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Самостални синдикат тражи од власти да реши проблем радника 
Застава ИНПРО 
Извор:Бета 

 

Савез самосталних синдиката Србије позвао је данас надлежне да хитно реше проблем 

запослених инвалида у крагујевачком предузећу Застава ИНПРО, који осми дан штрајкују 

глађу.  

Тај синдикат је у писму упућеном министрима привреде и рада упозорио на све лошије 
здравствено стање штрајкача и изразио забринутост због тога што још нема никакве реакције 
власти, нити наговештаја да би њихови захтеви ускоро могли бити решени. 
"Иако се ради о инвалидима друге и треће категорије, који имају легитимне захтеве, везане за 
исплату заосталих зарада, накнада за превоз и јубиларних награда, као и преиспитивање 
приватизације дела имовине њиховог предузећа, нико не жели да их прими и са њима 
разговара", навео је СССС. 
Од државних органа је затражено да хитно почну преговоре са Штрајкачким одбором Застава 
ИНПРО, јер су, како упозорава синдикат, радницима угрожени животи и трагичне последице 
неће моћи да буду исправљене. 
У Застави ИНПРО је 11. октобра штрајк глађу почело 28 инвалида рада, од укупно 132 
запослених у том предузећу. 
Они штрајкују због неисплаћених зарада, противећи се најави проглашавања технолошког 
вишка. 
Радници сумњају и у малверзације руководства, а један од захтева била је и смена директора 
Бранка Вељовића који је саопштио да је поднео оставку на то место из, како је навео, моралних 
разлога. 
Неколико радника одустало је од штрајка глађу због тешког здравственог стања. 
 

 

 

 
 

Некад гигант ЕИ, сада ће ту шити Турци 
Извор: Бета  

 
Ниш -- Министар привреде Горан Кнежевић потписаће у Нишу уговор о подстицајима 
компанији Леони за отварање новог погона у Нишу, саопштило је Министарство привреде.  
У саопштењу се наводи да ће Леони у Нишу градити погон за производњу аутокаблова у коме 
ће бити отворено 2.200 радних места, а та инвестиција је вредна 22 милиона евра.  
Отварање нових радних места у Нишу најавила је и турска компанија Астер текстил.  
Представници те компаније пустиће сутра у рад погон за производњу одевних предмета у коме 
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ће бити упошљено 2.000 радника.  
Погон је на простору бивше фабрике ЕИ Чегар од 20.000 квадратних метара који је Астер 
текстил купио крајем прошле године и током ове године комплетно реконструисао и опремио.  
Према најави турске компаније, свечаном отварању фабрике у Нишу присуствоваће и премијер 
Србије Александар Вучић, амбасадор Турске у Србији Мехмет Кемал Бозај и градоначелник 
Ниша Дарко Булатовић. 

 
 
Шта је Србији потребно да буде мотор развоја? 
Извор: Танјуг 
 
Београд -- Србија може да буде конкурентна не само због своје позиције, већ и квалитетне 
радне снаге, али треба ефикасније да користи инвестиције.  
То је оцењено на Српском економском самиту у Београду.  
Директор Европске банке за обнову и развој у Србији (ЕБРД) Данијел Берг казао је да његово 
искуство показује да све земље у којима је радио желе да спроведу реформе и привуку 
инвеститоре, и да је је због тога то веома тешка битка која изискује доста напора.  
Шеф регионалног представништва Европске инвестиционе банке (ЕИБ) за Западни Балкан 
Дубравка Негре казала је да је Србија једна од најважнијих земаља у региону и да је ЕУ тако 
посматра и у њој види мотор развоја целог региона.  
"Иако има заостајања види се да Србија доста улаже. Србија активно ради на улагању, као и 
побољшању климе за инвеститоре", казала је она, наводећи да се доста улаже и 
инфраструктуру, као и у образовање и здравство, а тих пројеката ЕИБ нема у другим земљама.  
Према њеним речима, искуства су показала да се са отварањм свих поглавља и напретка ка 
чланству у ЕУ отвара више могућности за земље.  
"Србија је водич у регионалним фондовима и без ње они не би ни били успостављени", навела 
је она.  
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић указао је да је Србији потребна 
извесност, како би интересовање инвеститора било веће, јер како је нагласио, "инвестиције се 
не раде саме ради себе, већ од извесности њиховог успеха".  
Он је навео да приближавањем ЕУ Србија добија ново знање и искуство,и тржиште, али да ће 
због процедура и захтева које не могу да се испуне, то бити проблем за мала и средња 
предузећа да преживе.  
Стални представник Међународног монетарног фонда (ММФ) у Србији Себастијн Соса казао је 
да су реформе генератор привредног развоја сваке земље, а да су такви трендови видљиви и у 
Србији.  
Србији су, како је додао, макроекономски резултати јако добри и набројао да су то ниска 
инфлација и веће запошљавање.  
Соса је навео и да Србија може да достигне привредни раст од три одсто БДП-а, али да је 
потребно повећање тражње и потрошње.  
Према његовим речима, реформе јавних предузећа би побољшале инвестициону климу у 
Србији. 
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"Мађари већ раде за социјалну помоћ, и ми ћемо" 
Извор: Дневник 

 
Београд -- Државни секретар Министарства за рад Ненад Иванишевић најављује да ће грађани 
Србији од средине наредне године морати да раде да би зарадили социјалну помоћ.  

 

Износи податак да у Србији тренутно има 175.000 радно способних људи који примају ту 
помоћ.  
“Мађарска је направила одличан модел по којем 250.000 људи ради да би добијало социјалну 
помоћ. Ми планирамо да почнемо да спроводимо сличан модел, по којем ће 175.000 радно 
способних људи који примају социјалалу бити запослено на разноразним пословима. 
Примаоци социјалне помоћи по том моделу могли би радити на пословима у пољоприведи, 
одржавању путева и хигијени. Уз рад, они ће ићи на курсеве из разних заната да би у 
будућности могли лакше да нађу сталан посао”, рекао је Иванишевић.  
О намери државе да радно способне кориснике социјалне помоћи „натера” да је, када за то 
постоји могућност, зараде, прича се већ дуже, али пракса је показала да они нису претерено 
заинтересовани за било какав посао нити радно активирање.  
 
