrde da su poskupljenja trikovi trgovaca. 
- Mi nismo primetili drastično poskupljenje osnovnih namirnica, što znači da su trgovci dizali cene za 
dinar, dva ili tri kako bi sve prošlo nezapaženo. Na taj način pokušavaju da vrate finansijske gubitke 
nastale padom potražnje - ističe Goran Papović, predsednik ovog udruženja, i dodaje da proizvođači 
dižu cenu namirnica kada poskupi gorivo ili se smanji prinos roda. 
 
Kada bi Srbija primenila finansijski plan Donalda Trampa, evo šta bi nam 
se desilo  
Аутор:Suzana Lakić  
 
Da li Amerika živi od štampanja dolara i mogu li države bankrotirati ukoliko kontinurano štampaju 
novac? Šta bi se dogodilo sa Srbijom kad bi NBS odlučila da štampa dinare? 
Republikanski kandidat za američkog predsednika Donald Tramp izgovorio je nedavno ono o čemu 
ekonomisti širom sveta godinama pričaju, a političari se prave da ne znaju. Tramp kome se, uoči 
izbora za predsednika SAD iz dana u dan povećava podrška glasača, poručio je da je Amerika 
finansijski bezbedna bez obzira na njena ogromna dugovanja, a da je razlog štampanje dolara. 
- Ljudi kažu da ja želim da kupim dug i bankrotiram. Oni su ludi. Ovo je američka vlada. Kao prvo, 
nikada ne morate bankrotirati jer štampate novac - poručio je Tramp. 
A, šta je istina? Da li američka privreda živi od štampanja novca ili Tramp koji nesumnjivo ima 
podršku krupnog kapitala, svojim porukama želi da američki biznis pridobije još više? 
Program masovnog štampanja dolara, podsetimo, pokrenut je 2008. kada je pretilo potpuno 
urušavanje američkog finansijskog sistema. Američkoj centralnoj banci (FED) nije pomoglo ni 
spuštanje kamatnih stopa bog čega se odlučila na radikalan potez - štampanje čak 4.500 milijardi 
dolara kojima su kupovane obveznice od uspaničenih ulagača na finansijskom tržištu. Američka 
ekonomija počela je puno brže da se oporavlja nego evropska, a FED je 2014. zvanično prestao sa 
masovnim štampanjem novca. 
Šta bi bilo sa Srbijom kada bi štampala novac?  
Goran Nikolić, ekonomista i saradnik Inistuta za evropske studije kaže da nije sporno da Amerika 
štampa novac, ali da to, zbog efekata po državne finansije, mogu da rade i čine i mnoge druge 
razvijene zemlje. 
- Amerika sigurno ima koristi od štampanja dolara, ali priče da živi od štampanja para nisu istinite. 
Analize pokazuju da štampanje novca u proseku godišnje podiže BDP Amerike za 0,5 do jedan odsto. 
To u slučaju Srbije nije malo, donosilo bi joj 150 do 300 miliona evra godišnje, ali ipak govorimo o 
Americi - navodi Nikolić. 
Ni predsednik, ni Kongres u Americi, međutim, ne štampaju novac. To je u nadležnosti centralne 
banke. Zbog takvih činjenica, Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog inistuta za ekonomske nauke tvrdi 
da su Trampove izjave pogrešne. 
- Uzmimo njegovu tvrdnju da zemlja koja može da štampa novac ne može da bankrotira. Da li je tačno 
da Amerika može da štampa koliko hoće dolara i da vrati novac koji duguje poveriocima, posebno 
stranim na koje Tramp najviše i misli? Može. Može li da očekuje da će uslovi pod kojima će potom da 
pozajmljuje novac biti isti? Ne može. Zato što bi dolar devalvirao pa bi, sutra, eventualna pozajmica u 
inostranstvu bila skuplja za Ameriku. Tako Tramp zapravo kaže sledeće: Mi ćemo strancima vratiti 
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manje nego sto im dugujemo, ali to nećemo zvati bankrotstvom jer ćemo to učiniti štampanjem novca, 
a ono što nećemo vratiti uložićemo kod kuće - pojasnio je Gligorov i nastavio: 
- FED može da ne dozvoli ubrzanje inflacije i preterani rast kamata koji bi stajao na putu punoj 
zaposlenosti. Tako da FED ne može da štampa novac da bi vratio dugove. Ni Tramp ni Kongres to ne 
mogu da mu narede - zaključio je Gligorov. 
Srbija i štampanje novca - Za i protiv  
Da li Srbija treba da štampa dinare - biznismeni tvrde jedno, a ekonomisti drugo. 
- Srbija bi trebalo da sledi primer EU i SAD i da štampanjem novca pokuša da ubrza ekonomski rast. 
Nema nam izlaska iz krize na brži način. Ako bi taj novac bio potrošen na povećanje penzija, to bi bila 
katastrofa. Međutim, ako se potroši na poljoprivredu, energetiku, obnovljivu energiju... ne verujem da 
bi to bio problem - više puta je ocenio Miodrag Kostić, vlasnik "MK grupe". 
Ekonomisti, pak, upozoravaju da bi štampanjem novca NBS brzo potrošila devizne rezerve. Dodaju da 
bi štampanje novca dovelo do inflacije i pada kursa dinara. Napominju i da Amerika i Evropa imaju 
jaku industriju koja stoji iza štampanja novca, a da je Srbija nerazvijena zemlja. 
Sunovrat dolara  
Od šezdesetih kada je štampanje dolara uzelo maha njegova vrednost je kontinuirano padala. Kriza se 
prvo reflektovala raskidanjem veze sa zlatom 1971. s obzirom na to da je dolar po okončanju Drugog 
svetskog rata bio konvertibilan u zlato sa odnosom od 35 dolara za uncu zlata. Za jedan dolar se 1970. 
moglo dobiti oko 4,3 švajcarska franka. Pre četiri godine jedan dolar je vredeo 0,9 švajcarskih franka, 
koliko približno vredi i danas. 
 
 
 

 

Protest podrške radnicima Jure  
Autor: LJ. B.  
 
