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У Рашки покренута градња фабрике текстила 
Аутор: Мирољуб Дугалић 

 

Рашка – У селу Драганиће, удаљеном пет километара од Рашке према Новом Пазару, започета 
је градња погона за производњу текстила, у којој ће бити запослено око 400 радника. У 
фабрици укупне површине 11.500 квм поред производне хале налазиће се складиште, 
административни и технички блок, а у градњу тог објекта биће уложено девет милиона евра. 
Реч је о поклону фондације шеика Калифе бин Зајида ел Нахјана. Тај дар, како је напоменуо 
Џума Рашид Сејф Зајид ел Дахера, амбасадор Уједињених Арапских Емирата у Србији, 
резултат је добрих односа Србије и УАР, али и изванредних личних односа Александра Вучића 
и шеика Бин Зајида. 
Захваљујући на овом поклону, Игњат Ракитић, председник рашчанске општине, пред великим 
бројем окупљених грађана нагласио је да се ово деценијама чекало и да се, такорећи, ради о 
историјском догађају за Рашку, али и читаво подручје у које одавно није улагано. 
Он је у смислу додао да ће ово „имати велики значај и за опстанак становништва у овом крају, 
који је све празнији и у коме, нажалост, има све мање младих, где се деца све ређе рађају и где 
су школе све празније”. 
Камен темељац за нову фабрику положио је Александар Вучић, председник Владе Србије, који 
је захвалио свом пријатељу шеику Бин Зајиду, а потом обратио окупљеном народу: 
– Знам ја да ви лоше живите, али било је потребно ваше стрпљење и сада следи повећање плата 
у јавном сектору, у приватном сектору, накнаде и награде пензионерима... Тај бољитак био је 
могућ после тешких реформи и стабилности јавних финансија и о поменутим повећањима 
нећемо одлучивати за годину или две већ за месец, два. Ми данас имамо суфицит у буџету од 
31,8 милијарди динара и то је бољи резултат од планираног за 115 милијарди динара, па се за 
толико нисмо задуживали – истакао је, поред осталог, премијер Вучић. 
Он је томе додао: „Ове године очекујем привредни раст у Србији од око три одсто, а грађанима 
Рашке и околине обећавам да ће до 2018. године бити значајног улагања у нови зимски 
туристички центар на оближњој Голији. Од тих инвестиција Владе Србије у развој туризма 
Рашка и друге општине у подножју ове планине имаће огромне користи”. 
 

Вучић: Веће плате и пензије за два месеца 
Аутор: Јована Рабреновић 

 

Неизвесно да ли ће то бити тема приликом наредне ревизије аранжмана са ММФ-ом у октобру 

Повећаћемо плате у јавном сектору и пензионери ће имати веће пензије и то већ за два месеца, 
био је изричит премијер Александар Вучић након полагању камена темељца за фабрику у 
месту Драганић, у општини Рашка. „Следе нам веће плате у јавном сектору и веће пензије, јер о 
томе сада можемо да говоримо кад су јавне финансије у реду”, рекао је он. 
Након што је Међународни монетарни фонд (ММФ) касно у среду дао зелено светло за четврту 
и пету ревизију аранжмана из предострожности питање повећања пензија и плата у јавном 
сектору је поново актуелизовано. Међутим, оне нису биле тема ове ревизије, већ се очекује да о 
томе буде реч приликом октобарске посете ове међународне финансијске организације. 
ММФ у свом саопштењу није штедео лепе речи на рачун српске владе наводећи да је економски 
опоравак превазишао очекивања и да су јавне финансије оснажене. Остављена је „резерва” да 
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је висина јавног дуга и даље велика и да су присутни изазови код спровођења структурних 
реформи. 
Премијер Вучић рекао је да јавни дуг ове године неће прећи 73 одсто од БДП-а, иако је било 
предвиђено 79 процената. Суфицит у буџету је 31,8 милијарди динара што је за чак 115 
милијарди динара бољи резултат од оног који је предвиђен са ММФ-ом. Вучић је истакао да се 
нисмо задужили за читавих 115 милијарди динара, што је око 950 милиона евра, због чега ће 
јавни дуг бити далеко испод планираног. Према његовим речима, јул и август су по питању 
раста БДП бољи од маја и јуна, а до краја године је могуће да ће привредни раст достићи и три 
одсто, а потом идемо на оно да будемо „шампиони у Европи”. 
Међутим, указао је да ћемо у децембру ући у дефицит јер се тада плаћају разни дугови 
прошлости, од пре 10-15 година. „Долазе тада на наплату разне петрохемије и чуда. Морамо да 
намиримо нека чуда од мртваца који нам искачу од пре 10-15 година”, нагласио је он. 
После догађаја у среду када је у једном дану влада напречац саопштила да је одлучила да струја 
мора да поскупи, а неколико сати касније Међународни монетарни фонд (ММФ) саопштио да 
је Србија успешно прошла обједињену четврту и пету ревизију аранжмана, нема никакве 
дилеме да је поскупљење електричне енергије било улов за њихово „зелено светло”. И да 
измене Закона о финансирању локалне самоуправе којим се део новца од пореза на зараде 
враћа у централну државну касу нису биле једини услов. 
Милојко Арсић, професор на Економском факултету у Београду каже да је добра оцена ММФ-а 
била очекивана због добрих фискалних резултата. 
– Договорено је да минус у државној каси буде 4,1 одсто, а биће знатно мањи. Питање је како ће 
влада искористити тај нижи дефицит. Повећање плата или пензија је сигурно политички 
исплативије. Међутим, тај вишак у јавним финансијама је боље искористити за јавне 
инвестиције јер оне више покрећу привредни раст од повећања плата и пензија. Привредни 
раст би више повукао завршетак радова на обилазници око Београда, крак Коридора 10 ка 
Мађарској, обилазница око Крагујевца, нови студентски дом у Београду, каже Арсић. 
Члан Савета гувернера Народне банке Србије Иван Николић такође није изненађен добром 
оценом ММФ-а након четврте и пете ревизије аранжмана, јер је, како каже, позиција Србије 
према Фонду добра – јавне финансије су уравнотежене, а раст је виши него што се очекивало. 
„Када говоримо о јавном дугу који је Фонду битан, закључно са јуном чак је и смањен за око 440 
милиона евра у односу на крај прошле године. Све што је било задато као циљ, мање-више је 
испуњено”, рекао је Николић за Танјуг. 
Овај економиста каже да је могуће да ће се ММФ осврнути на релативно спорију реформу 
јавних предузећа, али и у том сегменту је направљен напредак. 
Економски саветник у влади Владимир Круљ каже за Танјуг да оваква позитивна оцена ММФ-а 
има велики значај за јачање кредитног рејтинга Србије, на бољу позицију наше земље на 
међународном тржишту капитала, али представља и веома позитиван сигнал за потенцијалне 
инвеститоре који су заинтересовани за улагања у Србију. 
Он је посебно истакао да је јавни дуг заустављен на нижем нивоу од очекиваног, и да је сада на 
испод 72 одсто БДП-а, што ствара услове да се у наредним годинама ради на његовом 
постепеном смањивању – и у номиналном износу и у проценту учешћа у БДП-у. 
НБС: Фискални резултати бољи од планираних програмом 

ММФ оценио је да су фискални резултати Србије у 2016. години значајно бољи од програмом 
планираних као резултат оствареног повећања пореских прихода и стриктне контроле 
расходне стране буџета, саопштила је Народна банка Србије. 
Даљи напредак у процесу оптимизације јавног сектора треба спроводити уз претходну детаљну 
функционалну анализу а препоручује се доношење мера за ефикасније пројектно 
финансирање. 
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Та међународна монетарна институција поздравила је опрезно прилагођавање монетарне 
политике коју спроводи Народна банка Србије, имајући у виду резултате фискалне 
консолидације и ниску инфлацију, а режим циљања инфлације и флексибилност у погледу 
девизног курса домаће валуте, сматра адекватним. 
Позитивни трендови у финансијском сектору треба да се наставе, кроз спровођење Стратегије 
за решавање проблематичних кредита и решавање питања банака са већинским државним 
власништвом, наводи се у саопштењу Народне банке Србије. 
Даље спровођење структурних реформи кључно је за смањење фискалних ризика и будући 
економски напредак, а за остварење програмских циљева потребно је доследно спровођење 
планова за решавање питања великих државних предузећа. 
ММФ је оценио да су резултати које постиже српска економија превазишли очекивања, пре 
свега услед јачања јавних финансија, унапређења структурних мера и повећања поверења 
инвеститора. 
Одређени ризици постоје и то у погледу раста јавног дуга и изазова у домену структурне 
политике, као и неизвесности која долази са тржишта из окружења. Због тога је потпуна 
посвећеност спровођењу договореног економског програма кључна за стабилан и одржив 
економски раст. 
 

Послодавци дају за минималац само 127 динара 
Аутор: Ј. Петровић-Стојановић 

 

Aко држава пристане на ово повећање од шест динара они траже повећање неопорезивог дела 

зараде, каже Небојша Атанацковић, председник Уније послодавца Србије 

Александар Вулин, министар рада, рекао је јуче да би највише волео да минималац буде 500 
евра, али је питање да ли ће послодавац моћи то да плати и да ли ће хтети да запошљава људе 
по тој цени. Послодавци са једне стране пристају на цену од 127 динара по радном сату, а 
синдикати траже да она буде 135 динара. 
– Сви заједно морамо знати где се налазимо, који нам је економски моменат и на основу тога 
да донесемо одговарајућу одлуку о новој минималној цени рада – изјавио је Вулин. 
Он истиче да преговори о минималној цени рада теку у доброј атмосфери и да је сигуран да ће 
минимална цена рада бити договорена и пре законског рока. 
Злата Зец, чланица радне групе која преговара о минималној цени рада, рекла је јуче за 
„Политику” да су представници Министарства финансија, Уније и Синдиката близу договора, 
али да не може да каже колика би убудуће могла да буде минимална цена рада. 
– Договорили смо се да не дајемо никакве изјаве – рекла је она. 
– Ма колико буде износила нова минимална цена рада, да ли 127 динара колико дају 
послодавци, или 135 колико траже синдикати, представници Уније послодаваца Србије, 
затражиће за узврат од државе нове повластице, јер је свако повећање оптерећење за 
послодавце, поготово оне који већ тешко раде – узвраћа Небојша Атанацковић, председник 
Уније послодаваца Србије и члан Социјално-економског савета. 
Упитан да ли је предлог радне групе, којој је јуче био крајњи рок да изађе с предлогом о новој 
минималној цени рада, и коначан, он каже, да то није дефинитивно, већ да о томе треба да се 
изјасни Социјално-економски савет. Најкасније до 15. септембра. 
Синдикати ће, очекује, Атанацковић, остати при ставу од 135 динара, али послодавци сматрају 
да минималац треба повећати за пет до шест динара са садашњих 121 динар. 
– Прерачунато, повећање треба да прати раст инфлације у последње две године, од 2014. 
године, када је минималац последњи пут и коригован – каже Атанацковић и додаје да ће 
тражити нове повластице за послодавце. 
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– Тражићемо повећање неопорезивог износа зараде који сада износи 11.604 динара, ако ни 
због чега другог оно због чињенице да су нам комуналије три пута скупље него код других. 
Инсистирамо на смањењу парафискалних намета, како би послодавци имали од чега да 
исплате повећан минималац. Пре свега они који ионако једва опстају и за које је сваки динар 
велики удар на буџет – каже он. 
У септембру прошле године влада је донела одлуку да минимална цена рада по радном сату за 
2016. годину остане 121 динар. Та цена на снази је већ две године. Синдикати су тада тражили 
да се цена рада по радном сату повећа на 143,5 динара, док су представници послодаваца и 
Владе Србије били против. Последњи пут, пре тога, висина минималца је промењена у 
септембру 2014. године, и тада је одлучено да она за 2015. годину по радном сату износи 121 
динар. 
 

