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Армија од 7.000 хонорарних лекара 
Аутор: Оливера Поповић 

 

Стални посао у приватном сектору има 4.223 лекара, а још око 7.000 њих су ангажовани на 

допунском раду или као консултанти 

„Када држава буде стекла јасан увид у капацитете, опрему, врсту прегледа и број запослених у 
приватном сектору, биће отворен дијалог на који начин приватници могу бити интегрисати у 
постојећи здравствени систем”, поручио је 26. септембра 2014. године министар Златибор 
Лончар, отварајући скупштину Асоцијације приватних здравствених установа и приватних 
пракси Србије. 
Иако су многи коментарисали да је тај циљ „немогућа мисија”, данас, две године касније, ипак 
смо за корак ближи дану када ће нам за преглед у приватној ординацији бити потребна само 
здравствена књижица. 
Дејана Ранковић, директорка поменуте асоцијације, открива за „Политику” да је услов у вези са 
комплетирањем „картона” српског приватног здравства готово у потпуности испуњен. 
Признаје да је то био прилично сложен посао, с обзиром на разуђеност евиденција приватних 
здравствених установа и привредних пракси. Неке од њих се региструју у трговинским 
судовима, а друге у Агенцији за привредне регистре, па је било тешко утврдити и њихов број, а 
самим тим и укупне могућности. Податке о приватницима имају и Лекарска комора, и 
инспекције Министарства здравља и АПР, али су сви они међусобно неусаглашени. 
 

Светска банка: Вода у Србији мора да поскупи 
Извор:Танјуг 

 

У Србији би до краја године требало да буде усвојена Стратегија за управљање водама до 2034. 

која предвиђа улагање од чак 8,5 милијарди евра у том периоду, али и достизање економске 

цене воде од 1,35 евра по метру кубном, речено је у Привредној комори Србије. 

Представници Светске банке су истакли да је цена воде у Србији социјална, због чега се 
недовољно улаже у водоснабдевање и каналисање воде, за шта би годишње било неопходно 
издвојити најмање 200 до 300 милиона евра. 
У Србији се сада издваја, на републичком и локалном нивоу, између 100 и 150 милиона евра. 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде, 
ПКС и СБ, организовали су стручни скуп на којем су представљени нацрти уредби у области 
водних услуга у Србији. 
То су Нацрт уредбе о утврђивању методологије за обрачун цене снабдевања водом за пиће 
системом јавног водовода и цене сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода 
системом јавне канализације и Нацрт уредбе о утврђивању критеријума за одређивање 
референтне цене воде. 
Стручњак Института за водопривреду „Јарослав Черни” Слађана Милојковић рекла је за Танјуг 
да би те уредбе требало да буду усвојене крајем 2016. или почетком 2017. године. „Предвиђено 
је да се економска цена воде од 1,35 евра по метру кубном достигне у периоду од пет до шест 
година након усвајања стратегије. То поскупљење ће бити сукцесивно и неће свуда бити исто, 
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већ је реч о просеку. То морамо да урадимо како бисмо обезбедили квалитетну воду будућим 
генерацијама”, нагласила је Милојковићева. 
Она каже да је ситуација у Србији у области комуналних делатности, водоснабдевања и 
каналисања врло шаролика и да су у појединим општинама или комуналним предузећима цене 
воде за пиће за становништво два до три пута ниже у односу на цене које плаћа привреда за 
исту услугу. „Имамо ситуацију да су цене за каналисање или сакупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадних вода два до четири пута ниже од цене водоснабдевања. Колика ће 
бити цена и зашто су толико велике разлике – зависи од комуналног предузећа, али и од 
капацитета саме општине. Нажалост, у већини општина је цена воде јако ниска и много 
општина мора из својих буџета да издваја одређени део средстава за текуће инвестиционо 
одржавање”, рекла је Милојковићева. 
Представник Светске банке Дејвид Мишод рекао је да је вода у Србији доброг квалитета, али да 
има социјалну цену, због чега се не улаже довољно у инфраструктуру, као и да треба још доста 
да се ради на изграђивању погона за прераду отпадних вода. 
Он каже да је СБ анализирала више од 400 комуналних предузећа у подунавском сливу и да је у 
комуналним предузећима за водоснабдевање у Србији примећено, на пример, да имају много 
више запослених него што је то случај у ЕУ. „Такође, Србија није најсиромашнија у региону, а 
има једну од најнижих цена воде”, рекао је Мишод додајући да се Суботица највише 
приближила економској цени, али и да тамо трошак за воду износи свега два одсто прихода 
домаћинства. 
Он је рекао да се у ЕУ много више новца улаже у ту област и да је препорука ОЕЦД-а да то буде 
0,5 до један одсто БДП-а, док у Србији то износи 0,2 или 0,3 одсто. „Око 200 до 300 милиона 
евра треба да инвестирате ако желите да испуните захтеве ЕУ”, нагласио је Мишод – преноси 
Танјуг. 
 

Штрајкачи завили славине, Смедеревска Паланка без воде 
Аутор: Оливера Милошевић 

 

Смедеревска Паланка -  Радници „Водовода” у Смедеревској Паланци „одмрзли” су данас 

штрајк и заврнули славине, оставивши око 24.000 хиљаде корисника без воде. У међувремену, 

дирекцији „Водовода” искључено је снабдевање електричном енергијом због дуга од 4,5 

милиона динара, што је  каже Александар Бошњаковић из Асоцијације слободних и 

независних синдиката (АСНС) Водовода прелило кап у препуној чаши незадовољства. 

