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Депоније годишње "поједу" 50 милиона €  
Аутор:М. Л. Ј.  
 
На 150 депонија и 3.000 сметлишта заврши отпад од којег би се рециклажом направило 
богатство. Мала предузећа могу да добију од два до чак шест милиона динара за "зелену 
економију" 
СРБИЈА годишње на 150 неуређених депонија и 3.000 сметлишта сахрани 50 милиона евра. 
Толико бисмо добили када бисмо рециклирали пластику, гуме и остали материјал из кућне 
хемије, папира и индустријског отпада, показују подаци Привредне коморе Србије. Ова 
установа позива мала и средња предузећа да улажу у "зелену енергију" и да се у "Години 
предузетништва" пријаве за подстицаје државе које за једну малу фирму иду до шест милиона 
динара. 
Према речима Синиша Митровић, саветника за домаће и ЕУ прописе у области заштите 
животне средине у ПКС, када би предузећа пословала енергетски ефикасно и штедела 
енергенте, остварила би заједничку уштеду од 300 милиона евра, односно један одсто БДП: 
- Трошимо два и по пута више енергије по јединици производа него у другим земљама Европе, 
и то наша мала предузећа не прави довољно конкурентним на тржишту. Морамо да се 
пребацимо на "зелену економију", која подразумева логику "произведи - употреби - 
произведи", за разлику од постојеће у којој је ланац завршава са "баци". Поред климатских 
промена које праве проблеме, ово је велика шанса и за финансијску уштеду. 
Митровић даје пример једне фабрике која љуске од кафе не баца већ их користи за брикете од 
којих прави топлотну енергију и тако греје постројење. Пројекат је урађен заједно са 
Машинским факултетом: 
- Од рециклажног материјала могу да се праве и звукобрани на Коридорима 10 и 11, 
снегобрани, гумени одбојници у путној, железничкој индустрији, али и подлога за дечја 
игралишта. 
Мала и средња предузећа ове године могу да се пријаве на један од 33 пројекта у вредности од 
16 милијарди динара, који се нуде у "Години предузетништва".  
ЗАПОШЉАВАЊЕ 
- ПРОГНОЗЕ које су урађене показују да на глобалном ниову у оквиру делатности зелене 
економије може бити запослено 8,5 милиона радника, а од тога броја 3,5 милиона у пратећим 
областима, попут ИТ - каже Драгана Петковић Гајић, стручна сарадница у Савезу самосталних 
синдиката. - Синдикати у иностранству препознали су важност зелене енергије и одрживог 
развоја. 
Злата Зец, извршна секретарка УГС "Независност", каже да синдикатима велики проблем 
представља то што радници који раде у рециклажној индустрији углавном нису у радном 
односу, што им онемогућава да се боре за њихова права. 
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Без ауто-пута биће још отпуштања у "Фијату"!  
Аутор:С. Б. 
 