 

 

 
 

Приватизација с предумишљајем 
Пише: Редакцијски коментар  
 
Ни деценија и по искуства стицаног током приватизације, није била довољна да власт, 
продајући "последњи контингент" из државног власништва, медијске куће, избегне грешке и 
малверзације које од почетка прате тај процес. 
Наравно, уколико је уопште циљ био да се продајом друштвених предузећа, како то пише у 
преамбули Закона о приватизацији, добије ефикаснија привреда, технолошки савременија и 
отворе нова радна места. 
Догодило се управо супротно. Почев од прве аукције, било је очигледно да недостаје доследан 
или бар у ходу направљен систем који би спречио да се продате фирме уништавају, користе за 
"исисавање" капитала, прање пара, а у случају медија, и за стицање политичког утицаја. И док 
је у првим годинама и могло да се сумња у знање креатора приватизације, дилема је касније 
потпуно изгубила смисао. Како се и наредних година све настављало по истом моделу, постало 
је јасно да се ту ради о смишљеној процедури коју су креирале претходне а није променила ни 
ова влада. 
Тако се процес у коме је држава требало да се у потпуности повуче из власничке структуре 
медија, што је требало да омогући већу професионализацију и мањи уплив интереса власти - не 
разликује много од онога што је, уз ретке изузетке, пратило и остале некада друштвене фирме. 
Већина је продата купцима сумњивог кредибилитета, новац је неизвесног порекла, а исто то 
догодило се, на крају тог процеса, и у случају медија. Сценарио из досадашње приватизације, у 
којој је свака трећа-четврта поништена, па евентуално поново продата да би, најчешће 
завршила у стечају, сада је најизгледнији и за медије, бар за оне из чијег капитала се држава 
стварно повукла. 
Праву илустрацију медијског али и сваког другог тржишта у Србији, представља судбина осам 
медија које је купио (за пословни свет - "извесни") Радоица Милосављевић. Половина 
локалних телевизија из његовог "портфеља" више не емитује програм, дакле, пред гашењем су. 
Реч је о оним кућама где општинске или градске власти нису ушле у програмско финансирање, 
па запослени, напуштени и од државе и од власника, губе сваку шансу на тржишту 
информација. Тим пре што им власник нити исплаћује зараду нити улаже у опрему, иако је на 
то уговором био обавезан. Али, из Радоициног пакета опстаће преостале четири телевизије, где 
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су локалне власти решиле да финансирају програм, и то износима који превазилазе све друге 
приходе маркетинга, чак и вредност коју је купац платио да би се звао "газда". 
Зато више није енигма да ли се држава заиста повукла из власништва у медијима. Новац који 
преко мреже локалних функционера улаже, када то чини, омогућава јој чак и већи утицај на 
управљање њима, док "дисциплиновању" информативног простора доприносе приватизоване 
куће осуђене на катанац. Оне показују могућу судбину непослушних.  
 

 

Положен камен темељац за фабрику текстила у Рашки 
Пише: Данас Онлине 
 
Председник Владе Србије Александар Вучић присуствовао је данас свечаном постављању 
камена темељца за изградњу фабрике текстила у селу Драганићи, у општини Рашка, у којој би 
посао требало да добије неколико стотина радника из овог краја. 
Овај објекат, који ће, како је планирано, бити површине 11.500 квадратних метара, вредности 
девет милиона евра, поклон је фондације шеика Калифе бин Заједа ал Нахјана, наводи се на 
сајту Владе Србије. 
Према плану, сам производни погон заузимаће 6.200 квадрата и пројектован је за око 400 
радника. 
Имаће складишни простор, административни и технички блок, а пројектован је по највишим 
европским стандардима, уз поштовање принципа енергетске ефикасности и коришћење 
обновљивих извора енергије. 
Премијер је на свечаност дошао у пратњи амбсадора Уједињених Арапских Емирата (УАЕ) у 
Србији Џуме Рашида ал Дахерија. Вучић је том приликом рекао да је изузетно поносан на 
пријатељство са шеиком бин Заједом, и истовремено изразио захвалност на овој великој 
инвестицији. 
 

Влада да се припреми за нове преговоре са Фијатом 
Пише: Зоран Радовановић 
 

Релативно скупи "фијат 500Л", тешко може да има пристојнију прођу на 

сиромашним евроазијским тржиштима  

Домаћа јавност и медији и даље се, након недавне посете казахстанске државне делегације на 
највишем нивоу, током које је, највероватније, обезбеђено "зелено светло" за бесцарински 
пласман "фијата 500Л" на евроазијско тржиште, бави тим све извеснијим пословним 
аранжманом Фијат Крајслер аутомобила Србија (ФЦА Србија) у Крагујевцу. 
Питање је, међутим, да ли тај посао, на којем Влада изгара већ четврту годину заредом (од 
априла 2013.), може да спаси заједнички пројекат италијанског Фијата и државе Србије (из 
2008.), оличен у компанији ФЦА Србија? Аналитичарима је више него јасно да тај један 
контингент од 5.000 или, евентуално, и свих 10.000 "великих фића", колико ће бити понуђено 
купцима у Русији и осталим земљама Евоазијског економског савеза, под условом и да 
комплетан буде распродат, не значи пуно јер представља тек полумесечни посао у 
крагујевачкој фабрици. 
Како је, међутим, опет више него јасно, да релативно скупи "фијат 500Л", тешко да може да 
има и пристојнију прођу на сиромашним евроазијским тржиштима, онда није тешко 
претпоставити да ће тај покушај пласмана "великог фиће" представљати једну велику и готово 
извесно - неуспешну авантуру. Али, зашто Влада Србије толико, код Владимира Путина и 
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осталих евроазијских званичника, тражи да дозволе повлашћени статус тог једног 
контингента? 
Одговор је, свакако, политички, и односи се на потребу домаћих званичника да домаћој 
јавности покажу како од Путина могу да издејствују један тако озбиљан посао, макар и у 
"корист сопствене штете", јер и Руси нама, у виду узајамних квота, треба да испоруче исту 
количину јефтиних "лада", без царинских дажбина, наравно. 
Једино решење за будућност компаније ФЦА у Крагујевцу јесте производња новог модела у тој 
фабрици. Невоља је, међутим, што се Фијат Крајслер групација, све више окреће Америци и 
тамошњем, још увек најзначајнијем светском аутомобилском (и сваком другом) тржишту. 
Отуда из топ менаџмента све чешће стижу информације да није исплатива производња малих 
аутомобила, по којима је Фијат деценијама уназад био препознатљив, те да се треба окренути 
изради џипова и великих возила, намењених превасходно купцима у Северној, али и Средњој и 
Јужној Америци, где компанија такође има фабрике у Мексику, Бразилу и Аргентини. 
Све гласнији наговештаји таквог заокрета у пословној политици групације могли би ускоро да 
угрозе перспективу европских фабрика те компаније, где се углавном производе тзв. мали 
аутомобили, махом "Б" класе (или сегмента), какав је и крагујевачки "фијат 500Л". Фијат 
Крајслер групација, у таквим околностима, сасвим извесно неће дирати своје фабрике у 
Италији, јер би због традиције, тамошње јавности, синдиката, пословног имиџа и другог, то 
личило на "пресељење папе из Ватикана." 
У случају таквог пословног заокрета, најозбиљније би биле угрожене две најмлађе Фијатове 
фабрике у Европи - у Пољској и Србији. И у једној и у другој капацитети нису ни половично 
упошљени, и једна и друга производе тек по један модел: "фијат 500", односно "фијат 500Л", и 
једна и друга годинама очекују барем још по један модел. Обе безуспешно, и без најава да би то 
ускоро могло да се догоди. 
Да ли, онда, ово значи да држава Србија треба да одустане од заједничког пројекта са Фијатом? 
Напротив. Влада Србије, уколико жели да сачува аутомобилску индустрију, која је мотор 
развоја већине развијених привреда, морала би већ сада да почне да се припрема за нове 
преговоре са Фијатом који ће да уследе у септембру 2018. када истиче актуелни десетогодишњи 
споразум о формирању заједничке компаније. Међу познаваоцима ове проблематике има и 
оних који тврде да би Влада, уколико су јој у интересу даљи развој ауто-индустрије привреде, у 
преговарачки тим са Фијатом требало да укључи и људе, или барем неке од њих, који су 2008. 
преговарали са Серђом Маркионеом и његовим сарадницима. 
Редизајн 

Много се у последње време говори и о редизајну "фијата 500Л", при чему би релативно 
измењени лик возила требало да се појави на европским и северноамеричким тржиштима 
током наредне године? Али, стручна јавност претпоставља да ће појава редизајнираног "фиће" 
донекле да ублажи, можда привремено и заустави, пад производње и пласмана тог модела на 
светским тржиштима. Али, само - привремено. 
Лакше до одлуке 

Влада би до почетка нових преговора морала да испуни све преостале обавезе према Фијату, 
пре свих оне везане за завршетак ауто-пута од Крагујевца према Коридору 10. То би Фијату 
требало да олакша одлуку о останку у Србији, тим пре што ће се компанија, без обзира на 
најављени заокрет у пословној политици, тешко одрећи инвестиције вредне 1,3 милијарди 
евра, колико је, до сада, уложено у реконструкцију, изградњу и опремање нове фабрике 
аутомобила у Крагујевцу. 
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Панкомерц на превару покушао да прода Будимку 
Пише: Љ. Буквић 
 