- Ми смо 19. августа „замрзли” штрајк јер нам је обећано да ће до краја месеца бити исплаћен 
други део зарада, превоз, и да ће нам бити оверене здравствене књижице. Од тога смо добили 
само део плате. Скупштина општине се два пута састала и није донела минимум процеса рада, 
што је по закону у обавези. Сада нам је и струја искључена, не можемо да функционишемо. Жао 
нам је због грађана, због њих смо овако дуго оклевали, али више не можемо - каже 
Бошњаковић. 
Уколико се до вечерас не постигне договор, прети опасност да пумпе за воду повуку ваздух, што 
би довело до хаварије на постројењима са далекосежним последицама, па Смедеревска 
Паланка не би имати воду минимално 20 дана. 
Први човек општине Петар Милић тврди да су штрајкачи противзаконито прекинули 
водоснабдевање, а ако то доведе до хаварије најављује кривичне пријаве.Тврди да је општина 
почела да испуњава договор, те да су радницима „Водовода” исплаћене зараде, а данас се 
уплаћује превоз и део доприноса за здравствено осигурање. 
- Цео град је талац једне групице људи. Искрено се надам да ће преовладати разум. Минимум 
процеса рада нисмо донели, јер је опозиција опструирала рад Скупштине и ја ту видим тесну 
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везу са догађањима у „Водоводу”. Директор „Водовода” данас ће наложити да се вода пусти, а ја 
сам контактирао ЕПС и чекам одлуку око прикључења струје. Видећемо шта ће се десити – 
наводи Милић за Политику. 
 

 

 

 
 

Бизнис воли брзу зараду  
Аутори:Д. И. К. - С. Б.  

 

У Србији се највише оснивају услужне компаније, као и радње, док је производних свега шест 
одсто. Улагања у производњу исплаћују се после неколико година 
ТРГОВИНА, превоз, ресторани, фризерски и козметички салони, програмирање... То су 
најзаступљеније делатности међу новооснованим фирмама и предузетничким радњама. Ако се 
изузме градња станова, међу новајлијама у бизнису произвођача нема ни за лека. Редослед је 
сличан и међу онима који се повлаче са пословне сцене. Иако настају и нестају попут 
"печурака", услужне фирме и трговине одавно господаре српском привредом у којој послује 
једва око шест до седам одсто производних предузећа. 
У првој половини 2016. године основана је 4.341 фирма, 122 више него у истом периоду лане. 
Истовремено их је угашено 1.018. У посао је ушло и 18.299 предузетника, око 3.500 више него у 
првих шест месеци 2015. године. Ове године је из евиденције Агенције за привредне регистре 
избрисано њих 10.619. 
- На сваких 16 или 17 услужних фирми дође по једно производно предузеће - објашњава 
Драгољуб Рајић из Мреже за пословну подршку. - Произвођачи морају да улажу далеко више у 
свој посао. Да би отплатили почетно улагање, морају да раде најмање четири године. Услужна 
фирма може да буде у плусу већ после неколико месеци. С друге стране, производне компаније 
покрећу оснивање мањих услужних. 
Не тако велико почетно улагање било је и пресудно за одлуку Марка Глишовића и Стефана 
Стевановића из Крагујевца да оснују фирму "Брзи трчко". Уместо слике са летовања, ова два 
деветнаестогодишњака су на крају овог лета делили флајере свог предузећа. 
- Из здравствених разлога нисмо отишли на летовање и решили смо да прикупљени новац 
уложимо у покретање посла - објашњава Марко Глишовић. - Размишљали смо о услужној 
делатности. Помагаћемо људима, доносити храну, намирнице, заливаћемо цвеће. Видели смо 
да такви сервиси постоје у већим градовима. Нама за посао треба само аутомобил и новац за 
порезе. Од родитеља смо добили аутомобиле, а од новца за море ћемо моћи да покријемо 
дажбине.  
С друге стране, свака нова машина компанију "Мита" из Лесковца кошта и више од 100.000 
евра. Они већ три деценије производе трпезаријске столове и столице. 
- Наше машине су заиста скупе, дигитална ЦНЦ кошта више од 100.000 евра - каже Братислав 
Стевановић, заменик директора.  
- То значи кредит на најмање три године. Алат мора да се обнавља. Када набављате опрему, 
морате да се задужите. Сада су камате око четири одсто. С друге стране, наша маржа је око 20 
одсто и од тога треба све да финансирамо.  
У ИНДУСТРИЈИ ВРЕДНА ИМОВИНА 
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РАЗЛИКА у инвестицијама на крају доводи и до разлике у имовини. Тако, према финансијским 
извештајима, највећом имовином располаже прерађивачка индустрија - 2.600 милијарди 
динара. Насупрот њима је имовина оних који пружају услуге смештаја и исхране. Иметак им је 
мањи од 200 милијарди динара. Није занемарљива имовина трговаца - врти се око 2.100 
милијарди динара. Угоститељима за длаку бежи сектор снабдевања водом. Располажу 
имовином вредном мало више од 200 милијарди динара. 
 

 

Буде се "сингерице" у Нишу  
Аутор:Д. Алихоџић 

 

Текстилна индустрија на југу Србије помакла се с мртве тачке и бележи највећи раст 
производње. После дугогогодишњег таворења у проблемима, статистика показује раст од 150 
одсто 
УТИХНУЛЕ "сингерице" на југу Србије полако се буде. Статистички подаци показују раст од 
150 одсто у индустрији текстила у нишком округу. Ипак, то је само привид, јер је претходних 
година ова област таворила у нерешивим проблемима. Зато су и најситнији кораци сада 
џиновски. Оволики нишки скок производње раван је расту од два одсто у развијеним земљама. 
А ниске плате шваља, лоши услови рада и мало обучених радника додатно отежавају ситуацију 
у текстилној индустрији. 
Сада за машинама седи тек трећина шваља које су шиле пре две деценије. Највише радне снаге 
упошљавају Немци ("Грамер") и Италијани ("Бенетон"). Осим предива, у нишком крају некада 
су биле заступљене све области текстила, а сада се углавном производе лака конфекција, 
трикотажа, нешто веша и галантерија. 
- Подаци су охрабрујући за све, али морамо бити свесни да то није ни трећина онога што се 
некада производило - каже Велизар Тасић, из Привредне коморе која прати кретања на 
територији не само Нишавског, него и Топличког и Пиротског округа. - Добро је што је тај раст 
стабилан и редован и што има наговешатаја да ће и даље расти. Издвојило се десетак 
компанија које упошљавају од стотинак до хиљаду и по радника. Оне углавном раде лон 
послове, чак 80 одсто, и тек мало за домаће тржиште. 
Необично је да просек у текстилној индустрији подиже аутомобилска индустрија, односно 
фабрика "Грамер" у Алексинцу која производи аутомобилске навлаке. Упошљава 1.600 
радника и, према речима Александра Поповића, свакодневно произведе 75.000 производа. 
ЛИСТА ТЕКСТИЛАЦА У "Бенетону", некадашњем "Нитексу", званично ради 1.400 радника, 

а у ствари је у питању 11 коопераната који раде под окриљем овог италијанског бренда. 