Економисти упозоравају да је крагујевачка фирма бити приморана да сужава производњу ако 
се не улаже у инфраструктуру. Зашто је и даље приоритет саобраћајница до Приштине, а 
одлаже се она до Крагујевца, пита се Стаменковић 
ЕКОНОМИСТЕ није превише изненадила вест да ће "Фијат Крајслер аутомобили" укинути 
једну смену и без посла оставити 900 људи. Уколико се не повећају улагања у инфрастуктуру, 
упозоравају стручњаци, нико не може да гарантује да се слично осипање неће поновити већ за 
коју годину. Мисле пре свега на повезивање Крагујевца са Коридором 10. 
Стојан Стаменковић, један од аутора "Макроекономских анализа и трендова", упозорио је у 
уторак да таква опасност није искључена. 
- Премијер нас је обавестио да ће се "Фијат" задржати и сада је најављено да ће ауто-пут до 
Крагујевца бити завршен до 2018. године - истакао је Стаменковић. - Зашто је онда приоритет 
ауто-пут до Приштине, а не ауто-пут до Крагујевца и повезивање са Коридором 10? Без улагања 
у инфраструктуру, "Фијат" ће бити приморан да сужава извоз и производњу. Није на нама да 
нагађамо, али да ли то значи да за две године може доћи до затварања још једне смене. 
У најбољим данима у Крагујевцу се производило 120.000 возила годишње. Сада достижу ниво 
од око 80.000 возила. МАТ се бавио и питањем да ли је "Електропривреда" лане повећавала 
зараде, како је недавно упозорио Фискални савет. 
- Фискални савет каже да је ЕПС појео прошлогодишњи приход остварен од скупље струје. По 
нама то није тачно - чуло се у уторак на редовном месечном представљању МАТ-а. - Повећање 
које су они запазили је повећање завршних рачуна - привремени и повремени послови, 
надокнаде... То није нешто што се рачуна у редовне зараде. Према нашем увиду у податке 
Републичког завода за статистику, у "Електропривреди Србије" је износ масе бруто зараде у 
2014. износио 43.095 милијарди динара, а у прошлој 43.062 милијарди динара. Овим ипак не 
оспоравамо чињеницу да ЕПС представља један од основних структурних проблема, како је 
истакао и Међународни монетарни фонд. 
ПРОМЕНИО СТАВ 
КАДА је реч о "Железари", економисти окупљени око МАТ не би да заузму ниједну страну у 
недавно отвореној полемици између смењеног менаџмента и Владе. 
- Кад је Камараш дошао као главни менаџер у "Железару", почетком прошле године, говорило 
се да је решен проблем и да све иде перфектно. А сада имамо ово - рекао је Стојан 
Стаменковић. - Тада се говорило да цене челика нису онакве како се очекивало, али да је све 
било у реду до неколико дана уочи потписивања уговора Владе и Кинеза о преузимању 
"Железаре". И Камараш је тада дао изјаву како је све сјајно, а сада је променио став и почео да 
прича негативно о томе како су се држали према њему и како се држава понашала. 
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ЕПС “темпирана бомба” 
Пише: Фонет 
 
Шеф Канцеларије Светске банке у Београду Тони Верхеијен изјавио је да, уколико убрзо не 
направи радикалне резове, Електропривреда Србије (ЕПС) представља темпирану бомбу за 
српску државу. 
 Имају највеће плате у земљи, а услуга им је једва осредња. Не могу да зауставе крађу струје која 
је, према њиховој рачуници, равна 0,2 одсто вредности БДП. Ово се све превиђа у садашњој 
расправи о реформи ЕПС, али су они успешно усмерили пажњу јавности само на питање 
отпуштања 1.000 запослених, рекао је он. 
Цена која се мора платити ако се ништа не уради од наведеног је исувише велика и била би две 
милијарде евра до 2019. године, више него што је данашњи дуг „Србијагаса“, оценио је 
Верхеијен. 
Како тврди, уколико се не смање трошкови, ЕПС би морао да морао да прибегне поскупљењу 
струје. 
Плате се, међутим, не смањују, већ је, напротив, прошле године издвојено пет милијарди 
динара више него у 2015. Мора да се нађе најповољније решење а једно од њих може да буде 
повећање цена струје, али смањење величине предузећа. 
Друга могућност је прилагођавање величине предузећа и повећање цена само у висини 
инфлације и трећа је да се не смањују трошкови за плате, или да се минимално смање, а да се 
цена знатно повећа, пише Блиц. 
То је опција по којој би потрошачи у Србији платили цену вишка веома добро плаћених 
радника у ЕПС. Чини се да је управо то оно што желе људи који у томе имају лични интерес, 
рекао је Верхеијен.  
 