Бивши власник Будимке, Ананије Павићевић покушао да направи уговор са 

кинеским Нортх Агрицултуралом још у јуну  

Иако су поједини медији ових дана већ продали Будимку из Пожеге кинеској компанији Нортх 
Агрицултурал, та прича далеко је од завршене.  
План реорганизације те фабрике у стечају направила је, наиме, фирма Панкомерц из Новог 
Сада, иста она која је ову фабрику приватизовала још 2008. и са којом је држава ту 
приватизацију раскинула јер је била неуспешна. Агенција за лиценцирање стечајних 
управника (АЛСУ), која руководи фабриком, пре неколико дана тај план оценила је врло 
неповољно. Осим тога, бивши власник је у сарадњи са фирмом Стевовић анд Партнерс 
покушао да направи уговор са Кинезима још у јуну, међутим, како сазнајемо из докумената у 
које смо имали увид, покушај је пропао захваљујући "саботажи" бившег министра привреде 
Жељка Сертића. Панкомерц и Стевовић анд Партнерс су, наиме, хтели да продају кинеском 
инвеститору фабрику не поменувши му, при том, да се она налази у стечају. 
Држава је почетком фебруара отворила стечај у Будимке, фабрике која се деценијама раније 
успешно бавила прерадом воћа и поврћа. Пролетос је пред Привредним судом у Ужицу 
основано и Веће поверилаца где се као главни поверилац појавио новосадски Панкомерц. 
Представник државе, којој Будимка највише дугује, није се појавио на том рочишту. Као 
поверилац који има највећа потраживања међу онима који су се појавили, представник 
Панкомерца изабран је и за председника Већа поверилаца, које је донело одлуку да одбаци 
предложени банкрот и направи план реорганизације. Повериоци су направили план, који 
подразумева продају Будимке кинеској компанији, међутим, пре неколико дана АЛСУ је 
Привредном суду у Ужицу упутила мишљење о том плану. 
- План не описује поступак продаје имовине, не доставља се списак стручњака, ни чланова 
органа управљања, као ни редовни финансијски извештаји за претходне три године, није 
приложена ни процена имовине - наводи се у документу у који је Данас имао увид. 
АЛСУ, у тексту на седам куцаних страна, набраја нелогичности из плана који је Панкомерц 
припремио заједно са фирмом Стевовић анд партнерс. 
- У предлогу плана за члана одбора поверилаца предложен је законски заступник Општинске 
управе Пожега а да иста није поверилац стечајног дужника јер није у року поднела пријаву 
потраживања - наводи АЛСУ. 
Осим тога, у плану реорганизације наводи се да ће Будимка у 2016. остварити добитак од 44,5 
милиона динара, а у наредној години чак 231 милион динара. АЛСУ подсећа на финансијску 
ситуацију у овој фабрици у последњих осам година и на то да је само прошле године губитак 
био 178 милиона динара. 
- Највећи износ добитка био је 2011. када је Будимка забележила 2,5 милиона динара, док су 
укупни добици у протеклих осам година били 3,8 милиона динара. Укупни губици за то време 
кумулативно износе 408 милиона динара. Имајући изложено у виду, намеће се закључак да је 
нереално, без уговорених пословних активности, да тромесечни добитак у овој години буде 
већи 11 пута од осмогодишњег укупног износа добити - напомињу у АЛСУ. 
Уз низ других неправилности АЛСУ оцењује да је план заснован на мерама за које нису дата 
прецизна одређења у погледу рокова, услова и гаранција те да се из наведених разлога може 
закључити да у овом тренутку постоји већи степен неизвесности за њихово спровођење. 
Према још једном од докумената у које смо имали увид, Панкомерц је заједно са компанијом 
Стевовић и Партнерс ГМБх Мунцхен Германy, већ био договорио потписивање меморандума о 
сарадњи са кинеском компанијом, што представља корак до потписивања уговора. Међутим, до 
тога није дошло јер је, како се наводи у том документу, тадашњи министар привреде Жељко 
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Сертић, то саботирао. Наиме, на састанку у Влади 20. јуна са кинеском привредном 
делегацијом (кинески председник је тада био у посети Србији) Сертић је буквално саботирао 
продају, тврди директор Панкомерца Ананије Павићевић. 
Наиме, Павићевић, јавности познатији као бивши директор Металс банке и власник неколико 
компанија, који је пре пет година хапшен због сумње да је незаконито делио кредите својим 
фирмама, покушао је да кинеску компанију доведе у Пожегу представљајући чин продаје као 
приватизацију. Потенцијални инвеститор из Кине, све до тог састанка у Влади са Сертићем, 
није знао да се Будимка налази у стечајном поступку. Сертић је том приликом представницима 
кинеске компаније и провинције Хебеи рекао да су "у последњем моменту избегли класичну 
превару, у коју их је водио Стевовић, обмањивањем обећањима да се фирма може преузети 
реорганизацијом из стечаја". Кинези су се након тог састанка повукли, тако да је први покушај 
продаје пропао. 
Другу прилику, Нортх Агрицултурал имаће тек када Привредни суд у Ужицу крајем септембра 
донесе одлуку шта ће бити са Будимком. Уколико прихвати мишљење АЛСУ о томе да план 
реорганизације није добар, Будимка иде у банкрот, а након тога се ради процена вредности 
компаније и упућује јавни позив за продају. 
Рачуни у блокади 

Панкомерц који је од 2008. до 2010. био власник Будимке, а који сада поново добија прилику 
да одлучује о томе шта ће бити са овом фабриком тренутно, према подацима Народне банке 
Србије има три рачуна у три банке и сва три су блокирана по основу принудне наплате. 
 

 

 

 
 

Кнежевић и Чадеж о сарадњи привреде и државе 
Извор: Бета 
 
Министар привреде Горан Кнежевић и председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж 
разговарали су о побољшању сарадње привреде и државе како би се повећали привредни раст 
и развој. 
Кнежевић је нагласио да је сарадња и до сада била добра, али да је треба подићи на још бољи 
ниво. 
Према његовим речима, на држави је да обезбеди политички мир и стабилност, а све 
економске мере које је премијер Србије најавио у експозеу, спровешће се до краја. 
"Хоћемо на макроекономском нивоу да наставимо са економским реформама и за то нам је 
потребно мишљење привредника и инфраструктуре. Хоћемо да разговарамо са привредницима 
и да видимо шта то највише тишти нашу малу привреду, мала и средња предузећа која су 
највећи потенцијал привреде", рекао је Кнежевић. 
Председник ПКС-а Марко Чадеж рекао је да ће се у наредном периоду радити на побољшању 
пословне климе, услуга привредницима и повезивању са страним тржиштима. 
Чадеж је Кнежевићу представио јединствен организациони систем ПКС-а, који почиње да 
функционише 1. јануара 2017. године. 
"До сада је свака регионална комора радила независно једна од друге, а сада постаје јединствен 
систем. Суштински, ради се о децентрализацији услуга, јер ће привредници моћи да добијају 
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услуге, да ваде документа и дозволе, не само у Београду, већ било где у Србији, али и 
електронски", рекао је Чадеж. 
 

Вучић: Веће плате и пензије за два месеца 
Извор: Танјуг 
 
Повећаћемо плате у јавном сектору и пензионери ће имати веће пензије и то већ за два месеца, 
поручио је премијер Александар Вучић након полагању камена темељца за фабрику у месту 
Драганић, у општини Рашка. 
Следе нам веће плате у јавном сектору и веће пензије, јер о томе сада можемо да говоримо кад 
су јавне финансије у реду, рекао је Александар Вучић. 
"Не подносим лака решења, да сте бирали људе који су за лака решења, пропали бисмо начисто 
и банкротирали, али ја знам да народ разуме да смо морали да предузмемо тешке мере", додао 
је премијер. 
Да нисмо то учинили, истиче, да нису јавне финансије овакве какве су данас, не бисмо ни 
размишљали колико ћемо да повећавамо плате у јавном сектору и примања пензионера. 
"И то не у некој будућност или не знам када, већ за два месеца", закључио је премијер. 
 

ММФ: Напредак Србије, али и даље постоје ризици 
Извор: Бета 
 
Заменик директора Међународног монетарног фонда Тао Жанг рекао је да је привредни 
опоравак Србије превазишао очекивања, али да је потребно до краја спровести реформе и 
реструктурирање, посебно државних предузећа, саопштио је ММФ. 
Поводом јучерашње одлуке ММФ-а да усвоји четврту и пету ревизију аранжмана коју Србија 
има с том финансијском организацијом, Тао Жанг је рекао да су ове године постигнути бољи 
фискални резултати, али да су и даље потребни напори како би се јавни дуг "чврсто поставио 
на силазну путању". 
Навео је да је "српски привредни опоравак превазишао очекивања подржан напорима за 
јачање јавних финансија, напредовањем структурних реформи и побољшањем поверења 
инвеститора", али да "и даље постоје рањивости" попут високог јавног дуга. 
"Позитиван замах у реформи финансијског сектора треба одржати пуним спровођењем 
стратегије за решавање проблематичних кредита. Поред тога, кључно је спровести програм 
реформи финансијских институција у државном власништву да би се смањиле финансијске 
рањивости и фискални ризици", рекао је Тао Жанг. 
Заменик директора ММФ-а је рекао да је од суштинског значаја одлучно спровођење 
структурних реформи је за смањење фискалних ризика и подршку конкурентности и расту. 
"Иако је било доброг напретка, пуно спровођење планова реструктурирање и ликвидације 
предузећа у државном власништву је потребно за избегавање даљег повећања фискалних 
ризика и постизање циљева програма", закључио је Жанг. 
 

Jош један састанак СЕС-а о минималцу 
Извор: Tанјуг 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин наводи да ће 
се на данашњој седници колегијума Социјално економског савета поново расправљати о 
минималној цени рада. 
Александар Вулин је истакао да се све стране слажу да до повећања мора доћи, само је питање 
колико ће оно бити. 
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"На данашњој седници колегијума СЕС-а још једном ће се размотрити аргументи свих страна у 
социјалном дијалогу а у вези минималне цене рада", рекао је Вулин новинарима након 
конференције у Привредној комори Србије. 
Седница је почела у 12.30, а Вулин је додао да се нада да ће врло брзо бити одржана седница 
СЕС-а на којој ће се донети одлука о новој минималној цени рада. 
"Сви се слажемо да ће до повећања доћи и то је велики напредак. А колико ће то повећање 
износити, одлуку ће донети СЕС, али верујем да ћемо више знати након састанка колегијума", 
напоменуо је министар. 
Вулин није детаљно коментарисао захтеве синдиката и послодаваца истичући да се о томе још 
преговара. 
Одговарајући на питање новинара, министар је рекао да се мора радити на томе да се и они 
који нису део социјалног дијалога у њега укључе. 
Министар је навео да је важно одговорно учешће свих социјалних партнера, а да би процес 
колективног преговарања био успешан, мора да обухвати што већи број учесника који 
прихватају одлуке СЕС-а. 
"Потребно је обезбедити механизме уз које ће сви они који сада нису у СЕС-у имати могућност 
да кажу своје мишљање и да се њихов став чује", поручио је Вулин. 
 