Солидно послују домаћи "Монтобене" и "Мануфактура Еуропа", трикотажа "Еди" и "Реди груп", 

који производи дечју гардеробу. У Сврљигу боје текстилне индустрије бране "Каспер" и 

"Давид", а донедавно и "Камелеон", који је, наводно због "лоше пословне климе", преселио 

производњу у Књажевац. У Бабушници традиционално производе веш за словеначку "Лисцу", 

у Прокупљу ради Филцара, а у Димитровграду "Интертекст", грчка фирма са седиштем у 

Софији. 

- Од почетка године наш раст производње је од пет до шест одсто месечно, тако да можемо 
бити задовољни. Радимо за најпознатије аутомобилске компаније - каже Поповић, који, с друге 
стране, избегава да изнесе податак о томе колике су плате запослених. 
Текстилни радници зарађују од 25.000 до 30.000 динара, што је и за стандард на југу Србије 
премало. Услови рада у овој грани индустрије, у којој углавном раде жене, некада су на 
граници издржљивости. 
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- Газде не штеде новац када треба да поставе видео-надзор, али су зато веома шкрти када треба 
побољшати вентилацију и хлађење. Ради се с паром на високим температурама, заиста на 
граници издржљивости - каже нам једна текстилна радница. 
У Привредној комори такође истичу да постоји проблем кадрова, али да се послодавци 
"сналазе", јер је велика незапосленост. Истичу да су они који су некада радили у текстилу већ 
при крају радног века, а да се млади тешко, осим у крајњој нужди, одлучују за овај посао. И 
поред тих недостатака, у малим срединама попут Димитровграда, Бабушнице, Сврљига или 
Прокупља, ови погони много значе, јер су често једини који редовно исплаћују плате.  
 

Фискални савет: Резултати зависе од сређивања јавних и државних 

предузећа  
Извор:Бета  

 

Фискални савет оценио је да су фискална кретања у првих седам месеци изузетно повољна, а да 
одрживост тих резултата зависи од решавања проблема јавних и завршетка приватизације 
државних предузећа 
Фискални савет оценио је данас да су фискална кретања у Србији у првих седам месеци 
изузетно повољна, због чега би укупан дефицит у овој години могао да износи око два одсто 
БДП-а, а да одрживост тих резултата зависи од решавања проблема јавних и завршетка 
приватизације државних предузећа, са чиме се касни се и у 2016. години. 
"Упола мањи фискални дефицит у односу на план резултат је изузетно великог раста 
наплаћених прихода, који ће више него надоместити изостанак свих планираних уштеда на 
расходима", наводи се у месечном извештају Фискалног савета. 
Савет процењује да би укупни приходи буџета у 2016. могли бити остварени у износу који је за 
чак 110 милијарди динара (2,7 одсто БДП-а) већи у односу на план, док на расходној страни 
буџета очекују пробијање годишњег плана за око 25 милијарди динара, уз битну промену 
структуре државне потрошње. 
"Добро је то што преко половине прекомерног извршења расхода потиче од економски 
пожељног убрзања извршења јавних инвестиција, тако да се може рећи да су јавни расходи у 
овој години начелно под контролом", наводи Фискални савет. 
Додају и да неке од главних мера Владе за структурно умањење расхода државе у 2016. години 
(а тиме и фискалног дефицита) нису дале очекиване резултате, а то се превасходно односи на 
рационализацију броја запослених у општој држави. 
Кад се из фискалних кретања искључе привремени чиниоци, Фискални савет процењује да би 
дефицит у 2016. био око 2,5 одсто БДП-а, што је, како наводе, права мера дефицита с којим се 
улази у следећу годину. 
Очекивани ниво дефицита у 2016. години, како се додаје, довољан је да се заустави раст учешћа 
јавног дуга у БДП-у, чиме се отклања непосредна опасност од избијања кризе јавног дуга. 
Према њиховој оцени, охрабрујући фискални резултати у 2016. нису довољан разлог да се 
прерано одустане од штедње и одговорне фискалне политике. 
Фискални савет сматра да је неопходно и у наредним годинама наставити с фискалном 
консолидацијом и даљим умањивањем дефицита све док се јавни дуг довољно не умањи и 
удаљи од „опасне зоне“, али и напокон отпочети најављиване одлучне реформе јавних 
предузећа, уз решавање судбине преосталих државних предузећа у процесу приватизације. 
Иако су текућа фискална кретања знатно повољнија од очекиваних, оцењују да још увек нису 
отклоњени највећи ризици по домаће јавне финансије – нереформисана јавна и државна 
предузећа (ЕПС, РТБ Бор, Србијагас и друга). 
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"Упозоравамо да би њихови огромни дугови и лоше пословање могли и у будућности опет 
пасти на терет грађана и снажно повећати јавни дуг, што би практично поништило досадашње 
резултате фискалне консолидације", наводи Фисклани савет. 
Како наводе, досадашњи учинак у решавању статуса предузећа у приватизацији може се у 
најбољем случају оценити као половичан, при чему овај процес и у 2016. иде спорије него што 
је планирано. 
"Упркос знатном помаку у решавању статуса предузећа у приватизацији који је остварен током 
2015. године, на коначно решење (приватизација или стечај) још увек чека 200 предузећа" 
наводи Фисклани савет и додаје да у предузећима с нерешеним статусом још увек ради око 
45.000 радника, што јасно показује да до сада није решена ни половина проблема. 
Нагласили су и да да би се превисоки јавни дуг умањио на одржив ниво потребно је трајно 
оборити дефицит опште државе на испод 0,5 одсто БДП-а – за шта су потребне додатне уштеде 
од око два одсто БДП-а. 
 

