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Синдикат Слога: Подршка радницима Геокса 
Пише: ФоНет 
 
Синдикати "Слога" захтевају од државе хитну рекацију и слање инспекције рада у италијанску 
компанију за производњу обуће "Геоx" у Врању. 
У тој фабрици су радници у понедељак самоорганизовано ступили у штрајк због обавезујуће 
одлуке пословодства на прековремени, неплаћени рад од једног сата дневно. 
Као синдикат дужни смо и обавезни да још једном скренемо пажњу јавности на учесталост 
праксе, посебно у приватном сектору, где послодавци све чешће прибегавају захтевима да им 
радници раде прековремено и неплаћено, правдајући се обимом посла и роковима, пише у 
саопштењу. 
Сматрамо да је овакво опхођење послодаваца према запосленима последица хроничног 
недостака радних места у Србији, мале потражње радне снаге, ниске цене рада, али и изјава 
премијера Србије Александра Вучића, наводи "Слога". 
У саопштењу се напомиње да је Вучић више пута до сада у медијима рекао да он лично не 
разуме оног који захтева да му се плати прековремени рад, чиме је, према оцени "Слоге", дат 
подстрек, посебно послодавцима страних компанија да се овако понашају према својим 
запосленима.  
 

Реквијем за индустрију 
Пише: Д. Ераковић 
 

Шећерана је продата у старо гвожђе, нестала је "Шапчанка", из система "Зорке" 

преостала тек понека фабрика 

У развијеним земљама свако четврто мало и средње предузеће бави се производњом, а на овим 
нашим просторима свако 18.  
Па тако у Шапцу у последње време све је више фризерских салона, мењачница, коцкарница, 
апотека, продавница секенд хенда, радњи са брзом храном, а никло је и неколико стотина 
малих пекара. С друге стране од некадашњег индустријског центра мало шта је преостало. 
Највећа шабачка инвестиција, шећерана, која је коштала 125 милиона долара, продата је у 
старо гвожђе, а једно време велики базени коришћени су за узгој рибље млађи. За рад 
шећеране било је потребно обезбедити производњу шећерне репе на 6.000 хектара, што значи 
да би бројна домаћинства имала од тога приход. 
Са привредне карте нестала је и "Шапчанка", некадашњи понос града, са хиљаду запослених. 
Она је извозила је своје производе и у Холандију, чувена ракија "екселенција" налазила је пут 
до потрошача у САД, а за домаће тржиште није могло да се произведе довољно непревазиђеног 
сока у тетрапаку "олимпијско сунце". Више не постоји ни фабрика "Зорка заштите биља", са 
600 радника, која је подмиривала 40 одсто тржишта бивше Југославије, чији се плави камен се 
увек тражио на иностраном тржишту. 
Од "срца Зорке" - "Обојене металургије", није остао "ни камен на камену", а цинк чистоће 99,99 
одсто био је веома тражена берзанска роба. Та фабрика, иначе, радила је и у време ембарга, а са 
својих око 800 радника по много чему је предњачила у систему "Зорка". Из исте групације, 
фабрика ПВЦ, са америчком технологијом, такође је нетрагом нестала. Фабрика намештаја 
"Јела", са 200 запослених, имала је своје продавнице чак у 17 градова бивше СФРЈ, на кратко је 
почетком двехиљадитих обновила производњу, али убрзо и она пропада. Индустрија за 
прераду коже "Обнова" прво је приватизована, а касније су све машине распродате. 
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Грађевинско предузеће "Изградња", са више од хиљаду радника, које је изградило пола Шапца, 
радило солитере по 15 и 20 спратова, отишло је у стечај, а касније се губи сваки траг. 
Наравно, ови индустријски погони везивали су остале секторе привреде, саобраћај, трговину, 
угоститељство... Поређења ради, чак 90 одсто потрошње електричне енергије иде 
домаћинствима, док је некада само обојена металургија имала већу потрошњу од целог града.  
Негативни трендове доживеле су и некадашње велике трговинске куће: "Нама", са више од 
хиљаду радника и стотину објеката, отишла је у стечај, а две шабачке робне куће преузели су 
Кинези, док је "Шабацпромет", такође са хиљаду радника, отишао у стечај и више му се ни име 
не помиње. Аутосаобраћајно предузеће "Седми јули", са 1.200 радника, прво је приватизовао 
контроверзни "бизнисмен" Миле Јерковић, али после стечаја овде је покрадено све, од 
механичарске радионице, аутобуса, камиона, до столарије и цигли. Велики удар био је и 
одлазак у стечај концерна Фармком МБ где је 2.000 раника остало без посла. 
Од некадашњих великих фабрика после приватизације производњу су наставиле Зорка-
Пхарма, која сада послује у оквиру Хемофарма, затим Зорка неметали коју је купио аустријски 
концерн Алас Холдинг, Зорка боје је из руку приватних предузетника прешла је у финску 
фабрику Тикурила, Зорка Минерална ђубрива сада послује као део Еликсир групе док фабрика 
Бели лимови ради у оквиру Железаре Смедерево... 
На списку незапослених у Шапцу је 12.000 радника. 
Како до инвеститора 

Много се очекује од доласка јапанске корпорације Јазаки, која би запослила 1.700 радника. То 
би повукло и остале секторе привреде и поспешило запошљавање. У оквиру северозападне 
индустријске зоне, највеће у Србији, изграђеној на око 600 хектара од чега је трећина у режиму 
слободне зоне, ради пет италијанских фирми, ту су и двадесетак домаћих, али би прави 
подстицај била изградња ауто-пута Рума-Шабац. То би допринело знатно већем интересовању 
страних инвеститора као и развоју читавог краја. У плану је и изградња међународне луке на 
Сави. Тек тада, Шабац би избио у први план по могућностима и предностима свога географског 
положаја, а веома важан сегмент је и образована и стручна радна снага. 
 

