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Вулин радницима: Не избегавајте инспекторе, допустите 
легитимисање 
Извор: Taнјуг 
 
Инспекција рада затекла је током ванредног надзора готово 30 одсто радника на црно у 
предузећима која се баве производњом хлеба, пецива и колача, изјавио је министар за рад 
Александар Вулин и поручио да ће инспектори рада наставити борбу против сиве економије. 
Вулин, који је синоћ са инспекторима рада обишао једно предузеће у Младеновцу, апеловао је 
и на раднике да не избегавају инспекторе, већ да им допусте да их легитимишу, будући да ће на 
тај начин моћи да буду примљени у радни однос. 
"Радник који ради на црно, који је непријављен, уколико га ми затекнемо и уколико нам се 
легитимише биће решењем наших инспектора запослен и решењем наших инспектора његов 
послодавац ће морати да исправи своје погрешно чињење и да га прими у радни однос. Дакле, 
немојте избегавати наше инспекторе", поручио је Вулин. 
Министар је нагласио да је Инспекција рада од 11. до 16. августа обавила ванредне надзоре у 
области радних односа као и безбедности и здравља на раду код 184 послодавца која се баве 
производњом хлеба, пецива и колача. 
Од 653 радника 185, односно више од 28 процената радника, радило је без одговарајућег 
уговора, на црно, рекао је Вулин. 
Према његовим речима, поднето је више десетина прекршајних пријава, а у 19 случајева је 
забрањена даља делатност због непоштовања прописа из безбедности на раду. 
Вулин је навео да су поједини послодавци покушавали да њихово радно неангажовање на 
одговарајући начин оправдају уговором о пробном раду, свесно заборављајући чињеницу да 
чак и у том случају радници морају да имају закључене одговарајуће уговоре. 
Истичући да радници не треба да избегавају инспекторе, Вулин је навео да они радници нису 
криви за поступке послодаваца. 
Вулин је нагласио да ће ванредни инспекцијски надозри бити настављени током лета, будући 
да су инспектори затекли велики број радника на црно. 
 

 

 

 

 
ПИО фонд подржава продају бања 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 

Имoвина Фонда процењује се на пет милијарди евра 

Имовина пензијског фонда у чију се градњу од средине седамдесетих улагало широм Србије и 
која се данас процењује на око пет милијарди евра, могла би ускоро да добије новог газду. 
Уместо пензијског фонда, бањама и рехабилитационим центрима, управљаће по пола држава и 
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нови приватни власник. А тамо где за то буде прилике, држава је спремна и да све препусти 
новом власнику. 
Осим бања и РХ центара, ПИО фонд је у прошлом веку изградио више од 225 здравствених 
установа – од диспанзера и болница, до Клиничког центра Србије у Београду, у који је уложено 
око 35 милиона евра. Издвајала су се средства за изградњу специјалних школа за инвалидну 
децу, као и за десетине заштитних радионица намењених за запошљавање инвалида рада. 
Новац се улагао и у превенцију од ширења заразних болести, па је изграђена и реконструисана 
комплетна канализациона и водоводна мрежа у 35 општина у Србији. Финансирало се и 
побољшање услова рада у већини рудника у Србији... 
Како је у свом експозеу најавио Александар Вучић, један од приоритета нове владе је и 
приватизација бања, како би се од њих брзо направила профитабилна предузећа. Премијер се 
осврнуо и на судске спорове које је ПИО фонд покренуо против државе, истичући да је такво 
понашање Пензијског фонда недопустиво. 
– ПИО фонд добија велики део новца из државног буџета како би исплатио пензије, што је 
поклон државе, а сада, тужи државу настојећи да докаже да има власнички удео у бањама, што 
је недопустиво – поручио је Вучић и напоменуо да се неће чувати бање за „13 чланова 
синдиката”, а да од њих не могу да се направе профитабилна предузећа, брзо и на 
најефикаснији начин. 
– Узмите пример Куршумлијске Бање. Када би се она активирала, ту би могло да се запосли 
200 до 300 људи. У Куршумлији би стопа незапослености пала за 10 одсто – илустровао је 
Вучић, додавши да је у случају бања циљ да се уђе у јавно-приватна партнерства, а тамо где је 
то разумно, држава ће изаћи из власништва и даће приватном власнику. 
У Фонду ПИО нам објашњавају да је њихово опредељење одувек било да управљају својом 
имовином у складу са интересима државе и државном стратегијом развоја бањског туризма, 
припремајући се за сва потенцијална решења, укључујући приватизацију, стратешко 
партнерство, докапитализацију, заједничко улагање... Потребна су решења која ће обезбедити 
прилив инвестиција, запошљавање у већем обиму, развој повезаних привредних грана на 
нивоу локалне самоуправе и унапређење општег пословног амбијента, што директно утиче на 
повећање изворних прихода Фонда. 
Подсећања ради, у намери да сачува даље расипање сопствене имовине, руководство ПИО 
фонда је у јуну 2006. поднело тужбу Уставном суду и то против државе, због одлуке владе којом 
се омогућава даља продаја климатских лечилишта, без зеленог светла правих власника. У 
Фонду кажу да је те године покренуто 27 судских поступака ради утврђивања права својине над 
специјалним болницама изграђеним пре четири деценије, средствима из доприноса 
запослених, а за рехабилитацију корисника и осигураника, лечење и превенцију инвалидности. 
До данас, правноснажним пресудама окончано је 15 судских спорова у корист Фонда, а у току је 
још 12, за утврђивање власништва над објектима специјалних болница. Реч је о „Рибарској 
бањи” из Крушевца, „Гејзеру” у Сијаринској Бањи, „Врањској бањи“ из Врања, „Бујановачкој 
бањи“ из Бујановца, „ Селтерсу“ из Младеновца, затим болници „Др Мирослав Зотовић“ у 
Београду, „Бањи Јунаковић“ у Апатину, „Бањи Кањижа“ из Кањиже, „Буковичкој бањи“ у 
Аранђеловцу, објекту „Др Боривоје Гњатић“ из Сланкамена, „Термалу“ у Врднику и ХТП „Бања 
Ковиљача“ у Лозници. 
Упитани за шта је све коришћен новац од бања које су у функцији, као и шта ће за Фонд 
значити да остане без имовине, у ПИО одговарају да објекте специјалних болница користе 
јавне здравствене установе које су основане и послују у складу са Законом о јавним службама, 
Законом о буџетском систему и Законом о здравственој заштити и здравственом осигурању, а 
које оснива Министарство здравља с наменом да пружају здравствене услуге грађанима Србије. 
То су непрофитна правна лица, корисници средстава обавезног здравственог осигурања, које 
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имају законску обавезу да евентуални позитиван резултат, односно добит, консолидују у буџет 
Србије, или уложе у државни капитал. 
Упитан ко би требало да управља имовином – Фонд ПИО или држава, дугогодишњи члан 
Управног одбора овог фонда Драгослав Ђукановић каже да је био међу првим заговорницима 
овога о чему сада премијер говори. А то је да имовином располаже држава, јер је интерес 
државе истовремено и интерес Фонда. 
– На овај начин ће се сигурније наћи прави пут до потенцијално новог купца. Једино остаје 
питање, шта ће бити с имовином која је предмет спора. Таква имовина се не може продати док 
се судски спорови не реше – подсећа Ђукановић и објашњава да се покретањем ових спорова, а 
који су сада решени, бар зна да ПИО фонд има власништво над, за сада, 15 бања и РХ центара 
који могу да траже новог власника. 
Не треба, међутим, изгубити из вида чињеницу да је држава истовремено власник минералних 
извора, а да све те специјалне болнице без минералних извора не вреде много, тако да било 
каква одлука Фонда о даљим активностима на развоју или ревитализацији специјалних 
болница мора бити донета у сарадњи са државом. На најаву да премијер истиче да бање треба 
продати, у Удружењу синдиката пензионера Србије кажу да је недопустиво продавати 
пензионерску имовину. Они због тога захтевају од надлежних да спрече најављену продају, 
којом би се учиниле ненадокнадиве штете и докрајчило уништавање пензијско-инвалидског 
осигурања. 
 