Обустављени дисциплински поступци против 120 просветара у Чачку  
Аутор:В. ИЛИЋ  

 

Поступци против наставника трију средњих чачанских школа - Гимназије, Економске и 
Машинско-саобраћајне, покренути због тога што су одбили да приме спољашње вредновање од 
стране Министарства - обустављени су 
ДИСЦИПЛИНСКИ поступци против више од 120 наставника трију средњих чачанских школа - 
Гимназије, Економске и Машинско-саобраћајне, покренути због тога што су одбили у мају ове 
године да приме спољашње вредновање од стране Министарства - обустављени су. То је 
уследило након што су протекле седмице представници синдиката трију школа и директори 
били на разговорима с новим министром просвете Младеном Шарчевићем, на којима је 
постигнут договор да се екстерна евалуација обави у октобру, али под условом да се ради о 
предметном надзору, односно да рад наставника “контролише” наставник исте струке, а не као 
што је досад био случај. 
Председник синдиката у Машинско-саобраћајној школи Милан Ћирковић истиче да је 
разговор с министром Шарчевићем био конструктиван за разлику од, како истиче, разговора с 
пређешњим министром, који није желео ни да саслуша предлоге професора како да се цео 
проблем што пре реши. 
- Договорено је да ово вредновање има саветодавну а не формалну улогу. Наиме, захтевали смо 
да, као што је некада било, у надзор долазе искусни професори с лиценцама, који саветују своје 
млађе колеге, а све у корист боље и успешније наставе. Министар је прихватио све сугестије и 
предметни надзор у нашим школама биће обављен у октобру - казао нам је Ћирковић. 
И чачански просветари су задовољни и кажу: 
- Успели смо да се изборимо и да одбранимо нашу струку и достојанство професије. Ми немамо 
ништа против спољашњег вредновања, односно надзора. Али не оваквог. Прихватамо 
искључиво предметни надзор, а не стање по коме професор биологије долази да оцењује 
професора немачког језика. То је апсурд. Уз то, доста тих “контролора” никада није имало 
радно искуство у школи.  
ПЛАТЕ И НАГРАДЕ 
ПРИЛИКОМ посете министру Шарчевићу, чачански просветари су га подсетили на тачке 
колективног уговора које нису испуњене према професорима, пре свега на оне које се односе на 
формирање платних разреда и исплату Светосавских награда. 
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Синдикат: Највероватнији раскид приватизације у Радио-телевизији 

Крагујевац  
Извор:Бета 

  

Синдикат УГС "Независност" оценио је да је највероватније да се раскине приватизација у 
Радио-телевизији Крагујевац, јер власник Радоица Милосављевић не испуњава купопродајне 
обавезе 
Синдикат УГС "Независност" оценио је данас да је највероватније да се раскине приватизација 
у Радио-телевизији Крагујевац (РТК), јер власник Радоица Милосављевић не испуњава 
купопродајне обавезе и запосленима дугује плате и доприносе. 
Председник гранског синдиката УГС "Независност" за медије, културу и уметност Драган 
Милановић рекао је новинарима да је сада одлука о томе у рукама Министарства привреде. 
Он је навео да су представници синдиката после разговора прошле седмице у том министарству 
добили информацију да ће у наредних седам до 10 дана бити заказана седница комисије за 
контролу уговорних обавеза купца Радио-телевизије Крагујевца. 
"До седнице власник треба да достави доказе да је испунио обавезе по уговору, односно да је 
исплатио други део зараде за април и плату за мај. У супротном комисија ће морати да 
активира банкарске гаранције у износу од 150.000 евра", рекао је Милановић. 
Према његовим речима, власник ће добити нови рок да положи другу банкарску гаранцију, а 
ако то не учини, Министарство привреде може да одлучи о раскиду приватизације у РТК. 
Милановић је изразио бојазан да ће власник можда и да испуни обавезе за зараде за месец и по 
дана и да купи ново време од шест месеци у коме ће да настави "да малтретира" запослене. 
"Закон је направљен тако да штити оне који не поштују закон, суштина је да је овде 
привилегован онај који се барапски понаша и крши закон. Закон му је практично омогућио да 
може да изврдава месецима", рекао је Милановић. 
Представник Центра за приватизацију УГС "Независност" Зоран Ристић је објаснио данас на 
састанку са запосленима у РТК да после раскида приватизације постоје два сценарија, следи 
оглашавање нове продаје, уколико нема новог купца акције могу да буду подељене 
запосленима, а ако и за то нема интересовања може да буде покренут стечај у РТК. 
 

 

 

 
„Лидл” тражи шефове продавница 
Аутор:Е. Дн. 
 
Компанија „Лидл Србија” позвала је заинтересоване да се пријаве на конкурс за будуће 
руководиоце продавница, који траје до 25. септембра, а почели би да раде до краја године,  с 
тим што се, како је речено у тој компанији, очекује да рад с потрошачима почне у 2018, када ће 
бити отворено више продавница истовремено. 
Позив је намењен свима који имају минимум средњу стручну спрему прописану конкурсом, док 
је искуство у раду с купцима предност, али не и обавезујући услов, наводе из компаније. „Лидл” 
тражи, како је наведено у саопштењу, одлучне људе, који могу да управљају радом продавнице 
и руководе тимом. 
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Онима који прођу селекцију, понудићемо посао на неодређено време и атрактивну зараду, уз 
обавезну обуку у иностранству у трајању од минимум девет месеци за коју су покривени сви 
трошкови, поручују из компаније. Након што запослени постане руководилац и преузме 
одговорност над продавницом, добија на коришћење службени аутомобил који му је на 
располагању 24 сата, и у приватне сврхе,. 
Кандидати се траже у градовима у којима „Лидл” планира да отвори своје продавнице, пише у 
саопштењу, а реч је о Београду, Бору, Ваљеву, Вршцу, Горњем Милановцу, Зрењанину, Инђији, 
Јагодини, Кикинди, Крагујевцу, Крушевцу, Лесковцу, Нишу, Новом Саду, Панчеву, Смедереву, 
Сомбору, Суботици, Ужицу, Чачку и Шапцу. 
Како је  Танјугу недавно речено у тој компанији, радови су тренутно у фази да је продавница у 
Смедереву завршена, док су у поодмаклој фази и градилишта у Зрењанину, Бору, Шапцу и у 
Улици Војислава Илића у Београду.Биографију и мотивационо писмо треба послати 
на lidlhill@ international.rs  – уз назнаку „Будући руководилац продавнице“ и обавезно 
навођење имена неког од градова у којем заинтересована особа била спремна да ради. 
Почела градња 
Почетком августа отпочела је градња на још пет локација: у Суботици, Новом Саду, Нишу и две 
београдске општине – Борчи и Видиковцу. У току је изградња великог логистичког центра у 
Старој Пазови из којег ће се те продавнице снабдевати. Иако ће изградња центра и поменутих 
продавница бити завршена следеће године, „Лидл” планира почетак рада с потрошачима 
током 2018. године, отварајући више продавница истовремено, речено је  Танјугу у тој 
компанији. 
 

