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ММФ против повећања пензија 
Аутори: Јована Рабреновић – Јасна Петровић 

 

Зелено светло за незнатно повећање само за плате у просвети и можда здравству док они 

сматрају да чиновници, војска и полиција имају солидне зараде 

Иако Међународни монетарни фонд (ММФ) изриче само похвале за досадашњи учинак 
фискалне консолидације и оцењује да је економски опоравак Србије превазишао очекивања, 
током актуелне шесте ревизије аранжмана из предострожности није вољан да одобри повећање 
плата и пензија. 
Како сазнајемо из више извора они су изричито против било каквог повећања пензија, а вољни 
су да дозволе само једнократну исплату, пред Нову годину, корисницима примања до 23.000 
динара. Износ потенцијалне једнократне помоћи још није утврђен, а у јавности је било речи о 
износима од 5.000 до 7.000 динара. Према „календару” овог надзорника наших јавних 
финансија повећање пензија, и то минимално, могло би да уследи тек крајем 2017. године. 
Што се тиче плата у јавном сектору ММФ је сагласан да се минимално повећају плате у 
просвети и евентуално здравству за око два одсто, док сматрају да чиновници, војска и 
полиција имају солидне зараде и да су у неким случајевима и преплаћени. За њих је важно да 
поменуто повећање буде одрживо и да у наредним годинама може да се исплаћује увећан 
износ. 
 
 

Просветни радници траже веће плате за 12 одсто 
Извор:Танјуг 
 
Представници Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС) затражили су данас 
пријем код премијера Александра Вучића ради разговора о стању у просвети и њиховим 
захтевима да се плате просветара повећају за 12 одсто. 
Они у писму премијеру наводе да ниједна делатност у јавном сектору нема тако висок проценат 
запослених са факултетом као просвета, а да су њихове зараде 13 одсто ниже од плата у јавном 
сектору. 
„Тражимо разговор са премијером јер се спрема буџет за наредну годину, па да видимо да ли је 
планирано и колико повећање плата за просветне раднике. Ми смо већ рекли да тражимо 
повећање од 12 одсто”, рекла је председница синдиката Јасна Јанковић Танјугу. 
Она је додала да 70 одсто запослених у просвети имају завршене факултете, док у осталом 
јавном сектору са седмим степеном стручне спреме је свега 24 одсто запослених, а да је просек 
њихових плата за 13 одсто већи од плата у просвети. 
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За пет година најважнији закони мењани 88 пута 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Најважнијих 30 закона који утичу на српску привреду током последњих пет година мењани су 
чак 88 пута, а у таквој ситуацији бизнис не може да рачуна ни на какву предвидивост, оценили 
су привредници на презентацији  анализе јавно-приватног дијалога у Србији коју је спроведо 
НАЛЕД. Као доказ, изнети су подаци да су само током прошле године посланици изгласали 
укупно 124 прописа, од којих су 42 били потпуно нови закони, а 82 су доживела измене и 
допуне. Кроз јавну расправу није прошло 12 нових закона, баш као и 65 измена и допуна, а то је 
једини начин да о њима своје мишљење изнесе и привреда. 
Директорка за регулаторну реформу у НАЛЕД-у Јелана Бојовић додаје да, иако ти закони имају 
велики утицај на грађане и предузећа, чак 77 њих усвојено је по хитном поступку. То, по њеним 
речима, доприноси томе да привреди буде тешко да утиче на решења јер и не очекује да се они 
мењају. 
Привредници истичу да институције нису довољно отворене, а јавни сектор сматра да пословна 
заједнице није превише заинтересована за сарадњу. Очигледно да „у том грму лежи зец” и да је 
управо та два става под хитно потребно мењати да би се упоставио јавно-приватни дијалог без 
којег нема привредног напретка. Истраживање НАЛЕД-а јасно указује на то да државне 
институције морају да учине процес припрема закона значајно транспарентнијим, да укључе 
грађане и привреду у радне групе, али и да пословна удружења наступе заједно и боље 
артикулишу своје предлоге. 
– Кад привредници схвате шта јавни сектор жели да постигне предложеном реформом, веће су 
шансе да се измене прихвате и заживе у пракси – каже Јелена Бојовић. – С друге стране, јавни 
сектор, који добро познаје ограничења у приватном сектору, има веће шансе да развије 
квалитетне реформе. Кроз добар јавно-приватни дијалог унапређујемо транспарентност и 
смањујемо простор да један сектор лобира за одређене реформе, која онда има нежељене 
ефекте у другим секторима. 
Предложено је да сарадња јавног и приватног сектора почне и пре формалног рада на 
прописима тако што ће привреда с Владом Србије договорити националну бизнис-агенду, 
листу закона које би у наредној години требало донети или изменити. Министарства би 
требало да објаве почетни концепт измене да би привреда одмах знала која је основна намера 
државе с конкретним прописом. 
Учешће грађана и привреде у радним групама требало би да буде обавезно, као и да 
министарства за сваки закон објаве састав групе, тематски текст нацрта, контакт за достављање 
коментара, као и базу добијених коментара. Уз то, јавни би требало да буду и подаци о плану 
јавне расправе, као и извештаји са спроведене јавне расправе. Једнако важно је и да 
министарства у извештајима дају објашњења зашто поједине предлоге нису прихватила, што 
сада не чине. Кад предлог закона уђе у парламент, потребно је јавно објавити поднете 
амадмане, а након почетка примене, анализу ефеката би требало препустити привреди да би се 
добила објективна оцена. Од велике користи било би и да министарства на једном месту 
објављују тумачења прописа које дају привреди, као и да транспарентнији процес доношења 
закона важи и за подзаконске акте. 
УПС тражи да се пита о новој фискализацији 
Унија послодаваца Србије упутила је Министарству финансија иницијативу за именовање 
својих представника за чланове радне групе која ће се бавити израдом нацрта измена и допуна 
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Закона о фискалним касама јер ће нови систем који се изменама уводи привреду коштати више 
од 50 милиона евра. УПС истиче да се залаже за смањење сиве економије и кажњавање 
нелојалне конкуренције, али да сматра да се постојићи систем фискалних каса може 
унапредити и да није потребно уводити потпуно нови, који ће привреди донети трошак који 
она не може да сноси. 
 