* Danas je od Ministarstva rada zatražio izveštaje o inspekcijskom nadzoru u Juri, ali je 
odgovor izostao, zbog čega smo se obratili Povereniku za informacije  
Beograd - Levica Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Sloga odlučili su da organizuju protest podrške 
radnicima Jure, ali i svim ostalim radnicima u Srbiji kojima su ugrožena prava.  
- Pozivamo vas na protest podrške radnicima i radnicama Jure i svima onima kojima su pljačkaške 
privatizacije oduzele mogućnost da žive život dostojan čoveka - navodi se u zajedničkom saopštenju 
Levice i UGS Sloga.  
Oni podsećaju na pisanje medija o maltretiranju radnika u južnokorejskoj kompaniji, kao i na 
nereagovanje države na sve to.  
- Da li je u ovoj zemlji dilema nemati posao ili imati, ali biti ponižen? Suprotstavimo se nasilju nad 
onima koji nemaju moć zato što su ucenjeni radnim mestom. Ako naši sugrađani u Juri ne mogu sami 
da se izbore za svoja prava, moramo im pomoći u tome - napominju organizatori protesta koji je 
planiran za 4. jun. Oni su pozvali sve organizacije, ali i pojedince da se pridruže protestu koji bi 
trebalo da bude na Trgu Nikole Pašića u Beogradu, ali će javnost o konkretnijim detaljima, kako 
napominju, biti naknadno obaveštena. Planirano je da se skupu obrate i bivši radnici kompanije koja 
u Srbiji ima četiri fabrike, po jednu u Rači i Leskovcu i dve u Nišu.  
Podsetimo, Danas je pre gotovo mesec dana pisao o teškim uslovima rada u Juri, i psihičkom i 
fizičkom zlostavljanju koje su radnici u ovim fabrikama izloženi godinama. Nakon ispovesti nekoliko 
bivših, ali i sadašnjih radnika u Juri, reakcija državnih organa svela se na nekoliko izjava ministra 
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rada Aleksandra Vulina i obećanje premijera Aleksandra Vučića da će razgovarati sa vlasnicima 
kompanije da vidi o čemu se tu radi.  
Ministar rada Vulin je na dan kada je objavljen tekst u Danasu o nehumanom ponašanju menadžera 
prema radnicima u jednoj od fabrika Jure, za naš list tvrdio da je inspekcija radila svoj posao, kao i da 
su primećene "manje nepravilnosti", ali ništa slično onome o čemu smo pisali.  
Međutim, iako smo od Ministarstva rada, u čijoj je nadležnosti Inspekcija rada, tražili podatke i uvid u 
izveštaje o svim inspekcijama u kompaniji Jura od trenutka kada su marta 2010. došli u Srbiji do 
danas, nikakav odgovor nismo dobili u zakonskom roku od dve nedelje. Zbog nepostupanja 
Ministarstva rada po Zakonu, Danas je uputio žalbu povereniku za informacije od javnog značaja.  
 
 
Gasi se nekadašnji industrijski mastodont  
Autor: Z. Radovanović  
 
Kragujevac - Grupa Zastava vozila koja je, nakon dekomponovanja nekadašnjeg najvećeg 
industrijskog kompleksa na Balkanu, Grupe Zastava, svedena na proizvođače putničkih, privrednih, 
specijalnih i priključnih vozila, te još nekih manjih preduzeća, definitivno odlazi u istoriju. 
U Grupi Zastava vozila juče je, naime, nakon dužeg odlaganja, počela realizacija poslednjeg socijalnog 
programa, za koji se izjasnilo 92 od ukupno 112 zaposlenih u Holdingu, Rezervnim delovima i 
Hortikulturi kragujevačke kompanije. Predsednica sindikata u Grupi Zastava vozila Gordana Simov za 
naš list kaže da je realizacija socijalnog programa "početak definitivnog kraja" te grupe, odnosno 
proizvodnje automobila, kamiona, specijalnih i priključnih vozila pod nazivom "Zastava".  
Podsetimo, u proizvodnji putničkih, privrednih, drugih vozila i delova, krajem 80-ih prošloga veka, 
kad je Zastava bila na vrhuncu, samo u Kragujevcu bilo je angažovano više od 30.000 radnika. Na 
prostoru bivše Jugoslavije, od proizvodnje automobila i ostalih vozila marke "Zastava" živelo je 
nekoliko stotina hiljada radnika, plus članova njihovih porodica.  
Sada je taj kompleks fabrika ostao bez proizvodnje lakih i srednjih kamiona i specijalnih automobila 
(pik-apova), koji su decenijama izlazili iz pogona Zastave u Somboru. U njima zakupac, grčka firma 
Spajder, već duže proizvodi kontejnere za javnu higijenu. Šansu da opstane ima jedino proizvodnja 
priključnih vozila (automobilskih prikolica), i to isključivo zahvaljujući Francuzima, koji najozbiljnije 
nameravaju da nastave i unaprede tu proizvodnju u centru Šumadije. Ima, s druge strane, indicija da 
bi u delu Zastave kamiona, o čemu je naš list već pisao, mogla da se organizuje proizvodnja vojnih 
vozila, ili delova za njih, ali to, ukoliko i zaživi, neće biti ni bleda senka nekada moćne kragujevačke 
kamionske industrije, u kojoj je, u zajedničkoj kompaniji sa Zastavom učestvovao italijanski IVEKO.  
Inače, realizacija socijalnog programa u Grupi Zastava vozila juče nije počela u Zastavi kamionima i 
proizvođaču automobilskih prikolica Zastavi INPRO, ali iz različitih razloga. U Kamionima, u kojima 
se odlazak iz preduzeća izjasnilo 65 od preostala 72 radnika, isplata otpremnina privremeno je 
odložena do početka naredne sedmice, jer se u ovoj fabrici i dalje suočavaju sa potraživanjima 
poverilaca, pre svega bivših i sadašnjih radnika, koji sudskim putem nastoje da "izvuku" zaostale 
zarade.  
U Zastavi INPRO, pak, realizacija socijalnog programa odložena je zbog pregovora sa dugogodišnjim 
poslovnim partnerom, francuskim Triganoom, o nastavku i organizaciji proizvodnje priključnih 
vozila. Socijalni program u INPRU, čiju većinu radnika čine osobe sa invaliditetom, odnosiće se na 
one zaposlene koji neće biti obuhvaćeni sporazumom sa Triganoom, ali i one koji žele da odu uz 
otpremninu. Fabrika bi, prema još nepotvrđenim najavama, ali s obzirom na zdravstveni status 
uposlenih, trebalo da ostane zaštitna radionica.  
Trigano registrovao preduzeće u Srbiji  
Francuski Trigano upravo je, prema informacijama našeg lista, registrovao firmu za proizvodnju 
priključnih vozila u Srbiji, pod nazivom Trigano prikolice, sa sedištem u Kragujevcu, što je juče 
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preneto i zaposlenima u Zastavi INPRO. Trigano, pored proizvodnog programa, treba da preuzme i 
oko 200 radnika INPRA.  
Raste izvoz firmi iz Šumadije i Pomoravlja  
Kragujevac - Privreda Šumadije i Pomoravlja je u prvom ovogodišnjem kvartalu na svetska tržišta 
izvezla proizvode u vrednosti od oko 523 miliona dolara. U istom periodu uvezla je robu i usluge za 
375 miliona dolara čime je ostvaren spoljnotrgovinski suficit od 148 miliona dinara.  
U poređenju sa istim periodom 2015., ovogodišnji suficit u prva tri meseca veći je za 11,7 procenata. 
Istovremeno, pokrivenost uvoza izvozom povećana je za devet i po odsto. Najveći izvoznici su i dalje 
kompanija Fijat Krajsler automobili Srbija i ostale firme iz oblasti automobilske industrije locirane u 
ovom delu Srbije (Jura i druge), zatim proizvođači nameštaja (Forma Ideale), oružja (Zastava), kao i 
aranđelovačka firma Peštan, Kronošpan iz Lapova i drugi.  
Među izvoznicima, kompanija "Milanović inženjering" beleži pet puta veći izvoz delova šinskih vozila 
za Simens, firma "TPV Šumadija" povećala je plasman na inostranim tržištima za 88 procenata, 
"Grafostil" za 63 odsto, a u samom vrhu liste (naj)uspešnijih nalaze se Teknia i SCGM Kragujevac.  
 