Железара ради и запошљава 
Извор:Танјуг 
 
– Од доласка кинеског инвеститора, компаније Хбис, Железара Смедерево ради пуним 
капацитетом и ангажује нове раднике – изјавила је градоначелница Смедерева Јасна 
Аврамовић, истичући да се та промена одмах осетила по већој потрошњи становника на 
пијацама, у кафићима... 
Смедерево је, истиче она, добило стабилност, што се одмах осетило, а Град је како је рекла, 
захвалан Влади која је коначно решила проблем Железаре. 
– Смедеревци су пресрећни због доласка кинеског инвеститора, а Железара ради пуним 
капацитетима. На задодвољство свих, не прође недеља а да њихов менаyмент не тражи нове 
раднике и високообразованог и стручног кадра, ваљаоничаре, топионичаре – казала је Јасна 
Аврамовић за  Танјуг . 
До сада је, по њеним речима, у српској челичани запослено више од 300 људи, а много их је 
више ангажовано у кооперантским фирмама. 
  

 
У октобру чек дебљи неколико процената 
Аутор:Љ. Малешевић  
 
Уколико се остваре најаве српског премијера Александра Вучића, око 1,7 милион пензионера у 
Србији добиће у октобру повећање пензија. Колико ће пензије бити повећане, као и да ли ће то, 
као и на почетку године, бити линеарно, још увек се не зна. Процењује се да ће пензије порасти 
неколико процената и да ће веће пензијске чекове добити сви пензионери, како они с 
примањима мањим од 25.000 динара, тако и они којима су пензије од краја 2014. године 
умањене 22, односно 25 одсто јер су биле веће од утврђеног лимита. 
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На почетку године све пензије линеарно су повећане 1,25 одсто, али заправо веће пензије је 
добило око милион пензионера, док за преосталих више од 700.000 то није било повећање већ 
враћање мањег дела онога што им је 2014. године узето на име уштеде. Јер, тај 1,25 одсто је 
знатно мање од онога што им је држава узела на име уштеде и смањења своте потребне за 
редовну исплату пензија. Сам премијер Вучић је одао признање пензионерима да су дали 
велики допринос уштедама и бољим економским резултатима ове државе тиме што су ћутке 
прихватили умањење пензија већих од 25.000 динара, али им је и обећао да ће доћи време када 
ће узето бити надокнађено. 
Мада је Међународни монетарни фонд признао, прихватајући четврту и пету ревизију са 
Србијом, да су финанијски резултати државе бољи од очекиваних, још увек има резерве према 
најави повећања пензија. Наиме, ММФ је био против тога јер сматра да би то нарушило уштеде 
које морају бити настављене и наредне године. Исти став има и Фискални савет Србије, који 
истиче да ће без замрзавања пензија све до 2018. године, уштеде бити смањене и „истопљене”. 
Но, и прошле године су и ММФ и Фискални савет били против повећања пензија па су оне на 
крају ипак повећане 1,25 одсто. 
Прогнозира се да ће сада пензије бити веће од 2,5 до три одсто, односно нешто мање него што 
ће добити просветари, чије ће плате такође у октобру бити повећане. Уколико би биле повећане 
2,5 одсто, то значи да би просечна пензија од 23.460, колико сада износи, порасла 586 динара. 
Уколико би пак била повећана три одсто, порасла би 703 динара. У исто време минимална 
пензија, која сада у Србији износи 13.454,11 динара, чак и када би порасла три одсто, достигла 
би 13.852 динара, односно би била 402 динара већа. 
Без обзира на то колико ће пензије бити повећане, сваки динар пензионерима ће добро доћи 
јер не треба заборавити да 131.800 пољопривредних пензионера месечно прима мање од 
10.000 динара, а да до 25.000 динара пензију прима више од 256.000 најстаријих и да они 
тешко могу саставити почетак и крај месеца. Пошто долази јесен, која захтева припрему огрева 
и зимнице, чак и мало повећање много значи. Уз то, најава да ће струја поскупети у октобру 3,8 
одсто неминовно доноси нове, веће издатке за пензионере. Јер, познато је да су они редовне 
платише и да, чим добију пензију, прво намирују обавезе према комуналијама и електричној 
енергији па преживљавају од онога што им остане. Често им је то довољно само за хлеб и 
млеко, а од меса је велики део пензионера већ давно одустао. 
Да зло буде веће, готово половина пензионера издржава целе породице јер су им деца, па и 
унучад незапослена, те је пензија постала једини сигуран месечни приход у породици. И поред 
свега тога, најстарији су показали да су и најстрпљивији и најтолерантнији и да су и те како 
свесни тога да тешка времена подразумевају одрицања. Тачно је да се они не одричу 
добровољно и да им је умањење пензије тешко пало јер су претили и тужбом Међународном 
суду правде у Стразбуру, али даље од претње ипак нису отишли. Можда и због тога што су 
свесни тога да је боље и мања пензија него никаква и јер се сећају времена када по неколико 
месеци у државној каси није било новца за исплату принадлежности најстаријих. Ипак, 
повећање чекају с нестрпљењем и надом да ће бити дупло веће од оног почетком године. 
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Новинарка "Блица" пријавила се на конкурс за посао у "Јури" и ево 
шта је сазнала  
Аутор:Милена Родић  