 

 

 
 

Научници пред Уставним судом 
Аутор: Мирослава Дерикоњић 

 

Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата истраживања подржали су Синдикат научних радника Србије 

и неколико института, од којих су три у саставу САНУ  

Институт за упоредно право поднео је Уставном суду Иницијативу за оцену уставности и 
законитости Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживања, сазнаје „Политика”. Институт од Уставног суда 
очекује да утврди да ли је поменути правилник, по коме се неко бира у научна звања, у складу 
са Уставом и Законом о научноистраживачкој делатности. Уставни суд нема законски рок у 
којем мора да одлучи о поднетој иницијативи. 

http://www.politika.rs/
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Како сазнајемо, иницијативу су подржали и Балканолошки институт, Институт за српски језик 
САНУ, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Музиколошки институт САНУ, 
Етнографски институт САНУ, Институт за политичке студије, Институт за међународну 
политику и привреду и Синдикат научних радника Србије. 
Једна од основних замерки, како за наш лист кажу подносиоци иницијативе, јесте та да је 
досадашњи правилник предвиђао једне критеријуме за избор и напредовање у одређена звања, 
по којима су се научници припремали и по четири-пет година, а одједанпут, кажу, правилник 
примењује нове критеријуме на које се научници нису припремали, што значи да се нова 
мерила примењују ретроактивно. 
 

 

Стаменковић: Не видим перспективу за раст производње у Фијату 
Аутор: Александар Микавица 

 

После укидања једне смене у крагујевачкој фабрици не може се очекивати раст производње 

„фијата 500-Л” 

Питање је да ли ће „Фијат” после истека уговора остати у Србији или ће отићи, изјавио је Стојан 
Стаменковић, координатор истраживања часописа „Макроекономске анализе и трендови” 
(МАТ). Он је на данашњем представљању новог броја овог издања Економског института казао 
да се после укидања једне смене у „Фијату Крајслер Србија” не може очекивати раст 
производње „фијата 500-Л”. 
– Чини ми се да уговор истиче крајем 2018. и нисам сигуран да ли ће бити продужен или ће 
„Фијат” отићи одавде. Не видим неку перспективу за раст производње у фабрици – казао је 
Стаменковић у ПКС. 
Вредност извоза моторних возила и приколица у периоду јануар-јул 2016. износила је око 1,2 
милијарде евра, а у јулу је сведена на 132 милиона евра, што је готово 40 одсто мање него у јулу 
2013. 
Пад производње моторних возила и приколица за готово седам одсто у јулу ове године, у 
односу на исти месец претходне, и девет одсто у седмомесечном периоду у поређењу са седам 
месеци 2015., довео је до стагнације у последња три месеца на нивоу који је за око 11 процената 
нижи од прошлогодишњег просека. 
Вредност извоза моторних возила у периоду јануар-јул 2016. износила је око 1,2 милијарде 

евра, а у јулу је сведена на 132 милиона евра, што је готово 40 одсто мање него у јулу 2013. 

„Фијат Крајслер Србија” наш највећи извозник, рекордне 2013. на страна тржишта продао је 
модел „500-Л” за 1,53 милијарде евра, а 2014. за 1,36 милијарди. Према подацима 
Министарства финансија, у 2015. је из Крагујевца извезено „великих фића” за 1,09 милијарди 
евра. 
Иначе, Стаменковић је указао да је у јулу дошло до смањеног раста спољнотрговинске размене. 
Извоз је већи за 1,8, увоз за 0,5 одсто, а увоз је покривен извозом у седмомесечном периоду са 
77,7 одсто, јулу са 80,4. И извоз и увоз су и даље на растућим трендовима, али су њихови 
прираштаји смањени. 
Подаци за јун и јул показују стабилну тенденцију раста прерађивачке индустрије, али уз 
смањење раста и домаће и извозне тражње, казао је уредник МАТ-а Иван Николић. Тренд је и 
даље растући – тренутно је на нивоу који је за нешто више од 6,5 одсто изнад просека 
претходне године, а процена раста прерађивачке индустрије у 2016. је око седам одсто. 
Прекинут је и раст укупних зарада, али и даље расте маса зарада у приватном сектору. После 
прошлогодишњег октобра маса зарада је расла током шест месеци, да би током последња три 

http://www.politika.rs/scc/autor/896/Aleksandar-Mikavica
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месеца стагнирала. Према његовим речима, кретања у међународном окружењу представљају 
кључни ризик по остварење повољних економских изгледа на средњи рок. 
Суфицит и са Хрватском 

Посматрано по појединачним земљама, највећи суфицит у робној размени у првом полугођу 
остварен је у размени са БиХ и Црном Гором, али је Србија у другом тромесечју ове године 
први пут забележила суфицит и у размени са Хрватском, нагласили су аутори МАТ-а. 
Зато Србији нипошто не одговара нестабилност у региону, тако да не чуди што наша влада 
инсистира на томе да се страсти смире. 
Хрватска, БиХ, Црна Гора и Македонија су наша најатрактивнија извозна одредишта, јер је у 
овај регион у првој половини 2016. пласирано 24,8 одсто укупног робног извоза, при чему је 
много битније да бележимо значајан суфицит. Суфицит у размени са поменутим земљама у 
посматраном периоду увећан је за 20,9 одсто, док је са остатком света дефицит увећан за један 
проценат. 
 

