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Деблокиран рачун "Шумадија сајма" 
Пише: З. Р. 
 
Градска управа у Крагујевцу управо је Градском сајмишту “Шумадија сајам” уплатила 24,5 
милиона динара, чиме је деблокиран рачун тог предузећа, које већ дуже послује на ивици 
опстанка. 
Град се, као оснивач и већински власник “Шумадија сајма”, почетком месеца обавезао да том 
предузећу уплати укупно 30,5 милиона динара, како би примирио незадовољство запослених 
који су 5. септембра ступили у генерални штрајк, захтевајући исплату по шест заосталих 
зарада, те уплату доприноса за пензијско-инвалидско и здравствено осигурање. 
Како је градска управа већ 7. септембра уплатила првих шест милиона динара и тиме 
обезбедила исплату по две и по заостале зараде, запослени на “Шумадија сајму” привремено су 
тог дана, уз услов да остатак од 24,5 милиона буде уплаћен до 25. септембра, обуставили 
генерални штрајк, како би омогућили несметано одржавање Шумадијског сајма пољопривреде 
(организован од 8. до 11. септембра). Након уплате уплате тих 24,5 милиона динара, радници 
“Шумадија сајма” у потпуности су јуче прекинули пре готово три седмице започети штрајк 
У Синдикату УГС “Независност” на “Шумадија сајму” тврде да ће деблокада рачуна тог 
предузећа омогућити повезивање стажа запосленима за две минуле године, те оверу 
здравствених књижица, чиме ће радници Сајма поново остварити право на лечење, које су, 
због неуплаћивања доприноса за здравствено осигурање, изгубили још крајем 2014. Исплату 
још једне од сада четири заостале зараде очекују током наредне седмице, док би остатак тих 
потраживања, како верују, требало да добију до краја ове и почетком наредне године. 
Запослени се надају да ће актуелна деблокада рачуна предузећа, означити почетак пословно–
финансијске стабилизације “Шумадије сајма”. 
 

 
ММФ: Убрзани опоравак Србије 
Пише: ФоНет 
 
Економски опоравак Србије наставља да се убрзава, подржан побољшаним поверењем и 
успешним резултатима програма, а недавни трендови у погледу запослености су такође 
охрабрујући, изјавио је данас шеф мисије ММФ Џејмс Руф на крају петодневне посете Београду. 
Он је истакао да је макроекономска перспектива позитивна, али је упозорио да су ризици, како 
унутрашњи тако и спољни, и даље повишени и постоје структурни изазови. У том контексту, 
мисија је поздравила поново потврђену посвећеност владе структурним реформама у правцу 
јачања финансијске стабилности, подстицања потенцијалног раста и смањења и даље високе 
стопе незапослености. 
Према речима Руфа, Мисија је почела разговоре са властима о фискалној политици до краја 
године и кључним параметрима буџета за 2017. годину, а ови разговори су уследили након 
успешних фискалних резултата у последње две године. Постигнута је сагласност да смањење 
јавног дуга треба да остане приоритет и да се настави са постепеним фискалним 
прилагођавањем, рекао је Руф. 
У том контексту, додао је, размотриће се потенцијалне употребе простора који се отвара 
захваљујући фискалним резултатима који су бољи од очекиваних, поред осталог и за умерена и 
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таргетирана повећања плата у јавном сектору и пензија, додатне инвестиције у кључним 
приоритетним областима или за друге ставке потрошње којима се унапређује раст. 
Руф је указао да приликом промене плата и пензија треба да се узме у обзир окружење са веома 
ниском инфлацијом, које је помогло да се очува куповна моћ и повећа животни стандард, као и 
потреба да се обезбеди строга контрола текуће јавне потрошње. 
Мисија је, такође, разговарала и о напретку оствареном у реформи система плата у јавном 
сектору и статусу оптимизације јавног сектора, рекао је Руф, који је захвалио властима на 
гостопримству и тесној сарадњи. 
 

 
Да ли је лист Спорт продат или приватизован? 
Пише: Љ. Буквић 
 

Са исте адресе стижу два различита тумачења, а према овом другом могло би се 

закључити и да је Спорт приватизован, као и да је та приватизација спорна самим 

тим што ју је продала компанија Новости, чија је приватизација, бар док не стигну 