 
Radnici ne odustaju od 300 evra otpremnine i zaostalih plata  
Autor: G. Vlaović  
 
Beograd - S obzirom da iz ponude koju smo dobili od predstavnika Ministarstva privrede za 
realizaciju socijalnog programa nije jasno da li će se ispuniti naš zahtev o 300 evra otpremnine po 
godini radnog staža za one koji će ostati bez posla u FAP-u nakon okončanja procesa restrukturiranja, 
sačekaćemo pismeno obrazloženje ponude i tek nakon toga odlučiti da li je za nas prihvatljiva ili ne - 
kaže za Danas predstavnik Štrajkačkog odbora Fabrike automobila Priboj koji je želeo da ostane 
anoniman. 
Prema njegovim rečima država je obećala da će radnicima isplatiti po 200 evra po godini radnog staža 
i to za štrajkače u FAP-u nije sporno. Naš sagovornik dodaje da će se dodatnih 100 evra obezbediti iz 
sredstava kojima će država od FAP-a otkupiti celokupan fabrički pogon . - Ono što je sporno je to što 
nije jasno da li će ta suma od 2,1 milion evra biti dovoljna za isplaćivanje otpremnine u iznosu od 300 
evra i svih zaostalih plata ili ne. Za nas je prihvatljiva samo prva opcija. Problem je pak u tome što po 
tumačenju predsednika opštine Priboj novca ima dovoljno i za otpremnine i zaostale zarade dok 
direktor FAP-a tvrdi da to ipak nije tako - objašnjava naš sagovornik. On kategorično tvrdi da 
Štrajkački odbor FAP-a ne odustaje od svoja dva osnovna zahteva a to su isplata otpremnina u visini 
od 300 evra. isplata svih zaostalih plata i što je najvažnije za zaposlene, da fabrika nastavi sa radom 
posle 31. maja, to jest da ne ode u stečaj. - Sačekaćemo pismenu ponudu nadležnih vezano za naše 
zahteve o otpremninama i zaostalim platama. U slučaju da ona za nas ne bude prihvatljiva a u slučaju 
da su radnici na to spremni mi ćemo ući u štrajk do ispunjenja svih naših zahteva - ističe naš 
sagovornik.  
Na sastanku između predstavnika Ministarstva privrede i rukovodstva FAP-a iz Priboja konstatovano 
je da država u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima može da isplati radnicima FAP-a 200 evra 
po godini staža.  
Što se tiče zahteva radnika o isplati zaostalih zarada i većoj naknadi po godini staža za socijalni 
program, jasno je rečeno da Ministarstvo privrede nema zakonskih mogućnosti da ove zahteve ispuni 
i svaki izuzetak bio bi grubo kršenje zakona i velika nepravda prema radnicima ostalih preduzeća koji 
su dobrovoljno otišli iz firmi uz socijalne programe. Bilo koju naknadu za radnike, mimo one koju 
država isplaćuje u skladu sa propisima, preduzeće može radnicima isplatiti iz redovnog poslovanja i 
sopstvenih izvora. Lokalna samouprava je, takođe, izrazila spremnost da pruži doprinos u rešavanju 
problema u ovom preduzeću, pa ukoliko opština Priboj pronađe interes i postigne dogovor sa FAP-
om, postoji mogućnost da ova saradnja bude u funkciji rešenja pojedinih zahteva radnika. U 
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Ministarstvu privrede ističu da će razgovori sa rukovodstvom FAP-a i predstavnicima lokalnih vlasti 
biti nastavljeni do konačnog i uspešnog rešenja statusa tog preduzeća.  
 
 

 

Sindikalci izgubili direktorske zarade  
Аутори:S. B. - Z. R. 
 