 

 

 

 

Стаменковић: Питање је да ли ће Фијат остати у Србији после истека 

уговора  
Извор:Бета 

 

Ја не видим ту неку перспективу за раст производње - каже економиста Стојан Стаменковић 
БЕОГРАД - Економиста Стојан Стаменковић оценио је данас да је питање да ли ће Фијат после 
истека уговора 2018. године и даље остати у Србији. 
"Чини ми се да уговор истиче 2018. године и нисам сигуран да ли ће се продужити или ће Фијат 
коначно отићи одавде. Ја не видим ту неку перспективу за раст производње", рекао је 
Стаменковић на представљању новог броја часописа Макроекономске анализе и трендови 
(МАТ). 
Додао је да међугодишња поређења показују пад производње моторних возила и приколица за 
близу седам одсто у јулу и за девет одсто у седмомесечном периоду. 
"Након укидања треће смене у компанији Фијат не може се очекивати побољшање у овој 
области", рекао је Стаменковић. 
Навео је да тренд ове области у последња три месеца стагнира на нивоу који је за око 11 одсто 
нижи од прошлогодишњег просека, а производња је сада нижа од оне максималне, достигнуте 
средином 2013.године за више од 40 одсто. 
Према његовим речима, вредност извоза моторних возила и приколица у периоду јануар-јул 
била око 1,2 милијарде евра (месечни просек био 174,5 милиона евра), а у јулу је та вредност 
редукована на 132 милиона евра што је за 39,4 одсто мање него у јулу 2013.године. 
"То је један од битних фактора редукције динамике укупног извоза у јулу", оценио је 
Стаменковић. 
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ЕПС за 40 милиона € пробио платни фонд  
Аутор:Д. И. К.  

 

Истраживање Фискалног савета показује да поједина јавна предузећа нису смањивала зараде. 
ЕПС: Трошак због преузетих радника у "Костолцу" и "Колубари". Расходи увећани приближно 
приходима од поскупљења 
ТЕРЕТ државне штедње нису подједнако поднели сви запослени у јавном сектору. Док су 
учитељима, професорима, лекарима, војницима и полицији плате лане редом смањене за 10 
одсто, запослени у појединим јавним предузећима "провукли" су се без икаквог умањења. 
Најгору оцену Фискалног савета добила је "Електропривреда Србије", која не само да није 
стегла каиш и ушпарала који динар, већ је увећала своје расходе за запослене за чак 40 
милиона евра. 
Фискални савет је анализирао финансијске резултате четири највећа државна предузећа - ЕПС, 
"Поште", "Телеком" и "Србијагас". 
- Највеће и економски најопасније одступање од предвиђеног умањења направљено је у ЕПС-у, 
где су просечне зараде запослених задржане на приближно непромењеном нивоу у 2015. у 
односу на 2014. годину, уместо да буду за око 10 одсто мање - истиче се у извештају Фискалног 
савета. - Закон о умањењу зарада у јавном сектору предвиђао је да уштеђена средства од 
умањених зарада не остају у јавним предузећима, већ да се уплаћују у буџет. Да би формално 
испунио своју законску обавезу према држави, ЕПС јесте уплаћивао 10 одсто зарада запослених 
у буџет, иако до умањења примања запослених није дошло. То је онда довело до раста укупних 
расхода за запослене овог предузећа у 2015. у односу на 2014. 
Анализа показује да су укупни расходи ЕПС-а за запослене у 2015. порасли у односу на 2014. са 
55,7 милијарди динара на 60,5 милијарди динара, односно за 4,8 милијарди. 
- Као добра илустрација величине овог повећања може да послужи податак да је ЕПС повећао 
укупне расходе за зараде приближно за онолико колико на годишњем нивоу добија од 
повећања цене електричне енергије из августа 2015. - истиче Фискални савет. 

"СРБИЈАГАС" НАДОКНАЂИВАО СМАЊЕЊЕ  

"Србијагас" јесте смањивао зараде током протекле године, али се потрудио да део тог умањења 

надокнади кроз једнократне додатке на плате запосленима.  

 

- Ова компанија бележи изузетно висок раст "осталих расхода за запослене" и то је, по свему 

судећи, последица једнократне исплате од око 60.000 динара по запосленом средином 2015. - 

истиче Фискални савет. - Повећање расхода за зараде у "Србијагасу" по овом основу износило је 

око 100 милиона динара, а притом је исплата у "Србијагасу" била једнократна, док је, на 

пример повећање расхода за зараде у ЕПС-у од око пет милијарди динара у 2015. трајне 

природе.  

У ЕПС-у, међутим, истичу да зараде нису повећаване у 2015. и исплаћиване су искључиво у 
висини средстава планираних у Годишњем програму пословања, за који је сагласност дала 
Влада. 
- Висина средстава за зараде планирана је у складу са Законом о буџетском систему и 
смерницама Министарства привреде за израду годишњих програма пословања - наглашавају у 
ЕПС-у. - Закон о јавним предузећима и Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада 
у јавним предузећима, Министарства привреде, финансија и рада, контролишу ЕПС и прате 
исплате зарада сваког месеца. Оцене Фискалног савета су паушалне јер им је већ предочено да 
је одлуком Владе Србије крајем 2014. у "ТЕ-КО Костолац" преузет део радника ангажованих ван 
радног односа, а у РБ "Колубара" преузети су запослени из предузећа "Колубара Услуге", 
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неопходни за стабилно одвијање процеса производње. Претходно су средства за раднике који 
су примљени исплаћивана преко јавних набавки. 
ЕПС је, како тврде, у обавези и да исплаћује дневнице и сменски рад. Подсећају и да је ЕПС у 
2015. имао добит од 2,5 милијарди динара уместо планираног губитка од 21,2 милијарде 
динара, а управо је због доброг пословања ЕПС-а, како тврде, у преговорима са ММФ цена 
електричне енергије за домаћинства није повећана захтеваних 7,7 одсто.  
 