 

 

 
 

Несавесне газде недодирљиве  
Аутори:С. БУЛАТОВИЋ - Д. И. КРАСИЋ 

 

Док чекају нередовне плате, комунална јавна предузећа и банке кажњавају запослене у нашој 
земљи за сваки дан кашњења. Трошкови камата на минусе, укључења и искључења телефона 
достижу и 14.000  
ТЕЛЕФОНСКЕ компаније нередовне платише "секу" у року од два месеца и наплаћују ново 
прикључење. Баш као и електродистрибуције све који су у "црвеном" дубљем од 10.000 динара. 
Банкари годишње на дозвољено прекорачење наплаћу најмање 30 одсто камате, а на 
недозвољено и до невероватних 80 одсто. С друге стране, најмање 400.000 људи у Србији, који 
не примају редовно плату, немају никакав начин да натерају послодавца да им исплати оно 
што им припада. О било каквим "пеналима" ни не сањају, а управо су их нередовне зараде и 
довеле у статус - редовних неплатиша. 
Како плата касни, тако запослени полако почиње све више да "позајмљује" од банке. Захвата 
све више дозвољеног "минуса", све док не пређе и ту границу и не почне да понире низ литицу 
недозвољеног прекорачења. То што живи на рачун банкарске позајмице, уколико она износи 
50.000 динара, само на име камате месечно даје око 1.000 динара. Уколико заглиби и преко 
ње, на "пенале" одлази од 2.000 навише. 
Уколико не плати редовно рачун за фиксни телефон, поновни прикључак га кошта 234 динара. 
Мобилни оператери поновну успоставу везе наплаћују 300 динара. Дужници који успеју да 
остану без електричне енергије, нови прикључак могу да плате од 1.000 до 4.000 динара. Прва 
тарифа важи за оне који се искључују на бројилу, а виша за оне који се "секу" на - бандери. Ко 
остане без гаса, плаћа и искључење 2.928 динара и још око 4.000 за ново укључење. Све у 
свему, то што газда не исплати плату, грађане ни криве ни дужне може да кошта и 14.000 
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динара. И то само под условом да дугови нису стигли до извршитеља. Само њихове накнаде и 
награде раднику ће "појести" и половину плате. 
- Сва ефикасност државе се слама преко леђа грађана што је додатно погоршано увођењем 
институције извршитеља - каже Ранка Савић, председник Асоцијације слободних и независних 
синдиката. - Присуствовала сам недавно заплени код једне наше чланице. То је било страшно, 
нису имали шта ни да заплене. Узели су фен стар 15 година и телевизор "ЕИ Ниш". Наравно да 
се не залажем да се не плаћају обавезе. Напротив, али велики системи увек некоме толеришу 
кашњење. Ја знам власнике вила на Дедињу који дугују по 1,8 милиона динара за воду. А имају 
базен испред куће. Њима не долази извршитељ. Ми сарађујемо са синдикатима из других 
земаља. У Европској унији је потпуно несхватљиво да послодавац не плаћа плате. Може да 
касни месец дана, али одмах стижу инспекције. Добије рок да то исправи, иначе иде у 
ликвидацију. У многим земљама прети им кривична одговорност. У Немачкој може да заврши 
у затвору. 
КАЗНЕ ЗАКОН предвиђа и новчане казне за неисплату зарада. За фирме се крећу од 800.000 

до два милиона динара, а за предузетнике од 300.000 до 500.000 динара. И још од 50.000 до 

150.000 прети одговорном у предузећу. Нажалост, промилима се мере они који пријављују 

послодавце, а и они којима се казне наплате. 

Изменама Закона о раду обрачунска листа плате постала је јавна исправа. У преводу, уз њу, суд 
може да наложи да се са рачуна послодавца плата уплати на рачун радника. У пракси, рачуни 
тих послодаваца су - празни и блокирани. Несавесним послодавцима на крај би, макар када је 
реч о државним приходима, могли да стану порезници. Али ни то није увек случај. 
- Послодавац је дужан да до последњег дана у месецу поднесе пореску пријаву за порезе и 
допроносе за претходни месец - објашњава Снежана Митровић из Савеза рачуновођа и 
ревизора Србије. - Не мора одмах да их плати, али мора у тренутку када исплаћује зараде. До 
тада му тече затезна камата за сваки дан кашњења.  
КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ 
Управо је Асоцијација независних и слободних синдикта пре некокико година тражила да 
нередовна исплата зарада буде разлог за кривичну одговорност. 
- И ништа није било - каже Ранка Савић. - Причало се о томе неколико дана, и ништа. Треба 
променити кривични законик и увести кривичну одговорност за послодавца. 
 

Веће плате и пензије стижу за два месеца  
Аутор:С. М.  

 

Премијер Александар Вучић обећао запосленима у јавном сектору и најстаријим грађанима 
боља примања. То омогућава суфицит у буџету од 31,8 милијарди динара. Уз честитке, ММФ 
упозорава на јавни дуг 
ПОСЛЕ суфицита у буџету који је већи од предвиђеног, следи повећање плата у јавном сектору 
и пензија пензионерима. И то већ за два месеца. Следе нам већа примања, јер о томе сада 
можемо да говоримо кад су јавне финансије у реду. Не подносим лака решења. Да сте бирали 
људе који су за лака решења, пропали бисмо начисто и банкротирали, али ја знам да народ 
разуме да смо морали да предузмемо тешке мере. Да нисмо то учинили, да нису јавне 
финансије овакве какве су данас, не бисмо ни размишљали колико ћемо да повећавамо плате у 
јавном сектору и примања пензионера. Било је потребно ваше стрпљење. 
Ово је данас рекао Александар Вучић, премијер Србије, у Рашкој, и истакао да сада следи 
повећање примања и да ће сви моћи да полако осећају бољитак, али тек када нам јавне 
финансије буду на чврстим ногама. Тога не би било да нису спроведене тешке реформе. 



14 

 

Премијер је поновио да је последњег дана августа суфицит у државном буџету био 31,8 
милијарди динара, што је за 115 милијарди динара или 940 милиона евра боље од предвиђеног. 
- То значи већу могућност за бољи животни стандард свих грађана - рекао је Вучић. 
Србији је одао признање и ММФ, указавши на то да смо постигли добре фискалне резултате. 
Поводом одлуке ММФ да усвоји четврту и пету ревизију аранжмана које Србија има с том 
финансијском организацијом, Тао Жанг, заменик директора ММФ, истакао је да су ове године 
постигнути бољи фискални резултати, али да су и даље потребни напори како би се јавни дуг 
чврсто поставио на силазну путању. 
- Српски привредни опоравак превазишао је очекивања, подржан напорима за јачање јавних 
финансија, напредовањем структурних реформи и побољшањем поверења инвеститора, али и 
даље постоје рањивости попут високог јавног дуга - рекао је Жанг. - Позитиван замах у 
реформи финансијског сектора треба одржати пуним спровођењем стратегије за решавање 
проблематичних кредита. Поред тога, кључно је спровести програм реформи финансијских 
институција у државном власништву да би се смањили финансијска рањивост и фискални 
ризици. 
ПУНИЈА КАСА 
У буџету Србије је 940 милиона више. 
- За толико се нисмо задужили, за толико нисмо увећали јавни дуг. Јавни дуг је значајно нижи 
од онога што смо очекивали - рекао је Вучић, и додао да је Србија једна од пет европских 
земаља које имају суфицит буџета. 
Он је рекао да јавни дуг неће прећи 73 одсто БДП. Међутим, указао је на то да ћемо у децембру 
ући у дефицит, јер се тада плаћају разни дугови из прошлости, од пре 10 до 15 година. 
- Долазе тада на наплату разне Петрохемије и чуда. Морамо да намиримо нека чуда од мртваца 
која нам искачу од пре 10 до 15 година - нагласио је премијер. 
ОД ЕБРД ДОБИЈАМО КРЕДИТ ОД 600 МИЛИОНА ЕВРА СА ПОВОЉНОМ 
КАМАТОМ 
Договорили смо 600 милиона евра за различите пројекте, а чини се да смо пронашли све 
механизме да убрзамо повлачење одобрених средстава. Ускоро ће, бити повучено 200 милиона 
које је ЕБРД одобрила за реструктурирање ЕПС, а очекујемо да још буде ефективно и 200 
милиона евра за железнице и возна средства.  
Ово је, данас, рекао Александар Вучић, премијер Србије, после разговора са Сумом 
Чакрабратијем, председником ЕБРД и истакао да смо добили повољан новац на рок од 12 
година, са почеком од пет година, као и са ниском каматом од око један одсто плус еурибор. 
- Влада Србије је задовољна сарадњом са ЕБРД, ми смо једна од земаља која има најближу и 
најбољу сарадњу са том банком - истакао је Вучић. - Разговарали смо о важним пројектима који 
су покренути, као и о приватном сектору, подршци малим и средњим предузећима, бизнис 
клими, предузетничком духу и приватизацији. Разговарало се и о кредиту за реструктурирање 
дуга "Србијагаса". 
У многим пројектима, према речима Вучића, заједно смо са ЕБРД, од Комерцијалне банке до 
других. 
- Град Београд има добру сарадњу, а надам се да ћемо успети да заједно са њима учествујемо у 
реновирању немачког моста - рекао је Вучић. - Наша сарадња са ЕБРД од изузетног је значаја. 
Мислимо да та сарадња треба да буде значајна за цео регион. 
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Камен темељац за изградњу текстилне фабрике у селу крај Рашке  
Извор:Бета  

 

У селу Драганићи крај Рашке данас је постављен камен-темељац за изградњу текстилне 
фабрике, која ће запошљавати 400 радника 
У селу Драганићи крај Рашке данас је постављен камен-темељац за изградњу текстилне 
фабрике, која ће запошљавати 400 радника. 
По његовим речима, Мухамед Бин Зајед, шеик из Уједињених Арапских Емирата, дао је девет 
милиона евра за изградњу тог погона. 
Постављању камена-темељца присуствовао је председник Владе Србије Александар Вучић који 
је рекао у говору да ће погон имати 11.000 квадратних метара и да ће упослити до 400 људи. 
Вуић је најавио и да ће до 2018. годигне бити изграђен скијашки центар на Голији, од чега ће 
Рашка и друге суседне општине имати огромне користи, а Србија ће добити центар који ће 
привлачити и стране туристе. 
 