 

 

Припрема се предлог о максималном броју запослених у Војводини 
Аутор:Е. Марјанов 
 
Покрајинска влада образовала је радну групу која ће ће имати задатак да припреми 
образложен предлог о максималном броју запослених на неодређено време за сваки 
образовани облик у систему АП Војводине у складу са Законом о начину одређивања 
максималног броја запослених у јавном сектору. Предлог тог документа биће упућен 
Генералном секретаријату Владе Србије. 
На челу радне групе је потпредседник Покрајинске владе и секретар за привреду и туризам 
Иван Ђоковић, а његов је заменик секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и 
локалну самоуправу Огњен Бијелић. Радна група, осим председника и његовог заменика, броји 
још три члана. Чланови су и секретарка Покрајинске владе Татјана Гашовић, помоћница 
скеретара за образовање Татјана Павлов и начелница одељења у Секретаријату за финансије 
Љиљана Средојев Радомировић. Радна група је именована за период до 31. децембра 2018. 
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године, односно до примене Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору, објављено је у „Службеном листу АП Војводине” од 29. јуна.     
Подсетимо, републички и покрајински органи, као и локалне самоуправе, имали су обавезу да 
до фебруара ове године донесу коначну одлуку о максималном броју запослених у свим својим 
организационим облицима. Претходна Покрајинска влада је и донела одлуку о томе, а у мају је 
изменила и допунила. По првој одлуци, за 83 организациона облика у систему АП Војводине 
утврђен је максималан број од 4.596 запослених на неодређено време. Вишак је било свега 160 
запослених, како је тада изјавио новинарима бивши члан Покрајинске владе Бранислав 
Бугарски. Он је објаснио да знатнијег смањења броја запослених неће бити јер је покрајинска 
администрација већ имала једну рационализацију 2012. године, и додао да „није поента у броју 
глава, него у финансијском ефекту јер плате у администрацији АПВ учествују у буџету с мање 
од пет одсто”. По тој првој одлуци Покрајинске владе, 1.068 запослених било је предвиђено као 
директни корисници буџета, попут Скупштине и Владе, њихових секретаријата, дирекција, 
служби и управа.      
Одлука о максималном броју запослених је, међутим, измењена и допуњена после избора у 
мају, о чему сведочи „Службени лист АПВ” од  9. маја, који је објављен 19. тог месеца. По тој 
измењеној одлуци, максимални број запослених на неодређено време је остао исти, али су 
позиције измењене. Науштрб запослених у категорији „остали корисници јавних средстава”, 
попут фондова, завода, издавачких установа, мањинских позоришта, културних центара и 
других, претходна Покрајинска влада је повећала број запослених који су директни и 
индиректни корисници буџетских средстава, као и број запослених у јавним предузећима, чији 
је оснивач Покрајина.     
Када се ради о директним буџетским корисницима, максимални број запослених се повећао у 
Секретаријату за здравство – са 102 на 104, Секретаријату за локалну самоуправу – с 30 на 31, 
„Урбанизму” с 53 на 56 и по једно радно место је више у тадашњим секретаријатима за науку и 
технолошки развој, за енергетику, за спорт и омладину, док је Секретаијат за привреду добио 
зелено светло да запосли још два радника. Истовремено, број максимално запослених смањен 
је за три радника у Управи за заједничке послове – која је и највећи послодавац у покрајинској 
администрацији – а у Управи за капитална улагања за једног запосленог.      
Покрајинска јавна предузећа 
У три покрајинска јавна предузећа измењеном одлуком је дозвољено да се запосли 1.924 особа. 
То је за једно радно место више у ЈП „Воде Војводине”. Највише запослених – 1.431 – имају 
„Војводинашуме”, затим „Воде Војводине” – 446, док их треће јавно предузеће, „Завод за 
урбанизам Војводине” има 47. 
 