 

Немачки гигант тражи кооперанте у Србији 
 
Неколико српских предузећа могло би у наредном периоду постати снабдевачи немачког 
„Ебершпехера”, једног од светских лидера у производњи издувних система за аутомобилску 
индустрију, грејача и расхладних уређаја за теретна возила и аутобусе – изјавио је 
потпредседник те компаније за управљање ланцем снабдевања Томас Рор. Он је у изјави 
Танјугу рекао да је већ постигнут договор да у јануару следеће године немачки експерти за 
контролу квалитета посете Фабрику пољопривредне механизације (ФПМ) „Агромеханика” из 
Бољеваца, и додао да и „Металац” из Горњег Милановца, после прошлогодишње куповине 
Фабрике аутомобилских делова (ФАД) из истог града, такође има могућност за производњу 
ауто-делова. 
Делегација „Ебершпехера”, компаније која је прошле године имала промет од 4,4 милијарде 
евра и 8.600 запослених у 60 производних погона у 25 земаља света, Србију је први пут 
посетила у јулу, када је, уз помоћ Привредне коморе Србије, регионалних привредних комора и 
Развојне агенције Србије, разговарала с представницима 12 домаћих привредних друштава, 
потенцијалним добављачима делова. 
 

 

 
 

Металац на корак од посла са немачком ауто-индустријом 
Пише: Н.Д. 
 