 

 

 

Сваки трећи радник није ни близу просечне плате 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Сваки трећи радник у Србији, од преко 1,9 милиона запослених, машта о просечној јулској 
плати од 46.280 динара. Мање од просечне плате зарађују запослени у пољопривреди, 
шумарству и рибарству јер је, по подацима Републичког завода за статистику, просек у тој 
привредној грани у јулу био 39.025 динара. Мање од просека зарађују и запослени у 
прерађивачкој индустрији јер је јулски просек 44.392 динара. Такође, и запослени у 
снабдевању водом и управљању отпадним водама имају мање од републичког просека – 41.215 
динара. Ни радници у грађевинарству нису прошлог месеца добацили до републичког просека 
јер им је просечна зарада била 39.280 динара. 
Плату мању од просечне бележе и радници у трговини на велико и мало и поправци моторних 
возила – 35.823, док они који раде у услугама смештаја и исхране у јулу бележе просечну 
зараду од свега 28.028 динара. Радници у административним и помоћним услужним 
делатностима имају јулски просек од 34.985, у образовању 41.112, здравству и социјалној 
заштити 41.303, уметности, забави и рекреацији 36.047, осталим услужним делатностима 
35.603 динара. 
Дакако, постоје и запослени чија су примања већа од републичког просека и због којих је 
заправо јулска просечна зарада 46.280 динара. Тако запослени у рударству имају јулску 
просечну плату од 71.639, они који раде у снабдевању електричном енергијом, гасом и паром 
74.773 динара. Радници у саобраћају и складиштењу у јулу бележе просечну плату од 49.305, 
они у информисању и комуникацијама чак 90.869 динара, док радници у финансијским 
делатностима и делатностима осигурања имају просек за јул од 86.6672 динара. Просечна 
јулска плата за запослене у пословима некретнина је 52.216, за оне који раде стручне, научне, 
иновационе и техничке делатности 71.343 динара. 
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Уколико се упореди просечна зарада радника у услугама смештаја и исхрани, која је у јулу била 
28.028 динара, и она коју су за исти месец добили запослени у информисању и 
комуникацијама – 90.869 динара, јасно је да је она три пута већа у корист информисања и 
комуникација јер је разлика између једне и друге чак 62.841 динара. Међутим, управо у тој 
области су рачунарско програмирање и консултантске делатности, у којима је просечна јулска 
плата 147.561 динара. 
Јулску просечну плату већу од 100.000 динара имају и запослени у услужним делатностима у 
рударству – 132.627, запослени у експлоатацији сирове нафте и природног гаса – 100.238, 
радници у производњи дуванских производа – 128.323, затим запослени у ваздушном 
саобраћају, где је просечна јулска зарада 151.843 динара. Просечна јулска плата за управљачке 
делатности и саветовање је 118.559, а за научно истраживање и развој 111.459 динара. 
Када се пореде зараде по  регионима, јасно је да Београд предњачи по високим платама, а 
јужна и источна Србија по ниским. У исто време, у Београдском региону има и најмање 
радника који примају зараду мању од минималца – два одсто, док их у Војводини и Шумадији 
има три одсто, а у југоисточној Србији четири. У Војводини око 40 одсто запослених прима 
мање од покрајинског и републичког просека. 
У обрачун просечне плате не улазе они који плату уопште не примају или примају мање од 
минималца. Званична статистика бележи да има нешто мање од 30.000 радника који уопште 
нису примили плату, а готово исто толико њих примило је мање од 20.000 динара, што је мање 
чак и од загарантованог минималца. Тек за њих је просечна плата од 46.280 динара 
недостижна. 
Око 45.000 запослених зарађује изнад 150.000 динара 
По статистичким подацима, око 45.000 запослених у Србији прима више од 150.000 динара, 
односно три пута више од просечне српске плате у јулу ове године. Нешто више од 86.000 
радника има зараду од 85.000 до 110.000 динара, а 154.000 њих зарађује између 65.000 и 
85.000 динара месечно. Најбројнија група запослених чине они чија је плата између 45.000 и 
65.000 динара – таквих је 281.000. 
 

Вучић: Када људи раде, више брину о будућности 
Извор:Танјуг 
 
Председник Владе Србије Александар Вучић поручио је данас да је важно да људи раде, јер 
тада мање брину о другим стварима, а више о будућности. 
Вучић је на полагању камена темељца за фабрику текстила у Драганићима код Рашке, 
говорећи о инвестицији вредној девет милиона евра, за коју је новац поклонио Калиф бин 
Зајед ал Нахјан, рекао да се фабрика гради по истом принципу као и у Смедереву, где, како је 
подсетио, тренутно ради 1.200 људи, а требало би ускоро око 2.000. 
�Видећете, ова фабрика ће бити као апотека, односно као бомбона. Биће ангажоване српске 
фирме на њеној изградњи и зарађивати новац, а инвеститор из Уједињених Арапских Емирата 
ће надгледати“ , рекао је Вучић. 
Он је додао да ће грађани Рашке видети нешто на шта нико није навикао у Србији. 
�Навикавајте се. Не кажем да ћете да живите као бубрег у лоју и нисам од тих лажова, али ћете 
полако, али сигурно, захваљујући вашој вери, вашем раду, вашем стрпљењу и трпељивости, 
вашем поверењу, полако али сигурно живети боље ивидећте много више добре будућности за 
вашу децу него што сте је до јуче виделио” , поручио је Вучић. 
Премијер је додао да му је у разговору са арапским инвеститорима затражено да предложи две 
локације за изградњу фабрике и да је он рекао да то буду Рашка или Нови Пазар. 
�Ово јесте мало место, али је од посебног значаја за Србију. То је седиште српске државности. 
Последњих неколико деценија није било већих инвестиција” , подсетио је Вучић. 
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Вучић је најавио и да ће до 2018. бити изграђен ски-центар на Голиији и да ће тиме Србија 
добити прелепи туристички центар за домаће и стране туристе. 
Амбасадор  УАЕ у Србији Џума Рашид Сејф Зајед Ал Дахери поручио је да је изградња фабрике 
показатељ добрих односа две државе, али и личног, пријатељског односа шеика Калифа бин 
Заједа ал Нахјана и премијера Вучића. 
�Верујем да ће овај пројекат допринети привредном развоју овог краја и отварању нових 
радних места” , рекао је ал Дахери. 
Он је додао да је захвалан премијеру и Влади Србије што су изабрали Рашку за улагање, јер то, 
како је констатовао, показује да Вучић и влада брину о сваком крају своје земље и свим 
грађанима. 
Председник Општине Рашка Игњат Ракитић рекао је да је полагање камена темељца 
историјски моменат за ту општину, али и тај крај Србије. 
Цитирајући изреку �шта год радили, деца вам се рађала” , Ракитић је рекао �да би се деца 
рађала у том крају, неопходни су такви пројекти” . 
�Годинама уназад боримо се са одласком људи из Рашке, а највећи проблем су радна места. 
Отварањем фабрике имаћемо 400 нових радних места за наше суграђане” , рекао је Ракитић. 
Он је подсетио да текстилна индустрија има богату традицију у Рашки и да тај пројекат води 
цео регион у правцу привредног развоја. 
Директор Републичке дирекције за имовину Србије Јован Воркапић је истакао да је сарадњом 
те дирекције и Општине Рашка Србија стекла у својину десет хектара земљишта на којој ће 
бити изграђена фабрика. 
�У питању је донација и ниједан динар из државног буџета неће ићи за овај пројекат. У 
својину смо, као Република Србија, добили нешто, а да за то нисмо дали ни динар” , рекао је 
Воркапић. 
Пемијер Вучић, амбасадор ал Дахери и председник Општине Ракитић положили су камен 
темељац за изградњу објекта површине 11.500 квадратних метара, на којој ће фабрика бити 
површине 6.200 квадратних метара, укупне вредности девет милиона евра. 
Фабрика је пројектована за око 400 радника, а имаће и складишни простор, административни 
и технички блок. 
Објекат је пројектован по највишим европским стандардима уз поштовање принципа 
енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије. 
Рашка је некада била као текстилни центар Србије. Највећа фабрика Пролетер отворена је 
1948. и у њој је радило више од 1.000 људи. Деведесетих година прошлог века је, као и већина 
фабрика у Србији, пропала, а данас у њој ради око 80 људи. 
Последњих 30-40 година Рашка није имала већих инвестиција, осим малих погона. 
 

 

 

Вучић: Веће плате и пензије за два месеца  
Извор:Танјуг  
 
"Повећаћемо плате у јавном сектору и пензионери ће имати веће пензије и то већ за два 
месеца", поручио је данас премијер Александар Вучић након полагању камена темељца за 
фабрику у месту Драганић, у општини Рашка. 
"Следе нам веће плате у јавном сектору и веће пензије, јер о томе сада можемо да говоримо кад 
су јавне финансије у реду", рекао је Вучић и додао: 
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"Не подносим лака решења, да сте бирали људе који су за лака решења, пропали бисмо начисто 
и банкротирали, али ја знам да народ разуме да смо морали да предузмемо тешке мере". 
Да нисмо то учинили, додао је, да нису јавне финансије овакве какве су данас, не бисмо ни 
размишљали колико ћемо да повећавамо плате у јавном сектору и примања пензионера. 
"И то не у некој будућност или не знам када, већ за два месеца", закључио је премијер. 
 

Положен камен темељац за фабрику текстила у Рашкој, Вучић: 
Фабрика као апотека  
Извор:Танјуг 

  

У месту Драганићи у општини Рашка данас је положен камен темељац за текстилну фабрику, а 
свечаној церемонији присуствовао је премијер Александар Вучић, као и амбсадор Уједињених 
Арапских Емирата Карим Џума Рашид. 
Објекат који би требало да буде површине 11.500 квадратних метара, а вредан девет милиона 
евра, поклон је фондације шеика Калифе бин Заједа ал Нахијана. 
Како је планирано, сам производни погон заузимаће 6.200 квадрата и пројектован је за око 400 
радника. 
Имаће складишни простор, административни и технички блок, и пројективање по највишим 
европским сатндардима, уз поштовање принципа енергетске ефикасности и коришћење 
обновљивих извора енергије. 
Рашка је некада била центар текстилне индустрије али је, као и већина објеката у Србији, 
деведесетих година, пропала. 
Највећа текстилна фабрика била је „ Пролетер“ , која је запошљавала 1.000 људи, а данас у тој 
фабрици ради око 80 радника. 
У Рашкој последњих 30-40 година није било већих инвестиција, осим малих погона. 
Александар Вучић је поручио да је важно да људи раде, јер тада мање брину о другим стварима, 
а више о будућности. 
Он је рекао да се фабрика гради по истом принципу као и у Смедереву, где, како је подсетио, 
тренутно ради 1.200 људи, а требало би ускоро око 2.000. 
Вучић: Фабрика као апотека  
- “ Видећете, ова фабрика ће бити као апотека, односно као бомбона. Биће ангажоване српске 
фирме на њеној изградњи и зарађивати новац, а инвеститор из Уједињених Арапских Емирата 
ће надгледати -, рекао је Вучић. 
Он је додао да ће грађани Рашке видети нешто на шта нико није навикао у Србији. 
- “ Навикавајте се. Не кажем да ћете да живите као бубрег у лоју и нисам од тих лажова, али 
ћете полако, али сигурно, захваљујући вашој вери, вашем раду, вашем стрпљењу и 
трпељивости, вашем поверењу, полако али сигурно живети боље и видећте много више добре 
будућности за вашу децу него што сте је до јуче видели - поручио је Вучић. 
Премијер је додао да му је у разговору са арапским инвеститорима затражено да предложи две 
локације за изградњу фабрике, а да је он рекао да то буду Рашка или Нови Пазар. 
- “ Ово јесте мало место, али је од посебног значаја за Србију. То је седиште српске државности. 
Последњих неколико деценија није било већих инвестиција - подсетио је Вучић. 
Вучић је најавио и да ће до 2018. бити изграђен ски-центар на Голиији и да ће тиме Србија 
добити прелепи туристички центар за домаће и стране туристе. 
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ИЗВЕШТАЈ ТУЖИЛАШТВА Шта је са истрагама о 24 спорне 
приватизације?  
Аутор:Сузана Лакић 

 

Откако је полиција пре три године завршила истрагу о “чувене” 24 спорне приватизације, 

донете су две ослобађајуће пресуде, једна осуђујућа, а утврђено је да чак у 11 случајева није било 

кривичног дела. 