У Војводини без посла 170.500 младих и старих 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Да у Србији недостају радна места, да је понуда радне снаге далеко већа него понуда за посао, 
познато је већ дуже – до посла се тешко долази, а радно место се лако губи. Осим недовољно 
радних места, приметно је да недостају и одређене струке, али има и струка за које готово да 
нема понуде  за посао па неко на посао чека више година, а неко се запосли и пре него што 
стекне диплому. Тако није реткост да дипломирани економисти или правници, професори, па 
и лекари, дуго чекају на посао, у сличној позицији су и свршени гимназијалци... док они који су 
се одлучили да буду стручњаци у области рачунарства и програмирања, као и кувари, пекари... 
на посао готово да не чекају. 
Било како било, незапосленост је један од већих проблема који муче Србију, али се нешто мења 
набоље. Наиме, на основу података из Месечног статистичког билтена Националне службе за 
запошљавање, у мају ове године у Србији је, у односу на мај лане, мање незапослених. Наиме, у 
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мају прошле године у Србији је на евиденцији НСЗ-а било нешто више од 753.000 
незапослених, а у мају ове године незапослених је око 30.000 мање пошто их је на крају тог 
месеца на евиденцији било око 720.000. 
Слични су и подаци за Војводину: у односу на мај прошле године, овог маја на евиденцији 
НСЗ-а је било око 15.500 незапослених мање. Наиме, у мају прошле године у покрајини је на 
посао чекало око 186.000 незапослених, а на крају маја ове године на евдиденцији их је било 
нешто више од 170.500. Гледајући полну структуру незапослених у Војводини, може се рећи да 
је постигнута равноправност јер је готово идентичан број мушкараца и жена који чекају на 
посао, а тако је било и пре годину. Тако је у мају ове године на посао чекало 85.280 жена, а у 
мају претходне на евиденцији НСЗ-а било их је око 92.700. 
Незапослени на евиденцији НСЗ-а стари су од 15 до 64 године, а на основу старосне структуре 
(подељени су у неколико категорија), највише их је у мају ове године било међу онима старим 
између 50 и 54 године – више од 21.000, док је најмање, што је и разумљиво, старих од 15 до 19 
година, којих је било око 4.200. И док је број млађих од 20 година који су без посла 
прихватљив, може се рећи да је број оних који чекају на посао, а стари су од 25 до 50 година, 
односно у периоду пуне радне зрелости, велики јер их је око 100.000. Наиме, готово да је исти 
број људи без посла – око 20.000, међу незапосленима старим од 25 до 29 година, од 30 до 34 
године, од 35 до 39, од 40 до 44 године и од 45 до 49 година. Веома близу те цифре је и број 
незапослених старих од 55 до 59 година – око 18.800, више од 16.500 незапослених старо је 
између 20 и 24 године, док је више од 9.000 људи који немају посао у животном добу од 60 до 
64 године.  
Много нестручних на евиденцији 
Подаци Националне службе за запошљавање говоре да је међу онима који чекају на посао 
много недовољно образованих, односно оних који немају никакву струку. Иако је њихов број 
мањи у односу на оне који су на евиденцији НСЗ-а с одговарајућом струком, нестручних особа 
је много. Наиме, од укупног броја незапослених у Војводини, за завршеном основном школом 
или без ње у мају ове године било је њих око 66.000, док је незапослених с одређеним нивоом 
стручности – од трећег па до осмог степена – било око 104.000. 
 