Недавно је министар Александар Вулин израчунао да социјална помоћ за четворочлану 
породицу месечно изађе 22.000 динара, односно колико заради и запослени радник на 
минималцу, а таквих је у Србији више од 400.000.  
“Осим износа од 8.000 динара, који леже на рачун носиоца социјалне помоћи, на половину тог 
износа има право други одрасли члан породице, док је за децу обезбеђено по 2.350 динара, 
плус дечји додатак, који се, у зависности од категорије, креће од 2.650 до 3.450 динара”, 
објаснио је Вулин.  
“Када се све то сабере, дође се до цифре од 22.000 динара, колико је и зарада радника који 
прима минималац. Држава сада планира да примаоце социјалне помоћи радно активира”, 
каже он.  
Да би се корисници социјалне помоћи натерали да се радно активирају, потребно је мењати 
Закон о социјалној заштити и управо у њега увести новину која ће значити да се мења начин 
стицања новчане социјалне помоћи и увести радно ангажовање као критеријум за њено 
добијање.  
“Морамо их вратити у живот, то није ништа страшно и већ функционише у свету. Здрав и 
способан човек не треба да остане на маргинама друштва, већ мора да ради и да се образује. 
Боље је да га уведемо у систем, а не да живи од данас до сутра и очекује месечну помоћ”, истиче 
Вулин.  
Да је великом делу корисника социјалне помоћи драже да чекају социјалну помоћ него да 
засучу рукаве и нешто раде и зараде, показало се ове године и у Србобрану, када се за 

У неколико локалних самоурпава већ се спроводи одлука да се једнократна социјална помоћ 
не може добити без друштвено корисног рада. Почело је у Ади, а онда су се прикључили Нови 
Бечеј, Пландиште и Пећинци. Део европског пројекта постали су и Рума и Сремска 
Митровица, а ускоро би требало да буду отворене још четири канцеларије у Житишту, 
Бојнику, Црној Трави и Власотинцу. “Ми радимо оно што би Министарство рада спровело 
кроз законе. Последњих шест година радимо активацију, иако она не постоји на државном 
нивоу. орисници који се обрате за једнократну помоћ, рецимо, за плаћање неког рачуна, не 
добијају новац, већ то морају да одраде”, објашњава председница УГ „Дуга” у Ади Весна 
Циврић. 
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спровођење јавних радова определило 11 од 20 корисника новчане помоћи, само зато што су 
сматрали да је надокнада мала.  
Деветоро корисника социјалне помоћи одбило је да ради за плату од 18.000 динара и 1.500 
динара за путне трошкове па је тако испало да је лакше не радити ништа и примати социјалну 
помоћ, него радити и зарадити износ који је близак ономе који држава даје и када се ништа не 
ради.  
Влада Србије јесте 2014. године донела Уредбу по којој, да би неко остварио право на социјалну 
помоћ, треба да се образује или укључи у друштвено користан рад, али тај акт није обавезујући 
и резултати су од општине до општине различити.  
Но, општа оцена локалних самоуправе је да је мало прималаца социјалне помоћи који су 
спремни да раде и прихвате понуђене привремене и повремене послове, као и обуку или 
доквалификацију јер су задовољни оним што добију од државе не радећи ништа. 
 

 

 

 
 

Тешко живи трећина Србије 
 

Канцеларија Европске мреже против сиромаштва упозорила је на то да је у Србији ризику од 

сиромаштва изложена четвртина становништва, док трећина сматра да тешко живи.   

Како се наводи, поводом Међународног дана борбе против сиромаштва 17. октобра, са стопом 
ризика од сиромаштва од 25,4 одсто Србија је прва у Европи. 
Због тога Европска мрежа против сиромаштва позива Владу Србије да смањење сиромаштва 
постави као приоритетни циљ и да хитно унапреди политике запошљавања и социјалне 
заштите да би се спречило даље сиромашење грађана. 
Ризик од сиромаштва највећи је међу домаћинствима која чине две одрасле особе с троје или 
више деце, где стопа ризика износи 35,8 одсто, као и међу самохраним родитељима с једним 
или више издржаване деце – 35,4 одсто. 
„За четворочлано домаћинство с двоје одраслих и двоје деце узраста до 14 година праг ризика 
од сиромаштва износи око 31.000 динара, док је за једночлано домаћинство тај праг око 
15.000”, наводи се у саопштењу. 
Осим Србије, високу стопу ризика од сиромаштва имају Румунија (око 22 одсто), Бугарска, 
Грчка и Шпанија. 
Подаци о стопи ризика од сиромаштва у Србији добијени су истраживањем Републичког 
завода за статистику у марту ове године, на основу анкете о приходима и животном стандарду. 

 
Пензиони чек дебљи између три и четири процента 
Аутор:Љубинка Малешевић 
 
Од краја ове недеље у Србији ће боравити делегација Међународног монетарног фонда и тек 

након завршетка његове ревизије, више ће се знати о проценту повећања  пензија о којем се 

прича већ неколико месеци. Економисти процењују да добри економски резултати Србији 

отварају могућност да се пензије повећају, и верују да ММФ овога пута неће имати ништа 
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против тога да чекови буду неколико процента вреднији, али не верују да ће то повећање бити 

веће од три, евентуално четири одсто. 

Економиста Стојан Стаменковић објашњава да је тачан проценат повећања тешко утврдити у 
овом трентку док се не уради пројекција буyета за наредну годину, додајући да то зависи од 
раста бруто домаћег производа. Уколико, објашњава, раст БДП-а наредне године буде три 
одсто, не треба очекивати повећање плата и пензија веће од три-четири процента. Међутим, он 
верује да ће ММФ дозволити већи проценат повећања плата него пензија. 
– Пензионерима шта год да се да, морају да трпе, а с платама је дугачије јер постоје осетљиви 
сектори као што су здравство и просвета, где висина плата може изазвати одређене проблеме – 
оценио је Стаменковић. 
По мишљењу члана Фискалног савета Србије Владимира Вучковића, с повећањем плата у 
јавном сектору и пензија треба сачекати још годину јер сматра да је њихово учешће у БДП-у 
још увек један процентни поен веће него што је циљ Владе. 
– Предстоје разговори Владе Србије с ММФ-ом и, у зависности од тога да ли ће бити одобрено 
повећање плата и пензија, и колико, рећи ћемо колики ће то ударац за буyет бити – рекао је 
Вучковић. 
Но, без обзира на то да ли ће пензије бити повећане три или четири одсто, пензионерима и 
даље остаје да „трпе”, како каже Стаменковић, јер другог избора и немају. Ипак, за све њих је 
најважније да су пензије редовне и да ни једног јединог месеца нису биле доведене у питање. 
Неспорна је рачуница да су пензионери, само због неусклађивања пензија с растом инфлације 
од 2012, већ изгубили око десет одсто и да на то треба додати умањење које је донео Закон о 
привременој исплати пензија, али велико је питање, да тога није било, да ли би пензије биле 
редовне. 
Вероватно је та чињеница слаба утеха за пензионере који не траже ништа друго него само оно 
што им законом припада. Да је то тако, говоре и отворена писама пензионерских организација 
српском премијеру и обраћање Скупштини Србије, у којима се указује на тежак материјални 
положај пензионера и „претегнути” каиш штедње. 
  

 
Незапосленост и сиромаштво и даље велики проблем Рома 
Извор:Танјуг 
 
Проблеми Рома су и данас, поред бројних активности, веома изражени, изјавио је председник 

скупштинског Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Мехо Омеровић, 

додајући да су Роми економски и социјално и даље најугроженија етничка заједница у Србији. 