 
 

 

„Утва” све слабије лети, а све ниже пада 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Око 240 радника панчевачке „Утве” добило је тек мајску плату, посла је све мање, а назнака о 
томе шта ће бити с том фабриком авиона још увек нема. То је био разлог да Самостални 
синдикат „Утве”, како је за „Дневник” објаснио његов председник Слободан Костић, који је и 
председник Покрајинског синдиката металаца Војводине, упути допис министрима привреде и 
одбране са захтевом да им се каже шта ће бити с предузећем. 
– Затражили смо од министара привреде и одбране да убрзају решавање статуса „Утве”, која је 
на ивици пропасти, која нема новца за инвестиције, плате касне, а обећани стратешки партнер 
не долази – каже Костић. – Уколико нас надлежни не позову и на информишу о томе каква ће 
бити наша судбина, ступићемо у штрајк. 
Наш саговорник подсећа на то да је Влада Србије „Утву” уврстила у за државу стратешки важна 
предузећа за одбрану земље, али не и у приоритетних 17 за које се тражи решење, што код 
радника оставља горак укус и ствара утисак да су заборављени или мање важни од неких 
других. Све то је другачије од онога што су обећавали „Утви” и уверавали је да ће решење бити 
нађено кроз стратешко парнерство с „Југоимпортом СДПР”. 
– То обећање о решавању проблема „Утве” уз стратешко партнерство с „Југоимпортом СДПР” 
већ више од годину није реализовано нити је званично покренута иницијатива за брже 
решавање статуса наше фабрике. Док смо чекали да нам држава реши статус кроз обећано 
стратешко партнерство, дошло је до блокаде рачуна „Утве” и нередовних примања радника, а 
осим тога, у ситуацији смо да од банке не можемо добити кредит, што додатно отежава 
опстанак фабрике – каже Костић. Тренутно је „Утва” на ивици пропасти јер нема нових 
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уговора, па самим тим ни довољно посла, а највећа дуговања су управо држави. Костић 
напомиње да фабрика није отишла у стечај јер је процењено да нема превелика дуговања па би, 
самим тим, могла уз раднике, знање и вештину наставити да ради уз помоћ стратешког 
партнера. Он напомиње и да се суочавају са смањењем броја запослених јер радници, кад нема 
редовне плате, одлазе а с друг стране им недостају инжењери и квалификовани радници који 
неће да прихвате посао за малу плату. 
Министарство привреде прихватило позив синдиката 
Костић каже да су из Министарства привреде добили одговор и да ће у догледно време имати 
састанак с надлежнима, али да из Министарства одбране још нема позива. 
– Чекаћемо да  чујемо шта нам се нуди, а ако то није оно што смо очекивали, организоваћемо 
протесте – закључио је Костић. 
 

Табаковић: Инфлација ће још две године бити ниска 
Аутор:Е. Дн. 
 