резултати до краја године - такође спорна 

Да ли је дневни лист Спорт, који је престао да излази после 71 године, приватизован или 
продат, и да ли је ту трансакцију након које је 16 људи остало без плата, касније и посла, могуће 
поништити уколико се испостави да је купац прекршио одредбе уговора, из Владе стижу 
опречна тумачења.  
Званични подаци показују оно што је Данасу јуче потврдило и Министарство привреде, да је 
компанија Новости продала Спорт, те да је то "класичан комерцијални уговор" јер су Новости 
већински у приватном власништву. Спорт је прошлог октобра продат предузећу Беотон, 
односно естрадном менаџеру Саши Мирковићу за 81.000 евра. 
У Министарству привреде потврдили су нам оно што већ постоји у Централном регистру 
хартија од вредности, да је држава мањински власник компаније Новости са 29,5 одсто акција и 
7,1 одсто акција у власништву ПИО фонда. Преостали капитал расподељен је међу три 
компаније и то Тримаx Инвестмент Гмбх 24,9 одсто, Ардос Холдинг Гмбх 24,8 одсто и Карамат 
Холдингс Лтд 12,5 одсто, све у власништву Милана Бека. 
Међутим, како онда тумачити изјаву министра културе и информисања Владана 
Вукосављевића који је пре само неколико дана управо Новостима рекао да ће се "власничка 
структура у Новостима и Политици коначно знати до краја године". Да је нејасна власничка 
структура, прошле године у неколико наврата тврдио је и премијер Александар Вучић, 
рекавши тада да полиција ради на том случају и да је тешко утврдити шта је истина, с обзиром 
на малверзације претходног режима. 
"Полиција ради на томе, а шта ће из тога изаћи, ја не знам. Надам се да ће изаћи нешто добро 
за нашу земљу. Уколико је дошло до преузимања, новим власницима желим успеха, али ја ту 
вест не могу ни да потврдим ни да демантујем. Чекам да видим шта ће истрага показати", рекао 
је октобра прошле године Вучић. 
Са исте адресе стижу два различита тумачења, а према овом другом могло би се закључити и да 
је Спорт приватизован, као и да је та приватизација спорна самим тим што ју је продала 
компанија Новости, чија је приватизација, бар док не стигну резултати до краја године - такође 
спорна.  
Председница синдиката новинара Србије Драгана Чабаркапа каже за Данас да су се они као 
синдикат жалили Влади и тражили одговор на то да ли је приватизација Новости спорна или 
не, као и да одговор на то још нису добили. 
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- Ако је као што тврде све још под полицијском истрагом, онда Новости нису имале правну 
могућност да продају било који свој део, тако и Спорт. Држава иако званично има трећину 
власништва у Новостима, у ствари има од 2011. апсолутна управљачка права и она је гарант 
овог уговора - истиче Чабаркапа. 
Она тврди да су Новости и Влада гарант поштовања одредаба купопродајног уговора, и да је у 
случају продаје/приватизације Спорта тај уговор од стране купца Беотона прекршен 
вишеструко. 
- Уговор се није испоштовао јер плате нису исплаћене месецима, повећане су, односно уведене 
су нове норме, а промењена је и намена. Нови власник није поштовао уговор и та 
приватизација треба да буде поништена, а Спорт и људи који су добили отказ да се врате у 
Новости - напомиње Чабаркапа, иначе и председница Синдиката у Новостима. Она каже да 
уколико желимо да идемо у ЕУ морамо да поштујемо нека основна правила, и да послодавци 
који не поштују закон морају да одговарају - одласком у затвор. 
Последњи број дневног издања Спорта изашао је 16. септембра, а 16 људи је остало без посла. 
Сада већ бивша новинарка Спорта која је још крајем јула међу првима добила отказ Рада 
Николић каже да им је власник Беотона остао дужан од 3,5 до четири плате. 
- За превоз нисмо добили новац шест месеци. И то што смо нешто добили за све ово време, 
добили смо захваљујући Инспекцији рада - истиче Николићева за Данас. И она тврди да је 
купопродајни уговор између Беотона и Новости прекршен јер је власник угасио лист годину 
дана након куповине, иако у уговору пише да две године најмање не сме да се мења намена. 
Власника Беотона Сашу Мирковића запослени су последњи пут видели, како тврде, у мају ове 
године, а после тога у неколико наврата им је слао поруке преко "изасланика". Мирковић је 
касније рекао да ће лист прерасти из дневног у недељни, али потврду те и осталих 
информација нисмо добили јер је Саша Мирковић јуче био недоступан. Више информација 
нисмо добили ни из компаније Новости, јер се директор и главни и одговорни уредник Ратко 
Дмитровић јуче није јавио на телефон. 
 

 
Шта је остало после професионалног управљања 
Пише: Е. Д.  
 

Камараш је убрзо постао монополиста и на страни набавки за Железару и као 

продавац њених производа 

Први мерљиви резултат након увођења професионалног менаџмента у Железару је губитак у 
2015. години од, оквирно, 144 милиона евра. 
Више него у иједној од три године док је челичану водило "неспособно" пословодство које је 
замењено "експертима". Камараш је тврдио да разлог лежи у лошем тржишту челика какво 
није запамћено. И тачно је да су биле ниске цене финалних производа, али су биле и ниске 
цене сировина. Можда за Железару нису, јер их је ексклузивно куповала од једног добављача - 
Камараша.  
Он је тврдио и да је више од пола (некада каже и до 60 одсто) тог негативног резултата у 2015. 
направио претходни менаџмент. Нетачно. Није тешко наћи да је за период јануар - март 2015. 
укупан губитак Железаре износио мање од једне трећине годишњег губитка за 2015. а не "више 
од половине" како је он то представљао, док је пословни губитак у прва три месеца лане чинио 
мање од 27 одсто годишњег губитка за прошлу годину. Значи, ипак је "професионални 
менаџмент" Петера Камараша главни кривац за оволике губитке. При том, наследио је много 
више обртног капитала него што је смењено пословодство икада имало на располагању. 
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Чудно је да у врло кратком времену од закључења уговора о менаџменту, готово сва набавка 
рудних сировина, кокса, феролегура... са других добављача прелази на Пикаро, фирму чији је 
власник Камараш. 
Почетком априла прошле године само део набавки сировина иде преко Пикара. Већ почетком 
маја, преко те фирме се набавља више од 85 одсто сировина. Временом, све је био - Пикаро. То 
предузеће постало је и главни продавац финалних производа Железаре. 
Значи, нови генерални директор Железаре Смедерево, ХПК менаџмент, постао је добављач 
скоро свега што је Железари потребно, али и продавац великог дела производа, а преко 
приватних предузећа у власништву Камараша, који је и власник ХПК Инжењеринга. Постао је 
монополиста и на страни набавке и на страни пласмана Железариних производа. Можда је то у 
складу са уговором који никада није објављен, али је чињеница да је генерални директор 
Железаре Смедерево тиме ушао у апсолутни сукоб интереса. 
Видели смо шта је Камараш урадио за себе. А шта је постигао за Железару? 
Направио је велике уштеде у "спендингу", а главна ставка спендинга је - одржавање погона. На 
томе се највише штедело. Зато није чудо што је било честих застоја и опасних хаварија, што је у 
јануару 2016. пао транспортер дуг 120 метара и само срећним случајем нико није погинуо, што 
агломерација загађује околину више него пре реконструкција вршених 2007. и 2008. године. 
Неке резултате су ипак постигли. У запошљавању. Све што раније, због поштовања одређених 
дугогодишњих принципа и добрих пракси није могло - код њих је прошло. Рођаци њима 
блиских запошљавани су или унапређивани, увођени су "иновативни" методи запошљавања - 
преко омладинских задруга (на срећу, без успеха), организација фабрике је "разбијена"... 
Судећи према најавама Европске комисије, које су обелодањене у јуну ове године - могуће је да 
су "експерти" Србију успели да доведу на ивицу антидампинга за извоз топловаљане траке на 
тржиште земаља ЕУ. Ако се покаже да су оптужбе тачне, и ако ЕУ уведе антидампинг царине - 
знатно се смањује или нестаје простор за рад Железаре, бар краткорочно. Наиме, њен главни 
производ је топло ваљана трака, а њено главно извозно тржиште - ЕУ. А до стварања "основане 
сумње" и услова за покретање истраге о основаности увођења антидампинга, могао је да доведе 
само "професионални менаџмент" ХПК Инжењеринга. Антидампинг се, иначе, уводи у случају 
продаје по ценама знатно нижим од осталих продаваца на конкретном тржишту. 
Такве последице претешке су чак и када долазе од "професионалног менаџмента". Прескупе и 
потенцијално погубне. На крају, Камараш ће се вратити у Словачку много богатији него што је 
био, а дугови које је направио - остају нама. Ово прво наводи се и у тужби коју је након 
неуспеле приватизације поднео амерички Есмарк. Друго се лако изводи из првог. 
Последице дампинга 
Уколико је заиста било продаје по ценама испод тржишних, то је могло да убрза "топљење" 
обртног капитала којим је Железара располагала, а који је Влада знатно ојачала у децембру 
2014. и јануару наредне године, пре забране по основу ССП-а, и наравно, оставила 
"професионалном менаџменту" на располагање. Ниске цене могле су утицати и на исказивање 
највећег губитка у пословању Железаре од одласка Ју ес стила, а резултат свега може да буде 
увођење високих царина на пласман топло ваљаних производа Железаре на тржиште земаља 
ЕУ, у случају да истрага Европске комисије покаже да сумње имају основа. То би у великој мери 
угрозило опстанак Железаре. 
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Просветари одустали од штрајка упозорења 
Пише: В. А. 
 