- Свесни смо да је овде реч о ширем, комплексном, друштвеном питању које не зависи 
искључиво од спремности или способности државе, већ је реч о односу друштва и појединца 
према различитости и мултикултуралности - рекао је Омеровић на јавном слушању на тему 
“Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016 - 
2025. - Спровођење и приоритетне мере за период 2017-18”. Он је навео да је циљ, иако 
Стратегија није документ који је усвојен у парламенту, да народни посланици, али и 
представници свих државних органа, као и остали актери укључујући пре свега цивилно 
друштво, Национални савет и међународне организације, буду консултовани у вези примене 
Стратегије, али и активни у изради будућег Акционог плана. 
- Јавно слушање је механизам парламентарне контроле над радом владе и њених институција и 
рекао бих да је ово прави начин да чујемо какви су планови владе, разменимо мишљења и 
дођемо до конкретних предлога и сугестија како би се процеш имплементације Статегије и 
израде Акционог плана што квалитетније могао спровести - рекао је Омеровић. 
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Према његовим речима, значајно је то што је Стратегијом препознато да социјална укљученост 
подразумева пре свега елиминисање узрока сиромаштва кроз четири међусобно повезане јавне 
политике о којима се толико прича, а које још увек јесу проблеми свих проблема - образовање, 
становање, запошљавање и здравље. 
- Положај Рома и начин на који ће се решавати питање пре свега њиховог сиромаштва и 
социјалне искључености важно је питање и за овај највиши дом - за Скупштину Србије која 
поред законодавне функције има обавезу надзора над радом државних органа када су у питању 
одређене области и теме - рекао је Омеровић додајући да поздравља активности владе по том 
питању, а пре свега доношење нове Сратегије за социјално укључивање која је усвојена у марту 
ове године. 
  
 

 

 
 

Новим законом до бољег положаја жена на селу 
Извор: РТС 
 
У Србији на селу живи око милион и по жена, које су и даље међу најугроженијим социјалним 
групама. У посебно тешком положају су оне које се баве пољопривредом. Нови закон о 
финансијској подршци породици са децом треба да побољша њихов положај. Наиме, први пут 
ће бити предвиђена могућност да жена власница имања има породиљску накнаду као што 
имају и друге жене. 
Жене које раде на селу углавном су, показује пракса, економски зависне од мушакарца, 
најчешће и здравствено угрожене. Како и саме кажу, раде много, а њихов рад мало се цени. 
Милена Антић Јанић из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
најављује да би нови Закон о финансијској подршци породици са децом могао би да побољша 
положај жена на селу. 
"Циљ је да жене власнице пољопривредних газдинстава остварују могућност на надокнаду. То 
је битно јер оснажује жену и омогућава да док живи и ради на селу буде заштићена", објашњава 
Милена Антић Јанић. 
Напомиње да је основни циљ да се заштите жене које се баве пољопривредом. 
Нови закон о финансијској подршци породици са децом прошао је јавну расправу и добијање 
мишљења, а неопходно је добијање новог сета мишљења како би ушао у скупштинску 
процедуру. 
"Очекујемо да ће до краја године закон ући у скупштинску процедуру", каже Милена Антић 
Јанић. 
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Држава ће уложити новац у Нишку Бању 
Извор:Танјуг 
 
Настојимо да покренемо оне бање које данас уопште не раде или послују лоше, а постоји 
могућност да за њих нађемо стратешког партнера или купца, поручио је министар трговине и 
туризма Расим Љајић. 
Држава ће издвојити средства за повећање капацитета и опремање Нишке Бање која неће бити 
одмах приватизована, док ће за Бујановачку, Богутовачку, Матарушку и Куршумлијску бању 
одмах бити покренути поступци за продају, најављено је током посете министра здравља 
Златибора Лончара и министра трговине и туризма Расима Љајића. 
Лончар је, након обиласка Института за превенцију, лечење и рехабилитацију 
кардиоваскуларних и реуматских болести "Нишка Бања", рекао новинарима да тај институт 
неће бити одмах приватизован пошто ће постојати могућност, према одлуци Владине комисије 
за приватизацију бања, да свака бања одлучи да ли иде у неку врсту приватизације или 
стратешког партнерства. 
"То је пре свега намењено бањама у које мора да улаже држава које не могу саме да се 
издржавају, које су у минуси или проблемима. Ако оне нађу стратешког партнера да уложи ми 
смо ту да подржимо, није нам ова бања приоритет да иде у приватизацију", рекао је Лочар 
одговарајући на питања новинара. 
Додао је да се размишља о набавци ангио сале за Нишку Бању која би могла да буде набављена 
следеће године уколико буду испуњени сви услови за добијање дозволе за њен рад, што би 
много растеретило Ниш. 
Лончар је нагласио да су пацијенти у Институту у Нишкој Бањи задовољни. 
"Ова установа добро ради, није у дуговима и минусу, али овде мора да се уложи у обнављање и 
ширење капацитета. Договорили смо сада, а и са Министарством рада у чијој је надлежности 
ПИО фонд, да дамо сагласност да се новац употреби за реконструкцију базена и других делова, 
која је потребна због нерешених имовинских односа који су на суду", навео је Лончар. 
Министар за трговину и туризам Расим Љајић истакао је да је договорено на комисији за бање 
да се свака бања посебно третира. 
"Договор је да најмање четири бање одмах иду у поступак приватизације Бујановчка, 
Богутовачка и Матарушка бања које иду заједно, као и Куршумлијска бања. Настојимо да 
покренемо оне бање које данас уопште не раде или послују лоше, а постоји могућност да за њих 
нађемо стратешког партнера или купца", објаснио је Љајић. 
Нагласио је да је у Нишкој Бањи ситуација другачија. 
"Имамо центар који може да буде озбиљан центар здравственог туризма за овај реигон, али 
морамо да га обогаћујемо нових садржајима", сматра Љајић. 
Указао је да је потребна и нова туристичка понуда, пошто Нишка Бања може да постане и 
центар конгресног туризма у овом делу наше земље. 
"Да би то остварио морамо да понудимо нове забавне садржаје. Потребна су и средства за то и 
Влада је спремна да та средства издвоји, јер овде постоји озбиљан потенцијал", нагласио је 
министар трговине и туризма. 
Љајић додаје да ту недостају смештајни капацитети пошто нема ниједног озбиљног хотела у 
Нишкој Бањи. 
Према његовим речима, биле су неуспешне приватизације три хотела и Влада ће покушати то 
да реши са власницима. 
"Морамо да нађемо инвеститоре који ће уложити у смештајне капацитете, јер држава више не 
може да прави хотеле", напоменуо је Љајић. 
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Недимовић: Држава ће подстицати сточарство 
Извор: Фонет 
 