– Међугодишња инфлација ће се постепено враћати у границе циљаног распона у првој 
половини следеће године, што је нешто спорије у односу на очекивања Народне банке Србије 
из маја – изјавила је  гувернерка НБС-а Јоргованка Табаковић. 
Она је, на представљању Извештаја о инфлацији за август 2016. године у НБС-у, истакла да се у 
августу навршава четири године откако је на позицији гувернера и да је у том периоду 
остварена ниска и стабилна инфлација у односу на ранији период. 
– Разлог томе нису ефекти из међународног окружења већ смањење унутрашњих неравнотежа 
и стабилан девизни курс динара, чиме је инфлација сведена на ниво какав имају европске 
земље – казала је гувернерка. 
По њеним речима, инфлација ће и у наредне две године остати ниска и биће очувана 
стабилност девизног курса који је важан у смислу да стабилан динар врши мањи притисак на 
увозне цене. 
– Показали смо у протекле четири године способност да одржимо стабилност курса, као и 
укупну стабилност, што је резултат усклађености монетарне и фискалне политике – истакла је 
Јоргованка Табаковић, и додала да је ниво динарске штедње повећан три пута у односу на крај 
2012. године, што показује раст поверења грађана у домаћу валуту. 
– Нови кредити грађанима у динарима порасли су 75 одсто у овој години – навела је 
гувернерка Табаковић, додајући да су камате, захваљујући смањењу референтне стопе на 
четири одсто, пале десет процената. 
Додала је да НБС прогнозира да ће фискални дефицит опште државе у овој години бити 
смањен на 2,5 одсто БДП-а, што је, како је прецизирала, знатно испод циља од четири одсто, 
који је утврђен аранжманом с Међународним монетарним фондом. Јоргованка Табаковић је, 
такође, рекла да се у овој години очекује и пад дефицита текућег рачуна на два процента БДП-
а, што је 0,6 процентних поена мање него лане. 
Гувернерка НБС-а прокоментарисала је и могућност останка на тој функцији у новом мандату, 
након истека садашњег 2018. године, речима да то није ствар нечије жеље, већ да за избор 
гувернера постоји утврђена законска процедура. 
– Бити на некој позицији није ствар жеље, већ професионалних способности, а кандидата за 
гувернера Народне банке Србије предлаже председник Републике и бира Народна скупштина – 
рекла је она, одговарајући на питање новинара да ли размишља о новом мандату на тој 
функцији. – Поносим се тиме што нисам свој однос према стварности променила зато што сам 
на овом месту, и даље сматрам да је моја највећа екстраваганција то што сам остала нормална и 
осетљива на све оно што се дешава. 
Где нестаде злато из Базела? 
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– Нето девизне резерве НБС-а повећане су од почетка 2015. године 85 милиона евра, по основу 
интервенција централне банке на међубанкарском девизном тржишту, а резерве у злату износе 
18,3 тона – изјавила је  гувернерка Јоргованка Табаковић. – Од укупних златних резерви 1,01 
тона је у Базелу, а остатак у Трезору НБС-а. 
По њеним речима, питањем како је од 46 тона злата похрањених у Базелу остала само једна 
тона, још дуго ће се бавити надлежни људи у Србији. 
 

Бели хлеб месе и радници на црно 
Аутор:Е. Дн. 
 
– Инспекција рада затекла је током ванредног надзора готово 30 одсто радника на црно у 
предузећима која се баве производњом хлеба, пецива и колача – изјавио је министар за рад 
Александар Вулин, и поручио да ће инспектори рада наставити борбу против сиве економије. 
Вулин, који је с инспекторима рада обишао једно предузеће у Младеновцу, апеловао је и на 
раднике да не избегавају инспекторе, већ да им допусте да их легитимишу, будући да ће на тај 
начин моћи да буду примљени у радни однос. 
– Радник који ради на црно, који је непријављен, уколико га ми затекнемо и уколико нам се 
легитимише, биће решењем наших инспектора запослен и решењем наших инспектора његов 
послодавац ће морати да исправи своје погрешно чињење и да га прими у радни однос. Дакле, 
немојте избегавати наше инспекторе – поручио је Вулин. 
Министар је нагласио да је Инспекција рада од 11. до 16. августа обавила ванредне надзоре у 
области радних односа као и безбедности и здравља на раду код 184 послодавца који се баве 
производњом хлеба, пецива и колача. 
– Од 653 радника, 185, односно више од 28 процената, радило је без одговарајућег уговора, на 
црно – казао је Вулин. 
По његовим речима, поднето је више десетина прекршајних пријава, а у 19 случајева је 
забрањена даља делатност због непоштовања прописа из безбедности на раду. 
Вулин је навео да су поједини послодавци покушавали да радно неангажовање на одговарајући 
начин оправдају уговором о пробном раду, свесно заборављајући чињеницу да чак и у том 
случају радници морају да имају закључене одговарајуће уговоре. 
Истичући да радници не треба да избегавају инспекторе, Вулин је навео да они нису криви за 
поступке послодаваца. 
Вулин је нагласио да ће ванредни инспекцијски надзори бити настављени током лета, будући 
да су инспектори затекли велики број радника на црно. 
 

Французи купују „Заставу ИНПРО” 
Извор:Танјуг 
 
На јавни позив за куповину имовине предузећа „Застава ИНПРО” из Крагујевца стигла је само 
једна понуда – компаније „Тригано приколице”. 
Директор предузећа „Застава ИНПРО” Бранко Вељовић рекао је за  Танјуг да је  ујутро комисија 
отворила понуду и да је прегледом документације утврђено да је она комплетна и да је 
компанија која се јавила испоштовала потребну процедуру. 
Компанија „Тригано прилколице”,  коју је истоимена француска компанија основала у Србији, 
обавезала се тиме на куповину имовине, односно опреме, вредне око 287.000 евра и 
преузимања 160 радника предузећа. 
– Очекујемо да ће у петак, 19. августа, бити закључен уговор између „Заставе ИНПРО” и фирме 
„Тригано приколице” – рекао је Вељовић. 
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Он је додао да ће та компанија након потписивања уговора бити у обавези да у року од највише 
недељу дана исплати преосталих 90 одсто од продајне цене имовине и преузме раднике. 
Половину од укупног броја радника „Заставе ИНПРО”, која послује у саставу Групе „Застава 
возила”, чине особе с инвалидитетом. 