 

Гладан стомак не бира - за једно радно место у компанији „Јура“ пријавило се између 300 и 500 
кандидата. 
Иако је корејска компанија као послодавац избила на лош глас, а о условима рада се писало све 
и свашта (од ношења пелена због немогућности одласка у тоалет до укидања слободних дана 
чак и за празнике), интересовање за посао у „Јури“ показује да потенцијални радници са југа 
Србије за то и не маре. 
Дакле, све што је о „Јури“ писано, руку на срце, углавном скривено под плаштом анонимности 
и никад довољно поткрепљено налазима инспектора рада, није поколебао огроман број 
незапослених да се пријаве на оглас за посао у испостави компаније у Лесковцу. 
Јужнокорејски послодавац огласио је на интернет страници „Инфостуд“ да је због проширења 
производње потребно „више извршилаца на позицији радник у производњи“ (не пише, али се 
зна да су плате за тај посао на нивоу минималца). 
Да бисмо видели како то изгледа, новинарка „Блица“ уредно је попунила пријаву и чекала... 
Убрзо јој је стигао одговор (погледајте слику у прилогу) који показује да је само на том сајту 
пријављено између 300 и 500 људи, а тај број ће очекивано и порасти јер до истека рока има 
још 10 дана. 
- Свеопшта беда и сиромаштво, нарочито карактеристични за југ Србије, наводе оне на рубу 
егзистенције да покушају да се запосле на било којим доступним позицијама, иако су им 
дешавања у компанији позната. Гладан стомак не бира, а тиме се потврдило и да живимо у 
безнађу - сматра социолог Душан Мојић. 
Атмосфера у фабрици електронских компоненти за аутомобиле захуктала се од пролећа ове 
године, када је менаџмент „Јуре“ одбио да радницима да слободан дан за првомајске празнике, 
због чега су радници штрајковали. То је покренуло и лавину прича и жалби радника, 
незадовољних начином рада Корејаца, али и локалних менаџера из Лесковца, за које су 
тврдили да их још више малтретирају. 
- Ситуација ту још није дефинитивно разјашњена, па се народ води и тим „невин док се не 
докаже супротно“. Умногоме је помогло то и што су инспекције слабе, а министри су се 
оглашавали да их оправдају. Људи се воде и тиме да је фирма страна и добростојећа - 
објашњава велики број пријављених Мојић. 
Фабрика је поставила оскудан оглас у којем су услови чак и веома благи, упркос репутацији. 
Шансе имају кандидати са основном школом, трогодишњом занатском и четворогодишњом 
стручном школом, а искуство није неопходно. Ипак, захтевају се и одређене особине - 
благовременост и тачност при извршавању радних задатака, савесност у раду и склоност ка 
тимском раду. 
Има и мастер кандидата  
Међу кандидатима има највише оних чија школска спрема идеално одговара условима огласа 
и немају радног искуства. Ипак, ту су и кандидати са факултетском, па чак и мастер дипломом. 
 

http://www.blic.rs/jura
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РАДНИ ДАН ОД ШЕСТ САТИ Ово истраживање би послодавци морали 
да прочитају  
Извор:Јутарњи лист 

 

Нова студија потврдила је нешто о чему се расправља већ годинама: да краћа сатница није 
добра само за здравље, већ и да запослене чини продуктивнијим. 
Наиме, прошле године шведска влада одабрала је да субвенционише старачки дом 
Свартедаленс како би на њему спровела експеримент: медицинске сестре годину дана радиле 
су само шест сати дневно, уместо уобичајених осам. 
Један од начина којој је у студији мерена продуктивност је поређење квалитета неге коју је 
свака сестра пружала. 
Истраживање је показало да је велика већина медицинских сестара, које су радиле шест сати, 
била пуно продуктивнија од оних које су радиле више сати. 
Наиме, њих 68 користиле су упола дана боловања од оних сестара које су радиле пуних осам 
сати. Такође, у периоду од две недеље три пута су мање узимале слободне дане. Сестре које су 
радиле краће, биле су пак 20 одсто срећније и као резултат, обављале су 64 одсто више 
активности са својим пацијентима. 
Истраживач укључен у пројекат, Бенгт Лорентзон, казао је како су сестре укључене у студију 
проводиле више времена на послу и биле су здравије, што је значило да је континуитет у дому 
био већи и квалитет услуге боља. 
Међутим, постоји једна цака: пошто је експериментом посматран искључиво здравствени 
сектор, успешност шестодневног радног дана не може бити загарантован, на пример, у 
финансијском сектору. 
Прошле године анкета спроведена у Британији показала је како је радни дан од седам и мање 
сати најпродуктивнији, а 2014. 57 одсто Британаца казало је како заговарају четвородневну 
радну недељу. 
Ова студија није прва овакве врсте, а старт-уп компаније у Шведској већ су увеле шестосатни 
радни дан, пошто је тешко остати концентрисан пуних осам сати. 
 

Фискални савет: Дефицит упола мањи од плана, фискална кретања 
изузетна, Србија презадужена  
Извор:Танјуг  

 

Укупан дефицит буџета би у 2016. могао да буде упола мањи од планираног, око два одсто 

БДП-а, оценио је данас Фискални савет додајући да су фискална кретања у Србији у првих 

седам месеци ове године изузетно повољна. 