Novi kolektivni ugovor u saobraćajnom preduzeću "Lasta" desetkovao privilegije zaštitnika radnika. 
Predsednicima oduzete apanaže od 100.000 dinara mesečno i kartice za gorivo 
RADNICIMA "Laste" novi kolektivni ugovor, koji je potpisan pre nekoliko dana, ne donosi mnogo 
novina, ali iz korena menja odnos poslovodstva prema sindikalnim vođama. Zastupnicima prava 
radnika, koji su na svoje plate, za rad u sindikatu dobijali mesečnu apanažu i po 100.000 dinara, ovo 
pravo je uskraćeno. Sindikalci će imati manju moć i prilikom kadriranja. Njihov potpis više neće biti 
neophodan prilikom premeštanja zaposlenih. 
Novi kolektivni ugovor je priprema za privatizaciju "Laste" i susret sa realnošću firme sa 3.000 
zaposlenih. 
- Sindikalne vođe su, uz svoju redovnu platu mesečno dobijale po 100.000 dinara, a predsednicima 
osam podružnica je aneks bivšeg kolektivnog ugovora garantovao dodatni prihod u visini plate 
direktora sektora, što je bilo oko 90.000 dinara - objašnjava Bojan Bojanić, generalni direktor SP 
"Lasta". - Ako je predsednik podružnice bio vozač ili dispečer, on je na zaradu od 30.000 ili 40.000 
dinara, dobijao dodatnih 90.000. To je bilo tragično i nedopustivo. 
Sindikalni lideri više ne mogu da računaju ni na kartice za gorivo, koje su, kako kaže direktor, obilato 
koristili. Ograničeno im je i korišćenje službenih automobila, pa mogu da se voze samo u toku radnog 
vremena i to uz dozvolu rukovodioca voznog parka. 
- U Ministarstvu privrede su insistirali da vođe sindikata imaju ista prava kao i radnici i da im se 
ukinu privilegije - kaže Bojanić. - Predsednici podružnica sada imaju mesečnu naknadu od 19.000 
dinara na osnovnu platu. Sindikalnim liderima je bilo povereno da kadriraju po preduzeću. Niko nije 
mogao da bude premešten ni na bolju, ni na lošiju poziciju, bez njihove saglasnosti. A pošto postoje 
dva sindikata bilo je međusobnih podmetanja. Dešavalo se da odbiju da potpišu saglasnost radnicima 
koji nisu njihovi članovi ili da ih uslovljavaju da potpišu pristupnice. A broj pristalica im je važan, jer 
na osnovu toga dobijaju sredstva. 
SPREČAVALI MOBING PRVI čovek Samostalnog sindikata "Laste", Nebojša Mirović, kaže da je 
sidnikat mogao da odlučuje o premeštajima radnika, ali da se nije mešao u pozicije od šefova sektora 
do izbora direktora. - Mogli smo da stavimo veto kada je rukovodstvo htelo nekog radnika da premesti 
na drugu poziciju - objašnjava Mirović. - Reagovali smo samo u situacijama kada je mobing bio čist 
kao suza. Direktor ne zna sve zaposlene, jer oni rade po celoj Srbiji. Nikada nismo zloupotrebljavali to 
pravo da bismo štitili radnika koji je napravio prekršaj ili koji je prekršio zakon. 
Sindikalne vođe priznaju da su pregovori oko novog kolektivnog ugovora bili teški, ali se ne žale na 
umanjene prihode. 
- Za aneks ugovora koji omogućava tolike bonuse nisam ni znao, a potpisao ga je moj prethodnik - 
tvrdi Dejan Spasojević, predsednik Nezavisnog sindikata radnika "Laste".  
- Zadovoljni smo što su prava radnika zaštićena. Imalo je smisla što su sindikati mogli da zaustave 
premeštanje zaposlenih. Bilo je slučajeva da su šefovi nekog sektora pokušavali da oteraju 30 radnika 
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u drugi pogon, a na njihovo mesto da dovedu nove. Dobro je što ćemo i sad moći da obrazložimo da li 
je neko zaslužio premeštaj ili ne.  
PODMIĆIVANjE 
ISTORIJA nas uči tome da je jedan od temelja moći sindikata njihova finansijska nezavisnost - kaže 
Darko Marinković, profesor sociologije rada. - Davanje visokih naknada liderima je kupovina, jer je 
jasno da će uz takve privilegije oni raditi u interesu poslodavca. I korišćenje službenih automobila je 
vid podmićivanja. U preduzećima smo zadržali nasleđeni jednopartijski sistem, i to je veoma opasno. 
 
 
Svaka druga mlada osoba u Srbiji nema posao  
Извор:Beta  
 
Svaka druga mlada osoba u Srbiji nema posao, a mladi koji su zaposleni izloženi su različitim oblicima 
eksploatacije 
BEOGRAD - Svaka druga mlada osoba u Srbiji nema posao, a mladi koji su zaposleni izloženi su 
različitim oblicima eksploatacije, podaci su danas saopštenog istraživanja "Mladi u Srbiji 2015". 
Na okruglom stolu "Kako žive, u šta veruju i čemu se nadaju mladi u Srbiji?", koji su organizovali 
SeConS grupa za razvojnu inicijativu i Friedrić Ebert fondacija, predstavljeni su rezultati tog 
istraživanja. 
Koautorka istraživanja i studije Dragana Stanojevića kazala je da četvrtina stabilno zaposlenih i petina 
mladih koji istovremeno rade i školuju se rade više od 50 sati nedeljno, često bez nadoknade za 
prekovremeni rad. 
Ona je dodala da 7,4 odsto mladih u Srbiji istovremeno radi i školuje se, a nefleksibilnost sistema 
obrazovanja čini dve trećine mladih u velikoj meri materijalno zavisnim od roditelja. 
Koautorka istraživanja i studije Smiljka Tomanović kazala je da je obrazovna nejednakost među 
mladima u Srbiji očigledna i da se generacijski prenosi. 
"Mlada osoba čiji roditelji imaju završenu osnovnu školu ima 4,2 puta manju mogućnost da završi 
srednju školu, a čak 79 puta manju mogućnost da stekne više ili visoko obrazovanje", kazala je ona. 
Istraživanje koje je tokom 2015. godine SeConS grupa za razvojnu inicijativu sprovela na 
reprezentativnom uzorku u Srbiji pokazalo je da je stepen formalnog učešća mladih u politici, pre 
svega iskazan kroz članstvo u političkim partijama, među najvišim u Evropi. 
Pretpostavlja se da je to članstvo instrumentalno, s ciljem lakšeg pronalaženja posla, s obzirom da su 
mladi pretežno pasivni, a ne aktivni članovi stranaka. 
"Mladi u Srbiji su gotovo ujednačeno pozicionirani na skali levica-desnica. Najviše veruju vojsci i 
verskim organizacijama, a manje političkim institucijama – skupštini, vladi i političkim partijama", 
piše u saopštenju.  
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ЕУ предлаже: Стезати каиш, градити путеве, очистити дугове и 
тржиште рада 
Аутор:Д. У. 
 