Штрајка у просвети засад неће бити, а од исхода преговора са Министарством просвете зависи 
да ли ће запосленима у образовању бити исплаћен закинути део зараде у 2014. години или ће 
морати да туже државу. 
Наиме, због погрешног обрачуна плата током годишњег одмора просветари су прошле године 
добили у просеку 5.500 динара мање, а по 3.500 у 2014. и 2013. години. 
Иако су председници Синдиката образовања Србије, Синдиката радника у просвети Србије и 
ГСПРС "Независност" крајем августа најављивали штрајк упозорења, уколико им 
Министарство до 20. септембра не исплати сва дуговања, на рачуне просветара легао је само 
део који је закинут у 2015. То је очигледно било довољно да синдикати засад одустану од 
протеста упозорења. 
Томислав Живановић, лидер ГСПРС "Независност", каже за Данас да је у међувремену 
потраживање за 2013. застарело, а да ће се о исплати новца који им је незаконито одузет у 2014. 
тек преговарати са Министарством просвете. Уколико до договора не дође просветни радници 
имају опцију да поднесу тужбе, а Живановић јуче није конкретно одговорио на питање Данаса 
да ли је то реалан сценарио. 
- Тражили смо да о исплати закинутог дела плата за 2014. разговарамо са помоћником 
министра за финансије, али се он прогласио ненадлежним за то питање. Зато чекамо да нас 
прими министар просвете. Нисмо одустали од штрајка упозорења, чекамо да видимо исход 
преговора са министром, а одлуку да ли ће протеста бити или не донеће синдикална 
руководства - каже за Данас Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у просвети 
Србије. 
А у предстојећим преговорима са министром "на столу" ће бити не само питање закинутих 
плата већ и повећање које је премијер Александар Вучић више пута најављивао. 
- Минимална цена рада је порасла за 8,5 одсто, што значи да би и наше плате требало да буду 
повећане бар за толико, како бисмо успели да се вратимо на ниво пре смањења од 10 одсто - 
каже Живановић и подсећа да су последњим повећањем плате запослених у образовању 
порасле за четири одсто, док су радници у високом образовању добили два одсто. 
Раније, три репрезентативна синдиката просветара најавила су да ће од Министарства просвете 
и Владе тражити да се плате у образовању буџетом за наредну годину повећају за 17 одсто, како 
би се бар изједначиле са просечном зарадом у Републици. Према речима синдиката, просечна 
зарада у Србији за август износила је 46.280 динара, а у образовању 39.500. 
Трећина збринута 

Трећина технолошких вишкова и исто толико запослених који су радни однос засновали без 
пуне норме, успело је да допуни фонд часова преузимањем, показује "први пресек" стања на 
терену. Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у просвети Србије, каже да ово 
нису потпуни подаци и да ће се право стање знати 30. септембра, те да ће синдикати након тога 
све спорне случајеве проследити министру просвете Младену Шарчевићу, који је обећао да ће 
реаговати на злоупотребе.  
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На рад у иностранство најчешће иду грађевинари и ИТ стручњаци 
Извор: РТС 
 
Од јануара ове године Србија има нови закон о слању радника у иностранство. У читавој 
прошлој години регистрован је одлазак 1.400 радника а од почетка ове, од кад се закон 
примењује, тај број премашио је 6.000. Углавном су то грађевинари и ИТ стручњаци. 
Петорица настрадалих радника на московском градилишту "Дон Строј", којим руководи 
предузеће "Путеви Ужице", нису наши држављани. Ужичка фирма је посао градње стамбеног 
комплекса названог "срце престонице" добила крајем 2014. године, а планирано је да тај 
пројекат ангажује 3.000 грађевинаца. 
Вест да су јуче страдали радници наши држављани, најпре су пренели руски а потом и медији у 
Србији. 
"Та прва информација која је објављина да је петоро, односно петорица српских држављана 
страдало у Руској Федерацији није тачна, наравно исто тако је трагично и што су страдали 
држављани других држава", каже министар иностраних послова Ивица Дачић. 
Колико је радника тренутно ангажовано на изградњи 250.000 стамбених квадрата само у првој 
фази радова, која треба да буде завршена догодине а читав пројекат за седам година, у ужичкој 
централи РТС није добио одговор.  
"Нажалост људи су настрадали, а од њих петоро, четири су грађани Белорусије, један је 
Узбекистанац. Тачно шта се догодило и шта је узрок несреће знаћемо после завршетка увиђаја 
од званичних руских органа на градилишту и у овом моменту не могу ништа више да изјавим", 
каже директор ГП "Путеви Ужице" Леко Корићанац. 
Од јануара ове године Србија има нови закон о слању радника у иностранство.  
Занимљиво је да је у читавој прошлој години регистрован одлазак 1.400 радника а од почетка 
ове, од кад се закон примењује тај број премашио је 6.000. Углавном су то грађевинари и ИТ 
стручњаци.  
Помоћник министра рада Зоран Лазић каже да није више могуће као што се пре дешавало да се 
у самом авиону потписују уговори о раду и анекси уговора. 
"Радник мора да зна где иде и какви су услови рада, послодавац мора да га обучи за безбедан 
рад", каже он. 
Каже да за првих шест месеци примене закона је мало да бисмо имали комплетну информацију 
да ли се на терену све то и испоштује, а оно што је инспекција успела да исконтролише је да се 
тај закон поштује. 
Предвиђених процедура морају да се придржавају и агенције и матичне фирме које упућују 
своје раднике у иностранство. Доношење тог закона убрзала је несрећа у фебруару прошле 
године на руском полуострву Јамал, када је у пожару страдало шест наших држављана.  
Испоставило се да су радили у нехуманим условима без јасног радно-правног статуса. 
 