Министар пољопривреде и заштите животне средине Бранислав Недимовић изјавио је у 
Травном Преслапу, код Црне Траве, да ће држава финансијски помоћи развој сточарства у том 
делу Србије. 
Приликом обиласка фарме "Шурик инвест", Бранислав Недимовић је истакао да постоје три 
фактора која су допринела њеном развоју. 
Локална самоуправа је дала инфраструктуру, инвеститор знање, идеју и средства, а 
финансијским доприносом се укључила и држава, рекао је Недимовић. 
Прецизирао је да је планирано да за део прерађивања млека држава да 50 одсто уложених 
средстава, а то је око 200.000 евра. 
Желимо да ово постане пример најбоље праксе развоја сточарства и прерађивачког дела на 
овим просторима. Овде је сточарство највећа шанса и мислим да ту морамо још више да 
радимо, рекао је Недимовић. 
Навео је да ће држава убудуће одвајати још више средстава за подручја која спадају у четврту 
групу по развијености, те да ће се радити на томе да се искористи цео капацитет 
пољопривредног земљишта који није довољно искоришћен. 
У компанију "Шурик инвест" је за три године уложено око два и по милиона евра, рекао је њен 
власник Бобан Митић. 
Имамо 35 стално запослених радника којима смо обезбедили смештај и храну, а просечна 
плата је 35.000 динара. Тренутно прерађујемо око 2.000 литара млека, а планирамо да 
повећамо производњу до 5.000 литара, рекао је Матић. 
 

 

 

 
 

Стране инвестиције - "што јужније то тужније" 
Пише: Војкан Ристић 
 
Вест да се кабинет премијера Александра Вучића сели, па макар и само недељу дана, на југ 
Србије обрадовала је житеље тринаест општина Пчињског и Јабланичког округа.  
Утолико пре што компас на привредној мапи Србије показује на јасно изражену поларизацију 
између богатог севера и сиромашног југа. Спорост у привлачењу страних инвестиција, 
очигледно, узима свој данак а становницима овог дела Србије остаје само сећање на период 
када се за Врањанце говорило да раде као Јапанци (синоним за 13.000 радника Компаније 
Јумко), или када је Симпо био лидер у индустрији намештаја на екс-Yу просторима. 
Некадашњи радници суочили су се са свакојаким покушајима трансформације ових система а 
спорост у привлачењу страних инвестиција довела је до урушавања и других предузећа која 
нису била спремна да се суоче са тржишном конкуренцијом и чије су хале сада напуштене. 
Својинској трансформација великих система, попут поменутих гиганата у текстилној и 
индустрији намештаја, са великим бројем радника и застарелим капацитетима, није дала 
очекиване резултате. 
Први корак у, иначе болној, транзицији на југу Србије направљен је приватизацијом Дуванске 
индустрије у Врању (ДИВ) која је сада у власништву Компаније БАТ. Мање весела је прича из 
2007. године о директној гринфилд инвестицији Компаније Алена ЛТД из Лондона у области 
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текстила. Уз подршку државе започет је пројекат који је доживео потпуни фијаско са Фабриком 
текстила Замбер у којој је ухлебљење требало да нађе већи број врањских текстилаца. На месту 
где је требало да буде изграђена фабрика данас се налази стамбени блок зграда а радници који 
су напустили Јумко у намери да пређу код новог послодавца Јанија Саваса, сада су поново "на 
старој адреси" са просечном зарадом од око 25.000 динара. Као неуспешан помиње се и пример 
приватизације Индустрије микро мотора за аутомобилску индустрију Застава ПЕС која је 
некада пословала у саставу крагујевачког ауто-гиганта. 
Уследили су приватизација Индустрије минералне воде Хеба у Бујановцу и најздравијег дела 
Пољопривредног комбината Делишес (фабрика воћних концентрата) који су постали 
власништво Компаније Нектар у Бачкој Паланци. Као и у некадашњем ДИВ-у, и у Хеби је 
пратећи елемент у новој филозофији пословања био смањење броја радника и повећања 
продуктивности. Такве пословне филозофије придржава се и менаџмент Компанија Геокс која 
је пре деценију и по овде отворила фабрику обуће у којој је, уз државне субвенције од око 10 
милион евра, запослено 1.200 радника. Улагање у Слободну индустријску зону на некадашњем 
војном полигону у Бунушевцу (на периферији Врања) довело је италијански компанију Дитре 
Италиа која припрема објекат за фабрику намештаја уз директна улагања, али и подршку 
државе од неколико милиона евра. Владичин Хан је добио погон турског партнера за 
производњу ауто компоненти док је у Лесковцу погон отворила корејска компанија Јура. 
Нерешени статус Косова и Метохије додатно је угрозио положај овдашњих привредника који су 
остали без тржишта од око два милиона потрошача, пре свега робе широке потрошње и 
грађевинског материјала. Успостављањем тешње регионалне сарадње на релацији Београд - 
Тирана могао би да буде релаксиран пут за робу предузећа са југа Србије ка тржишту Албаније, 
али и Косова где су се већ добро позиционирале компаније из Словеније, Хрватске, БиХ, 
Македоније и Турске. Осим тога, чињеница да је Солунска лука ближа Врању него Београд 
могла би, уз нову путну инфраструктуру, да делује стимулативно на потенцијалне инвеститоре 
заинтересоване да искористе предности поморског пута удаљеног мање од три стотине 
километара. С друге стране, садашњи капацитети Јумка и Симпа који би могли бити гаранција 
тржишне конкурентности, дају какву-такву наду за могуће проналажење стратешких партнера. 
Посматрано из перспективе привредника на југу Србије намера актуелне владе изгледа 
охрабрујуће, али се очекују конкретни потези и пројекти, а за то је неопходан и партнерски 
однос, пре свега локалних самоуправа, у стварању инфраструктурног амбијента подстицајног 
за стране улагаче. Зато не чуди што су све очи уперене у креаторе економске политике који су 
им дошли "на ноге" како би се на лицу места уверили шта их највише мучи. Ефекте овог 
привременог "измештања" Владе Србије из престонице видећемо већ наредних дана. 
Коридор 10 трасира пут инвеститорима 

Са директним страним инвестицијама чији износ не премашују десет милиона евра, и без 
државне партиципације, југ ће и даље каскати за осталим регијама у Србији. Изградња деонице 
Коридора 10 од Лесковца до Прешева и границе са Македонијом могло би да буде додатни 
импулс страним инвеститорима заинтересованим за улагања у прерађивачку индустрију, затим 
у металски комплексу, али и у пољопривреду и туризам. У том контексту треба поменути најаву 
једног инвеститора из Уједињених Арапских Емирата који је изразио спремност да уложи око 
три милиона евра у девастиране хотелске капацитете на Власинском језеру. 
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Висок цех несклада на тржишту рада 
Пише: Кели Велс, извршна директорка Одељења за образовање и вештине у Фондацији ГЕ 
 