Министар финансија Душан Вујовић састаје се у Бриселу с министрима финансија ЕУ да би 
разговарали о шест препорука Европске комисије за унапређење економске политике Србије. 
То је  на конференцији у ЕУ инфо-центру изјавио шеф економског одељења Делегације ЕУ у 
Србији Фрејк Јанмат, додајући да очекује да ће тих шест препорука бити усвојено. 
Прва препорука је, како је казао, да се ојача фискална консолидација кроз остварење већих 
прихода и истовремено већу штедњу, а циљ је, по његовим речима, да се постигне примарни 
суфицит – односно да се оствари суфицит пре отплате дуга, укључујући и камате и главницу. 
Нагласио је да се очекује да Србија смањује буyетски дефицит у наредним годинама. Друга 
препорука се односи на налажење одрживог решења за предузећа у реструктурирању, као и 
наставак реформи јавних предузећа. Трећа препорука се односи на решавање проблема лоших 
кредита (НПЛ), али и већег обухвата дијагностичких студија банака које ради Народна банка 
Србије. Наиме, прве дијагностичке студије обухватале су највеће банке, а једна од препорука ће 
бити и да се у испитивања укључе мале банке. 
Четврта ће се односити на неопходност бољег управљања новцем за капиталне инвестиције. 
Јанмат објашњава да је суштина препоруке ЕК-а да се новац намењен за капиталне 
инвестиције и потроши, што сада није случај, а не да се повећају намењена средства. Такође, 
препорука је и да се оствари прогрес када је реч о гасној конкцији Србије и Бугарске, али и да се 
путеви, тачније Коридор 10, заврши до краја 2017. године. 
Пета препорука се односи на поправљање пословне климе, где се очекује транспарентнији 
амбијент с мање парафискалних намета за привреду. Такође, Јанмат наводи да се препоручује 
и да држава гарантује кредите за мала и средња предузећа, као и наставак такозване гиљтотине 
непотребних прописа. 
Шеста и последња препорука односиће се на тржиште рада. Јанмат истиче да је потребно да се 
радници предузећа у реструктурирању поново интегришу у тржиште рада, да се настави 
рационализација јавног сектора као и да се повећа капацитет Националне службе за 
запошљавање. 
Јанмат је поручио да је Европска комисија спремна да помогне Србији да примени препоруке 
кад буду усвојене, а напредак ће забележити у јесењем извештају. 
ЕК анализира субвенције Железари Смедерево 
Шеф економског одељења Делегације ЕУ у Србији Фрејк Јанмат изјавио је да је Влада Србије, 
по информацијама које је доставила тој делегацији, од 1. фебруара више не даје субвенције 
Железари Смедерево, а да Европска комисија сада анализира тај податак и колико је новца из 
буyета дато челичани до тог периода. Јанмат је рекао да се Србија обавезала по Споразуму о 
стабилизацији и придруживању (ШП) који је потписала с ЕУ да не даје државну помоћ 
Железари Смедерево, а пракса да држава не помаже челичане важи и за земље чланице. 
– У ШП-у постоји посебан протокол који се односи на челичане, и оне не могу добијати 
државну помоћ, а разлог је што је тај сектор компетитиван. У том смислу, Србија је добила 
транзициони период од пет година када је то могла да ради, али он је истекао 1. фебруара 2015. 
– рекао је Јанмат на конференцији за новинаре у ЕУ инфо-центру. 
 

9 

 



Српска привреда 144 милијарди динара у плусу 
Аутор:Д. У. 
 
Протеклу годину обележили су побољшани привредни токови, што показују подаци о 
позитивном пословању привредних друштава која су, такође, благо повећала и број 
запослених, речено је  у Агенцији за привредне регистре (АПР). 
Регистраторка у регистру финансијских извештаја у АПР-у Ружица Стаменковић рекла је на 
представљању Годишњег билтена финансијских извештаја за 2015. годину да су у протеклој 
години привредна друштва на укупном нивоу пословала с позитивним нето финансијским 
резултатом тако да је њихов добитак исказан у износу од 143,8 милијарди динара. Тиме је, како 
је додала, надмашен губитак остварен претходне, 2014. године (132,6 милијарди). 
Укупан нето добитак исказан на нивоу свих привредних друштава од 466,7 милијарди динара је 
14,6 одсто већи од прошлогодишњег, док је нето губитак у износу од 322,9 милијарде динара 
смањен две петине. 
Привредна друштва су, након вишегодишње тенденције смањивања броја запослених започете 
2009. године, благо ојачала радне ресурсе, речено је на конференцији. 
Укупан број запослених у привредним друштвима био је 21.360 већи него 2014. године, па су 
она запошљавала укупно 992.531 радника. 
Повећање запослености било је најизраженије код друштава која су запошљавала од 51 до 250 
људи и од шест до десет, док је повећање запослености код друштава која су имала од 11 до 60 
радника било незнатно мање. Најинтензивнији пораст броја запослених обележио је 
привредна друштва у Топличкој области, где је број радника повећан готово трећину (око 1.553 
радника). 
Ружица Стаменковић је додала да је укупан пословни амбијент у Србији током протекле године 
попримио знатно позитивније обрисе и да је домаћа економија почела посетепено да 
оживљава. 
Блага релаксација укупног привредног окружења евидентна је и у пословању правних лица и 
предузетника, речено је на конференцији. 
– Финансијски извештаји за 2015. годину морали су бити достављени у електронској форми – 
подсетила је Ружица Стаменковић, и додала да до краја јуна извештаје треба да достави још око 
30.000 правних лица. 
Јавна предузећа смањила губитке  
Ружица Стаменковић је додала да су јавна предузећа у 2015. бележила значајно боље резултате, 
тако да су укупно исказала 8,4 милијарди динара добитка, за разлику од 2014. године, када је 
њихов негативан нето финансијски резултат износио 44 милијарде динара. 
– У њима је и број запослених смањен за 739 – додала је она. 
 