 

 

 

 
Две сијалице потроше више од поскупљења 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Од наредног месеца струја у Србији биће скупља 3,8 одсто, а просечна цена ће од 1. окбора за 
сва домаћинства, без урачунатог пореза, акцизе и накнаде за обновљиве изворе енергије, бити 
6,6 динара по киловату. Иако поскупљење није велико, грађанима који су све празнијих 
новчаника сваки нови издатак додатно оптерећује кућни буyет. Посебно зато што долази зима, 
када је потрошња струје свакако већа па ће се, у складу с тим, и рачуни увећати. Зато је сигурно 
да ће се многи грађани потрудити да рационалније троше електричну енергију и на тај начин 
смање издатак за ту ставку. Да би се рачун за просечну потрошњу бар задржао на садашњем 
нивоу, потребно је мало променити навике, не трошити струју онда када то није потребно, 
ускључивати кућне апарате када се не користе... 
Иако је познато да се у Србији троши више струје него у развијеним земљама, могло би се с 
великом извесношћу рећи да је велика већина грађана све више енергетски ефикасна и не 
троши је више него што им треба јер једноставно морају да воде рачуна о сваком динару којим 
располажу да би могли платити све што им је током месеца потребно. Ипак, увек се може 
уштедети, и то чак и при осветљавању домаћинства гашењем и само једне сијалице. Наиме, ако 
је сијалица снаге 60 вати упаљена просечно пет сати дневно, њена годишња потрошња је око 
110 киловат-часова, односно месечно на сијалицу „оде” око десет киловата. Дакле, ако уместо 
четири сијалице раде двем месечно се може уштедети нешто више од 120 динара. Управо 
толико треба да буде већи просечан рачун по домаћинству месечно када на снагу ступи нова 
цене струје. 
На висину рачуна за струју може се утицати и без смањења потрошње, али уколико се троши 
више јефтиних него скупих киловата. То, наравно, није увек лако јер су јефтинији киловати у 
све три зоне (зелена, плава и црвена) од 23 часа до 7 следећег дана, а највећа потрошња стује – 
углавном по подне, по повратку с посла, из школе..., када је киловат четири пута скупљи него 
ноћу. Тако се укључивањем кућних апарата – машина за веш и суђе, бојлера, 
термоакумулационих пећи... ноћу заиста може уштедети. Са садашњом ценом струје и 
потрошњом од 500 киловата и истим бројем скупих и јефитних, рачун је око 3.500 динара, али 
ако се тај однос промени за свега 20 киловата на страну јефтиних, односно потроши се 230 
киловата у скупљој тарифи и 270 у јефтиној, рачун се смањује око 150 динара, те се повећање 
цене струје које ће уследити од наредног месеца на рачуну не би осетило.  
Киловат скупљи до око 0,50 динара 
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У односу на важеће цене, киловат ће бити скупљи од свега неколико пара, па до око 0,50 
динара, а рачун за просечну потрошњу биће стотинак динара виши. Садашња цена киловата, у 
зеленој зони и скупљој тарифи износи 5,62 динара, а у јефтинијој тарифи 1,40 динара, без 
осталих ставки које се обрачунавају на рачуну, док ће од октобра коштати 5,84 и 1,45 динара. 
Уместо 8,44 и 2,11 динара, колико сада коштају киловати у плавој зони, од наредног месеца 
цена ће бити 8,76 и 2,19 динара, док ће цена киловата у најскупљој, црвеној зони, уместо 
садашњих 16,88 и 4,22 динара, бити 17,52 и 4,38 динара. 
  
 

Држава преузима ПKБ, Град преноси акциjе? 
Извор:Танјуг 
 
Пољопривредна корпорациjа Београд (ПKБ) могла би да промени власника уколико 
одборници Скупштине града у четвртак усвоjе закључак о преносу акциjа у власништву града 
на Републику.  
Kако се наводи у допуни дневног реда наредне седнице, на њоj ће се, између осталог, наћи и таj 
предлог.Уколико Скупштина града усвоjи таj предлог, он ће се наћи и пред Владом Србиjе. 
Наводи да би ПKБ могло да постане републичко уместо градског предузећа поjавили су се 
краjем jула, а тада су представници Градске управе Танјугу рекли да ће град бити власник ПKБ-
а док се не донесе одлука о пребацивању ПKБ-а са Града на Републику, чему би ми морало да 
претходи одобрење Скупштине града и Владе Србиjе. 
Скупштина ПKБ jе тада донела одлуку о делистирању, односно повлачењу акциjа са 
берзе.Oдука jе, кажу, донета, како би се пословање учинило што ефикасниjим и како би се 
смањили трошкови.Tо jе Танјугу тада потврдио и директор ПKБ-а Драгиша Петровић, 
истичући да jе Скупштина акционара донела одлуку о делистирању, искључиво у циљу даље 
рационализациjе трошкова пословања донела одлуку о повлачењу акциjа, а не о пребацивању, 
jер то и ниjе у надлежности те скупштине. 
Приватизациjа ПKБ-а у првом кругу продаjе ниjе успела, а други круг ниjе ни спроведен jер су 
одборници Скупштине града усвоjили одлуку коjом престаjе да важи претходна о моделу 
приватизациjе ПKБ-а. 
Прва одлука jе на Скупштини града краjем 2014. године усвоjена и њоме jе прихваћен поступак 
приватизациjе ПKБ-а, кроз модел продаjе дела имовине кроз jавно надметање и прикупљање 
понуда. 
Уследио jе и jавни позив за продаjу дела имовине тог комбината, обjављен 31. децембра 
прошле године. Почетна цена за продаjу дела имовине коjа се односи на непокретности, 
опрему и уделе у зависним друштвима износила jе 51 одсто од процењене вредности. 
На таj тендер се нико ниjе jавио, па jе покушаj приватизациjе ПKБ-а био неуспешан.  
 