Металац производи делове од нерђајућег челика који могу да нађу примену у 

индустрији издувних система, а друго српско предузеће Агромеханика има 

машине које могу да се искористе за израду сензора 

Неколико српских предузећа могло би у наредном периоду да постану снабдевачи немачког 
Ебершпехера. 
Он је један од светских лидера у производњи издувних система за аутомобилску индустрију, 
грејача и расхладних уређаја за теретна возила и аутобусе, изјавио је потпредседник за 
управљање ланцем снабдевања те компаније Томас Рор. 
Рор је рекао да је већ постигнут договор да у јануару следеће године немачки експерти за 
контролу квалитета посете Фабрику пољопривредне механизације (ФПМ) Агромеханика из 
Бољеваца, и додао да и Металац из Горњег Милановца, после прошлогодишње куповине 
Фабрике аутомобилских делова (ФАД) из истог града, такође има могућност за производњу 
ауто-делова. 
Делегација Ебершпехера, компаније која је прошле године имала промет од 4,4 милијарде евра 
и 8.600 запослених у 60 производних погона у 25 земаља света, Србију је први пут посетила у 
јулу када је, уз помоћ Привредне коморе Србије, регионалних привредних комора и Развојне 
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агенције Србије, разговарала са представницима 12 домаћих привредних друштава, 
потенцијалним добављачима делова. 
"Приликом посете у јулу разговарали смо са доста потенцијалних добављача, али овог пута смо 
посебно посетили пет компанија како бисмо видели њихове капацитете и да ли могу да 
снабдевају аутомобилску индустрију", рекао је Рор, који је са сарадницима обишао крагујевачке 
компаније "Текниа КГ" и "Гомма лине", "Металац" из Горњег Милановца, "Минг" из Ниша и 
ФПМ Агромеханика из Бољевца. 
Рор је као добар пример навео "Металац", који, како је рекао, производи делове од нерђајућег 
челика који могу да нађу примену у индустрији издувних система, и "Агромеханику", чије 
машине могу да се искористе за израду сензора. 
"Аутомобилска индустрија је веома захтевна и има високе стандарде квалитета који морају да 
се испуне. Предузећа у Србији имају добру основу да то достигну... Оне су показале велико 
интересовање, желе да сарађују, мотивисане су, и запослили су људе како би достигли 
потребни ниво", рекао је Рор. 
Он је додао да је идеја да евентуални добављачи из Србије буду ангажовани за нове производне 
програме Ебершпехера. 
"Из Србије за сада немамо добављаче и ово је наш почетак. Почетком месеца отворили смо 
ново постројење у Великом Варадину у Румунији, и ширимо се све више", рекао је Рор. 
Немачки привредник похвалио је и ангажовање Привредне коморе Србије у успостављању 
контакта између Ебершпехера и српских предузећа. 
 
 

Првих 40 радника на обуци 
Пише: Д. Ераковић 
 
На недавном сајму запошљавања јапанска корпорација "Јазаки" примила је 40 радника који 
почињу обуку у погонима ове фабрике у Европи.  
Они ће од марта месеца почети да обучавају друге раднике који ће сукцесивно бити примани. С 
друге стране, град Шабац финансираће обуку на рачунару и учење енглеског језика за стотину 
нових радника у "Јазакију". Очекује се да у јуну стартују неки од производних линија у Шапцу. 
Иначе, преговори са јапанском фирмом отпочели су пре годину и по дана, она је већ купила 
седам хектара земљишта у индустријској зони, што је изнело око пола милиона евра, а укупно 
ће инвестирати 25 милиона евра у ову фабрику која до краја 2019. године треба да упосли 1.700 
радника. На тендеру за изградњу фабрике посао је добила шабачка фирма СЕТ, која је почела 
припремне радове а по добијању грађевинске дозволе, у новембру, радови ће кренути у пуном 
капацитету. Сам град Шабац определио је 2,4 милиона као субвенције за ту фабрику која 
производи каблове за ауто-индустрију, и била јој је важна локација због брзине испоруке за 
европске произвођаче аутомобила. Очекује се да просечна нето зарада запослених радника 
буде 40.000 динара. 
"Јазаки" послује на свим континентима, запошљава око 270.000 радника, а годишњи промет је 
око 15 милијарди евра. Град Шабац очекује да трагом те компаније пођу и друге велике светске 
фирме, јер овде је највећа индустријска зона у Србији, на 600 хектара, од чега је за слободну 
зону опредељено 200 хектара. 
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Николић био у Крагујевцу, али штрајкаче није посетио 
Пише: З. Р. 
 