Апатинцима плате скочиле чак 62,7 одсто 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Просечна нето зарада исплаћена прошлог месеца у Србији износила је, по подацима 
Републичког завода за статистику, 49.249 динара и била је номирално 7,4 одсто већа у односу 
на март ове године, а реално седам одсто. Раст зарада исплаћених у априлу у односу на март 
резултат је како динамике исплате, тако и исплате годишњих и кварталних бонуса. Наиме, 
објашњавају у Републичком заводу за статистику, због ускршњих и првомајских празника, 
крајем априла су исплаћене и зараде које би иначе биле исплаћене почетком маја. 
Прошломесечна просечна нето плата у Војводини била је 814 динара већа од републичке и 
износила је 50.063 динара. Но, и поред тога, већу просечну плату у односу на републичку 
имале су само две области у Војводини, Јужнобанатска – 50.084 и Јужнобачка – 60.403 динара, 
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док је преосталих пет имало просечне плате мање чак и од републичког просека. Тако је 
просечна нето плата прошлог месеца у Западнобачкој области износила 47.190, у Сремској 
44.048, у Севернобачкој 42.956, у Средњобанатској 41.277 и у Севернобанатској 40.818 динара. 
Претпрошлог месеца највећа просечна плата забележена је у Бачкој Паланци, али прошлог 
месеца су запослени у тој бачкој општини по висини примања тек на осмом месту. Наиме, 
прошлог месеца највећу просечну плату имају запослени у Апатину – 79.801 динар. Тик уз њих 
су запослени у општини Беочин, која је после неколико месеци пада просечне зараде, прошлог 
месеца избила на друго место, с просеком од 79.130 динара. Трећи по висини просечне плате су 
запослени у Новом Саду – 68.299 динара, затим радници у Вршцу с просеком од 62.207 динара. 
На петом месту у Војводини по висини прошломесечне просечне плате су Оyаци – 56.624, следе 
Пећинци с 54.817, Ковин с 54.577, Бачка Паланка с 50.164, Панчево са 49.951 и Сремска 
Митровица са 47.063 динара. 
Општине којима ни ускршењи ни првомајски празници и бонуси који су дељени нису помогле 
да повећају просечну плату су и даље Алибунар – 29.389, Бачки Петровац – 29.905, Сечањ – 
31.958, Ириг – 32.430, Чока – 32.530, Бач – 32.646, Ковачица – 33.854 и Мали Иђош – 33.298 
динара. 
Када се упореде војвођанске општине с највишом и најнижом просечном зарадом у прошлом 
месецу, дође се до податка да је зарада запослених у Апатину чак 50.412, односно за цео укупни 
војвођански просек зарада, већа од плата у Алибунару. Или, просечна плата у Беочину је 49.225 
динара већа од просечне плате у Бачком Петровцу. 
Међутим, када се посматра раст и пад просечне зараде у прошлом месецу у појединим 
војвођанским општинама у односу на март ове године, види се да су оне опале управо у 
Алибунару и Бачком Петровцу, где су и биле најмање, а највише порасле у општинама које су у 
марту имале знатно мање просечне зараде него прошлог месеца. Тако се у Алибунару бележи 
пад просечне априлске зараде у односу на мартовску од 3,4 одсто, а у Бачком Петровцу од 6,5. 
У исто време просечна априлска плата у Апатину порасла је чак 62,7 одсто у односу на март, 
док је тај проценат раста у Беочину 61,7 одсто. У Оyацима је просечна априлска плата 44 
процента већа у односу на март, у Ковину 39,1, Новом Саду 32, Ковину 27,1 и у Шиду 20,6 одсто. 
Квартално мало дугачије 
Када се пореди исти квартал прошле и ове године, види се да највећи раст плата бележи 
општина Инђија – 13,8 одсто, Апатина – 13,6 одсто и Оyаци – 12,3 одсто. У исто време, највећи 
пад плата ове године у односу на исти период лане бележи се у Сенти – 4,5 одсто, затим у Белој 
Цркви четири процента, Бачком Петровцу 3,1 и Беочину 3,7 одсто. 
 
 

 
 