 
Инспектори рада настављаjу борбу против сиве економиjе 
Извор:Танјуг 
 
Инспекциjа рада затекла jе током ванредног надзора готово 30 одсто радника на црно у 
предузећима коjа се баве производњом хлеба, пецива и колача, изjавио jе министар за рад 
Aлександар Вулин и поручио да ће инспектори рада наставити борбу против сиве економиjе. 
Вулин, коjи jе синоћ са инспекторима рада обишао jедно предузеће у Mладеновцу, апеловао jе 
и на раднике да не избегаваjу инспекторе, већ да им допусте да их легитимишу, будући да ће на 
таj начин моћи да буду примљени у радни однос. 
"Радник коjи ради на црно, коjи jе неприjављен, уколико га ми затекнемо и уколико нам се 
легитимише биће решењем наших инспектора запослен и решењем наших инспектора његов 
послодавац ће морати да исправи своjе погрешно чињење и да га прими у радни однос. Дакле, 
немоjте избегавати наше инспекторе", поручио jе Вулин. 
Mинистар jе нагласио да jе Инспекциjа рада од 11. до 16. августа обавила ванредне надзоре у 
области радних односа као и безбедности и здравља на раду код 184 послодавца коjа се баве 
производњом хлеба, пецива и колача.Oд 653 радника 185, односно више од 28 процената 
радника, радило jе без одговараjућег уговора, на црно, рекао jе Вулин.Према његовим речима, 
поднето jе више десетина прекршаjних приjава, а у 19 случаjева jе забрањена даља делатност 
због непоштовања прописа из безбедности на раду. 
Вулин jе навео да су поjедини послодавци покушавали да њихово радно неангажовање на 
одговараjући начин оправдаjу уговором о пробном раду, свесно заборављаjући чињеницу да 
чак и у том случаjу радници мораjу да имаjу закључене одговараjуће уговоре. 
Истичући да радници не треба да избегаваjу инспекторе, Вулин jе навео да они радници нису 
криви за поступке послодаваца.Вулин jе нагласио да ће ванредни инспекциjски надозри бити 
настављени током лета, будући да су инспектори затекли велики броj радника на црно. 
 

Здравствене установе незаконито исплаћивале прековремени рад 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Републички фонд за здравствено осигурање у првој половини године обавио је 103 контроле 
уговорних обавеза у здравственим установама које с њим имају закључене уговоре и утврдио да 
је било 222.709.926 динара неправилности у поступцима извршавања уговорених обавеза. 
Утврђено је да су у чак 62 здравствене установе директори незаконито исплаћивали 
прековремени рад у првој половини године. Од 68.641.387,40 неправилно исплаћених динара, 
на прековрене сате отишло је 63.388.986,48 динара. 
У 54 контроле наменског трошења средстава за плате и превоз у здравственим установама 
утврђене су неправилности у вредности од 140.215.877,90 динара, док је у седам контрола 
целовитог наменског трошења средстава и једне контроле наменског трошења средстава за 
исхрану утврђена неправилност од 71.408.036,45 динара. На неправилно обрачунати рад 
утрошено је 1.080.495, на неправилно обрачунату накнаду специјализантима 826.283, за 
приправност немедицинских радника 330.037 и за додатак на синдикални додатак 184.621 
динар. 
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Све здравствене установе код којих су нађене неправилности “вишак” исплаћеног новца мораће 
да врате или РФЗО или у сопствени буyет. Тако ће у касу РФЗО бити враћено 74.044.026,36 
динара, а на рачун сопственог буyета 66.171.850,73 динара. 
Међу здравственим установама из Војводине у којима су утвђени највиши износи ненаменског 
трошења средстава, како се наводи у извештају РФЗО, налази се Општа болница Врбас – 
2.364.110,45 динара, затим Дом здравља Бачка Топола – 1.191.625,11 динар, Специјална 
болница Ковин – 1.092.664,51 динара. Због неправилне примене коефицијента на списку је 
Општа болница Панчево – 144.316,07 динара и Општа болница Зрењанин са 95.353,42 динара. 
Ошта болница у Зрењанину је и на списку неправилно обрачунатог  минулог рада  и то за 
850.337,11 динара. Дом здравља Инђија имао је неправилности у ненаменском трошењу 
средстава за материјалне и остале трошкове у висини од 3.250.082,68 динара. 
У току ове године РФЗО спровео је и 41 контролу у вези остваривања права осигураника на 
здравствену заштиту и утврђене су неправилности у спровођењу уговора од стране 
здравствених установа у висини од 11.086.012,48 доинара. Од тог износа за остваривање права 
на лекове и исправност фактурисања неправилност износи 8.252.642,95 динара, остваривање 
права за здравствену заштиту 2.457.760,77 динара, остваривање права на стоматолошке услуге 
и исправност фактурисања  338.071,12 динара и за исправност прописивања лекова на рецепт 
37.537,64 динара. 
Повећавали плате мимо закона 
Предмет контроле је, како објашњавају у РФЗО, било законито и наменско коришћење 
средстава за плате запослених. У РФЗО наводе да су приликом требовања средстава за плате 
запослених установе исказале да им је потребан виши износ средстава од стварно потребног, па 
су од тог “вишка” исплатиле увећане плате запосленима, што је у супротности са законом. 
Упозоравају и да је за утврђене неправилности предложена мера поврћаја средстава РФЗО или 
ће бити покренут поступак пред надлежним судом. 
 

Нова радна места доноси зелена технологија 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Поглавље 27, које предстоји у преговорима за приступање Србије Европској унији, једно је од 
највећих изазова за државу и привреду. Истовремено еколошки пројекти, који морају бити 
реализовани, носе велики економски потенцијал, јер улагања у инфраструктуру, зелене 
технологије и циркуларну економију имају велике могућности за развој и нова рада места. 
Према речима руководиоца Центра за заштиту животне средине Привредне коморе Србије 
Душана Стокића, искуства земаља чланица ЕУ које су прошле пут приступања показују да су 
инвстициони и оперативни трошкови финансирања захтева европских директива у овој 
области значајни и траже висок степен координације на свим нивоима од републике преко 
покрајина и градова до општина. 
- То подразумева укључивање свих субјеката у овај процес, односно и индустрије, привредника, 
представника науке и универзитета, локалних самоуправа, цивилног сектора, медија и свих 
актера који могу дати свој допринос. Процењује се да ће финансијски највећи терет 
имплементације и спровођења прописа у области животне средине поднети привреда – око 60 
одсто, локалне самоуправе – 20 одсто и грађани - 20 одсто – рекао је Стокић. 
Уколико се не испуне захтеви Европске уније највећу штету имаће привреда. Јер, како 
објашњава Стокић, привредни субјекти чија постројења не успеју да одговре еколошким 
захтевима и стандардима неће имати услов за извоз и пословање, а држава, уколико се 
преузете обавезе не испуњавању, може плаћати високе казне, као што је сада случај у Бугарској 
и Румунији. Када је реч о управљању отпадом, другој великој и захтевној области, највећи део 
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инвестиционих трошкова односи се на развој инфраструктуре у циљу спровођења Оквирне 
директиве о оптаду, Директиве о депонијама и Директиве о амбалажи и амбалажном отпаду. 
- Процењује се да ће инвестициони трошкови везани за имплементацију ових директива 
износити око 917,7 милиона евра. Најновија истраживања показују да је за спровођење захтева 
ЕУ у вези имплементације директива у сектору комуналних отпадних вода и воде за пиће, као и 
директиве о депонијама, потребно око 7,9 милијарди евра. Релативно високе инвестиције у овој 
области не треба посматрати као трошак, већ као дугорочно исплативо улагање у здравље 
људи, у чисто радно и животно окружење и у здраву животну средину – истакао је Стокић. 
Увођење сакупљања отпада у легалне токове 
Улагања у еколошке пројекте има велики потенцијал за развој и запошљавање. Душан Стокић 
указује да развој рециклажне индустрије и јачање и интеграција сакупљачке мреже у легалне 
токове, представља велику шансу и за постојећа привредна друштва, али и за предузетнике и 
иноваторе. 
- Нова законска решења и примена принципа циркуларне економије треба да омогуће лакше, 
брже и једноставније коришћење отпадних материјала, који добијају статус сировине. Ово 
може подстаћи развој индустрије и производње нових производа од рециклажног материјала, 
који потиче од, на пример, отпада у грађевинарству, амбалажног отпада, текстиног отпада, 
био-отпада ... – објашњава Стокић. 
 