Тешко је, ако не и немогуће, предвидети будућност тржишта рада. Према истраживању 
Фондације Мек Артур готово 65 одсто деце која се тренутно школују биће ангажовано на 
пословима који још не постоје.  
Имајући у виду да глобализација и други фактори настављају да редефинишу радна места, 
константа ће се односити на потребу за "меким вештинама", или "вештинама за живот". 
Умрежавање, систем асоцијација и сарадња су добро знани онима који су тренутно запослени, 
али не можемо да очекујемо да ће такве праксе доћи спонтано, нарочито када је реч о 
милионима студената који немају приступ прикладном образовању, или ресурсима за 
планирање студија и каријере. У суштини, све већи јаз у квалификацијама представља 
наговештај да многи млади радници већ каскају за трендовима. Илустрације ради, подаци 
Националног бироа за статистику на тржишту рада показују да је у Сједињеним Државама 
отворено 5,9 милиона нових радних места, док је 7,8 милиона људи и даље незапослено, а у 
Европи је без посла 5,6 милиона младих. Упркос чињеници да млади широм света изражавају 
жељу да раде, многе компаније тврде да се боре да пронађу кандидате са одговарајућим 
квалификацијама за доступна радна места. На пример, недавно истраживање спроведено у 
источној Африци показује да чак 63 одсто дипломаца нема одговарајуће радне способности. 
Такав несклад између квалификација и потреба тржишта рада је веома скуп. Процењује се да 
трошкови кинеске економије у наведеном домену износе 250 милијарди долара, док је 
годишњи "цех" у Сједињеним Државама 160 милијарди долара. Тамошње компаније губе 
14.000 долара уколико су радна места упражњена дуже од три месеца, док порески обвезници 
сносе трошкове осигурања незапослених и других програма социјалне заштите. У Великој 
Британији ти трошкови износе 29 милијарди долара на годишњем нивоу, а у Аустрији шест 
милијарди долара. 
Описани тренд већ угрожава земље са традиционално стабилном економијом. Наиме, према 
неким проценама, до 2020. године чак 23 милиона радника у развијеним државама неће бити 
квалификовано за остваривање "добре каријере". У међувремену, мит који гласи да су "меке 
вештине" урођене, а да само техничке вештине могу да буду научене, наставља да буде окидач 
за јаз у квалификацијама. У стварности тобоже "апстрактни таленти", попут способности 
решавања проблема, пословне етике и самосвести могу да се развију у прикладном окружењу и 
уз примену одговарајућих "инструмената". Многи студенти, наиме, не могу јасно да кажу које 
им вештине недостају, али су веома свесни да им због недостатка неких вештина мањка 
самопоуздања. Илустрације ради, Аби, студенткиња из Бостона, имала је проблеме код куће и у 
прошлости је веровала да никада неће бити успешна, али захваљујући једноставним 
програмима надзора и обуке, које је спровео Колеџ за сваког студента, непрофитна 
организација коју финансира Фондација ГЕ, овладала је суштинским вештинама и подигла 
своје самопоуздање. 
Без сумње, најмање шанси за проналажење посла имају млади који долазе из домаћинстава са 
ниским приходима. Само девет одсто младих из таквог миљеа стиче универзитетску диплому, 
иако је похађање факултета предуслов за запослење у већини економских сектора, о чему 
говори и податак да ће до 2018. више од 60 одсто нових радних места захтевати више и високо 
образовање, док у Европи мање од 25 одсто студената наводи да нема довољно информација о 
шансама за добијање високог образовања. Дакле, уколико не обезбедимо бољи приступ 
факултетском образовању и не обучимо младе из свих економских класа вештинама нужним за 
грађење каријере јаз у квалификацијама ће бити продубљен, а неједнакост увећана, што ће 
оставити очигледне последице за друштвену и политичку стабилност. 
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Траже преговоре са надлежнима у Влади  
Пише: З. Радовановић 
 
Иако им је у ноћи између петка и суботе градоначелник Крагујевца Радомир Николић донео 
писмену оставку директора Заставе ИНПРА Бранка Вељовића, група од 27 радника са 
инвалидитетом те фабрике, наставља још почетком прошле недеље започети штрајк глађу. 
Они захтевају исплату августовских зарада, септембарских аконтација и других 
принадлежности, затим преиспитивање пословања и недавне приватизације дела предузећа, 
као и решавање радног статуса инвалида рада у ИНПРУ. 
У Штрајкачком одбору ИНПРА кажу да је досадашњи директор Вељовић, чије ће повлачење са 
функције бити озваничено тек кад то верификује Скупштина предузећа, у писаној оставци, 
поред осталог, навео да му је жао радника који штрајкују, али да му је жао и оних више од 100 
који нису у протесту, а чија ће егзистенција бити најозбиљније угрожена уколико ИНПО оде у 
стечај. Вељовић је медијима рекао и да штрајкачима "неко манипулише", али је одбио да 
појасни ко. 
Председник Штрајкачког одбора Стеван Пушоња за наш лист каже да побуњени радници 
настављају с гладовањем, упркос све угроженијем здрављу, јер другу алтернативу немају. Они 
траже, према његовим речима, хитне преговоре са надлежнима у Влади, премијером 
Александром Вучићем или са министрима за рад и привреде, Александром Вулином или 
Гораном Кнежевићем. Пушоња наводи да је радницима неприхватљив предлог 
градоначелника Николића, који је понудио да прекину протест и сачекају да Влада оконча 
гостовање у Нишу, како би преговори о њиховим захтевима почели у четвртак. 
- Тражимо да преговори почну одмах, како би се сачувало здравље радника који протестују. 
Влада је у обавези да то учини пошто као инвалиди рада имамо стечено право да будемо радно 
збринути. То је потврђено и протоколом синдиката са Фијатом из 2008. - наводи Пушоња. 
Подсетимо, 20 одсто имовине ИНПРА у августу ове године продато је француској компанији 
Тригано, која је преузела и 160 радника, а остатак фабрике наставио је да послује у оквиру 
Групе Застава возила, којој прети покретање стечајног поступка. 

 

Седми дан штрајка глађу радника "Застава ИНПРО" 
Пише: ФоНет 
 
Радници кагујевачког предузећа "Застава ИНПРО", који већ седми дан штрајкују глађу, 
настављају са протестом упркос све горем здравственом стању, а за сада нема наговештаја да би 
њихови захтеви ускоро могли бити решени. 
Протекла ноћ била је веома тешка због чега су лекарске екипе два пута интервенисале 
указујући помоћ радницима који гладују. Троје штрајкача је примило инфузије, а један је добио 
упут за Ургентни центар, рекао је ФоНету, председник Штрајкачког одбора Стеван Пушоња. 
Он је истакао да још нема никаквих реакција ни иницијатива из Министарства за рад и 
социјалну политику за почетак преговора и решавање штрајкачких захтева, и да очекује да се 
то неће десити пре четвртка и повратка чланова Владе из Ниша. 
Апелујемо на надлежне државне органе да се што пре укључе у решавање наших захтва, јер је 
већина штрајкача на ивици колапса, упозорио је Пушоња. 
Од уторка 11. октобра, 25 радника, инвалида друге и треће категорије, штрајкује глађу тражећи 
између осталог, исплату заосталих зарада, накнада за превоз и јубиларних награда. 
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Они траже и преиспитивање приватизације дела имовине њиховог предузећа и одбијају 
понуђени социјални програм, који предвиђа отпуштање око 30 радника уз одговарајућу 
отпремнину.  
 