 “Блиц” је имао увид у извештај Републичког тужилаштва, у ком се сумирају резултати истрага 
и судских процеса који су вођени и који се и даље воде у случајевима спорних приватизација. 
Актуелне власти најавиле су да ће расветлити све приватизације од 2001. а чију легалност је 
довео у питање Савет за борбу против корупције. Процењује се да је кроз њих Србија оштећена 
за око осам милијарди евра. 
Ветеринарски завод  
Спорно: Овај завод купио је конзорцијум “Банкома” и “Зекстре”, власника Драгана Ђурића. 
Фирма “Банком” није имала одлуку оснивача пре подношења понуде, па су правни заступници 
запослених тврдили да та фирма практично није постојала. Рад тендерске комисије оцењивао 
је Врховни суд и два пута поништио решења тендерске комисије. Упркос томе, Агенција за 
приватизацију је проценила да је понуда конзорцијума исправна. 
Резултати истраге: Подигнута је оптужница против једног одговорног лица због кривичног 
дела злоупотреба положаја одговорног лица. У току је поступак потврђивања оптужнице пред 
Вишим судом у Београду, а суд је наложио да се истрага допуни. 
Спречавање продаје пословног простора бившег ЗОП-а  
и Национална штедионица  
Спорно: Сумња се да је тадашњи гувернер Млађан Динкић омогућио Националној 
штедионици, банци коју контролишу Вук Хамовић и Војин Лазаревић, да бесплатно користи 
опрему и пословни простор бившег ЗОП-а и доделио јој је без конкурса исплату великог дела 
старе девизне штедње. НБЈ је пропустила да утврди да повезана лица стичу контролни пакета 
акција Националне штедионице, као и да је у једном дану знатан износ девизних средстава 
направио круг између Беча, Москве и Београда на основу фиктивног посла и да су на крају од 
те трансакције купљене акције банке. 
Резултати истраге: Од краја 2014. траје истрага против бившег гувернера НБЈ због 
кривичног дела злоупотребе службеног положаја. 
Извоз шећера у земље ЕУ  
Спорно: Савет за борбу против корупције тврдио је да је у Србију из ЕУ увезен јефтинији 
шећер по преференцијалним ценама, да је препакиван као скупљи, домаћи шећер од шећерне 
репе, а потом извезен у ЕУ. Због тога је ЕУ Србији увела тромесечну суспензију на извоз 
шећера. 
Резултати истраге: Окружно тужилаштво у Новом Саду одустало од кривичног гоњења 
власника привредног субјекта, због кривичног дела злоупотребе службеног положаја, док је 
против једног генералног директора подигнута оптужница. Основни суд у Новом Саду је донео 
ослобађајућу пресуду због кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди. Основно јавно 
тужилаштво одустало од кривичног гоњења власника и директора фирме за дело 
фалсификовања службене истраге. Окружни суд у Чачку донео ослобађајућу пресуду против 
директора једног привредног субјекта због злоупотребе овлашћења у привреди. 
Стечај Сартида  
Спорно: “Сартид” је продат непосредном погодбом за 23 милиона евра „Ју-Ес стилу”, док су 
дугови који су се процењивали на 1,7 милијарди долара (по оцени Савета за борбу против 
корупције) пренети на државу. Америчка компанија „Ју-Ес стил” је на тај начин добила 
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комплетну нову и стару железару, три ливнице, фабрику белих лимова, смедеревску луку, 
слободну царинску зону у Смедереву, фабрику креча у Кучеву, као и низ других некретнина. 
Резултати истраге: У току је истрага против председника и судије Трговинског суда, бившег 
помоћника генералног секретара Владе Србије и стечајног управника, све због кривичног дела 
злоупотребе службеног положаја. 
Југоремедија  
Спорно: Ово предузеће је на аукцији купио Јовица Стојановић Нини, иако је у том тренутку 
био на Интерполовој потерници. Уследила је вишегодишња борба радника за раскид 
приватизације, а када је раскинута, предузеће су преузели мали акционари. Продаја 42 одсто 
акција „Југоремедије” је једини познат случај у ком је Агенција искористила законско 
овлашћење да прода акције на аукцији, заобилазећи берзу. 
Резултати истраге: Пре три године подигнуте су оптужнице против председника Управног 
одбора, два директора привредних друштава и једног помоћника директора привредног 
друштва због кривичног дела злоупотреба службеног положаја. У току је главни претрес. 
Мобтел и МОБИ 63  
Спорно: Савет за борбу против корупције је закључио да је компанија “Мобтел” основана уз 
озбиљно кршење закона, да је пословала у привилегованим условима услед блиске везе с 
влашћу. Спорно је и како је Влада ненадлежно одузела фреквенцију и предузеће од првих 
власника, породице Карић, па формирала „Моби 63”, а затим га продала норвешком 
„Теленору”. 
Резултати истраге: У случају “Мобтела” у току је истрага против 10 особа - заменика 
директора и девет одговорних лица због кривичног дела злоупотреба службеног положаја. 
Судија је донео одлуку да Тужилаштво за организовани криминал допуни истрагу. У случају 
“Моби 63” у току је предистражни поступак. 
Концесија за аутопут Хоргош - Пожега  
Спорно: Уговор о концесији је склопила техничка влада, а раскинут је због додатног 
условљавања концесионара, који је од државе тражио да преузме гаранције да ће годишњи 
промет бити бар 200 милиона евра, да се рок градње продужи на четири године, а концесија са 
25 на 30 година. Влада Србије добила је спор против “Алпина-Пора” за наплату банкарских 
гаранција од десет милиона евра због неиспуњавања обавеза из уговора, али је “Алпина” 
отишла у стечај с обавезама од 2,6 милијарди евра. 
Резултати истраге: Нема основа за покретање кривичног поступка. 
Керамика из Кањиже  
Спорно: Полиција је шест пута опструисала спровођење судске одлуке и увођење већинских 
власника и легалних органа „Керамике” у предузеће, због чега се годину дана одржавало 
незаконито стање. 
Резултати истраге: Тужилаштво је донело одлуку да нема основе за покретање кривичног 
поступка. 
Ц маркет  
Спорно: Једна од најспорнијих ситуација је била да се без потписивања проспекта фирме од 
генералног директора фирма не може појавити на берзи, а тадашњи директор Слободан 
Радуловић обилато је користио ту законску могућност, па се реално није знало колико фирма 
заиста вреди. На крају су бизнисмени Милан Беко и Мирослав Мишковић купили 75 одсто 
акција „Ц маркета” за око 53 милиона долара. Бивши мали власници „Ц маркета” су тврдили 
да су њихове акције 2001. процењене на 133.000 динара, а откупљене су по цени од 25.800. 
Резултати истраге: Нема основа за покретање кривичног поступка. 
Лука Београд  
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Спорно: Акционари ове фирме тврдили су да су због погрешно урађене процене вредности 
капитала „Луке” продали своје акције по девет евра уместо за 22,18 евра по једној деоници. Они 
су наводили да су оштећени за укупно 71,5 милиона евра, а држава за око 49,4 милиона динара. 
Резултати истраге: Потврђена оптужница против бившег министра привреде, директора 
Агенције за приватизацију, Центра за тржиште капитала при Агенцији, Акцијског фонда и 
Сектора за анализу, припрему и организацију продаје при Акцијском фонду због кривичног 
дела злоупотреба службеног положаја. Потврђена је оптужница и против генералног директора 
и финансијског директора Луке због кривичног дела одговорног лица. 
Шинвоз  
Спорно: Агенција за приватизацију је три године омогућавала купцу да кршењем закона и 
уговора намерно води фирму у стечај, иако јој је било познато да Небојша Ивковић није 
извршио инвестициону обавезу из уговора у купопродаји капитала. Тек после уласка у стечај, 
Агенција је 31. јануара 2008. године раскинула уговор. 
Резултати истраге: Подигнута оптужница против директора Акционарског друштва због 
кривичних дела злоупотреба овлашћења у привреди и проузроковања стечаја. Поступак 
завршен ослобађајућом пресудом. 
Трудбеник градња  
Спорно: То предузећа купила је фирма „Монтера”, која је било у власништву Драгана 
Копчалића, некадашњег председника београдског одбора ДС. Савет је указивао на пропусте 
Агенције за приватизацију и Министарства економије у контроли извршења уговора о продаји. 
Контрола Агенције потврдила је наводе Савета, али је Агенција одбила да раскине уговор. 
Резултати истраге: Нема основа за покретање кривичног поступка. 
ИП Просвета  
Спорно: Савет је утврдио да купац фирма “Медиа” не само да није извршио уговорне обавезе 
за које му је Агенција за приватизацију оставила више накнадних рокова него што је законом 
предвиђено, већ је у међувремену продао део имовине „Просвете” и новац задржао за себе. 
Агенција није предузела никакве кораке против купца. 
Резултати истраге: Након извршеног економско-финансијског вештачења и допуне, 
предмет је уступљен Вишем јавном тужилаштву у Београду које разматра прикупљену 
документацију и налазе вештака. 
Застава електро  
Спорно: Агенција за приватизацију направила пропусте приликом контроле извршења 
уговора о приватизацији који је закључен с Ранком Дејановићем, супругом министарке 
Славице Ђукић-Дејановић. Поред наводног кршења уговора у делу који се односи на обавезно 
инвестирање, документација указује и на ненаменско трошење средстава која је „Застави 
електро” одобрио Фонд за развој. 
Резултати истраге: Виши суд у Крагујевцу води поступак против сувласника, председника и 
члана Управног одбора, генералног директора и директора, као и директора другог правног 
лица због кривичног дела злоупотреба службеног положаја. По завршетку истраге списи су 
достављени Вишем јавном тужилаштву у Крагујевцу, које ће донети одлуку. 
Технохемија  
Спорно: Агенција за приватизацију је раскинула купопродајни уговор с купцем „Технохемије” 
и поред тога што је испунио све уговорне обавезе, измирио пет и по од укупно шест рата и 
инвестирао 60 милиона динара, што је двоструко више него што је уговором било предвиђено. 
Упркос томе Агенција је уговор раскинула. Савет је указао да се већи део некретнина 
„Технохемије” налази на локацији обухваћеној променама урбанистичког плана којима је 
промењена намена дела земљишта у Луци Београд. 
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Резултати истраге: Подигнута оптужница против директора Агенције за приватизацију, 
руководиоца Одељења правних послова за заступање Агенције и директора Центра за правне 
послове Агенције због кривично дела злоупотреба службеног положаја. 
Срболек  
Спорно: Комисија за хартије од вредности је утврдила да су предузећа Јовице Стефановића 
Нинија преузела контролу над “Срболеком”, иако нису дала понуду за преузимање акција и 
наложила му да прода акције или да поднесе понуду. Стефановић је формално извршио овај 
налог, али је задржао фактичку контролу над „Срболеком”. 
Резултати истраге: У току је предистражни поступак. 
Нуба  
Спорно: Издавање дозволе за изградњу оптичког кабла предузећу „Нуба инвест” од 
Министарства животне средине и просторног планирања обављено је, како се тврди, у 
незаконитој процедури супротно одредбама закона. Изостало је организовање поступка јавног 
надметања, а необично је да је тај посао пре свих других добило новоосновано предузеће које се 
пре овог посла није бавило телекомуникацијама, нити је имало лиценцу Ратела. 
Резултати истраге: Подигнута је оптужница против тадашњег министар просторног 
планирања, помоћника министар и директора ЈП “Путеви Србије”. У току је главни претрес. 
Дел-реал  
Спорно: Предузећу “Дел-реал” признато је право својине на земљишту у државној својини без 
обавезе плаћања накнаде. Реч је о 16 хектара земљишта на атрактивној локацији које је овим 
решењем поклоњено. 
Резултати истраге: Нема основе за покретање кривичног поступка. 
Вечерње новости  
Спорно: Сумња се на незаконит упис акционарског друштва НИП “Компанија Новости” у 
регистар Трговинског суда и за кршење закона у поступку преузимања акција током 2005. и 
2006. године. Савет тврди да последице тих незаконитости до данас нису отклоњене. 
Резултати истраге: У току је предистражни поступак. 
Азотара  
Спорно: Продата је за 13,1 милион евра конзорцијуму који чине литванске фирме “Арви” и 
“Санитекс” и београдски “Универзал холдинг”. Власнички конзорцијум је размонтирао погон 
“Карбамид 2”, највреднији део фабрике, и продао га руској компанији за 32,5 милиона евра. То 
је учињено без сагласности Агенције за приватизацију, упркос томе што је уговором прописано 
да се може продати само пет одсто вредности фирме. 
Резултати истраге: Подигнуте три оптужнице против 49 особа, и то министра због 
кривичног дела злоупотребе службеног положаја, као и директора, помоћника директора, 
финансијских директора, саветника, чланова УО и других због кривичног дела злоупотреба 
положаја одговорног лица. У току је главни претрес. 
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Вулин о минималцу: Сви сагласни о повећању, питање коликом 
Извор:Бета  