 

 

 

Табаковић: Ниска инфлација и стабилан курс и у наредном периоду, 
имамо 18,3 тоне резерви у злату  
Извор:Бета, Танјуг 

   

Гувернер Народне банке Србије (НБС) Јоргованка Табаковић данас је изјавила да је инфлација 
у Србији у последње четири године, колико је она на тој дужности, ниска и стабилна, што није 
био случај у претходном периоду, и да ће тако бити и у наредном периоду. 
- НБС ће остати посвећена одржавању ниске инфлације и стабилности финансијског система 
јер је то најбољи начин да се убрза економски опоравк и одржи макроекономска стабилност у 
земљи - рекла је Табаковић на представљању извештаја о инфлацији. 
Она је истакла да су макроекономски изгледи за Србији још повољнији него у мају и да су 
процене да ће привредни раст ове године бити 2,5 осто а следеће године три одсто. 
- Очекујемо још нижи фискални дефицти од 2,5 одсто БДП-а и смањење дефицита текућег 
плаћања према иностранству са 4,8 на 4,2 одсто БДП, који ће бити покривен директним 
страним инвестицијама - казала је Табаковић. 
Указала је да је захваљујући доброј монетарној политици и расту девизних резерви НБС 
спремна да одржи стабилност курса и одговори на спољне шокове. 
- Ниска инфалција и релативно стабилан девизни курс су камен темљец за финансијску 
стабилност и предвидивост пословања - нагласила је Табаковић и додала да постоји добра 
координација монетарне и фискалне политике. 
Иимамо 18,3 тоне резерви у злату 
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Нето девизне резерве Народне банке Србије (НБС) повећане су од почетка 2015. године за 85 
милиона евра, по основу интервенција централне банке на међубанкарском девизном 
тржишту, а резерве у злату износе 18,3 тоне, изјавила је Табаковић. 
Од укупних златних резерви 1,01 тона се налази у Базелу, а остатак у Трезору НБС, рекла је 
Табаковић, на презентацији августовског Извештаја о инфлацији у згради НБС. 
Према њеним речима, питањем како је од 46 тона злата похрањених у Базелу остала само једна 
тона, још дуго ће се бавити надлежни људи у Србији. 
На новинарско питање да ли је НБС интервенцијама на међубанкарском девизном тржишту 
утицала на смањење промета девиза, Табаковић је да истакла да таква констатација не стоји, и 
да је просечни месечни промет на том тржишту износио око 590 милиона евра од почетка ове 
године. 
Како је објаснила, НБС када продаје девизе то чини да би спречила веће волатилности курса, а 
када купује то ради врло обазриво и одмерено, водећи рачуна о томе да не "гуши" трговање. 
- Свака наша реакција је добро одмерена и има једини циљ - да одржимо финансијску 
стабилност и стабилност девизног курса динара, као и да повратимо поверење које је врло 
пољуљано на финансијским режиштима - нагласила је Табаковић. 
Гувернер је, при томе, истакла да је улога централне банке, између осталог, и то да прати 
трговање на међубанкарском девизном тржишту, како се на њему не би појавили финансијски 
деривати који би, како је рекла, "загадили" то тржиште, и да стога прати ко, колико и за које 
намене купује девизе, како то приказује, како приказује добит, и слично. 
 

 

 

Минимално 
Пише: Редакцијски коментар 

 
По важећем закону, у Србији се нова минимална зарада утврђује на сваких шест месеци, како 
најсиромашнији грађани не би постали још сиромашнији због свакодневних поскупљења.  
Последњи пут када су најмање плаћени међу нама добили повишицу, било је 2014. године. 
Како је то могуће? Тако што минималну плату одређује тело под називом Социјално-економски 
савет, који чине синдикати, послодавци и Влада Србије. Међу њима само су синдикати увек 
били за подизање плата, послодавци су увек били против, а Влада Србије се баш сваки пут 
саглашавала са овим другима. Сада се одједном десило супротно. Потпуно неочекивано 
премијер је у експозеу рекао како минимална зарада мора да се подигне. 
Затим су - потпуно очекивано - то исто рекли и послодавци. О чему се ради? Иако је у први мах 
деловало да је Вучић схватио како стварно није у реду да сиромашни постају још сиромашнији, 
заправо се испоставило да и за овај "благослов" треба да захвалимо Бриселу. Наиме, предуслов 
за отварање поглавља 19 у приступним преговорима јесте оживљавање социјалног дијалога. 
Преведено на српски - деблокада Социјално-економског савета, односно повећање минималца. 
Није то ствар за радост. Минималац је скоро две године био укопан на цифри од 121 динар по 
радном сату потпуно незаконито. Јер пропис је јасан: најнижа плата се одређује узимајући у 
обзир раст трошкова живота, просечну плату, егзистенцијалне и социјалне потребе радника и 
његове породице, стопу незапослености, кретање запослености и општи ниво економске 
развијености државе. Јасно је да се Влада није водила ниједним од ових критеријума. Да јесте, 
плата би расла макар за стопу инфлације. А није. 