Нема оних који упропасте фирму па отворе нову 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Од почетка прошлог месеца на порталу Агенције за привредне регистре доступна су „црне 
листе” директора, односно фирми које нису пословале у складу са законима. Имена власника, 
директора и осталих руководећих органа предузећа који су кажњавани због кривичних дела и 
прекршаја уносе се у Централну евиденцију привремених ограничења правних лица 
регистрованих у АПР-у. 
У том регистру треба да се нађу подаци о привредним субјектима, њиховим власницима, 
директорима и другим руководећим органима чије је пословање санкционисано законом. У 
првих 15 дана рада регистра било је унето 271 предузеће чијим су директорима привремено 
ограничена права, од пререгистрације фирме па до расплагања новцем, у зависности од 
санкције због које су се и нашли у тој евиденцији. Већина фирми уписана је у ту евиденцију 
због неплаћања пореза, а не због судских решења и пресуда. 
Иначе, регистар привремених ограничења права у старту био је много амбициозније 
замишљен и најављиван јер је постојало обећање да ће се у њему наћи и они директори који су 
фирме намерно гурнули у стечај, као и они који су фирму увели у бокаду рачуна дужу од 
четири месеца. Међутим, та верзија није прошла па је остало да се у регистру нађу само они 
којима се рад привремено ограничава због судских решења и пресуда па су, самим тим, многи 
лоши директори и даље остали без јавне прозивке. 
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Тако, рецимо, и даље не постоји могућност да се спречи да газде које су због дуговања 
затвориле једну фирму убрзо отворе нову. Довољно је да нису осуђивани и да немају никаквих 
проблема да наставе да раде под плаштом нове фирме, а да направљене дугове оставе држави. 
То пак значи да се један такав власник фирме неће наћи у регистру па самим тим они који 
сарађују с њим, али и радници, неће знати да је реч о човеку који је већ упропастио једно 
предузеће и оставио га у дуговима. То доводи у заблуду раднике који добију посао у његовој 
новооснованој фирми јер нису свесни тога да могу проћи као и њихове „колеге”, односно да 
никад не добију плату. 
Директор Мреже за пословну подршку Драгољуб Рајић истиче да поједине законске одредбе у 
Србије више иду наруку онима који несавесно послују и преварантима него онима који раде 
поштено и легално. Он тврди да је главни проблем у томе што Закон о привредним друштвима 
дозвољава да неко с малим износом оснује фирму, а затим нагомила губитке који могу 
износити више стотина милиона динара. 
– Заправо, сви ти губици који се нагомилавају значе да је тај неко оштетио неког другог – 
објаснио је Рајић. – Једно од решења било би измена постојеће законске регулативе, да се за 
пословање гарантује личном имовином и да једноставно не буде дозвољено да фирма буде 
презадужена. Тако је у развијеним земљама допуштено да фирма оде у дуг изнад висине 
уписаног капитала максимално до 50 или 100 одсто своје вредности, а сва дуговања преко тога 
су практично притивзаконита. Ако се утврди да неко послује на тај начин, он мора да одговара 
својом личном имовином и да надокнади штету коју је направио другим компанијама. У 
Србији, нажалост, то није случај и такав лимит не постоји. Неко може само да затвори ту 
фирму и остане дужан десетине или стотине хиљада евра. 
Да би се такав газда нашао у регистру оних који несавесно воде фирму, неопходно је да против 
њега постоји пресуда, што, како истиче Рајић, значи да неко од оних којима је остао дужан 
против њега покрене приватну кривичну тужбу и да добије тај судски спор. Међутим, такви 
судови трају дуго и скупи су, додаје Рајић па је самим тим мала шанса да се такав несавесни 
газда нађе у регистру. 
Судска пресуда кључна 
На предлог Агенције за привредне регистре, министар привреде Жељко Сертић донео је 
Правилник о класификацији основа привременог ограничења права, по којем забрану или 
ограничење обавања послова, располагања новцем и вршења дужности или позива одговорног 
лица доноси суд својом пресудом и управни орган својим решењем. Суд доноси и забрану или 
ограничење располагања уделима, док управни орган доноси мере изречене на основу прописа 
којима се уређује порески поступак и пореска администрација, мере изречене у надлежности 
инспекцијског надзора и друге мере у складу са законом. Без испуњења тих услова нема 
уношења података о лошим директорима у регистар на сајту АПР-а. 
 