И просветарима у Воjводини исплата разлике за годишњи одмор 
Извор:Танјуг 
 
Покраjински Секретариjат за образовање, прописе, управу и националне мањине саопштио jе 
данас да ће око 909 милиона динара бити уплаћено данас на рачуне 497 школа у Воjводини, 
чиме jе решен проблем исплате накнаде просветним радницима настао током коришћења 
годишњег одмора у 2015. години.У саопштењу се прецизира да ће средства у укупном износу од 
909.129.940 динара, коjи садржи и спорну разлику, бити уплаћена на рачуне 395 основних и 
102 средње школе на териториjи Воjводине. 
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"Данашњом исплатом обухваћене су школе коjе су доставиле исправан обрачун Mинистарству 
просвете, науке и технолошког развоjа, док ће осталим школама разлика бити исплаћена са 
другим делом августовске зараде", саопштио jе покраjински секретариjат. 
Наводи се да jе проблем у вези са исплатама накнада зарада просветних радника настао током 
коришћења годишњег одмора у 2015. године решен сагласно одлуци министра просвете, науке 
и технолошког развоjа Mладена Шарчевића. 
 

 

 

 
ФИСКАЛНИ САВЕТ: Плате и пензије подизати тек 2017. у ово време  
Извор:Танјуг 
  
Члан Фискалног савета Владимир Вучковић изјавио је синоћ да рачуница тог тела показује да 
би са повећањем плата и пензија требало сачекати, бар до следеће године у ово време. 
У нашем закону, рекао је он, постоје параметри који кажу када треба да расту пензије и плате. 
“ Учешће пензија у бруто домаћем производу би требало да буде 11 одсто, а плата седам одсто. 
Ми смо још изнад тих бројева, што је јоš  један аргумент у корист тврдње да је прерано 
повећавати плате и пензије", рекао је Вучковић у интервјуу за ТВ Н1. 
Ма колико се нама чинило да су појединачне плате и пензије ниске, каже Вучковић, буџет 
издваја пуно новца и то је велики трошак за приватни сектор. 
Вучић: Веће плате и пензије за два месеца  
Требало би, сматра он, "издржати и следећу годину" без повећања. 
"Према нашој рачуници, према ономе што је потребно јавним финансијама, то је да се сачека 
још следеће године, и да се у неко ово време следеће године поразмисли", каже Вучковић. 
Откази за 75.000 људи - преамбициозно 
Он је оценио и да је првобитан план да се из јавног сектора за три године, колико траје програм 
са ММФ-ом, отпусти 75.000 људи - преамбициозан, али они који би ипак остали без посла, 
морали би да буду циљано одабрани. 
"Планирало се са ММФ да 75.000 људи мање ради у јавном сектору него што је било пре две 
године. Мислили смо да је то сувише оштро, да не постоји толики вишак запослених у јавном 
сектору", рекао је Вучковић. 
Пристигли разултати, подвукао је, потврђују ту хипотезу. 
СЕЧА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Откривамо које професије ће добити највише отказа до краја 
године 
"Сада се стиже до неких мањих бројева, и постоји простор да се људи отпусте. Оно што је важно 
је да то буде циљано, да се прецизно идентификују ти вишкови, да отпуштања буду производ 
опрезног сагледавања вишкова у различитим секторима државе", рекао је он. 
Има их, наставља, у администрацији, здравству, просвети, широм државе, а потребно је да се 
спроведу анализе, да нема стихијски отпуштања. 
Са друге стране, до сада је, како је казао, већина људи отишла кроз пензионисање. 
"Ни то није добро, јер показује да немамо циљано отпуштање, што не значи да остајемо са 
онима који су заиста потребни. Не треба да се ослањамо само на пензионисање", каже 
Вучковић и додаје да је потребно да додје до повећања старосне границе за одлазак у пензију. 
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ФАП уговорио производњу 30 камиона за Емирате  
Аутор:Владимир Лојаница 
 
Фабрика аутомобила Прибој потписала је данас уговор са једном домаћом фирмом од 
производњи и испоруци 30 камиона „ФАП 13-18“. 
Вредност посла је 2.322.000 евра, а уговором је предвиђено да контигент камиона купцу буде 
испоручен за годину дана. 
Како кажу у ФАП-у, ради се о теренским камионима на које ће купац ставити посебну 
надоградњу и извести у Уједињене Арапске Емирате. 
- Овакав уговор ФАП није имао у последње три године. За припрему овог посла примљено је 50 
радника, а наредних недеља када кренемо са производњом запослићемо још стотинак 
Прибојаца, - каже за „Блиц“ Ранко Вуковић, генерални директор ФАП-а. 
 
 