12 

 

Више је разлога за то. Први је то што је држава сама највећи послодавац па самим тим није 
објективан арбитар у сукобу привреде и синдиката. Већи минималац значи и веће издатке за 
буџет, нарочито јер се са растом најниже плате подижу и све остале зараде у јавном сектору, 
које су одређене коефицијентом везаним баш за минималну зараду. Наравно, са већим платама 
држава убире и веће порезе и доприносе од послодаваца из приватног сектора, али тај раст 
прихода тешко да може да покрије веће државне трошкове за нето плате. 
Други проблем су приватни послодавци који имају реч у Социјално-економском савету, 
односно крупни капиталисти. Њихов глас се код политичара двоструко рачуна, јер 
предизборне кампање неко мора да плати, а то сигурно не могу синдикати. Проблем је и што су 
сами синдикати хронично разједињени, па немају ону полугу моћи коју тако ефикасно користе 
њихове колеге у развијеним земљама ЕУ - штрајкове и блокаде саобраћајница. Овде су 
синдикати тек мало више од политичког украса сваке власти. 
Зато и не треба да чуди што смо на епохално подизање минималца на 130 динара о којем се 
сада говори морали да чекамо док нас Брисел на то није подсетио. Ко зна колико ћемо морати 
да чекамо док нас поново не подсете. Сигурно дуже од шест месеци. 
 

 
Протест радника ИМТ-а 
Пише: Н. Д. 
 
Радници Индустрије машина и трактора ИМТ протестовали су испред фабрике, захтевајући да 
предузеће, које већ годину дана не ради, поново буде покренуто. 
 Како су истакли током протеста, за њиховим производима, постоји тржиште у земљама у 
региону, које би, како сматрају, биле спремне да прихвате њихове тракторе. Пре него што су 
организовали јучерашњи протест, радници су премијеру Србије Александру Вучићу три пута 
слали писма са позивом за разговор на којем би му представили свој план за оживљавање 
ИМТ-а, али ни на једно нису добили одговор.  
 

Некадашње фабрике пропале, нових инвестиција нема 
Пише: Зоран Радовановић 
 
Да ли је могуће да Крагујевцу чија привреда захваљујући пласману аутомобила и делом 
намештаја и оружја чини готово десетину годишњег извоза Србије, поново прети глад, као у 
периоду од почетка 90-их до старта производње првог Фијатовог модела у јулу 2012. године?  
Познаваоци овдашњих прилика сматрају да јесте, и то не само могуће, већ и извесно, ако 
најкасније у наредних годину дана у Крагујевцу не осване нека озбиљнија привредна 
инвестиција, или ако у Фијатовој фабрици не почне производња још једног модела аутомобила. 
Таквим инвестицијама би најпре била ангажована већина од више од 1.000 недавно 
отпуштених радника Фијата, затим и упошљен бар део млађих Крагујевчана који заједно са 
армијом од више од 20.000 незапослених житеља центра Шумадије годинама чаме на 
евиденцији Националне службе запошљавање, а неки од старијих грађана и деценијама. 
Један Крагујевчанин ових дана обележио је равно 30 година на евиденцији НЗС, којој се 
редовно јавља зарад овере картона, а да га никад и нико у те три деценије није позвао да му 
понуди било какав посао. Таквих случајева је много у Крагујевцу, граду у чијим је фабрикама 
некад радило више од 60.000 људи, док их је на почетку ове године, према незваничним 
подацима, пошто званичних и нема, радило од 8.000 до 9.000. Сада, након отпуштања у 
Фијату, у Крагујевцу посао има од 7.000 до 7.500 људи. 
Зашто је број индустријских радника у Крагујевцу десеткован у минулих 20 и кусур година, и 
зашто би центар Шумадије већ у догледно време могао поново да постане "долина глади". 
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Најпре зато што буквално ниједна од некадашњих фабрика, осим оне за производњу оружја, 
које су биле локомотиве развоја Србије и СФРЈ више не постоји. Фабрику аутомобила преузео је 
Фијат, Застава камиони је недавно дефинитивно престао са радом, Застава ковачница је у 
банкроту, Индустрија "Филип Кљајић" која је 80 одсто производње ланаца извозила широм 
света, одавно је угашена, давно су пропале и монтерска фирма Романија, као и конфекције "22. 
децембар", Дирорк и Ортотекс. Одавно су пропали и Индустрија меса "Црвене звезда", 
Романија, Елвод, Азма и друга некад гласовита крагујевачка предузећа. У међувремену је 
пропало и аутопревозничко предузеће Аутосаобраћај, у којем је било запослено више од 1.000 
радника. 
Уместо њих, у Крагујевцу није саграђено ништа ново, осим Фијатове и фабрике неколико 
његових коопераната. Од тада до сада, у Крагујевцу није било ниједне друге инвестиције. 
Договорени долазак италијанског ИВЕКА у фабрику камиона крајем минуле и почетком ове 
деценије спречила је глобална криза. Од кинеских компанија које су доцније потписивале 
меморандуме о сарадњи са "камионџијама", већ годину и по дана нема ни трага ни гласа. 
У последње време овде је званично најављиван долазак кинеске компаније ЦМЕК која би, у 
околини Крагујевца, требало да формира велику фарму и изгради кланицу из које би се 
годишње кинеском тржишту испоручивало до 50.000 тона јунетине. Кинези су свој пословни 
план шумадијској јавности представили крајем прошле године, али се од тада о њима и 
њиховој инвестицији више не чује ништа. Ни званично, ни незванично. Најављиване су, 
почетком године и у време предизборне кампање, турске инвестиције, које би требало да буду 
лоциране у новој радној зони под називом "Феникс", која узгред, још није ни почела да се 
гради, а кад ће не зна се. С тим у вези ће остати упамћено да је премијер Вучић, у кампањи 
изјавио да би на ледини на којој треба да се формира "Феникс" посао требало да добије ни 
мање ни више но свих 20.000 крагујевачких радника. 
 