ЕПС неће реформу, а цех плаћају грађани? 
Аутор:Д. Млађеновић 
  
О стању у „Електропривреди Србије”, и кад је у питању број запослених, али и цена струје, 
губици, крађа струје и процес реорганизације, у зависности од позиције с које се гледа – 
ставови се разликују. На питања како тече поступак реорганизације, колико је запослених, од 
око 30.000 који раде у том предузећу, вишак, да ли уопште има прекобројних, шта се чини да 
се смање губици на мрежи и наплати испоручена струја гледишта су, могло би се рећи, потпуно 
различита. 
Тако је шеф Канцеларије Светске банке у Србији Тони Верхеијен указао на то да је ЕПС 
запањујући пример предузећа у којем су највеће плате у земљи, а услуга је, како је написао, у 
најбољем случају, једва осредња. Он указује на то да у том предузећу не могу да зауставе крађу 
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струје, која је, по њиховој рачуници, равна 0,2 одсто вредности БДП-а, и да се све то превиђа у 
садашњој расправи о реформи ЕПС-а јер су они који желе статус кво успешно усмерили пажњу 
јавности само на питање отпуштања 1.000 запослених. 
Због тога се, каже Верхеијен, превиђају важне чињенице – да се нечињење мора платити. Он 
указује на то да је планом финансијске консолидације, који је Влада Србије усвојила у јуну 
2015. године, израчунато да би та цена била две милијарде евра до 2019. године. По његовом 
мишљењу, цена струје, трошкови запослених и инвестиције кључне су ствари које се морају 
решити. Како наводи, план финансијске консолидације ЕПС-а предвиђа смањење трошкова за 
плате од 15 одсто као важан елемент смањења укупних трошкова, а то се може постићи 
смањењем свих плата 15 одсто (јер су најбоље плаћени радници, а 2015. године плате су 
повећане пет милијарди динара у односу на годину раније). Такође, може и смањењем броја 
запослених тамо где их је више но што треба, а ЕПС мора да направи нову систематизацију, 
која треба да покаже где су вишкови. Нажалост, уместо да се позабаве тиме, они који у свему 
имају личне интересе пребацили су расправу на висину отпремнине, сматра Верхеијен. 
Што се тиче инвестиционог плана ЕПС-а, Верхеијен истиче да је план руководства ЕПС-а по 
којем ће се инвестиције увећати 300 одсто у односу на садашњи ниво, потпуно нереалан јер 
нема компаније у свету која може троструко повећати коришћење средстава и то спровести у 
само неколико година. Верхеијен каже и да ће, по анализама Светске банке, чак и скромно 
повећање инвестиција даље погоршати финансијску ситуацију у ЕПС-у, осим ако се трошкови 
(цена струје и трошкови запослених) не прилагоде. Верхеијен каже и да остаје фундаментално 
питање – да ли грађани Србије треба да плате руковођење ЕПС-ом на неефикасан начин. 
Економиста Миладин Ковачевић каже да подаци показују да ЕПС није повећао редовне зараде, 
али да представља један од основних структурних проблема. По његовим речима, на основу 
увида у податке Републичког завода за статистику, у ЕПС-у је износ масе бруто зараде у 2014. 
био 43.095 милијарди динара, а у прошлој 43.062 милијарде. Говорећи о цени струје, 
Ковачевић је подсетио на то да су представници ММФ-а рекли да се неће тиме бавити, иако је 
наговештено да ће се захтевати повећање. По његовим речима, ММФ је рекао да је то ствар 
Светске банке, али Светска банка каже да цена мора не само да покрије текуће пословање већ и 
да створи простор за инвестиције. 
Из ЕПС-а саопштавају да њихово финансијско пословање није угрожено и да мере штедње већ 
дају резултате. По речима в. д. директора ЕПС-а Милорада Грчића, у првом кварталу ове 
године ЕПС је остварио добит од 13,6 милијарди динара, што је резултат вишеструко бољи од 
планираног, послује позитивно и наставља реорганизацију у складу с мерама Владе Србије и да 
очигледно при анализи пословања ЕПС-а Светска банка није имала све релевантне податке. 
Да се све разјасни 
– Спремни смо да у разговору с представницима Светске банке разјаснимо све чињенице, 
урадимо заједничку анализу пословања ЕПС-а да не би било нетачних инфорамцаија у 
јавности – рекао је Милорад Грчић. – Сарађујемо са синдикатима и заједнички радимо на 
оптимизацији радних места и броја радника јер највећи проблем није њихов број него лоша 
распоређеност. План рационализације запослених је достављен и он предвиђа одлазак, 
углавном у пензију, 1.000 радника до краја године. Урађена је и нова систематизација која 
омогућава ефикаснији рад, а трасира се пут ка ефикаснијм пословању и ради на смањењу 
губитака и крађе струје. 
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Стаменковић: Нови модел кључно питање за Фијат у Србији 
Извор:Бета  
 