Кинези заинтересовани за приватизацију ПКБ-а 
Извор: Танјуг 
 
Постоји велики потенцијал за привредну сарадњу Београда и Пекинга и реализацију 
заједничких пројеката, речено је током посете Привредној комори Београда делегације тог 
кинеског града са привредницима, који су посебно заинтресовани за Пољопривредну 
корпорацију Београда – ПКБ. 
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Председник Привредне коморе Београда Миливоје Милетић и саветник у Бироу за инвестиције 
Пекинга Зханг Тонг су потписали изјаву о сарадњи између две институције, на Форуму Београд 
– Пекинг. 
Милетић је рекао да је један од циљева Привредне коморе Београда унапређење привредне 
сарадње са Кином. 
"Очекујемо да један број привредника из Београда нађе партнере. Кинески капитал је присутан 
у инфаструктури, путној привреди и енергетици. Настојимо да остваримо индустријску 
кооперацију и заједничку производњу", рекао је Милетић новинарима. 
Милетић је додао да је данашњи споразум о економској сарадњи Београда и Пекинга добар 
увод у све оно што планира Београд. 
Председник Скупштине града Београда Никола Никодијевић је рекао да Србија и Кина имају 
потписане важне међудржавне споразуме и да се добри односи две земље настављају сарадњом 
Београда и Пекинга. 
"Видимо доста простора за сарадњу два града, пошто Београд улази у велике инфраструктурне 
пројекте. Ту је цела делегација привредника из Пекинга, разговарамо о наставку улагања у 
инфраструктуру, пре свега, о наставку градње обилазнице око Београда, разговарамо и о две 
зоне слободне трговине које правимо у Обреновцу и на Палилули, да видимо које су кинеске 
компаније заинтересоване за наше тржиште", рекао је он. 
Никодијевић је додао да се разговара са кинеским партнерима и о планираној градњи ИТ 
парка у Београду. 
"Кинези су већ дуже заинтересовани за ПКБ, рекли су нам да су седамдсетих година, када су 
почели да израстају у економску силу, долазили у ПКБ да виде како ми радимо, а сада су нама 
потребна њихова искуства. Разговарамо о томе како да помогну у ПКБ-у и о евентуалном 
преузимању, то је за њих врло интересантно. Није им јасно ко је успео такву компанију да 
доведе на ниске гране", казао је Никодијевић. 
Он је рекао и да се пријатељство две земље заснива пре свега на разумевању наше културе. 
Никодијевић је подсетио да је после Другог светског рата Кина била веома затворена, али да је 
југословенска кинематографија била присутна у тој земљи. Он је истакао да Кинези знају скоро 
све наше партизанске филмове. 
"Треба развијати културну сарадњу и разговарамо о томе да имамо Дане Пекинга у Београду и 
Дане Београда у Пекингу и да развијамо туристичке потенцијале Београда", додао је 
Никодијевић. 
Председник Сталне комисије Скупштине Пекинга Ду Дејин је рекао новинарима да су 
заинтресовани за сарадњу са Градом Београдом у области економије, културе, образовања, 
спорта… . 
"Водили смо пријатељске и корисне разговоре са градоначелником Београда Синишом Малим 
и Никодијевићем. Изразили смо жељу за унапређењем сарадње, јер видимо да за то постоји 
велики потенцијал. Свом снагом ћемо улагати напоре да буде што више заједничких 
пројеката", додао је Дејин. 
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Ролф Јирген Зојерле:"Мерцедес" остаје уз "Икарбус"!  
Аутор:П. Ж.  

 

Ролф Јирген Зојерле, директор заступништва немачког аутомобилског гиганта за Србију, за 
"Новости" 
НЕМАЧКИ "Мерцедес" наставља сарадњу са "Икарбусом" и најављује испоруке нових 
нископодних шасија и мотора "евро 6" спецификације. Ово је за "Новости" на 66. 
међународном салону привредних возила у Хановеру, потврдио генерални директор "Стар 
импорта", заступника немачког гиганта за Србију, Ролф Јирген Зојерле. 
- "Мерцедес" верује у "Икарбус" и наставак успешне пословне сарадње на производњи аутобуса 
у складу са савременим трендовима - рекао је Зојерле. - Обавио сам низ разговора са 
најодговорнијим људима "Мерцедес-Бенца" и нема никакве препреке за нове испоруке шасија 
и мотора "Икарбусу". 
То практично значи, каже Зојерле, да је "Мерцедес" изузетно задовољан досадашњом 
сарадњом и да ће поред актуелних модела земунска фабрика моћи да производи и нископодне 
аутобусе са "евро 6" мотором, који ће на хауби имати "трокраку звезду". 
- Оно што је најважније је чињеница да ће "Мерцедес" обезбедити и насјавременију технологију 
"Икарбусу" - објашњава Зојерле. 
То би омогућило некадашњем српском гиганту да се много равноправније укључи у тржишну 
утакмицу са све већим бројем произвођача аутобуса који се жестоко боре за свој део тржишног 
колача. На страни Земунаца је дугогодишње искуство у производњи аутобуса али и позиција у 
региону као и могућност пласмана у земље источне Европе и Русију. Не треба заборавити ни 
близину великог београдског тржишта. Аутобуси који излазе из погона у Земуну су и ценовно 
веома конкурентни. 
- Саког дана виђам на улицама Београда први аутобус који је "Икарбус" направио на 
"Мерцедесовој" шасији. Нема никаквих проблема у његовој експлоатацији. Прешао је већ 
неколико десетина хиљада километара и сви које смо упитали, од путника до возача су 
задовољни - каже директор Зојерле. 
На сајму у Хановеру присутан је огроман број произвођача аутобуса не само из земаља Запада 
и великих гиганата попут "Мерцедеса", МАН-а, "Сканије", "Сетре" већ и из Кине, Турске, 
Пољске, Египта, Белорусије, Украјине... 
- Приметили сте да "Икарбусов" аутобус не заостаје ни за једним од конкурената. Чак је 
унутрашњост аутобуса који је на београдским улицама, много квалитетнија, поготово у 
завршном нивоу обраде. Дакле, преостаје само да се засучу рукави, израде детаљни бизнис-
планови, одреди тачно шта се хоће, и уз подршку коју имамо и ми и "Икарбус" од Владе Србије 
резултат неће изостати - уверен је генерални директор "Стар импорта" Ролф Јирген Зојерле, 
заступник "Мерцедеса" за Србију.  
 