 
 

 
 

Ауто-пут обећава развој  
Аутор:Д. Зечевић  
 
Премијер Александар Вучић у Топличком округу нагласио да Влада има велике планове за овај 
крај. Пројекти: друм ка Драчу, индустријска зона "Прокупље" и Куршумлијска бања 
ИМАМО велике планове за Топлицу, за све четири општине - Прокупље, Куршумлију, Блаце и 
Житорађу, које су досада биле запостављане. Не смемо дозволити да остане без становништва. 
Најзначајнија су три пројекта - изградња ауто-пута Ниш - Приштина - Драч, отварање 
индустријске зоне у Прокупљу и оживљавање Рехабилитационог центра "Жубор" у 
Куршумлијској бањи. 
Ово је, у понедељак, у Прокупљу изјавио премијер Србије, Александар Вучић. Он је са 
представницима локалне самоуправе посетио новоизграђени објекат Предшколске установе 
"Невен", у који је влада уложила око 80 милиона динара. 
- Одабрали смо да ауто-пут иде кроз Топлицу, како би се овај дуго запостављани крај развијао - 
рекао је Вучић. - Осим изградње инфраструктуре помоћи ћемо и формирање нове индустријске 
зоне у Прокупљу. 
Како је рекао Вучић, Влада је одвојила седам милиона динара за ОШ "Ратко Павловић Ћићко", 
14 милиона за Пољопривредну школу "Радош Јовановић Сеља" и два милиона за Дом за негу и 
смештај старих лица. 
Он је нагласио да поред немачке фабрике ауто-делова "Леони" која је упослила 2.000 радника, 
Прокупље мора да има још једног тако значајног произвођача, који ће упослити велики број 
људи јер је незапосленост један од највећих проблема општине. 
У присуству руководства Општине Прокупље и великог броја грађана, премијер је свечано 
отворио реновирану зграду Дома културе и позоришта у које је ресорно министарство уложило 
60 милиона динара. 
Посету Топлици наставио је обиласком Куршумлијске бање која је, како је рекао, живи 
споменик пропадања Србије од 2000. године до данас. Напомињући да је Куршумлијска бања 
изузетно лечилиште са водама температуре до 67 степени, премијер Вучић је нагласио да ће 
држава поред сопствених улагања позвати и приватне власнике да улажу у ову бању и изразио 
наду да ће 16.000 квадрата простора којим располаже хотел "Жубор" у Куршумлијској бањи већ 
следеће године бити у бољем стању. 
На крају посете Топлици, премијер се у Житорађи сусрео са инвеститорима из Турске, а где је у 
плану отварање фабрике за око 160 радника.  
ДОГОДИНЕ 60.000 ВАУЧЕРА  
ВЛАДА Србије обезбедиће следеће године средства за поделу 60.000 ваучера, за одмор у нашој 
земљи. Како је најавио премијер Александар Вучић, ваучере треба да добију не само 
пензионери, већ и они који су незапослени или имају мала примања. Држава је ове године 
поделила 40.000 ваучера, у вредности од 5.000 динара. Најтраженија је била Пролом Бања. 
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- Празна земља ником ништа не значи и зато ћемо да улажемо у њу, а као озбиљни људи 
морамо и да контролишемо резултате онога где ми улажемо - рекао је Вучић, приликом 
обиласка Пролом Бање. 
 

 
 

 
 
 

ОСМИ ДАН ШТРАЈКА ГЛАЂУ Синдикат тражи од власти да реши 
проблем радника Застава ИНПРО  
Извор:Бета  

 

Савез самосталних синдиката Србије позвао је данас надлежне да хитно реше проблем 
запослених инвалида у крагујевачком предузећу Застава ИНПРО, који осми дан штрајкују 
глађу. 
Тај синдикат је у писму упућеном министрима привреде и рада упозорио на све лошије 
здравствено стање штрајкача и изразио забринутост због тога што још нема никакве реакције 
власти, нити наговештаја да би њихови захтеви ускоро могли бити решени. 
- Иако се ради о инвалидима друге и треће категорије, који имају легитимне захтеве, везане за 
исплату заосталих зарада, накнада за превоз и јубиларних награда, као и преиспитивање 
приватизације дела имовине њиховог предузећа, нико не жели да их прими и са њима 
разговара - навео је СССС. 
Од државних органа је затражено да хитно почну преговоре са Штрајкачким одбором Застава 
ИНПРО, јер су, како упозорава синдикат, радницима угрожени животи и трагичне последице 
неће моћи да буду исправљене. 
У Застави ИНПРО је 11. октобра штрајк глађу почело 28 инвалида рада, од укупно 132 
запослених у том предузећу. 
Они штрајкују због неисплаћених зарада, противећи се најави проглашавања технолошког 
вишка. 
Радници сумњају и у малверзације руководства, а један од захтева била је и смена директора 
Бранка Вељовића који је саопштио да је поднео оставку на то место из, како је навео, моралних 
разлога. 
Неколико радника одустало је од штрајка гладју због тешког здравственог стања. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

Синдикат "Независност" позвао раднике Заставе ИНПРО да прекину 
штрајк глађу  
Извор:Бета  

 

Грански синдикат индустрије, енергије и рударства "Независност" позвао је вечерас 
незадовољне раднике крагујевачке Заставе ИНПРО да прекину штрајк глађу и да испуњење 
захтева траже кроз преговоре са ресорним министарствима. 
Синдикат је у саопштењу оценио да су се након оставке директора тог предузећа и изражене 
спремности министарстава рада и привреде да се захтеви штрајкача реше преговорима, 
створили услови да се пронађе решење за коначни статус Заставе ИНПРО. 
"Наставак протеста путем радикалних мера као што је штрајк глађу, може негативно утицати 
на погоршање здравственог стања инвалида рада, па смо из тих разлога позвали представнике 
ресорних министарстава и руководство локалне самоуправе да одмах почну преговоре са 
Штрајкачким одбором инвалида рада Застава ИНПРО", пише у саопштењу. 
У Застави ИНПРО 11. октобра, штрајк глађу почело је 28 инвалида рада, од укупно 132 
запослених у том предузећу. Они штрајкују због неисплаћених зарада, противећи се најави 
проглашавања технолошког вишка. Радници сумњају и у малверзације руководства, а један од 
захтева била је и смена директора. 
Иако је директор фабрике Бранко Вељовић раније данас поднео оставку на то место из, како је 
навео, моралних разлога, група радника са инвалидитетом наставила је штрајк глађу јер не 
одустаје од испуњења свих захтева. Неколико радника одустало је од штрајка глађу због тешког 
здравственог стања. 
 
 

КАД КИНЕЗИ НАГРАЂУЈУ Радници Железаре добили веће плате због 
доброг учинка  
Аутор:М. Ђ. 