 

 

"Галеника" између три ватре  
Аутор:Е. Р.  

 

Комисија за избор стратешког партнера данас отвара понуде за фабрику лекова. Важно је 
сачувати раднике и повећати производњу, поручују из компаније 
КО је најближи "Галеници" знаће се данас када Комисија за избор стратешког партнера буде 
отворила финансијске понуде. На оглас су се јавила три кандидата - бразилски ЕМС, индијска 
"Кадила" и британско-руски конзорцијум "Фронтијер - Петровакс". Иако у јавност нису 
испливали детаљи понуда, стручна јавност типује да ће се водити битка између Индијаца и 
британско-руског конзорцијума. 
Генерални директор "Галенике" Недељко Пантић одбио је да конкретно коментарише 
понуђаче. 
- Добродошао је онај партнер који ће сачувати број запослених, уложити у модернизацију 
постројења, одржати и повећати производњу лекова - каже за "Новости" Пантић. 
Најмање шанси да уђе у земунску фабрику има бразилски ЕМС. Они једини нису радили 
дубинску анализу пословања (дју дилиженс), што би могло да значи да нису озбиљно ушли у 
овај пројекат. 
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- Спекулисало се да је ЕМС у ствари само покриће за неког другог и од почетка су деловали 
неозбиљно - каже за наш лист Радојка Николић, економски аналитичар. - Друге две солуције су 
далеко озбиљније. Утисак је да је британско-руски конзорцијум најближи партнерству, мада не 
треба искључити ни Индијце, који покушавају да продру у овај део Европе. 
Као аргумент за договор са "Фронтијер - Петроваксом" иде и чињеница да они, тачније њихов 
руски део, имају велики пословни и истраживачки потенцијал и да би у Земуну одржали 
производњу, запосленост, чак и име компаније. У случају да Индијци уђу у овај посао је страх 
да би "Галеника" била прогутана као део великог система. Како "Новости" сазнају, у 
Министарству привреде страхују да би "Кадила" могла нашу фабрику да користи само као 
складиште за своје лекове и да би могла да заустави производњу. Додатни проблем су и жалбе 
на квалитет и писма забринутости које је "Кадила" добила од Америчке агенције за лекове и 
Светске здравствене организације. 
Којем царству ће се на крају "Галеника" приволети знаће се када се отворе понуде и када буде 
изабран партнер. 
- Утисак је да ће у петак "Галеника" добити партнера и ово дводневно одлагање због допуне 
документације је сигнал да се жели завршити посао - тврди Радојка Николић. - Услови за 
улазак у "Галенику" су одлични, а фабрика без дугова је изузетно профитабилна. И за Србију 
би била добра вест да са буџета скине ову фирму коју је лоше управљање подвело у губитке и 
дугове.  
 

Французи узимају пола "Заставе"  
Аутор:М. Л.  

 

Француски "Тригано" купио предузеће „Застава ИНПРО”, које послује у оквиру групе „Застава 
возила”. Реч је о предузећу где више од половине запослених чине особе са инвалидитетом и 
има статус заштитне радионице  
ПРЕДУЗЕЋЕ "Застава ИНПРО", које послује у оквиру групе "Застава возила", биће прва 
"чланица" овог некадашњег гиганта која ће успети да избегне стечај и очува постојећа радна 
места. Део програма овог предузећа, односно производњу приколица за аутомобиле, преузима 
француска фирма "Тригано", као и 160 радника, а део ће, највероватније, бити подржављен. 
Реч је о предузећу где више од половине запослених чине особе са инвалидитетом и има статус 
заштитне радионице. На конкурсу за продају машина и опреме за производњу приколица, које 
је расписало Министарство привреде, прихваћена је понуда француског "Тригана", као 
дугогодишњег партнера "Заставе ИНПРО", која је ове производе извезла у вредности од око 4,5 
милиона евра. Французи су понудили 287.000 евра. 
- Њихова обавеза је и да преузму 160 радника. Овлашћени смо од Скупштине друштва да 
потпишемо уговор и након седам дана француска фирма ће преузети раднике и организовати 
производњу - каже Бранко Вељовић, директор "Заставе ИНПРО".  
У СИВОМ ДОМУ 
Француска фирма ће производњу организовати у изнајмљеном простору, вероватно у погону 
"Сиви дом" који је у власништву "Заставе оружје". У овом простору "Застава ИНПРО" је 
"подстанар" од 2010. године откако је "Фијат" преузео погоне и простор. 
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Велики пад профитабилности српских компанија 
Извор: Н1  

 

Ово је доба године када се сумирају резултати пословања у првих шест месеци, а компаније 
листиране на српској берзи бележе пад профитабилности, најдрастичнији после светске 
економске кризе. 
О томе који су узроци таквог пословања, на какве трендове указују, за Инфобиз је говорила 
Станислава Петковић аналитичарка компаније Вајс брокер. 
Петковић каже да пад профитбилности наших компанија, најдрастичнији од светске 
економске кризе, указује да ће ова година бити прилично лоша за наше компаније. Она наводи 
и да је било потребно неколико година да се последице великих економских потреса, од којих 
је последњи брегзит, прикажу у резултатима пословања компанија. Компаније су како каже, 
много опрезније у трошењу ресурса. 
Комерцијална банка теже до купца 

На питање да ли је податак да је Комерцијална банка забележила губитке од 2, 6 милиајрди 
динара у првој половини године, изненађење, Петковић каже да јесте са једне стране јер су 
прошле године видели отписе пласмана у висини од 6,2 милиајрде динара и очекивали смо да 
ће то бити све. 
С друге стране, и није велико изненађење, јер је банка пред приватизацијом и чисти билансе, 
можда ћемо опет видети губитке у случају те банке, оценила је Петковић. 
Важно је да банка што конкретније прикаже пословање. То је друга по величини банка у 
Србији и дефинтивно ће пронаћи купца, али имајући у виду ситуацију у банкарском сектору на 
глобалном нивоу, вероватно ће то бити мало теже, него што би било пре неколико година. 
Пословање Аеродрома и НИС-а 

Због ситуације на тржишту нафте, и кретања цена нафте не изненађује пад профита НИС-а, 
оценила је аналитичарка Вајс брокера. Био би успех ако би се резултати пословања од прошле 
године поновили и ове године. 
Аеродром Никола Тесла бележи раст профитабилности, томе је највише допринела чињеница 
да у овој половини године није било отписа дуга највећем дужнику Ер Србији. Имајући у виду 
да су прошле године забележили ванредне приходе од две милијарде динара, ово полугодиште 
је мало лошије због тога, али ако се то изузме, много је позитивније, каже Петковић. 
 