Порези нису препрека развоју наше економије  
Аутор:Д. И. К.  

 

Стручњаци тврде да пореска оптерећења у Србији не спречавају пораст привреде 
ПОРЕСКА структура и пореска оптерећења у Србији нису препрека за већи привредни раст, већ 
је то спровођење постојећих прописа, односно недоследност, незаконитост и произвољност, 
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закључено је јуче на округлом столу "Утицај пореске политике на економски раст", у 
организацији "Бизнис инфо групе". 
Да би се тај проблем решио, према речима пореског стручњака Милице Бисић, битно је да се 
унапреде стручни и материјални капацитети, првенствено Пореске управе и Министарства 
финансија, али и да се обезбеди отворена стручна расправа о пореским питањима. Према 
њеним речима, анализе су показале да од пореских оптерећења највећи утицај на привредни 
раст има висина пореза на добит, затим прогресивни, па пропорцијални порез на доходак, док 
је најмањи утицај пореза на потрошњу и периодичног пореза на имовину. 
Професор Економског факултета Милојко Арсић казао је да порези утичу на економски раст 
преко висине пореског оптерећења, али оно може да расте само до неке границе и тада има 
позитиван ефекат.  
УКИНУТИ СУБВЕНЦИЈЕ 
ПРЕМА речима професора Милојка Арсића, у Србији би требало да се одустане од субвенција 
као начина подстицаја привредног развоја, јер су њихови ефекти парцијални. 
 

 

 

 

 

ММФ: Размотрићемо повећање плата у јавном сектору  
Аутор:Ј.Т.  
 
“Економски опоравак Србије наставља да се убрзава. Недавни трендови у погледу запослености 
су такође охрабрујући. Макроекономска перспектива је позитивна, али су ризици, како домаћи 
тако и екстерни, и даље повишени и постоје структурни изазови. У том контексту, мисија ММФ 
је поздравила поново потврђену посвећеност владе структурним реформама у правцу јачања 
финансијске стабилности, подстицања потенцијалног раста и смањења још увек високог нивоа 
незапосленостии, стоји у саопштењу које шефа мисије ММФ коју предводи Џејмс Роуф, након 
посете Србији. 
Мисија ММФ је била у Србији од 19. до 23. септембра, ради, како се каже у саопштењу, 
"отпочињања разговора о буџету за 2017. и разматрања приоритета политике нове владе". 
- Постигнута је сагласност да смањење јавног дуга треба да остане приоритет и да се настави са 
постепеним фискалним прилагођавањем. У том оквиру, размотриће се потенцијалне употребе 
простора који се отвара захваљујући фискалним резултатима који су бољи од очекиваних, 
поред осталог и за умерена и таргетирана повећања плата у јавном сектору и пензија, додатне 
инвестиције у кључним приоритетним областима или за друге ставке потрошње којима се 
унапређује раст", стоји у саопштењу ММФ. 
Они кажу да "промене плата и пензија треба да узму у обзир окружење са веома ниском 
инфлацијом које је помогло да се очува куповна моћ и повећа животни стандард, као и потребу 
да се обезбеди строга контрола текуће јавне потрошње". 
Комплетна мисија по шестој ревизији станд-бy аранжмана планирана је за другу половину 
октобра. 
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Обрни-окрени, пензионерима се исто пише 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Преко 1,7 милиона пензионера у Србији, чија је тренутна просечна пензија 23.462 динара, 
ишчекује “финалну” одлуку о повећању пензија крајем ове или почетком наредне године. За 
сада у игри су две могућности: повећање пензија од јануара наредне године за неколико 
процената или једнократна помоћ пред Нову годину у износу од 5.000 до седам хиљада динара. 
Ни једно ни друго није оно што пензионери желе и очекују, али јесте више него што им је 
обећавано и што су мислили да ће им се ове године дати. 
Рачуница између најављеног повећања од неколико процента и једнократне помоћи је 
отприлике иста, али разлика је у томе што се једно добија ођедном, а друго се добија 12 месеци. 
Јер, ако је тачно да би држава, којој је то лакши и безболнији начин, одлучила да свим 
пензионерима додели једнократну новчану помоћ између 5.000 и 7.000 динара, пензионери би 
заправо добили повећање које, када се подели на 12 месеци, значи да месечно добијају између 
410 и 580 динара. С друге стране, уколико су тачне прогнозе да би повећање пензија могло 
бити једнако расту БДП односно између 2,5 и три одсто, онда то значи да би пензионери 
добили повећање од 585 до 702 динара месечно. Додуше, ова друга варијанта када је просечна 
пензија већа за три одсто мало је већа него оно што би пензионери добили када би им држава 
дала једнократну помоћ од 7.000 динара. 
Док се праве рачунице шта је бољи и чему би се пензионери више обрадовали, не сме се 
сметнути са ума да је све још увек у домену најава и могућности. Наиме, ниједан државни орган 
или министар није изашао у јавност са било каквом рачуницом осим са најавом да ће због 
добрих економских резултата пензије наредне године, сложио се са тим ММФ или не, бити 
нешто веће. Колико је то “нешто веће” не зна се. Но, економисти су спремни да калкулишу, али 
су сагласни да повећање не може бити веће од привредног раста односно од три одсто. Тако 
економиста Иван Николић претпоставља да ће повећање пензија бити веће од прошлог пута, 
када су пензионери добили 1,25 одсто, али тврди да то повећање неће ићи изнад привредног 
раста који процењује на три одсто. Слично мисли и економиста Милојко Арсић, који каже да 
проценте повећања траба тражити између раста БДП-а од три одсто, уз годишњу инфлацију од 
један одсто, што у збиру значи да није реално очекивати повећање веће од четири одсто. По 
његовом мишљењу, да би дошло до већег повећања пензија, привредни раст мора више година 
бити око пет одсто или више, јер би само то створило могућност да просечна пензија достигне 
300 евра. 
Фискални савет Србије, а слично размишљају и представници ММФ, сматрају да пензије 
наредне године не смеју да се повећавају уз подсећање да се оне и даље у великом проценту 
финансирају из државне касе и да такво стање није одрживо. Рачунице Фискалног савета 
показују да су највеће уштеде у добростојећем државном буyету ипак остварене због умањења 
плата у јавном сектору и пензија и да би свако њихово повећање или покушај да се врате у 
“првобитно“ стање значило поништавање мукотрпне финансијске битке. 
За разлику и од једних и од других, пензионери траже само оно што им Закон о ПИО, чији је 
један део привремено зарад финансијске консолидације обустављен, обезбеђује, а то је да раст 
пензија прати раст трошкова живота. Како управо то што по закону траже изостаје већ четири 
године, јер од 2012. се пензије не усклађују са инфлацијом, они би желели да им нико не даје 
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“милостињу” већ да се лепо израчуна колико им за те четири године припада и да само то 
добију. А то је много више и од могућих два и по и три одсто и од једнокране помоћи између 
5.000 и 7.000 динара. 
Пензије: Повећање (не)званично 
За сада је само сигурно да ниједан државни орган или министар није изашао у јавност са било 
каквом рачуницом, осим са најавом да ће због добрих економских резултата пензије наредне 
године, сложио се са тим ММФ или не, бити нешто веће 
 