 

Сви запослени у смедеревској Железари добили су веће плате за прошли месец - радници у 
производњи 10 одсто, а у администрацији пет одсто. 
- Тачно је, то је повећање, како нам је речено, због радног учинка. Производња је била боља - 
потврђују извори "Блица" међу запосленима у Железари. 
Просечна плата у Железари, према незваничним информацијама, износи око 55.000 динара. 
Милета Гујаничић из Независног синдиката металаца Железаре каже да је повећана плата вид 
стимулације. 
- Зато су радницима у производњи веће плате, повећане за тих 10 одсто у односу на 
коефицијент који њихова радна места носе, а код администрације је проценат повећања мањи, 
што је коректно - каже Гујаничић. 
Синиша Прелић из Самосталног синдиката тврди да је колективни уговор за који су се 
договорили и који је недавно потписан "међу најбољима у окружењу". 
- Радници треба да знају да је ово повећање условљено добрим резултатима, али и да исто тако 
плате могу да буду и мање када резултати изостану - објашњава Прелић. 
Кинески послодавац је драстично смањио број синдикалаца који су плаћени само за 
синдикални рад. Од некадашњих 25, сада их је само девет, са чим су се синдикати сложили. Сви 
остали су враћени на радна места. 
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ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОГА СА КОМПАНИЈОМ "ЛЕОНИ" Нови погон 
за производњу аутокаблова у Нишу  
Извор:Танјуг  

 

Министар привреде Горан Кнежевић потписаће данас у Нишу уговор о подстицајима са 
директором компаније "Леони" Клеменсом Саксом. Свечаности ће присуствовати и премијер 
Србије Александар Вучић. 
Уговор се потписује за улагање компаније "Леони АГ" у изградњу новог погона у Нишу, 
вредности 22 милиона евра у производњу аутокаблова и отварање 2.200 нових радних места, 
наводи се у саопштењу Министарства привреде. 
Компанија "Леони АГ" је један од глобалних лидера у производњи кабловских инсталација за 
аутомобилску индустрију, и у 2015. години запошљавала је око 75.000 радника у 92 производна 
погона. 
Из 32 земље имала је промет од 4,5 милијарде евра, са профитом од 77,3 милиона евра. 
У Србији послује од 2009. године, а имају погоне у Прокупљу и Дољевцу. 
 
 

Вујовић: Прави изазов за Србију је после 2020. године  
Аутор:Јелена Тушуп  

 

Привредни раст од три одсто наредне године је реалан, што смо потврдили и у разговорима с 
ММФ, рекао је министар финансија Душан Вујовић на 16. Економском самиту Србије. 
- Ако наставимо с инвестицијама и фискалном консолидацијом, то ће нам одржавати раст 
наредне три или четири године. Изазов стиже после 2020. Добра вест је да су изазови раста 
равномерно распоређени кроз секоре, па ће тако пољопривреда, например, расти не кроз веће 
инвестиције већ кроз вредније усеве, па ће бити конкурентна. Говоримо и о малинама, и о 
софистицираној органској храни за европску трпезу - рекао је министат финансија. 
За то ће бити неопходно редефинисати субвенције у пољопривреди које сада износе више од 1 
одсто БДП, али су социјалистичке у својој природи. 
- Мораћемо да улажемо у вредне усеве воћа и орашастих плодова. Мораћемо да улажемо у њих 
систематски годинама да би се исплатило - рекао је Вујовић. 
Будућност је, каже министар, у томе да Србија постане "хаб" за регионалне инвестиције, за шта 
су потребни инвестиционе банке, дубина тржишта капитала и транспарентна владавина. 
- Говоримо о периоду од наредних 10 година, када ће у Србији 80 одсто грађана бити 
припадници средње класе, када ће већина популације бити суб-урбана, што значи да ће моћи 
да брзо стижу на посао у великим градовима - рекао је министар. 
Он је додао како је његов пријатељ приликом инвестирања морао да узме консултанта из 
Немачке, који наплаћује 1.000 евра на сат јер није могао да нађе такву услугу у Србији. 
- Најразвијеније земље имају 60 одсто учешћа висококвалитетних услуга у БДП. Та немачка 
фирма ће опет унајмити београдске професоре као консултанте. Али ми имамо огромну шансу 
у продаји услуга, али не застарелих већ оних високе вредности, које се плаћају 500, 1.000 евра 
на сат. Имате професора с Харварда који са својим тимом наплаћује милион долара за дан 
консултација. Посте клијенти који то желе да плате и којима се то исплати - рекао је Вујовић. 
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СССС тражи од државе да реши проблем радника Заставе ИНПРО 
Извор: Бета  

 

Савез самосталних синдиката Србије (СССС) позвао је надлежне да хитно реше проблем 
запослених инвалида у крагујевачком предузећу Застава ИНПРО, који осми дан штрајкују 
глађу. 
Тај синдикат је у писму упућеном министрима привреде и рада упозорио на све лошије 
здравствено стање штрајкача и изразио забринутост због тога што још нема никакве реакције 
власти, нити наговештаја да би њихови захтеви ускоро могли бити решени. 
"Иако се ради о инвалидима друге и треће категорије, који имају легитимне захтеве, везане за 
исплату заосталих зарада, накнада за превоз и јубиларних награда, као и преиспитивање 
приватизације дела имовине њиховог предузећа, нико не жели да их прими и са њима 
разговара", навео је СССС. 
Од државних органа је затражено да хитно почну преговоре са Штрајкачким одбором Застава 
ИНПРО, јер су, како упозорава синдикат, радницима угрожени животи и трагичне последице 
неће моћи да буду исправљене. 
У Застави ИНПРО је 11. октобра штрајк глађу почело 28 инвалида рада, од укупно 132 
запослених у том предузећу. 
Они штрајкују због неисплаћених зарада, противећи се најави проглашавања технолошког 
вишка. 
Радници сумњају и у малверзације руководства, а један од захтева била је и смена директора 
Бранка Вељовића који је саопштио да је поднео оставку на то место из, како је навео, моралних 
разлога. 
Неколико радника одустало је од штрајка глађу због тешког здравственог стања. 
 