 

Колегијум Социјално-економског савета Србије ће размотрити ставове синдиката и 
послодаваца о повећењу минималне цене рада која већ две године износи 121 динар по радном 
сату.  
"Чућемо још једном аргументе свих страна, и надам се да ћемо заказати седницу Социјално-
економског савета како бисмо донели нову минималну цену рада", рекао је новинарима у 
Београду министар за рад, запошљавање борачка и социјална питања Србије Александар 
Вулин. 
Министар је додао и да су се све стране у преговорима сложиле о повећењу, али да је неизвесно 
колико ће оно износити. 
"Сви се слажемо да ће до повећања доћи и то је велики напредак у односу на неко раније време, 
а колико ће то повећање бити, одлучиће Социјално-економски савет", рекао је Вулин. 
Представници послодаваца и синдиката јуче нису постигли договор о најнижој цени рада која 
би, по послодавцима, требало да буде 125 до 127 динара, док синдикати од раније траже 135 
динара по радном сату. 
Министар за рад је изразио задовљство одлуком Одбора извршних директора ММФ-а о 
успешном завршетку четврте и пете ревизије аранжмана са Србијом.  
"Морам да кажем да став ММФ и није могао да буде другачији јер економски показатељи су 
јасни, политика Владе Србије је била јасна и све што смо обећали смо и спровели", рекао је 
Вулин новинарима у Београду.  
Он је оценио и да актуелна одлука ММФ показује да је Србија озбиљна и одговорна земља.  
"Показали смо да смо озбиљна и одговорна земља с којом када се нешто договори то се и 
спроведе... Некада је то политички скупо, некада је то тешко, а Влада Србије држи своју реч и 
спроводи оно што је договорено", рекао је Вулин.  
 

Директор НСЗ: 174 хиљаде људи заиста добило посао 
Извор: Н1  

 

Дилему о томе да ли је број незапослених у Србији мањи за 174 хиљаде, како показују подаци за 
првих осам месеци ове године, резултат нових отворених радних места или неких других 
разлога, за Инфобиз је разјаснио директор Националне службе за запошљавање, Зоран 
Мартиновић. 
Како каже, најтраженији су били послови у прерађивачкој индустрији, трговини, услужном 
сектору. Од програма које нуде ове године веће је интереосвање за самозапошљавање, а 
најтеже посао налазе особе преко 50 година.  
На питање да ли је тачно да се број незапослених на евиденцији НСЗ смањио зато што су многи 
радно способни отишли у иностранство, скинути са листе незапослених, јер се нису 
благовремено пријавили, или су отишли у пензију, Мартиновић каже да је свих 174 хиљаде 
особа заиста добило посао. 
"Они су били незапослени, а сада су пријављени у базу обавезног социјалног осугурања, јер су 
потписали уговоре о раду на одређено или неодређено време. Незнатно се повећала и стопа 
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неформалне запослености, дакле и даље имамо известан број оних који раде у сивој зони, јер ту 
доминирају сезонски послови. Дакле, у тих 174 хиљаде оних који су се запослили, не улазе и 
они који су скинути са евиденције незапослених из неких других разлога", каже Мартиновић. 
Коментаришући критике да је мали број незапослених којима је Национална служба за 
запошљавање помогла у налажењу посла, Мартиновић наводи да је од 174 хиљаде запослених у 
првих осам месеци 2016. године, 45 хиљада нашло посао захваљујћи директним посредовањем 
између послодаваца и НСЗ. 
Подстицајима, које НСЗ даје послодавцима, запослено је око 17 хиљада грађана, рекао је 
Мартиновић. Остали су се запослили захваљујћи неким облицима посредовања, преко 60 
приватних агенција за запошљавање или самостално. 
 

Привредни раст Србије изнад очекивања, али има још посла 
Извор: Н1 инфо  

 

Док трају регионалне политичке несугласице, међународне финансијске институције 
позитивно оцењују помаке у српској економији. ММФ је усвојио четврту и пету ревизију 
аранжмана са Србијом. И Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) позитивно оцењује 
досадашње реформе. Ипак, обе институције поручују да на пољу екононнских реформи, има 
још посла. 
Вести о потврди ревизије, премијер Александар Вучић је пропратио извештајем стања 
у државној каси. Суфицит у буџету на крају августа износио је 31,8 милијарди динара, што је 
115 милијарди динара бољи резултат од предвиђеног. Уз то, јавни дуг неће прећи, тврди 
премијер, 73 одсто Бруто домаћег производа. 
Иако је рекао да ће крајем године, кад на наплату стигну велики издаци вишак прећи у 
дефицит, најавио је да ће и грађани осетити корист бољег стања у буџету. И то за два месеца. 
“А сад следи повећање плата у јавном сектору, поред повећања плата у приватном. Сад следе 
награде, и повећање и пензионерима, и сви ће људи полако али сигурно моћи да осећају 
бољитак. Али ће моћи да осећају то кад нам финансија јавне буду на чврстим ногама. Да нисмо 
урадили тешке реформе, да нисмо урадили потезе које нисте волели да видите, то не бисмо 
имали”, каже Вучић. 
Колико је тренутно стање одрживо? ММФ је саопштио да је привредни опоравак Србије 
превазишао очекивања, али да је потребно до краја сповести реформе и реструктурирање, 
посебно државних предузећа. 
"Српски привредни опоравак превазишао је очекивања, подржан напорима за јачање јавних 
финансија, напредовањем структурних реформи и побољшањем поверења инвеститора. Ипак, 
и даље постоје рањивости попут високог јавног дуга, дуготрајних структурних изазова, као и 
екстерних несигурности”, поручује ММФ. 
И председник ЕБРД-а Сума Чаркабарти на крају посете Србији каже за Н1 да предстоје даље 
реформе јавних предузећа. ЕБРД се залаже за приватизацију. Такође, каже да је неопходна јача 
регионална сарадња. Не мисли да су тренутне политичке несугласице у региону, дугорочни 
проблем. 
“Рекао бих да су вести последњих дана узнемирујуће. Али не мислим да ће померити Србију, 
или друге са дугорочног циља. Морају да се носе са тиме да није све у реду са односима, али 
знам и да је ова генерација лидера у региону, значајно другачија од њихових претходника. Сви 
се труде да остану на траси дугорочног пута који је чланство у ЕУ и економски развој”, оцењује 
Чаркабарти. 
Први корак у реструктурирању било је повећање цене струје. У наредном периоду, из Владе 
најављују и отпуштања вишкова радника. 
 

http://rs.n1info.com/a189687/Biznis/Vucic-Srbija-medju-pet-zemalja-Evrope-sa-suficitom-budzeta.html
http://rs.n1info.com/a189687/Biznis/Vucic-Srbija-medju-pet-zemalja-Evrope-sa-suficitom-budzeta.html
http://rs.n1info.com/a189661/Biznis/NBS-MMF-ocenio-da-je-srpska-ekonomija-prevazisli-ocekivanja.html
http://rs.n1info.com/a189661/Biznis/NBS-MMF-ocenio-da-je-srpska-ekonomija-prevazisli-ocekivanja.html
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Како је створена армија технолошких вишкова у просвети? 
Аутор: Данас 
 
О рационализацији у образовању говори се већ годинама, али се број технолошких вишкова у 
школама не смањује. 
Рок објављивања листа вишкова, 15. август, пробијен је одавно, па синдикати али и 
министарство просвете баратају само проценом да их у Србији има око 9.000. Реч је о 
људима са непуном нормом часова, док је без иједног часа између 100 и 120 запослених, 
који примају пуну плату, а не раде ништа. 
Зашто се број технолошких вишкова не смањује, упркос томе што су се синдикати изборили да 
се овај проблем решава преузимањем, из тих удружења поручују да проблем праве директори 
школа и бела куга. 
"Први проблем је депопулација. За последњих 20 година близу 300.000 ученика није ушло у 
систем, јер нису ни рођени. Други разлог је што је закон из 2009. дозволио да на једно радно 
место, по процени директора школа, може да буде примљено више људи. Тако сте имали 
случајеве да се 100 одсто норме дели на троје или четворо запослених. Јер директори 
рачунају да ако на једном радном месту имају једног запосленог,имаће само 
један глас, а ако их на то место запсоле више, имаће и више гласова", каже Јасна 
Јанковић, председница Уније синдиката просветних радника Србије. 
Ни обавеза да директори школа на слободна радна места збрину технолошке вишкове, па тек 
онда расписују конкурсе за пријем у радни однос на одређено време, није решила проблем. 
Синдикати су прошле године месецима упозоравали да поједини директори крију радна 
места, слали доказе за то, али реакција надлежних је изостала. 
Други проблем, на који указује Слободан Брајковић, председник Синдиката радника у 
просвети Србије је чињеница да директор може да бира кога ће са листе вишкова да ангажује. 
Тако кроз школу продефилује неколико "неподобних", директор чека да их збрине нека друга 
школа, што њему отвара простор да у систем уведе новозапослене на одређено време. 
"Ако погледате публикације као што су "Послови" или слично видећете велики број конкурса 
за пријем професора на одређено. Директори школа не преузимају на адекватан начин 
вишкове и то је разлог зашто се њихов број стално одржава, а можда и повећава", сматра 
Томислав Живановић из ГСПРС Независност. 
Он додаје да је добро што је прошле године листа потреба и вишкова била јавна и нада се да ће 
то бити настављено, али не верује обећањима новог министра просвете Младена Шарчевића да 
ће овај проблем ускоро бити решен. 
"Ако имате исте начелника школских управа, исте директоре и инспекцију, не 
видим како ишта може да се поправи и промени", каже он. 
Поред овог, просветари се још муче да колегама који су старији од 65 године и противно закону 
и даље запослени, јер, како кажу, то представља још један проблем више за запослење нових 
кадрова. Једина нада остаје скора измена Закона о основама система образовања и васпитања, 
који би требао да реши овај, али и остале проблеме у просвети. 
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Ко има власт ради шта хоће  
Пише:Гордана Божић 
 