 
Немачка компанија запошљава још 500 радника 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
– Компанија „И.Г.Бауерин“ ГмбХ из Немачке, која има пословну јединицу у Инђији, бави се 
производњом грејача за аутомобилска седишта и за волане аутомобила, сензора за 
окупираност седишта аутомобила, каблова за грејаче аутомобилских седишта и електричних 
контролних јединица, прва је у Србији по величини, броју запослених и оствареној 
реализацији у „И.Г.Бауерин групацији“, и све је то постигла за девет година колико послује у 
нашој држави – објашњава за „Дневник“ генерални менаyер компаније Далибор Берић. – 
Данас „ИГБ аутомотив комп. Инђија“ д. о. о. запошљава више од 1.650 радника и производи 
више од 18 милиона производа годишње, а у наредних месец дана план је да запослимо још 150 
нових радника. Грејачи и сензори за седиште направљени у Србији опремају велики број 
возила направљених у Европи, као што су „мерцедес“, „ауди“, „бе-ем-ве“, „фолксваген“, „опел“, 
„рено“ итд. Групација „И.Г. Бауерин“ присутна је на готово свим континентима и омогућава 
својим купцима висок квалитет производа према постављеним стандардима ауто-индустрије. 
Свака производна јединица има своје тржиште, тако да су производи „Аутомотива Инђија“ у 
складу с очекивањима веома захтевних европских купаца. 
Та немачка компанија је прошле године потписала с Владом Србије уговор о додели нових 
подстицајних средстава за реализацију инвестиционог пројекта изградње новог производног 
погона за производњу грејача за аутомобилска седишта и сензора. Изградња новог погона 
започела је у априлу ове године. 
– Радови на изградњи новог производног погона су у току и очекујемо завршетак до краја ове 
календарске године. У складу с постављеним пословним циљевима и дефинисаним бизнис-
планом, компанија „ИГБ Аутомотив Инђија“ ће по реализацији новог производног погона 
запослити нових 500 радника. У складу с тим, кренули смо да запошљавами и обучавамо део 
радника па ће до средине октобра број запослених премашити цифру од 1.800 – каже Берић. 
Ових дана компанија „ИГБ Аутомотив Инђија“ обележава  девет година успешног пословања 
на домаћем тржишту, и задовољна је и условима производње и радном снагом. 
– У складу с принципима добре пословне праксе, прецизним бизнис-планом и ефикасним 
начином организације, с поносом истичемо да су наши запослени наше највеће богатство – 
каже Берић. – До сада нисмо имали никаквих проблема с кадром, како са запосленима у 
производњи, тако и с инжењерима различитих струка у развоју и осталим департманима. Више 
од 90 одсто наших запослених чине жене, чиме се веома поносимо, а то значи већу 
посвећеност, као и жељу за учењем и даљим напредовањем. Ефикасан систем обука и 
дефинисани систем напредовања унутар компаније омогућавају нам да ефикасно и на време 
постигнемо дефинисане циљеве и пружимо очекивани квалитет производа. 
Сарадња с ФТН-ом и Машинском школом 
Иако нема проблема с кадровима, компанија је на време схватила значај сарадње с образовним 
установама и већ ради на обезбеђивању будуће радне снаге. 
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– Осим сарадње са Средњом машинском школом из Инђије, већ дуги низ година успешно 
сарађујемо и с Факултетом техничких наука у Новом Саду, одакле нам на обављање стручне 
праксе долазе најбољи ђаци и студенти, који, када заврше школовање, могу остати и радити у 
нашем тиму „ИГБ Аутомотив Инђија“ – истиче Берић. 
 