 
 

ИТ сектор упозорава: Субвенције странцима опасне по нас  
Извор: Н1  

 

Представници српског ИТ сектора упозоравају министра привреде Србије да субвенционисање 
страних компанија у тој области представља опасност по домаће фирме.  
Најава субвенција у износу од милион евра за једну страну компанију која већ послује у Србији, 
како кажу, ставља их у неравноправан положај на тржишту на коме је хроничан мањак 
квалификованог кадра. 
Министарство привреде Србије није коментарисало те наводе, а о проблемима ит сектора за 
Инфобиз је говорио директор Оса Инжењеринга, једне од најуспешнијих српских ИТ 
компанија, Жељко Томић. 
Он каже да српски ИТ сектор није аутистичан и затворен, да су нове технологије које стране 
компаније доносе добродошле, али да све компаније морају бити равноправе на тржишту, јер 
ако се иностране фаворизуј давањем субвенција, онда домаће компаније постају 
неконкурентне. 
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Тиме се итекако уништрава домаћи ИТ сектор, који је проглашен за стратешку привредну 
грану, која би требало од извоза софтвера да генерише две милијарде евра у наредном периоду. 
Томић наглашава да је највећи проблем квалификовани кадар-у Србији у овом тренутку 
недостаје између 15.000 и 30.000 ИТ стручњака. 
А стране ИТ компаније ангажују оне који већ раде - уз субвенције које не враћају, у положају да 
тим стручњацима понуде знатно веће плате, које српске фирме не могу да исплате. 
То би била отворена и уобичајена тржишна утакмица, да није неједнаког положаја који се 
ствара давањем субвенција једној групи компаније из те области. Тако домаће ИТ фирме, које 
се баве креирањем домаћег софтвера, који доноси највећу извозни потенцијал, остају без 
стручњака и угрожен је њихов раст и развој. 
Томић каже и да му није познато да су исте субвенције доступне и домаћим ИТ фирмама, али 
каже да можда није довољно добро информисан. Када је реч о улагањима које има ИТ сектор, 
каже да су ту једној фирми потребни простор, људи и рачунари и да ту нема улагања попут 
оних у машине и фабричке хале. 
 
 
 

Вујовић: Кредит од УАЕ за буџетски дефицит и рефинансирање 
Извор: Бета  

 

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да је кредит од око милијарду долара који ће 
Србија узети од Фонда за развој Абу Дабија намењен финансирању буџетског дефицита, 
рефинансирању доспелих обавеза и смањењу трошкова задуживања. 
"Протеклих пет-шест година задуживали смо се по условима који су били неповољнији и сада 
смо смањили ризике. Домаћа каматна стопа смањена је са девет на четири одсто и на тржишту 
се реализује по стопи од три одсто", рекао је Вујовић на Економском самиту Србије у Београду. 
Он је истакао да је кредит од Фонда за развој Абу Дабија повољнији од позајмица које би 
Србија могла да добије на западном тржишту. 
"Новим кредитом ћемо финансирати или доспеле обавезе по основу постојећих доларских 
кредита или само плаћање камате или ће то бити комбинација раније отплате кредита и 
враћање камате и главнице", објаснио је Вујовић. 
Влада Србије намерава да од Фонда за развој Абу Дабија узме кредит од око милијарду долара 
за буџетску подршку, са каматом од 2,25 одсто годишње. 
Период доспећа зајма је 10 година, укључујући почек од пет година, док је рок отплате пет 
година. 
Предлог закона о потврђивању уговора о зајму који Србија узима од Уједињених Арапских 
Емирата биће на дневном реду седнице Скупштине која је заказана за 25. октобар. 
Уговором о кредиту који је потписан 4. октобра ове године предвиђено да се он повлачи у пет 
рата у вредности до приближно 200 милиона долара, у размацима од најмање шест месеци. 
Боље стање буџета омогућава повишице плата и пензија 

Министар финансија Србије Душан Вујовић изјавио је данас да Влада Србије неће преузети 
обавезе буџета које су нереалне, али да боље стање у државној каси омогућава обећане 
повишице плата у јавном сектору и пензија.  
"Имамо сада најновије пројекције, чак и боље резултате у буџету од оног што смо раније 
предвиђали, боље пројекције везано за дефицит у следећој години, бољу ситуацију за обећано 
прилагођавање пензија и плата", рекао је Вујовић новинарима на Економском самиту Србије у 
Београду. Додао је да ће Влада Србије остати у оквирима онога што је реално и да неће 
прихватити обавезе које нису одрживе.  
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"Желимо да искористимо реалне резултате и да становништву понудимо оно што је на овај 
начин уштеђено и урађено", казао је Вујовић.  
На питање да ли ће Међународни монетарни фонд, чија мисија 20. октобра почиње шесту 
ревизију текућег аранжмана са Србијом, бити оштрији сада, Вујовић је рекао да није стекао тај 
утисак. Он је подсетио да је Влада Србије са ММФ-ом имала разговоре у септембру, који су 
настављени почетком октобра у Вашингтону, и да очекује да ће они успешно бити завршени до 
краја октобра, до када је мисија ММФ-а у Београду. 
Привредни раст на крају године 2,7 одсто 

Министар финансија Србије Душан Вујовић изјавио је данас да је Србија у време фискалне 
консолидације успела да оствари привредни раст који је сада око 2,6 одсто, а очекује се да на 
крају ове године буде 2,7 одсто. 
"Следеће године очекујемо раст од три одсто, а годину дана касније 3,5 одсто", рекао је Вујовић 
на Српском економском форуму у Београду.  
Он је казао да су такви резултати остварени комбинацијом штедње и повећањем инвестиција.  
"Такав тренд треба одржати две до три године, а онда ћемо видети која су ограничења за даљи 
раст", додао је Вујовић.  
Оценио је да би га прогласили "непоправљим оптимистом" да је пре две године рекао да ће 
бити вишка у буџету и да ће бити остварен раст од 2,7 одсто.  
Вујовић је рекао да главни извори економског раста у наредним годинама треба да буду 
инвестиције и повећање извоза.  
"Статистички подаци показују да пољопривреда има опадајући тренд у бруто домаћем 
производу и зато се мора радити на подизању њене конкурентности", рекао је министар и 
додао да, на пример, органску храну, малине и друге производе треба извозити по правој цени, 
на правом месту и у право време.  
Према његовим речима, морају се редефинисати субвенције, а у наредном периоду радити на 
привлачењу регионалних инвестиција.  
"Ту би се завршила друга фаза фискалне консолидације и кренуло би се у трећу фазу 
инвестиција и отварања нових радних места", рекао је Вујовић.  
Указао је да Србија не искоришћава довољно капацитете у сектору услуга.  
"Имамо пуно људи који су образовани, али нису специјалисти за пружање услуга. Један 
професор са Харварда добије, на пример, милион евра дневно да би дошао и дао дијагнозу шта 
је земљи потребно да би подигла раст или изашла из неког другог проблема", навео је Вујовић. 
 
 

Почињу преговори о Галеници  
Извор:Бета  

 

Преговори о стратешком партнерству Галенике и британско-руског конзорцијума Фронтијер и 
Петровакс фарм почеће у понедељак, 24. октобра, објавио је данас РТС. 
О одлуци Владе да се са понуђачем, који је једини доставио исправну документацију, уђе у 
преговоре, обавештени су чланови Комисије за спровођење стратешког партнерства и 
пословодство Галенике. 
Британско-руски конзорцијум понудио је цену од минималних седам милиона евра за 25 одсто 
власништва српске компаније и планира да садашњи број од 1.400 радника смањи за 
половину. 
Рок за преговарање је 90 дана. 
За куповину "Галенике" стигле су три понуде, а компаније из Индије и Бразила, 
Цадила Пхармацеутицалс Лимитед и ЕМС С.А, нису испуниле услове јавног 
позива. 
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