"То је веома добар, знатно бољи од планираног, фискални резултат - кад се има у виду да је за 
ову годину Влада планирала дефицит опште државе од четири одсто БДП-а. Упола мањи 
фискални дефицит у односу на план резултат је изузетно великог раста наплаћених прихода, 
који ће више него надоместити изостанак свих планираних уштеда на расходима", пише у 
месечном извештају тог тела. 
Кад се подвуче црта и кад се из фискалних кретања искључе привремени чиниоци, оцена 
Савета је да би дефицит у 2016. био око 2,5 одсто БДП-а - што је права мера дефицита с којим се 
улази у следећу годину. 
У првих седам месеци 2016. приходи опште државе били су готово једнаки укупним јавним 
расходима, тако да је закључно с јулом месецом остварен изузетно низак фискални дефицит од 
свега 0,9 милијарди динара. 
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"До краја године, међутим, очекујемо уобичајени сезонски раст јавне потрошње, која ће се врло 
вероватно и ванредно повећати услед извршења неких једнократних тренутно непланираних 
расхода државе–  попут преузимања дуга Петрохемије од око 100 милиона евра према НИС-у. 
Повољна фискална кретања  
Због тога, наводе, у наредним месецима очекиван је постепени раст фискалног дефицита, тако 
да ће укупан мањак у буџету у 2016. највероватније бити на нивоу од око два одсто БДП-а. 
Иза веома повољних фискалних кретања у овој години, како је наведено, највећим делом стоји 
снажан и економски пожељан раст наплаћених јавних прихода. 
"Процењујемо да би укупни приходи буџета у 2016. могли бити остварени у износу који је за 
чак 110 милијарди динара, што је 2,7 одсто БДП-а, већи у односу на план, под утицајем 
неколико различитих чинилаца. Од тога, неке чиниоце оцењујемо као трајне, а неке као 
привремене", пише у извештају. 
Фискални савет оцењује да је прогнозирано повећање пореских прихода преко плана за око 80 
милијарди динара - трајно фискално побољшање. 
Ефикаснија наплата пореза  
"Приближно половина овог раста последица је ефикасније наплате пореза услед сузбијања 
сиве економије, што се највише одразило на раст прихода од ПДВ-а и акциза. Друга половина 
потиче од промена у макроекономском окружењу - већи приходи од доприноса, пореза на 
добит, пореза на доходак и неких специфичних околности, попут повећања цена цигарета и 
последично већих акциза на дуванске производе", наведено је. 
Пораст непореских прихода за око 30 милијарди динара у односу на план, попут једнократне 
уплате за коришћење фреквенција из опсега 4Г мобилне телефоније и повећане уплате 
дивиденди државних предузећа, Савет оцењује као привремен. 
Фискални савет очекује да ће и расходи бити већи од планираних и то за око 25 милијарди 
динара, уз битну промену структуре државне потрошње. 
Како су оценили, добро је то што преко половине прекомерног трошења одлази на јавне 
инвестиције, па се, како су рекли, може рећи да су јавни расходи у овој години начелно под 
контролом. 
Заустављање раста јавног дуга  
Међутим, указују и да неке од главних мера Владе за структурно умањење расхода државе у 
2016. години нису дале очекиване резултате, а то се превасходно односи на рационализацију 
броја запослених у општој држави. 
Са друге стране, тврде да је очекивани ниво дефицита у 2016. довољан је да се заустави раст 
учешћа јавног дуга у БДП-у, чиме се отклања непосредна опасност од избијања кризе јавног 
дуга. 
Предвиђена макроекономска и фискална кретања до краја 2016. зауставиће даљи раст јавног 
дуга Србије на нивоу од 76-77 одсто БДП-а, што је незнатно смањење у односу на 2015. годину. 
"То је одличан резултат, имајући у виду да је остварен годину дана пре него што је било 
очекивано и то због знатно боље наплате јавних прихода", закључује Савет уз опаску да је тако 
непосредна опасност од избијања кризе јавног дуга избегнута, и упозорење да је Србија и даље 
презадужена земља. 
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РУСИ ЈЕДИНИ У ИГРИ ЗА "ГАЛЕНИКУ" Из трке за фармацеутског 
гиганта испадају и Индијци  
Аутор:С. Лакић  
 
Из трке за куповину "Галенике" највероватније ће испасти и индијска компанија "Кадила 
фармасјутикалс", сазнаје "Блиц". 
Након што је из игре за куповину ове земунске фабрике због процедуралних разлога испала 
бразилска компанија ЕМС, ван терена би из истих разлога врло лако могли да остану и 
Индијци. Тако би у трци за куповину 25 одсто "Галенике" остао само британско-руски 
конзорцијум "Фронтиер" и "Петроваx Пхарма", чијем је доласку у "Галенику" посредовао 
српски бизнисмен Топлица Спасојевић. 
Како сазнаје "Блиц", приватизациони саветник "Галенике" направио је извештај који ће ускоро 
проследити Комисији за спровођење процедуре за избор стратешког партнера. 
- На основу извештаја комисија ће бодовати понуде, али судећи по томе да би због 
неправилности дела документације из игре могли да испадну и Индијци, бодоваће се само 
понуда конзорцијума. Коначну одлуку о продаји "Галенике" одлучиће Влада - каже саговорник 
"Блица". 
Како је "Блиц" недавно писао, за 25 одсто капитала "Галенике" конзорцијум нуди око седам 
милиона евра, колики је и минимални захтев државе као већинског власника ове фабрике. Они 
су спремни да у "Галенику" инвестирају између 30 и 40 милиона евра. У понуди наводе и да 
"Галенику" виде са 700 запослених, уместо тренутно 1.400 људи. 
- Смањењем броја радника они у старту желе да стабилизују фирму, али би са улагањима у 
ширење производње нову технологију и заштиту животне средине запошљавали нове људе и 
повећавали зараде. Спремни су и да одмах након потписивања уговора о стратешком 
партнерству са "Галеником" исплате све договорене обавезе, укључујући и 70 милиона евра 
дугова - каже извор "Блица". 
 