Вода у Србији ће ДУПЛО ДА ПОСКУПИ ево и зашто  
Аутор:М. Р. Петровић 
 
Цена воде за грађане Србије ће у наредних пет до шест година би требало да достигне ниво од 
око 1,35 евра по кубном метру, што ће појединим домаћинствима воду поскупети чак два или 
три пута! 
То, наиме, предвиђа Стратегија за управљање водама до 2034. године, која би требало да буде 
усвојена до краја године. То је истовремено и захтев Светске банке чији стручњаци процењују 
да је цена воде у Србији социјална, а не економска. Цена од 1,35 евра значила би да кубик воде 
кошта око 165 динара, а данас је у неким општинама његова цена мање од 50 динара. 
Квалитет воде и одбрана од поплава 
Последица тога је да се у Србији недовољно улаже у водоснабдевање и каналисање воде, што је 
неопходно да би се у будућности грађанима, али привреди, обебзбедила квалитетна вода за 
пиће. 
Стратегија превиђа и формирање Фонда за воде, у који би се сливала средства прикупљена кроз 
накнаду за воде. Ова накнада и сада постоји, али је симболична. Прикупљена средства би, 
поред осталог била коришћена и за поправљање стања када је реч о заштити од поплава, која, 
како се констатује у Нацрту стратегије, на многим местима није адекватна. 
То је, поред осталог, био један од узрока катастрофалних поплава из маја 2014. године. 
Годишње потребно 300, а улажемо 150 милиона евра 
Годишње је, према проценама Светске банке, потребно најмање 200 до 300 милиона евра за 
ове намене. Тренутна издвајања су од 100 до 150 милиона евра. 
Стратегија предвиђа да се до 2034. уложи 8,5 милијарди евра у побољшање инфраструкуре за 
водоснабдевање, каналисање и заштиту од поплава, бујица и ерозија. 
Шаролике цене 
Колика ће тачно бити цена воде, знаће се након што буде усвојена и уредба о утврђивању 
методологије за обрачун цена снабдевања воде, као и уредба о утврђивању критеријума за 
одређивање референтне цене воде. Поскупљење ће, такође, бити поступно, што значи да цена 
неће “скочити” одједном, већ сваке године помало. 
КОЛИКО ЋЕ СТВАРНО ПОСКУПЕТИ ВОДА? Шта год причали, рачуни већи за ПЕТ ОДСТО! 
Цену воде, наиме, одређују локалне самоуправе, у складу са законом. Методологија за 
одређивање цене постоји и сад, али упркос томе, неке општине воду наплаћују и по неколико 
пута мање у односу на друге. Та разлика достиже у неким случајевима и до 70 динара по 
кубном метру. 
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То је, према оцени некадашњег председника Сталне конференције градова и општина Саше 
Пауновића, последица “незнања, јавашлука или политичких разлога”. 
- И сада постоји методологија за израчуинавање цене воде, али је многе општине не поштују. 
Разлози могу да буду политички, незнање, јавашлук, куповина социјалног мира... - каже 
пауновић за “Блиц”. 
Ни новим прописима неће бити уведена иста цена воде за све градове и општине у Србији, али 
ће она бити уједначена. Цена се, наиме, утврђује на основу више фактора, а један од њих је то 
одакле стиже вода која се прерађује за пиће. 
ПОСКУПЉЕЊЕ Вода у Београду скупља за 2.57 динара 
- Није, рецимо, свеједно да ли вода долази из бунара са дубине од 300 метара, па мора да се 
користи пумпа, или је реч о води са планинског извора где не морате да трошите струју за 
покретање пумпе да бисте дошли до ње - пластично објашњава Пауновић. 
Да је цена воде по Србији “шаролика” потврђује и Слађана Милојковић са Института за 
водопривреду “Јарослав Черни”. Она каже и да су у појединим општинама или комуналиним 
предузећима цене воде за пиће за становништво два до три пута ниже у односу на цене које 
плаћа привреда за исту услугу. 
- Цене за каналисање или сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода су 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 веома ниска и много општина мора и својих буџета да издваја 
одређени део средстава за текуће инвестиционо одрзавање - оцењује Милојковић. 
На цену утиче, такође, и потрошња воде, као и број запослених у комуналним преузећима. 
Вишак запослених у комуналним предузећима 
А према речима представника Светске банке Дејвида Мишода, СБ је анализирала више од 400 
комуналних предузећа у подунавском сливу и закључила да је у комуналиним предузећима за 
водоснабдевање у Србији примећено да имају доста 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 приблжила економској цени, али и да тамо трошак за 
воду износи свега два одсто прихода домаћинства. 
Он је рекао да се у ЕУ много више нова улаже у ту област и да је препорука ОЕЦД-а да то буде 
0,5 до 1.00 оддсто БДП-а, до у Србији то износи 0,2 или 0,3 одсто. 
Цене воде по општинама у Србији  

Град/општина  Цена (РСД, за домаћинства)  

Суботица  108,90  

Нови Сад  88,96  

Сремска Митровица  45,10  

Београд  79,52  

Крагујевац  67,80  

Краљево  56,21  

Ниш  58,35  

Крушевац  56,42  
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Вучковић: Дуг ЕПС-а 1,2 милијарде евра и брзо се повећава 
Извор: Н1  

 
"Већ неколико година указујемо на то да је држава огроман новац давала за лоше пословање 
јавних предузећа. Када се подвуче црта, рачун показује да вероватно не би морало да дође до 
смањења плата и пензија да није било губитака који су правили јавна предузећа", каже члан 
Фискалног савета Србије Владимир Вучковић.  
Вучковић каже да је то био случај са Србијагасом, где и даље држава плаћа за његове кредите 
које је узимао са гаранцијом. 
"Гледамо и да се нешто слично не понови и ту видимо да Електропривреда Србије има 
проблеме у свом пословању, то није тајна. То је препознала и Влада у аранжману са ММФ и 
Светска банка. За сада држава не даје новац за кредите и обавезе ЕПС-а, али тенденције су 
упозоравајуће у погледу задужености ЕПС-а која расте, достиже готову 1,2 милијарде евра и 
брзо се повећава овај дуг. Не видимо да долази до суштинским промена, да се контролише маса 
зарада, да се смањује број запослених, технички губици. Сви ти проблеми нису нови. То је један 
проблем на коме треба да се ради, уз то реформа и Србијагаса, Ресавице, Железнице и читавог 
низа других предузећа за које је предвиђена приватизација, која се за сада није завршила", 
каже Вучковић. 
Већ се касни са решавањем ових питања, каже Вучковић. 
"Влада је сама потписала да ће доћи до отпуштања, и корекције цена, и да ће се сви проблеми 
решавати. До краја године, треба очекивати конкретне планове. Време цури", каже Вучковић. 
И са овим дефицитом на високом нивоу јавног дуга 