Почињу ли цене да скачу?  
Извор: Н1  

 

Да ли су недавна поскупљења хране почетак тренда раста цена? У Народној банци кажу да ће 
цене у наредном периоду бити стабилне, чак и ниже од планираног раста. 
НБС је планирала да до краја године инфлација буде око доње границе раније предвиђеног 
опсега од 2,5 до 5,5 одсто, данас изнете пројекције централне банке кажу да ће раст цена бити 
блажи. Поскупљење свињетине брине грађане, али не и Народну банку. 
У пакету с другим ценама, кажу, неће осетно погурати инфлацију: „Управо су смањења наших 
унутрашњих и спољних неравнотежа, као и одржана релативна стабилност девизног курса, 
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кључно определили да инфлација у Србији буде на нивоу који је данас упоредив са европским 
земљама“, казала је на конференцији за новинаре гувернерка НБС Јоргованка Табаковић. 
До 2,5 одсто, која је доња граница циља Народне банке неће доћи, како кажу, до следеће 
године. Ка томе ће је највише погурати, кажу у НБС, раст цена увозних производа. Такође, НБС 
очекује да раст такозваних регулисаних цена, попут струје буде скроман. А храна? 
„У наредним месецима можемо да очекујемо постепену стабилизацију на тржишту меса, а 
подсетићу вас, ово је тржиште уз сезонске осцилације између зимског и летњег периода 
стабилно од 2008“, каже Бранко Хинић из НБС-а. 
Добра пољопривредна година у Србији, додаје, појефтиниће и узгој стоке, због чега би цена 
меса требало да се стабилизује. Каже и да би могло да се догоди и да се тражња за свињетином 
смањи, ако је потрошачи да замене другим месом: 
„Свињско месо је тренутно, кад говоримо о дугорочнијем периоду, са ниском ценом чак и са 
овим поскупљењем које је релативно високо. И које нама фактички утиче на субјективни осећај 
да је укупна храна много битније поскупела“, каже Хинић. 
„Методологија неког новинара и методологија оног ко купује у Београду и Лесковцу и Нишу, 
јесте једна од методологија. Али она која укршта све потребе, све цене, сва места и сва 
достигнућа, јесте методологија коју примењује Народна банка“, напомиње гувернерка 
Табаковић. 
Ако дође до планираног повећања плата и пензија, економисти очекују да би порасла тражња, 
пре свега за домаћим производима. Иначе, процене централне банке су да ће привредни раст 
ове године бити 2,5 осто а следеће године три одсто. 
 

Посао у Горењу у Ваљеву за 200 радника 
Извор:Бета  

 

Заменик градоначелника Ваљева Драган Јеремић разговарао је са директором Горења д.о.о 
Ваљево Борисом Павчником о тренутној ситуацији у овој компанији и наставку сарадње са 
градом Ваљевом.  
Борис Павчник најавио је да компанија Горење, која је по броју запослених једна од највећих у 
Ваљеву, има планове за даље проширење производних капацитета. Ти планови би требало да 
се реализују у наредна 24 месеца. 
Они подразумевају нови производни простор и више од 200 нових људи у радном односу. 
Почетком октобра биће презентовани прецизни планови даљег развоја ове компаније.  
 

Протест радника ИМТ-а, траже покретање производње 
Извор: Н1  

 

Радници Индустрије машина и трактора ИМТ, која не ради већ годину дана, окупили су се на 
протесту испред фабрике. Они кажу да су преварени јер су пре проглашења стечаја изашли из 
фабрике. 
Такође, радници захтевају да ИМТ почне поново да ради и тврде да постоји тржиште у 
земљама у окуружењу на коме би и даље могли да продају тракторе. 
Пре овог протеста Влади Србије су послали три протесна писма, у којима позивају премијера 
Александра Вучића да их прими на разговор, како би му представили план за покретање рада 
фабрике. Одговора, како каже радница ИМТ-а Светлана Панчић, до сада није било. 
“Овај катанац може да се отвори данас, а ми не знамо затечено стање и остављено стање у 
фабрици. Ми смо тражили укидање стечаја, да надзор врше радници ИМТ-а, и да се преиспита 
пословање - ко је опљачкао фабрику ИМТ? Фабрику нису опљачкали радници, него су ту биле 
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структуре ДС, СПС...Задња гарнитура је била СПС, и директор који је био заједнички директор 
ИМТ-а и ИМР-а је побегао за Пољску”, тврди Панчић. 
 

Радници Водовода у штрајку, траже помоћ премијера 
Извор: Фонет 

 

Запослени у ЈП Водовод у Смедеревској Паланци, који су у понедељак започели штрајк 
упозорења због неисплаћених зарада, позвали су Владу и премијера да се укључе у решавање 
њиховог проблема "јер локална самоуправа није свесна озбиљности ситуације".  
Председник штрајкачког одбора Александар Бошњаковић изјавио је ФоНету да и поред напора 
радника Водовода да преговорима дођу до решења локална самоуправа не одговара на њихове 
апеле.  
"Они су позвали Синдикат и Штрајкачки одбор да сутра утврдимо минимум процеса рада. То је 
директно гурање Смедеревске Паланке у еколошку катастрофу, јер је то немогуће у садашњим 
условима и са постојећим капацитетима, а да се не угрози водоснабдевање", рекао је 
Бошњаковић.  
Он је додао да "овакав вид неодговорности може изазвати штете већих размера", због чега су 
били приморани да се обрате Влади и премијеру за помоћ.  
Бошњаковић је најавио да ће, уколико буде изостала "интервенција виших истанци" радници 
радикализовати штрајк протестом испред Владе Србије и да ће им се у томе придружити и 
грађани Смедеревске Паланке.  
 

 