 

 
 

Фискални савет: Изазов - нереформисана јавна предузећа 
Извор:Бета  
 
Фискални савет оценио је да су фискална кретања у Србији у првих седам месеци изузетно 
повољна, због чега би укупан дефицит у овој години могао да износи око два одсто БДП-а, а да 
одрживост тих резултата зависи од решавања проблема јавних и завршетка приватизације 
државних предузећа, са чиме се касни се и у 2016. години. 
"Упола мањи фискални дефицит у односу на план резултат је изузетно великог раста 
наплаћених прихода, који ће више него надоместити изостанак свих планираних уштеда на 
расходима", наводи се у месечном извештају Фискалног савета. 
Савет процењује да би укупни приходи буџета у 2016. могли бити остварени у износу који је за 
чак 110 милијарди динара (2,7 одсто БДП-а) већи у односу на план, док на расходној страни 
буџета очекују пробијање годишњег плана за око 25 милијарди динара, уз битну промену 
структуре државне потрошње.  
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"Добро је то што преко половине прекомерног извршења расхода потиче од економски 
пожељног убрзања извршења јавних инвестиција, тако да се може рећи да су јавни расходи у 
овој години начелно под контролом", наводи Фискални савет. 
Додају и да неке од главних мера Владе за структурно умањење расхода државе у 2016. години 
(а тиме и фискалног дефицита) нису дале очекиване резултате, а то се превасходно односи на 
рационализацију броја запослених у општој држави. 
Кад се из фискалних кретања искључе привремени чиниоци, Фискални савет процењује да би 
дефицит у 2016. био око 2,5 одсто БДП-а, што је, како наводе, права мера дефицита с којим се 
улази у следећу годину. Очекивани ниво дефицита у 2016. години, како се додаје, довољан је да 
се заустави раст учешћа јавног дуга у БДП-у, чиме се отклања непосредна опасност од избијања 
кризе јавног дуга. 
Према њиховој оцени, охрабрујући фискални резултати у 2016. нису довољан разлог да се 
прерано одустане од штедње и одговорне фискалне политике.  
Неопходно да се настави фискална консолидација 
Фискални савет сматра да је неопходно и у наредним годинама наставити с фискалном 
консолидацијом и даљим умањивањем дефицита све док се јавни дуг довољно не умањи и 
удаљи од "опасне зоне", али и напокон отпочети најављиване одлучне реформе јавних 
предузећа, уз решавање судбине преосталих државних предузећа у процесу приватизације.  
Иако су текућа фискална кретања знатно повољнија од очекиваних, оцењују да још нису 
отклоњени највећи ризици по домаће јавне финансије – нереформисана јавна и државна 
предузећа (ЕПС, РТБ Бор, Србијагас и друга). 
"Упозоравамо да би њихови огромни дугови и лоше пословање могли и у будућности опет 
пасти на терет грађана и снажно повећати јавни дуг, што би практично поништило досадашње 
резултате фискалне консолидације", наводи Фисклани савет.  
Како наводе, досадашњи учинак у решавању статуса предузећа у приватизацији може се у 
најбољем случају оценити као половичан, при чему овај процес и у 2016. иде спорије него што 
је планирано.  
"Упркос знатном помаку у решавању статуса предузећа у приватизацији који је остварен током 
2015. године, на коначно решење (приватизација или стечај) још увек чека 200 предузећа" 
наводи Фисклани савет и додаје да у предузећима с нерешеним статусом још увек ради око 
45.000 радника, што јасно показује да до сада није решена ни половина проблема.  
Нагласили су и да да би се превисоки јавни дуг умањио на одржив ниво потребно је трајно 
оборити дефицит опште државе на испод 0,5 одсто БДП-а – за шта су потребне додатне уштеде 
од око два одсто БДП-а. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



17 

 

 
 
У Србији се ради за сићу 
Аутор:А. Чукић 
 
У јеку натегнутих преговора државе Србије, синдиката и послодаваца о повећању 
минималне цене сата рада која износи 121 динар, или мање од евра, лидер 
Уједињених гранских синдиката Слога Жељко Веселиновић открива за "Вести" да 
је српски рад јефтинији чак и од сата рада у најнеразвијенијој кинеској регији где 
се заради 160 динара или 1,29 евра. 
 
Српску битку за повишицу у распону од пет, па до мање од десет центи, стижу још поразнији 
подаци да су последње мерене мајске просечне плате у Србији ниже од месечних зарада у свим 
бившим југословенским републикама. Предњачи Словенија са 1.022 евра, следи Хрватска са 
755, па Црна Гора са 489, а испред Србије су и БиХ са 424, и Македонија чији је просек 379 или 
за два евра виши од српског.  
Колико је ситуација јадна говори и последње истраживање да је сат радног времена у јавним 
предузећима која листом послују са губицима скоро четири пута плаћенији у односу на српски 
приватни сектор.  
- Страшан податак је да смо гори од најзаосталијих и да је ситуација толико лоша у приватном 
сектору који, пунећи буџет, носи систем државе. Наш синдикат је још 2009. године тражио да 
однос плата у јавном сектору који је био један према девет, односно минималац 22.000 динара 
(210 евра), а плате у државном сектору и 120.000 (1.200 евра), буде сведен на један према пет. 
Узалуд, свака власт се правила да нас не чује - појашњава синдикални лидер.  
Фризирање статистике 
Жељко Веселиновић сумња у званичне податке о смањењу незапослености у Србији. 
- Делује као да се све штелује, па и приче да је број незапослених испод 16 одсто први пут у 
модерној историји, а на бироу мање од 700.000 људи. 
Питамо се према којој методологији када знамо да 1,6 милиона ради, а ако је 700.000 јасно је и 
да је незапослених и више од 35 одсто - каже Веселиновић који сматра да се статистички 
подаци пласирају у дневно-политичке сврхе.  
Лекари и професори у школама су, каже, пали и испод просека, а тешки губиташи јавна 
предузећа Електропривреда Србије имају плате 80.000 до 100.000 динара, као и Србија гас са 
енормним дугом и Телеком.  
- Та јавна предузећа су мека за удомљење партијских кадрова, па су зато и систематизације 
радних места потпуно неуређене, измишљена су нека радна места. Када би се мало дубље 
истражило, видели би да је више хиљада људи који не иду на посао, а примају плате, да 
радници раде, а врх фирме се башкари. Гомила саветника, помоћника, заменика са огромним 
платама, негде их има и више од стотину и такви ће потпуно урушити државу - каже 
Веселиновић.  
Показује се, како истиче наш саговорник, да нико не намерава да реформише јавни сектор 
иако он гута огромне паре грађана.  
- Партије се смењују на власти и то тако пуштају јер врана врани очи не вади - закључио је наш 
саговорник.  
 

 