Брисел: Усвојене препоруке за економску политику Србије 
Извор:Танјуг 
 
У Бриселу је данас усвојен сет заједничких закључака финансијског дијалога између ЕУ и 
делегације Србије, коју предводи министар финансија Душан Вујовић. 
Препоруке за Србију су оријентисане ка наставку спровођења мера фискалне консолидације, 
решавању статуса државних предузећа, наставку реформе јавне управе и имплементације 
програма трансформације Пореске управе, прецизирало је у свом саоп�тењу Министарство 
финансија. 
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Од једнаке важности су, како се наводи, и подршка реализацији стратегије решавања питања 
проблематичних кредита и стратегији динаризације, унапређењу реализације капиталних 
издатака и напредак у припреми пројеката изградње гасне интерконекције Бугарска - Србија, 
завршетак изградње путева на коридору 10 до краја 2017. као и унапређење пословног 
окружења и циљаних политика тржишта радне снаге са посебним препорукама. 
Састанку у организацији Савета ЕУ за економска и финансијска питања - ЕЦОФИН Савета - 
присуствовале су делегације земаља Западног Балкана и Турске, а том приликом су усвојени 
заједнички закључи дијалога за економска и финансијска питања, ција реализација ће бити 
заједнички праћена у наредном периоду, у оквиру процеса приступања и процеса 
придруживања ЕУ. 
Тема дијалога била је у документима под називом Програм економских реформи 2016. - 2018. 
(ЕРП), који су поцетком године достављени Европској комисији. 
Сврха дијалога је да се Западни Балкан и Турска припреме за учешће у координацији 
економске политике ЕУ у будућем периоду, која се унутар ЕУ обавља у оквиру процеса 
"Европског семестра". 
На састанку су учествовали представници Западног Балкана и Турске и европских институција 
као што су Савет, Европска комисија, Европска централна банка, Еуростат. Испред Савета ЕУ 
на министарском нивоу представљене су др�аве цланице заду �ене за председавање Саветом у 
актуелном периоду - Холандија, као и Словацка и Малта - наредне две државе председавајуће 
Саветом. 
Делегацију Србије, поред министра Вујовића, чинили су и државни секретар у Министарству 
финансија Милован Филимоновић као представници Народне банке Србије. 
Подећања ради, Програм економских реформи је документ, који је Србија, као држава 
кандидат за пријем у чланство ЕУ, у предприступном периоду израдила са циљем 
успостављања платформе за ефикасније фискално планирање и кординацију економских 
политика. 
ЕРП садржи средњорочни оквир макроекономске и фискалне политике, као и конкретне 
приоритетне структурне реформе, којима се непосредно подржава макро-фискални оквир, 
отклањају препреке привредном расту и повећава конкурентност националне економије. 
Програм економских реформи 2016. � 2018. Влада Србије усвојила је 3. марта 2016. године.  
Вујовић: Испунили смо већину препорука ЕК 
Вујовић је изјавио да је Србија већ испунила већину конкретних препорука Европске комисије, 
оне које је и било реално испунити, док поједине препоруке, попут увођења семестралног 
система планирања буџета, још нисмо спремни да испунимо. 
"Спремни смо да пређемо на семестрални систем кад се за то створе услови, а што будемо 
ближе чланству у ЕУ, то ћемо бити ближе и планирању буџета", рекао је Вујовић. 
Анализа ЕК је, наводи министар, у добром делу предвидива и очекивана, а то је да се Србија 
налази у критичној фази спровођења реформи које су подржане од стране Међународног 
монетарног фонда, а то су структурне реформе. 
"ЕК каже да морамо да истрајемо у реформама и када је реч о предузећима у реструктурирању, 
реформи јавних предузећа и јавне администрације, али су нам указали и на неке допунске 
ствари", наводи министар. 
Сугестија, објашњава, да Србија појача напоре како би људи који у процесу приватизације 
остану без посла добили нова и модерна знања и квалификације, и да би могли касније 
успешно да конкуришу на тржишту рада. 
"Добили смо сугестије и да појачамо транспарентно планирање буџетског процеса, ми смо у 
неким неформалним разговорима рекли да ће то бити могуће након завршетка разговора са 
фондом, јер ММФ жели да на последњим подацима заснива оцене програма и наредни буџет", 
навео је Вујовић. 
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Сугестије су, како је рекао, биле усмерене на то да Србија буде спремна за конкуренцију кад уђе 
у ЕУ. да тржиште рада функционише боље, буџетски процес буде транспарентнији, да се води 
процес консултација. 
Делегација Србије је нагласила да је влада постигла убрзавање раста привреде, на чему су 
многи честитали. 
"Ми смо остварили позитиван раст од 3,5 одсто у првом тромесечју ове године и прешли на 
трајекторију раста која је много бржа и која ће у догледно време смањивати раскорак између 
нивоа дохотка односно квалитета живота у Србији и Европи", рекао је Вујовић. 
Он је подсетио да српска страна већ две године сарађује са ЕК и усклађује разлике у 
документима и плановима, како би остали конкурентни и на путу ка Европи. 
"Ово је већ друга година да се спроводи такозвани економски дијалог са земљама Западног 
Балкана и Турском, он је заснован на резултатима докумената који се обично завршавају у 
јануару за наредни двогодишњи-трогодишњи период, а који се зову Економски програм 
реформи", објаснио је он. 
Похвала Брисела Београду за напоре у решавању НПЛ-ова 
Европска комисија је похвалила напоре Народне банке Србије (НБС) и Владе Србије на 
решавању питања проблематичних кредита и спровођењу акционог плана НБС на том пољу. 
Како је саопштено из НБС, начин на који Србија спроводи тај процес биће саставни део 
препорука за остале земље кандидате за чланство у ЕУ, изузев Албаније која је, такође, 
учинила значајне кораке на истом пољу. 
Европска комисија је констатовала да би монетарна политика могла да остане експанзивна, јер 
су инфлациона очекивања усидрена и очекује се наставак повољних трендова у фискалној 
консолидацији, додаје се у саопштењу. 
Из НБС такође објашњавају поводом непрецизних интерпретација у јавности да је на тему 
стабилности финансијског система препорука ЕК да се обрати посебна пажња на мање банке 
које нису биле обухваћене Посебним дијагностичким испитивањима (ПДИ) током периода 
март 2015 - јануар 2016. године, што не значи и обавезу спровођења тог испитивања и у овим 
банкама. 
"Поента закључка, односно препоруке, јесте да је захваљујући ПДИ у 14 банака са сигурношћу 
потврђена адекватна капитализованост и отпорност на све ризике, због чега фокус супервизије 
треба у значајнијој мери усмерити на друге делове банкарског система", наводи се у 
саопштењу. 
Кључни разлог због кога ова изузетно захтевна испитивања нису спроведена и код мањих 
банака, додаје се даље, јесте чињеница да пословање овог дела тржишта ничим не може 
утицати на стабилност банкарског система, што је и потврђено резултатима стрес тестова 
банкарског система које НБС редовно спроводи. 
За групу коју чини 14 малих банака, које имају појединачно учешће у активи сектора испод 2,0 
одсто, тест указује да би и при најгорем сценарију он имале капиталну адекватност изнад 
минимума од 12 одсто прописаног домаћом регулативом. 
Укупно учешће свих 14 малих банака у активи банкарског сектора износи 8,7 одсто, и имају 
просечан показатељ адекватности капитала од 24,4 процента, прецизира се у саопштењу НБС. 
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Istraživanje: Svaka druga mlada osoba u Srbiji nema posao 
Izvor:Бета 
 