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. 
"Подстицање тражње у Србији има мали одраз на економски активност, и заправо ствара више 
проблема него што производи користи, тако да у неким следећим годинама морамо да 
решавамо проблеме кроз редукцију плата и пензија", каже Вучковић. 
"Не би било добро да ови добри резултати које имамо за ову годину буду проглашени као 
коначни, и да на томе градимо будућу економску политику. Дефицит ће бити мањи од 
планираног, око два посто БДП али то је и даље око 80 милијарди динара. То је и даље 
релативно висок дефицит, и треба да се смањује како би се коначно оборио проценат јавног 
дуга према БДП, што је циљ фискалне консолидације", каже Вучковић. 
Он каже да смо ми са овим дефицитом и даље на једном високом нивоу јавног дуга. 
"Ако усмемо у обзир да нису изебегнути сви ризици у будућности да дефицит поново расте, као 
што су ризици преливања резултата јавних предузећа, онда заиста треба бити опрезан 
приликом подизања било којих расхода, па и плата и пензија. Стога порука је да се о овоме 
добро поразмисли. Наш став је да контрола плата и пензија треба и даље да буде сидро 
економске политике, и да је још прерано да се они подижу, свакако не у неком већем 
проценту", рекао је члан Фискалног савета Владимир Вучковић. 
Он каже да у годинама када смо имали раст потрошње кроз пораст пензија, имали смо у тим 
годинама повећање дефицита и опадање привредне активности. 

http://rs.n1info.com/a190767/Biznis/Izvestaj-Fiskalnog-saveta.html
http://rs.n1info.com/a190767/Biznis/Izvestaj-Fiskalnog-saveta.html
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Следеће године реално причати о платама и пензијама 

Вучковић каже да у нашем закону постоје параметри, који кажу када треба да расту пензије и 
плата. 
"У односу на БДП то је 11 одсто за пензије, седам за зараде. Ми смо још изнад тих бројева, што 
је још један аргумент у корист тврдње да је прерано повећавати плате и пензије", каже 
Вучковић и додаје да ма колико нам се чинило да су појединачне плате и пензије ниске, буџет 
издваја пуно новца и то је велики трошак за приватни сектор. 
Вучковић каже да би према њиховим проценама било важно да "издржимо и следећу годину". 
"Према нашој рачуници, према ономе што је потребно јавним финансијама, то је да се сачека 
још следеће године, и да се у неко ово време следеће године поразмисли", каже Вучковић. 
"Важно је да оптуштање у јавном сектору буде циљано" 

Вучковић каже да претходни плат био пре амбициозан. 
"Планирало се са ММФ да 75.000 људи мање ради у јавном сектору него што је било пре две 
године. Мислили смо да је то сувише оштро, да не постоји толики вишак запослених у јавном 
сектору. Пристигли разултати потврђују ту нашу хипотезу. Сада се стиже до неких мањих 
бројева, и постоји простор да се људи отпусте. Оно што је важно је да то буде циљано, да се 
прецизно идентификују ти вишкови, да отпуштања буду производ опрезног сагледавања 
вишкова у различитим секторима државе. Има у администрацији, здравству, просвети, широм 
државе. Да се спроведу анализе, да немамо неких стихијски отпуштања", каже Вучковић. 
Додаје да је већина људи до сад отишла кроз пензионисање. 
"Ни то није добро, јер показује да немамо циљано оптуштање, што не значи да остајемо са 
онима који су заиста потребни. Не треба да се ослањамо само на пензионисање", каже 
Вучковић и додао да је потребно да дође до повећања старосне пензије за одлазак у пензију. 
 
 

Савети нордијских земаља - реформе, увођење е-управе... 
Извор: Н1  

 

Обраћајући се учесницима конференције "Нордијски иновативни бизнис" премијер Србије 
Александар Вучић рекао је да Србија посвећује посебну пажњу инвеститорима из нордијских 
земаља. Према његовим речима, од страних инвеститора у Србији могу да се науче три кључне 
ствари - предузетнички дух, враћање радних навика и равномеран регионални развој. 
Колико смо далеко од такозваног шведског стандарда? Домаћин конференције "Нордијски 
иновативни бизнис у Србији", фински амбасадор Перти Иконен, похвално гледа на брзину 
реформи у Србији. 
"Нордијске земље подржавају Србију на путу ка ЕУ. Србија је уложила много напора 
последњих година да реформише друштво. Ако задржите брзину реформи, видећемо да Србија 
постаје само још једна досадна нордијска земља", каже Иконен. 
Председник српске владе није такав оптимиста. 
"Хвала Вам много, али знамо ми колико смо далеко и још колико генерација мора да прође да 
бисмо могли бар мало да се приближимо. Изгубили смо предузетнички дух. Наши људи су 
научили да раде вредно у западним земљама, али нисмо научили да правимо свој бизнис. 
Такође смо у међувремену изгубили и радне навике", сматра премијер Александар Вучић. 
Представници компанија чланова Нордијске пословне алијансе имали су данас конкретне 
предлоге за српску владу. На пример, увођење Е-управе. 
"Е управа је начин да водите државу најефикасније могуће, али, такође и са високим степеном 
транспарентности. Знам да је у плану. Увођење би нам олакшало пословање, али може да буде 
и извор прихода, ако будемо партнер у увођењу", каже Ингеборг Офстхус, Теленор Србија. 
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Идеје о електронским платформама, пак, премијер је видео и као могућност лакше наплате 
пореза. Којом, како каже, Србија не може да се похвали. 
"Смеје ми се и градоначелник Ниша, а ја добијем из Ниша прекјуче 13 ресторана у које је ушла 
пореска и 13 ресторана мора да се затвори зато што нигде не издају фискалне рачуне. А онда 
сви медији скоче на председника владе зато што је лудак и психопата зато што је тамо пореска 
управа. Замислите била је пореска управа и тражила рачун", каже Вучић. 
Премијер није био усамљен међу скандинавским привредницима. Панелу су присутвовали и 
министар здравља Златибор Лончар, као и министар привреде Горан Кнежевић. Имао је и 
речи прекора 
"Не можете да идете господине министре. Седите ту. Ово су стратешке ствари". 
Према подацима Привредне коморе Србије, разумена са нордијским земљама у 2015. години 
износила је 510,3 милиона евра, а за првих шест месеци 2016. године 276,1 милион евра, што 
показује тенденцију раста. 
 