Економиста Стојан Стаменковић изјавио је да га вест о гашењу треће смене и смањењу број 
радника у Фијат-Крајслер аутомобилима у Крагујевцу није изненадила и додао да се без новог 
модела не може спречити опадање тражње за возилима из те фабрике. 
"Проблем на који смо непрекидно упозоравали, сада је и званично верификован", рекао је 
Стаменковић, на представљању новог броја часописа Макроекономске анализе и трендови. 
Он је истакао да је су већ упозоравали да је кључно питање хоће ли крагујевачки Фијат изаћи на 
тржиште са новим моделом, а да то зависи од намере Фијата да инвестира у такву производњу, 
али и од спремности Србије да инвестира у инфраструктуру неопходну за ширење производње 
у Крагујевцу. 
Стаменковић је упитао и да ли је могуће да у Министарству привреде о проблемима у фабрици 
сазнају у медијима и шта тачно значи да ће Фијат наставити да ради у досадашњем капацитету 
- да ли је то капацитет из средине 2013. године или из прве половине 2016. године. 
Он је подсетио да је раније најављивано да се до 2012. године Крагујевац треба аутопутем да се 
повеже са Коридором 10, а сада се најављује завршетак аутопута у току 2018. године. "Није на 
нама да нагађамо да ли све то значи да се за две године може рачунати са затварањем још једне 
смене", рекао је он. 
Он је додао да је производња Фијата сада 25 до 30 одсто нижа него када је била на врхунцу. 
Стаменковић је подсетио да се кренуло са производњом од 120.000 возила, а сада је на 80.000 
возила. 
На питање да прокоменташе догађања у Железари Смедерево и смену руководства, 
Стаменковић је рекао да ће о доласку Хестила говорити када види већу производњу и извоз. 
Повећање зарада није проблем у ЕПС-у 
Стаменковић је изјавио да у Електропривреди Србије нису повећане редовне плате, као што то 
наводи Фискални савет, али да то предузеће јесте један од основних структурних проблема. 
"Фискални савет је оценио да је ЕПС појео повећање цене струје из 2015. кроз повећање зарада, 
а ми смо утврдили да то није тачно", рекао је Стаменковић. 
Према његовим речима, према статистичким подацима, износ масе зарада у 2014. и 2015. је био 
подједнак, а у 2015. формално је забележен пад за 0,1 одсто. "Повећање од пет милијарди 
динара, односи се на укупне исплате које садрже и средства која се у завршним рачунима 
књиже на позицији заједно са зарадама, али обухватају поред осталог исплате на основу 
уговора о делу, и обављања привремених и повремених посова, накнаде трошкова запосленима 
за долазак на посао, накнада за службени пут и нарочито за смештај и исхрану", рекао је он. 
Стаменковић је подсетио да су представници ММФ-а навели да неће да се баве ценом струје и 
тај проблем је преусмерен на Светску банку. "Светска банка каже да цена мора да покрије не 
само текуће пословање већ да створи и простор за инвестиције", навео је Стаменковић. 
Брегзит није имао утицај на Србију 
Одлука о изласку Велике Британије из Европске уније (Брегзит) није имала велики утицај на 
Србију, оценили су стручњаци часописа Макроекономске анализе и трендови (МАТ). 
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Економиста Иван Николић изјавио је на представљању новог броја тог часописа да се у први 
мах чинило да ће Брегзит изазвати велики лом на глобалном финансијском тржишту и да ће се 
то прелити и код нас, али да од тога ништа није било. 
"Видећемо шта ће се дешавати даље. До сада никаквих великих поремећаја није било", рекао је 
Николић и додао да је Народна банка Србије чак у три наврата куповала девизе на 
међубанкарском девизном тржишту. 
Како су оценили, за Србију је најважније да ли ће овај поремећај зауставити обнову привредне 
активности у ЕУ и индиректно, већ регистровано убрзавање привредног раста у Србији. 
"Овакав развој се може сматрати песимистичним, али не и немогућим. Вероватноћа овог 
сценарија ће се увећавати уколико се процес одужи и изазове увећање неизвесности и ризика", 
наводи се у анализи МАТ-а.  
 