 

 

 

Ниш: Радници пропалих предузећа очекују плате од Вучића 
Извор:Бета  
 
Радници пропалих нишких друштвених фирми који већ годинама не могу да наплате заостале 
зараде очекују да ће премијер Србије Александар Вучић приликом предстојећег боравка у 
Нишу решити њихов дугогодишњи проблем, изјавио њихов представник Жарко Ђорђевић.  
Ђорђевић је на данашњем протесту радника истакао да радници очекују разговор са 
премијером, али не као појединци већ као тим који ће предводити градоначелник Ниша Дарко 
Булатовић. 
Око 4.500 радника пропалих друштвених фирми из Ниша потражује од државе око 2,5 
милијарди динара на име заосталих плата и камата. 
"Очекујемо да премијер да предлог за исплату заосталих плата. Ми смо били у свим 
министарствима по два, три пута и нико до сада нам није ништа предложио", рекао је 
Ђорђевић. 
Према његовим речима, радници ће прихватити било какав предлог за исплату заосталих 
плата, али неће одустати од њих. 
Бивши радници нишких фирми саопштили су данас да су се њиховом захтеву за исплату 
заосталих плата придружили и радници из других градова у Србији тако да ће се пред 
премијером Србије у Нишу наћи њихов заједнички захтев за намирење плата и повезивање 
радног стажа. 
Протести радника пропалих друштвених фирми због неисплаћени зарада почели су у Нишу 
још јуна 2009. године. 
Последњих пар година протестне скупове испред Градске куће бивши радници Електронске и 
Машинске индустрије, Грађевинара и других фирми организују скоро сваког петка. 
 

 
Алтипармаков: Могући мањи порези, али уз много већи ПДВ 
Извор:ФоНет  
 
Учесници округлог стола "Утицај пореске политике на економски раст" оценили су да пореска 
оптерећења нису препрека за привредни раст у Србији и указали на неопходност спровођења 
пореских закона.  
Члан Фискалног савета Србије Никола Алтипармаков рекао је да су у Србији порези и 
доприноси на зараде, ПДВ и стопа пореза на добит нижи него у земљама Централне и Источне 
Европе, али је стопа сиве економије осетно виша од просека у тим земљама. 
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Алтипармаков је, на округлом столу који је организовала Бизнис инфо група, рекао да је у 
Србији главни проблем у примени закона. 
Кључни проблем у Србији је у примени, односно у недовољном институционалном капацитету 
да примењујемо законе, оценио је Алтипармаков. 
Он је подсетио да је у 2013. години забележен велики пад наплате ПДВ, односно велики пораст 
сиве економије, који је последица неодговарајућег понашања и руковођења Пореском управом, 
од највиших органа до директора филијала. 
Алтипармаков је, међутим, навео да је у претходних годину и по дана забележен велики пораст 
наплате ПДВ, односно смањење сиве економије које се може приписати реорганизацији 
Пореске управе. 
Он је додао да се очекује да у 2016. години у Србији ниво сиве економије буде као 2012. 
Алтипармаков је казао и да је могуће да се смање порези и доприноси на зараде, али само уз 
паралелно знатно повећање стопе ПДВ. 
Порески стручњак КПМГ Милица Бисић рекла је да пореске структуре и пореска оптерећења 
нису препрека за привредни раст у Србији. 
Препрека за раст и економски развој је само спровођење постојећих прописа које одликује 
недоследност, произвољност и у неким случајевима незаконитост, истакла је Бисић. 
Главни уредник Кварталног монитора Милојко Арсић истакао је да је сузбијање сиве економије 
важно за привредни раст, јер се на тај начин успоставља равноправност учесника на тржишту. 
Равноправност учесника на тржишту нарушавају субвенције као негативни порези. 
Субвенцијама нека група, или неки порески обвезници, имају мање трошкове и инвестиције у 
запошљавању од других и то доводи до неравноправности, истакао је Арсић и оценио да би 
требало да се одустане од подстицаја развоја привреде на тај начин. 
Он је указао да пореске стопе не представљају препреку за привредни раст, да је структура 
пореских прихода прилично подстицајна за раст, али би требало да се направи још један корак 
ка томе да се евентуално смање фискална оптерећења рада и повећају порези на потрошњу. 
Виши економиста у сектору за социјалну заштиту и рад Светске банке Јоханес Кетл оценио је 
да постоји простор за смањење опорезивања рада. 
Дошло је до изненађујућег опоравка на тржишту рада између другог квартала 2015. и 2016. 
године и до велике експанзије запослености, што је веома добро, рекао је Кетл, али је навео да 
је проблем то што је скоро 40 одсто новозапослених у неформалном сектору. 
Према његовим речима, сива економија је велики разлог за забринутост. 
 

Директор Ситела: Људи у Србији имају победнички менталитет 
Извор: Н1  

 

Управо су људи највећи капитал у земљама региона, каже за Инфобиз регионали директор 
компаније Сител, Педро Лозано. Та америчка компанија пре 5 година отворила је у Србији 
услужни телефонски центар као техничку у подршку из области ИТ и запослила 300 људи.  
Тада је инвестирано 1,25 милиона евра, од тога је 750 хиљада евра Србија доделила америчкој 
фирми како би подстакла отварање радних места. 
Пет година касније, Сител има 800 запослених, а до краја 2016. отвориће још 200 радних 
места. Како је за Инфобиз рекао регионални директор Педро Лозано, компанија је спремна да 
отвори нове центре у другим деловима Србије. Лозано је говорио о предностима српског 
тржишта. 
"Можемо их сврстати у две групе. На првом месту су људи, они су највећи капитал. У Србији 
људи имају добро образовање и одлично познају стране језике. Сваки Србин говори најмање 
два страна језика. Ми серивисирамо једног клијента, али на много тржишта у свету па нам је 
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познавање станих језика веома важно. Такође важан је и став људи према послу, Срби имају тај 
победнички менталитет", рекао је Сител. 
Лозано каже да је додатна предност што су трошкови пословања у Србији веома конкурентни, у 
поређењу са остатком европског тржишта. 
"У комбинацији са квалитентзом радном снагом, то је обезбедило наш успех у Србији", каже 
Лозано. 
Лозано додаје да је сада у односу на пре пет година теже наћи квалификовани кадар, те зато 
селе пословање и у друге делове Србије, попут отварање центра у Новом Саду. 
"Радимо на трогодишњем плану за региона. Планирамо проширење посла у источној Европи и 
у балтичким земљама. Следеће године оитварамо један центар, али још нисмо одредили у којој 
земљи", каже Лозано. 
 