Svaka druga mlada osoba u Srbiji nema posao, a mladi koji su zaposleni izloženi su različitim oblicima 
eksploatacije, podaci su istraživanja "Mladi u Srbiji 2015".  
Na okruglom stolu "Kako žive, u šta veruju i čemu se nadaju mladi u Srbiji?", koji su organizovali 
SeConS grupa za razvojnu inicijativu i Friedrich Ebert fondacija, predstavljeni su rezultati tog 
istraživanja. 
Koautorka istraživanja i studije Dragana Stanojevića kazala je da četvrtina stabilno zaposlenih i petina 
mladih koji istovremeno rade i školuju se rade više od 50 sati nedeljno, često bez nadoknade za 
prekovremeni rad. 
Ona je dodala da 7,4 odsto mladih u Srbiji istovremeno radi i školuje se, a nefleksibilnost sistema 
obrazovanja čini dve trećine mladih u velikoj meri materijalno zavisnim od roditelja. 
Koautorka istraživanja i studije Smiljka Tomanović kazala je da je obrazovna nejednakost među 
mladima u Srbiji očigledna i da se generacijski prenosi. 
"Mlada osoba čiji roditelji imaju završenu osnovnu školu ima 4,2 puta manju mogućnost da završi 
srednju školu, a čak 79 puta manju mogućnost da stekne više ili visoko obrazovanje", kazala je ona. 
Istraživanje koje je tokom 2015. godine SeConS grupa za razvojnu inicijativu sprovela na 
reprezentativnom uzorku u Srbiji pokazalo je da je stepen formalnog učešća mladih u politici, pre 
svega iskazan kroz članstvo u političkim partijama, među najvišim u Evropi. 
Pretpostavlja se da je to članstvo instrumentalno, s ciljem lakšeg pronalaženja posla, s obzirom da su 
mladi pretežno pasivni, a ne aktivni članovi stranaka. 
"Mladi u Srbiji su gotovo ujednačeno pozicionirani na skali levica-desnica. Najviše veruju vojsci i 
verskim organizacijama, a manje političkim institucijama – skupštini, vladi i političkim partijama", 
piše u saopštenju. 
 
Prosečna neto plata u aprilu 49.249 dinara 
Izvor:Бета  
 
Prosečna neto zarada u Srbiji isplaćena u aprilu 2016. godine iznosila je 49.249 dinara i nominalno je 
veća za 7,4 odsto nego u martu i realno za sedam odsto, saopštio je danas Republički zavod za 
statistiku. U poređenju sa aprilom prethodne godine, prosečna plata je nominalno veća za osam odsto 
i realno je veća za 7,6 odsto. 
Prosečna zarada sa porezima i doprinosima u aprilu ove godine iznosila je 67.464 dinara. U odnosu na 
prosečnu zaradu isplaćenu u martu 2016. godine, nominalno je veća za sedam odsto i realno je veća za 
6,6 odsto. 
Prosečna neto zarada isplaćena u prva četiri meseca ove godine, u poređenju sa prosečnom zaradom 
isplaćenom u istom periodu prošle godine, nominalno je veća za 5,4 odsto, a realno je veća za 4,2 
odsto, koliko je uvećana i prosečna bruto zarada. 
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APR: Preduzeća u Srbiji 2015. povećala broj zaposlenih 
Izvor:Бета 
 
Preduzeća u Srbiji su u prošloj godini blago povećala broj zaposlenih, a ukupna privreda poslovala je 
pozitivno, objavljeno je danas na predstavljanju publikacije "Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 
2015" u Agenciji za privedne registre (APR). 
Registrator u registru finansijskih izveštaja APR-a Ružica Stamenković izjavila je na konferenciji za 
novinare da su privredna društva u Srbiji u 2015. godini, nakon višegodišnje tendencije smanjivanja 
broja zaposlenih započete 2009. godine, blago povećala broj radnika. 
"Ukupan broj zaposlenih u privrednim društvima povećan je za 21.360 u odnosu na 2014. godinu, pa 
su ona zapošljavala 992.531 radnika", rekla je ona. 
Kako navodi, samo su velika privredna društva iskazala smanjenje broj zaposlenih u 2015. godini za 
1,8 odsto, odnosno za 5.520 radnika. 
"Srednja preduzeća su povećala broj radnika za 5,5 odsto, mala za četiri odsto, a mikro preduzeća za 
2,7 odsto", rekala je Stamenković. 
Ona je dodala da je bez zaposlenih u 2015. godini bilo 25.790 privrednih društava, što je manje nego 
prethodne godine. 
Najintenzivnije zapošljavanje novih radnika, kako navodi, bilo je u topličkoj oblasti gde je povećan 
broj zaposlenih skoro za trećinu, slede jablanička oblast gde je broj zaposlenih uvećan za 10,2 odsto, u 
pirotskoj za 7,9 odsto i beogradskoj za 5,4 odsto. 
"U južnobačkoj oblastii imamo smanjenje broja zaposlenih za 1,7 odsto", istakla je ona. 
Stamenković je istakla da je ukupna privreda je u 2015. godini poslovala pozitivno i da je iskazala 
pozitivan neto finansijski rezultat od 143,8 milijardi dinara. 
Istakla je da je to je veliki uspeh u odnosu na rezultat iz 2014. godine kada je iskazan gubitak od 132,6 
milijardi dinara. 
"Ukupnom profitabilnom poslovanju domaće privrede glavni doprinos dalo je blago ublažavanje 
valutne nestabilnosti iz prethodne godine", istakla je ona i ocenila da je daomaća ekonomija prošle 
godine počela postpeno da oživljava. 
Izveštaji su obrađeni za 92.842 privredna društva u kojima radi 991.531 radnik i na osnovu njih su 
dati osnovni nalazi o poslovanju srpske privrede u 2015. godini. 
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