Протести због страначког кадровања 

 Доласком напредњака на власт запослено је више десетина људи, многи са сумњивим 
дипломама, и сви су углавном распоређени на високо позиционирана радна места. Све наше 
примедбе су одбачене са образложењем да то није посао синдиката, каже Бранко Гојковић, 
председник синдикалне организације у електропривредној фирми „Центар” у Крагујевцу  
Мада је партијско запошљавање доста дуго присутно у јавном сектору, синдикати или не 
реагују на такве злоупотребе политичке моћи, или – ако то већ чине – реагују врло млако, што 
ће рећи тек реда ради.   
Није непознаница да су јавна комунална предузећа – наравно и она у у Крагујевцу - плен за 
намиривање страначких интереса и да су напримали толико људи да су појединима радна 
места у ходницима. Покушаји да о томе поразговарамо са председником синдиката комуналаца 
Бранком Петрашиновићем пропали су на самом почетку: господин, једноставно,  није нашао за 
сходно да одговори на телефонски позив новинара, а камоли да говори о овој теми. (Подсећања 
ради, то је онај исти синдикални руководилац који је посредством ове исте редакције „тврдо” 
заговарао поприличне отпремнине за овдашње комуналце и још којешта зарад „угрожених” 
интереса оних који су можда могли да се нађу на списку прекобројних у јавном сектору. Али, то 
је нека сасвим друга тема).  
Протести због страначког кадровања   
 За разлику од Петрашиновића, наишли смо на широм отворена врата у Синдикату 
Електропривреде Србије, синдикалној организацији „Центар” Крагујевац, где смо добили 
конкретне одговоре на питања о томе како се протеклих година партијски кадровало у овој 
фирми. 
Ово јавно предузеће, иначе, слови за један од примера где су удомљени бројни страначки 
„стручњаци”, а у последњем случају - када су из СНС најавили постављање својих људи на 
руководеће функције - овај синдикат је организовао протест, а потом је његова делегација 
отишла у страначке просторије крагујевачке испоставе СНС и уручила писмо у коме наводи да 
такво кадровање није у интересу фирме и да је овај синдикат против такве политике.          
Председник Синдиката „Центар” Крагујевац Бранко Гојковић каже да њихово противљење није 
имало никаквог ефекта. Завршило се на томе да их је други човек напредњака у Крагујевцу 
Горан Ковачевић уверавао да странка има способне кадрове и решења за све њихове проблеме, 
а потом је на место директора дошла Сања Туцаковић, која никада није радила у 
електропривреди (дошла из приватног „Таково осигурања” тада у ликвидацији, прим. аутора), 
а за саветника је постављен тај исти Горан Ковачевић, такође, без искуства у овом послу.   
- Код нас је увек било партијског запошљавања. Памтим време када су масовно примани 
чланови ЈУЛ и СПС. Сада је притисак из СПС слабији, али га још има. Доласком Српске 
напредне странке на власт запослено је више десетина људи, међу којима су многи донели 
дипломе у чију се валидност може сумњати, али су сви углавном распоређени на високо 
позиционирана радна места. Разговарали смо и са новим руководством о таквој политици 
запошљавања, наводили смо примере људи који су непотребно запослени и стављали акценат 
на то да треба упослити младе, стручне кадрове, а не оне пред пензијом, али све наше примедбе 
су одбачене са образложењем да то није посао синдиката, каже Гојковић.  
Он напомиње да су још пре три године покушали да наметну тему партијског запошљавања, 
али им то није успело. Тек пре годину дана почело је конкретније да се говори о томе, када се 
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увидело да такво запошљавање повређује процес рада, чак је дошло до конфликата синдиката 
са генералним директором. 
Синдикат се више ништа и не пита у вез са тим, тврди Гојковић. Ова партија је добила 
поверење гласача на изборима и могу да доводе кога год хоће и кад год хоће. У овом синдикату 
се расправљало и како се понашати у таквим случајевима и одлучено је да свакога ко добије 
статус стално запосленог треба прихватити као колегу, а понуђено им је и да постану чланови 
синдиката.      
Мада је и синдикално руководство „Застава оружја” почетком ове године упутило саопштење 
директору у коме се противе прекомерном запошљавању, а председник Драган Илић је тада за 
„Крагујевачке” изјавио да се заправо „противе томе да она постане предмет посматрања, као 
што су то јавна предузећа, као што је локална самоуправа, где су се збрињавали политички 
кадрови, где се није гледало ни образовање, ни потребне квалификације”, сада су „спустили 
лопту”. Уместо партијско, користе се термини  прекомерно и нетранспарентно запошљавање, 
док се у партијско запошљавање само „сумња“. 
- Ми смо указали на прекомерно запошљавање које није засновано на економској 
оправданости и усклађености броја радника са обимом планиране производње. Указивали смо 
на нетранспарентан одабир кадрова, без сарадње са Националном службом за запошљавање, 
без одговарајућих критеријума, по принципима личног одабира директора фабрике, због чега 
се може посумњати да је било и партијског запошљавања, каже после годишњих одмора Илић 
за „Крагујевачке”.   
     
(Не)моћ синдиката  
У синдикалним централама челници углавном генерализују проблем партијског запошљавања. 
Сви који су дали изјаве за ове новине листом се слажу да партијско запошљавање постоји, али 
наводе да мало знају или нису обавештени о конкретним примерима. Тако, на пример, 
координатор у Заједници Синдиката Србије Славољуб Ђоковић потврђује да је партијског 
запошљавања увек било, али „не може да се сети”, у ствари „није чуо конкретно” кога је 
актуелна странка на власти запослила. Тога је највише у јавним комуналним предузећима, 
тврди Ђоковић, а почињало са тако што је свака партија доласком на власт постављала своје 
директоре, а после су они доводили своје људе. 
Он признаје да је замро рад синдиката откако су угашена државна предузећа, а тамо где их има 
њихов утицај је све слабији.   
 
 И његов колега из Савеза самосталног синдиката Југослав Ристић  стоји на становишту да 
постоји партијско запошљавање и то је у протеклој деценији – оцењује - био једини начин да се 
дође до посла. Каже да ово посебно може да се анализира на примеру Крагујевца где је 
екстремно много људи запослено у јавном сектору и где је практично дошло до драстичне 
промене структуре запослених у корист администрације. Наш саговорник ову тврдњу 
поткрепљује чињеницом да је 1989. године било 65 хиљада запослених у граду, при чему више 
од 40 хиљада у индустрији, док је данас мање од 40 хиљада запослених, а од тога броја шест 
хиљада њих ради у индустрији.   
Проблем партијског запошљавања нарочито је постао изражен после 2000. године, од када 
више није било важно који је посао у питању, него једино да се уђе у државну службу.  
На питање да ли се неко од радника некада жалио синдикату због начина на који се 
запошљавају нови људи, наш саговорник тврди да за оне који су у радном односу тако нешто 
није разлог за негодовање.  
 
- Радници се обично не жале када запошљавају друге, јер много њих је и пре тога запослено на 
исти начин. Тек када дође до проблема са исплатом зарада или проглашавањем технолошких 
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вишкова, дигну глас и кажу ко је, како и када запослен, а и тада то чине веома уплашено. 
Заправо оно што карактерише раднике данас је велика застрашеност. Они не смеју да се 
побуне, јер се боје да ће бити шиканирани или да ће изгубити посао, објашњава председник 
Самосталног синдиката.     
И Дејан Ђокановић из УГС „Независност” потврђује причу о партијском запошљавању, 
наводећи пример овдашње локалне самоуправе. Пре десет година, каже, било је око 450 
запослених, а сада их званично има 650. Партије на власти запошљавају своје кадрове, који су 
често нестручни и немају адекватно образовање. Ђокановић се сетио и двојице својих колега из 
„Аутосаобраћаја” који су се –како сумња – по партијском основу запослили као возачи у 
„Чистоћи” после пропасти матичне фирме.    
- Овај начин запошљавања довео је до негативне селекције и нестручности, због чега сви имамо 
проблем, што је нарочито изражено у јавним комуналним предузећима. Иде се до тога да ти 
квази стручњаци не умеју ни обично решење да направе, а њиховим директорима сам морао да 
објашњавам шта је синдикат и чему служи, објашњава Ђокановић. 
Уместо закључка, наведимо став др Дарка Маринковића, политиколог са Института за 
политичке студије, изреченог за „Крагујевачке новине“. 
- Друштвена моћ синдиката је мала и бележи стални пад. То потврђују и бројна истраживања 
укупног и радничког јавног мњења, која говоре  да је степен поверења у синдикате и њихове 
лидере готово симболичан, а проценат чланова свих синдиката у односу на број запослених се 
креће испод 25 посто. 
Уверен сам да се један од разлога дуготрајне кризе и њених социјалних и економских 
последица налази у чињеници да су синдикати слаби, подељени и сукобљени, односно да је 
друштвена моћ синдиката далеко испод захтева друштвених околности. Други проблем је што 
бирократизовани синдикални лидери често иду линијом мањег отпора, једноставно слегну 
раменима и окрећу се синдикатима у јавном сектору, а баш ту је политичко запошљавање 
најизраженије.   
ПОСЛЕДИЦЕ ПОЛИТИЧКОГ ЗАПОШЉАВАЊА  
Искуства и штете  
 Више од милион чланова политичких партија, с једне стране, и мање од 750.000 чланова 
синдиката, с друге, илуструје где се данас у Србији траже радничка права и остварује право на 
рад. Вишегодишња искуства јасно показују да се чланство у партији највише исплати. 
Државне иституције су свесне партијског запошљавања и негативних последица у јавном 
сектору, показало је скорашње истраживање о економским ефектима кадровске политике у 
јавном сектору. Директна штета због стања у ком се налазе јавна предузећа и јавна управа је 
последњих година износила око шест одсто бруто друштвеног сектора годишње. Другим 
речима, политичко запошљавање „појело је“ око 1,9 милијарди евра.  
Бранко Гојковић: Пре годину дана почело је конкретније да се говори о партијском 
запошљавању, када се увидело да оно повређује процес рада, чак је дошло и до конфликта 
синдиката са генералним директором  
Југослав Ристић: Тек када дође до проблема са исплатом зарада или проглашавањем 
технолошких вишкова, неки радници дигну глас ко је, како и када запослен, а и тада то чине 
веома уплашено  
Славољуб Ђоковић: Почињало са тако што је свака партија доласком на власт постављала своје 
директоре, а онда су они доводили своје људе.  
Дејан Ђокановић: Партијско запошљавање довело је до негативне селекције кадрова и 
нестручности, што је нарочито изражено у јавним комуналним предузећима.  
 