 
Имовина Ресавице "на добошу" због дуга рударима 
Извор: Н1  

 
Рад девет српских рудника са подземном експлоатацијом у Ресавици доведен је у питање јер 
судски извршитељи плене опрему и угаљ. Више од половине рудара тужило је фирму због 
неисплаћеног сменског рада, а држава им то плаћа новцем од заплене из рудника. Да ли 
наплата заосталих дуговања рударима може да уништити рудник који их храни? 
За сменски рад рудара држава дугује две милијарде динара. Њих 1.750 у рукама имају извршне 
пресуде о заплени имовине рудника. Још око 750 рудара имају пресуде. 
Рударима Ресавице основни дуг за сменски рад износи од 200 до 250 хиљада динара. Проблем 
годинама није решаван, па сада рудари потражују између 400 и 500 хиљада динара са 
каматама. Укупно две милијарде динара. 
У синдикату Рембас-Ресавице су огорчени на рад извршитеља. 
"Ових дана извршитељи су појачали притисак на нашу фирму. Свакодневно долазе, узимају 
угаљ, репро материјал. До сада су узели имовину вредну 47 милиона динара, а продали за 22 
милиона динара. Радници очекују да се хитно направи споразум, односно договор са 
министром Антићем, јер ми без државе не можемо да решимо тај проблем", упозорава Милош 
Весић, председник синдиката Рембас-Ресавице. 
Пословодство наглашава да заплене утичу на процес производње. 
"Извршитељи нам праве велике проблеме. Плененам имовину и репроматеријал што угрожава 
безбедност и заштиту људи и јамских објеката и угрожава сам процес производње", каже Ненад 
Лукић, технички директор Рембас-Ресавице. 
Око 1.300 рудара који не траже новац за сменски рад тужбама, очекују да им Министраство 
рударства и енергетике, до почетка октобра исплати прву рату, по 50.000 динара. 
Министарство данас није имало коментар. Рудницима у које није улагано деценијама прети 
банкрот. 
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ММФ: О повећању плата и пензија у октобру 
Извор:Бета 

  

Шеф Мисије Међународног монетарног фонда (ММФ) за Србију Џејмс Руф рекао је да се 
економски опоравак Србије наставља, а да трендови у погледу запослености охрабрују. 
Евентуално повећање плата и пензија у јавном сектору ММФ ће разматрати у окторбру, 
најаваио је Руф. 
Руф је на крају посете Мисије ММФ, која је у Београду боравила од 19. до 23. септембра 
поводом отпочињања разговора о буџету за 2017. и разматрања приоритета политике нове 
владе, оценио да је макроекономска перспектива Србије позитивна, али да су ризици, како 
домаћи тако и екстерни и даље повишени и постоје структурни изазови. 
"У том контексту, мисија је поздравила поново потврђену посвећеност владе структурним 
реформама у правцу јачања финансијске стабилности, подстицања потенцијалног раста и 
смањења још високог нивоа незапослености", казао је шеф Мисије ММФ он. 
Истакао је и да је ММФ започео разговоре са властима о фискалној политици у току преосталог 
дела 2016. и кључним параметрима буџета за 2017, који ће се привести крају током посете ради 
ревизије у октобру. Према његовим речима постигнута је сагласност да смањење јавног дуга 
треба да остане приоритет и да се настави са постепеним фискалним прилагођавањем. 
"У том оквиру, размотриће се потенцијалне употребе простора који се отвара захваљујући 
фискалним резултатима који су бољи од очекиваних, поред осталог и за умерена и таргетирана 
повећања плата у јавном сектору и пензија, додатне инвестиције у кључним приоритетним 
областима или за друге ставке потрошње којима се унапређује раст", казао је он. 
Према речима Руфа, промене плата и пензија треба да узму у обзир окружење са веома ниском 
инфлацијом које је помогло да се очува куповна моћ и повећа животни стандард, као и потребу 
да се обезбеди строга контрола текуће јавне потрошње. 
Додаје се да је мисија ММФ током посете Београду разговарала о напретку оствареном у 
реформи система плата у јавном сектору и статусу оптимизације јавног сектора. 
 

 
 

 

СИНДИКАТ коначно улази у ГЕОX  
Извор:ОК РАДИО 

 

Савез самосталних синдиката у Врању саопштава да се овој организацији обратио велики број 
радника „Геоx” - а тражећи заштиту својих права из радног односа. 
У саопштењу које је потписала Ружица Стошић, председница Самосталног синдиката у Врању, 
каже се да се радници “Геоx”- а жале да се крше њихова права, јер им се прековремени рад не 
плаћа, раде без уговора о раду, норме су превисоке и не могу да их испуне, мобинг је такође 
присутан и примају минималне зараде. 
- Пошто радници нису синдикално организовани, представници Самосталног синдиката су 

http://www.okradio.rs/vesti/lokalne/sindikat-konacno-ulazi-u-geox-_58908.html
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посетили “Геоx” и обавили разговор са руководством, тражећи да се права радника поштују и 
да се радницима омогући синдикално организовање. 
О свим дешавањима у “Геоx”- у обавестили смо и централу у Београду, која је одмах 
контактирала Генералну  конференцију италијанских радника и друге институције, а о свему је 
обавештена и централа “Геоx” - а у Италији - каже се у саопштену ССС. 
Даље се наводи, да је на упорне захтеве ССС из Врања да се омогући синдикално рганизовање 
радника, стигло обавештење од стране руководства “Геоx” - а у Врању, да се у овој фирми ни на 
који начин не спречава нити забрањује запосленима да се синдикално удружују, и да то могу да 
чине без било каквих последица по њихова права из радног односа. 
- Верујемо да ће даље активности централе ССС и нас у Врању довести до формирања 
синдикалне организације у “Геоx” - у и приступања социјалном дијалогу како би се сва права 
радника из радног односа уредила у складу са Законом о раду. 
У “Геоx” - у је у току поступак  учлањивања радника у ССС, што потврђује да су менџери  фирме 
и радници препознали значај синдиката - закључује се у саопштењу ССС. 
  
 

 