 
 

 
 
 
Србија је и на овој листи при дну, а од тога нам ЗАВИСИ ЖИВОТ  
Извор:Бусинесс Инсидер , И.З.К. , Социал прогресс императиве 
  
Организација “Социал прогресс императиве” објавила је овогодишњу анализу животног 
стандарда у светским државама. 
У првих десет су поново све скандинавске државе, а САД су на разочаравајућем 19. месту. 
Држава у којој је највиши стандард је Финска са индексом 90,1, а следе Канада (89,5), Данска 
(89,4), Аустралија (89,1) и Швајцарска са 88,9. 
Следе Шведска, Норвешка, Холандија, Велика Британија и Исланд. 
Словенија се налази на високом 20. месту, на само једној позицији ниже од САД. 
Србија је са индексом од 71,55 заузела 47. место, иза Бразила, Кувајта, Јамајке,… 
Боље рангирани од Србије су наши суседи Словенија, Хрватска, Мађарска, Румунија и 
Бугарска, а лошији су БиХ, Црна Гора, Албанија и Македонија. 
Рангирање је извршено на основу три категорије: основне људске потребе (склониште, 
здравствена нега), основе благостања (очекивани животни век, едукација,…) и могућности 
(људска права, слободе и толеранција). 
Србија је у категорији основних људских потреба остварила индекс од 88,67, а у основама 
благостања – 71,32. Како показују резултати у Србији су људска права, слободе и толеранција 
на ниском нивоу и имају индекс од само 54.64. 
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ПОНОС И ДИКА СТАРЕ ЈУГЕ: Ако имате мање од 30 година вероватно 
никада нисте чули за ОВО 
 
Неки од најпознатијих производа у време Југославије, нажалост, нестали су током транзиције 
или су постали бледа сенка своје некадашње величине. 
Због тога данас не купујемо "Ударникове" чарапе и кошуље, не једемо виршле из црвеног 
киоска, и носимо старке уместо чувених "Стартас" патика. 
Да транзиција није "појела" некадашње југословенске брендове спремачице и куварице и даље 
би ходале у тегет платненим боросанама с отвореним петама и прстима, а мушкарци би 
мирисали на вожд и брион. Пили бисмо дона и јафа сирупе од наранџе, лимуна и вишње, 
возили томос моторе а школски прибор куповали у "Југопластици". 
Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката, каже да је с распадом 
Југославије дошло до уништења целог система.  
Фабрике као што су ИМТ, ИМР и Рекорд су пропале, 14. октобра више нема, а ПИК Бечеј 
постоји само у траговима. Металска индустрија у Београду бројала је више од 70.000 
запослених, а данас их има само 1.500. Фабрике су рађене за земљу која има више од 20 
милиона становника и огроман извоз. После распада земље тржиште је спало на седам 
милиона становника, а током санкција фабрике су почеле да једу саме себе и врло брзо су 
нестале, а са њима и брендови - каже Орбовић. 
Урош Радуловић, аутор изложбе о животу у Југославији, каже да је највећи проблем то што 
данас у Србији скорао да и не постоји ниједан прави домаћи бренд чији је власник Србин. 
 - Некада се радило на домаћој памети, а сада само на довођењу страних инвеститора. Осим 
тога, они који су опстали на неки начин су посрнули и немају више квалитет као некад. За 
време Југославије наши производи ишли су у корак са светским. У транзицији је дошло до 
дисконтинуитета, изгубили су корак и они који су преживели до данас нису могли да га стигну 
- каже Радуловић. 
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