 

Вучић: Изгубили смо радне навике, мораћемо да радимо више 
Извор:ФоНет  

 

Потребно нам је стотина година промене нашег менталитета да бисмо се приближили 
нордијским земљама, рекао је премијер Александар Вучић, учествујући на Конференција 
"Нордијски иновативни бизнис у Србији" у резиденцији амбасадора Финске у Србији.  
Констатујући да "и ми Срби можемо да постигнемо резултат", он је додао: 
"Успели смо да стабилизујемо јавне финансије што представља основни услов за напредак. 
Данас је Србија земља која ну овом тренутку нема дефицит у јавном буџету, четвороструко 
мањи од очекиваног". 
Вучић је рекао да Србија посвећује посебну пажњу инвеститорима из нордијских земаља, "јер 
их карактерише озбиљност и посвећеност у раду". 
Вучић је рекао да је захвалан на оценама "да напредујемо на европском путу", али "зна да то 
није ни мало популарна тема у Србији". 
"Изгубили смо радне навике, наши људи раде у иностранству још од гастарбајтерског периода, 
али нису  
навикли да буду предузетници", констатовао је Вучић. 
Мораћемо, како је рекао, да радимо више, ако желимо да зарађујемо више, и додао да "неће да 
се улагује народу причама о скраћивању радног времена и радних дана". 
Он је рекао да је трговинска размена са нордијским земљама у сталном порасту, у 
двоцифреном проценту. 
"Очекујемо да се та трговинска размена, која је сразмерно мала, доласком нових 
инвеститора...захвалан сам нордијским компанијама које улажу", рекао је Вучић. 
Вучић је додао да Србија и даље има проблем са локалним самоуправама које "једним делом 
лоше функционишу јер не постављају високе циљеве пред себе већ се баве дневном политиком 
и тиме како да запосле блиске људе". 
Говорећи о односима у региону, Вучић је казао да ће Србија и у будућности гледати да се "барем 
понаша недвосмислено најмање неодговорно". 
"Желимо отварање ауто-пута Београд-Ниш-Приштина-Драч, хоћемо најбоље односе са БиХ, 
Црном Гором, Македонијом јер нама највише одговарају стабилни односи у региону", навео је 
председник владе. 
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Стаменковић: Не видим перспективу за Фијат у Србији  
Извор: Бета  

 

Економиста Стојан Стаменковић оценио је данас да је питање да ли ће Фијат после истека 
уговора 2018. године и даље остати у Србији.  
"Чини ми се да уговор истиче 2018. године и нисам сигуран да ли ће се продужити или ће Фијат 
коначно отићи одавде. Ја не видим ту неку перспективу за раст производње", рекао је 
Стаменковић на представљању новог броја часописа Макроекономске анализе и трендови 
(МАТ).  
Додао је да међугодишња поређења показују пад производње моторних возила и приколица за 
близу седам одсто у јулу и за девет одсто у седмомесечном периоду. "Након укидања треће 
смене у компанији Фијат не може се очекивати побољшање у овој области", рекао је 
Стаменковић.  
Навео је да тренд ове области у последња три месеца стагнира на нивоу који је за око 11 одсто 
нижи од прошлогодишњег просека, а производња је сада нижа од оне максималне, достигнуте 
средином 2013.године за више од 40 одсто.  
Према његовим речима, вредност извоза моторних возила и приколица у периоду јануар-јул 
била око 1,2 милијарде евра (месечни просек био 174,5 милиона евра), а у јулу је та вредност 
редукована на 132 милиона евра што је за 39,4 одсто мање него у јулу 2013.године.  
"То је један од битних фактора редукције динамике укупног извоза у јулу", оценио је 
Стаменковић.  
 

 

 
 
Слога: Подршка радницима Геокса 
Извор:ФоНет 
 
Удружени синдикати Србије "Слога" захтевају од државе хитну рекацију и слање инспекције 
рада у италијанску компанију за производњу обуће Геокс (Геоx) у Врању, у којој су радници у 
понедељак самоорганизовано ступили у штрајк због обавезујуће одлуке пословодства на 
прековремени, неплаћени рад од једног сата дневно. 
Као синдикат дужни смо и обавезни да још једном скренемо пажњу јавности на учесталост 
праксе, посебно у приватном сектору, где послодавци све чешће прибегавају захтевима да им 
радници раде прековремено и неплаћено, правдајући се обимом посла и роковима, пише у 
саопштењу. 
Сматрамо да је овакво опхођење послодаваца према запосленима последица хроничног 
недостатка радних места у Србији, мале потражње радне снаге, ниске цене рада, али и изјава 
премијера Србије Александра Вучића, наводи "Слога". 
У саопштењу се напомиње да је Вучић више пута до сада у медијима рекао да он лично не 
разуме оног који захтева да му се плати прековремени рад, чиме је, према оцени "Слоге", дат 
подстрек, посебно послодавцима страних компанија да се овако понашају према својим 
запосленима. 