Председник и премијер не чују молбе инвалида 

Више од 20 инвалида рада у Застави ИНПРО улази данас у 13. дан непрекидног штрајка глађу.  
У Штрајкачком одбору ИНПРО-а јуче су за наш лист рекли да здравствено стање инвалида са 
озбиљним телесним оштећењима и тешким болестима (канцером, дијабетесом и другим 
обољењима) који дванаест дана заиста гладују у фабричкој хали постаје драматично. Наводе да 
је један од штрајкача крајем минуле седмице хоспитализован у крагујевачком Клиничком 
центру, док двоје њих готово да више не могу ни да устану. 
Штрајкачи глађу у ИНПРО-у, подсетимо, траже решавање сопственог радно-социјалног 
статуса, али и исплату комплетне августовске плате, септембарске аконтације и других 
принадлежности, као и контролу пословања предузећа у минулом периоду и преиспитивање 
летошње приватизације ИНПРО-а. Председник Штрајкачког одбора Стеван Пушоња каже да 
су, уочи минулог викенда, упутили апел председнику Србије Томиславу Николићу и премијеру 
Александру Вучићу, молећи их да им дођу у посету и укључе се у решавање њихових проблема, 
али да да никакав одговор нису добили ни од шефа државе ни од председника Владе. 
Инвалиди Заставе ИНПРО су Николића и Вучића обавестили да данима гладују, те знају да 
једино они могу да реше њихову више него незавидну ситуацију. Поручили су им, притом, да 
желе да раде и од свога рада живе, али да не желе да буду технолошки вишак. 
"Стога вам упућујемо апел да нас хитно посетите и понудите прихватљиво решење како би се 
овај штрајк окончао и дошло до заустављања даљег одвођења радника у болницу или, не дај 
Боже, смртног исхода некога од нас", поручили су у штрајкачи глађу у апелу председнику 
Николићу и премијеру Вучићу. 
Николић је, иначе, уочи минулог викенда, кад му је упућен апел инвалида рада из ИНПРО-а, 
боравио у Крагујевцу, где је присуствовао Великом школском часу. Одатле је, како је рекао, 
отишао у Крушевац, у којем је потписиван уговор са једним немачким инвеститором о 
изградњи фабрике у том граду. Није се, међутим, сетио штрајкача глађу у ИНПРО-у који већ 
две недеље гладују у фабричкој хали, тражећи право на рад и исплату зарађених зарада.  
 

 

 
 

Мистрија све траженија  
Аутор:Н. С.  

 

У Синдикату грађевинских радника задовољни пословима. На градилиштима за трећину више 
радника 
ДАНИ кризе су за грађевинске раднике, по свему судећи, прошлост. Број радника на 
градилиштима и у фабрикама, које производе грађевински материјал, константно се повећава, 
а томе у прилог иде и податак да је Нови Сад процентуално први у Србији по броју издатих 
грађевинских дозвола. 
Тренутно је, према процени Јосипа Модића, председника градске организације Самосталног 
сидниката грађевинских радника, упослено око девет хиљада радника. 
- Број грађевинаца у Новом Саду, пре три године пао је на 5.800 - наводи Модић. - Пре 
приватизације великих грађевинских фирми, било је ангажовано око 10.000 неимара. Како 
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сада ствари стоје, примичемо се том броју, тим пре што смо добили најаве од градских власти и 
инвеститора о отварању нових, великих градилишта. 
Модић напомиње да би на изградњи "Галесовог" солитера у центру града требало да буде 
директно запослено око 500 радника. 
- Био сам на неким градилиштима ове компаније и заиста могу само да искажем похвале - 
истиче Модић. - Не само да радници имају савремену заштитну опрему, већ добијају и топли 
оброк на градилшту. 
Први синдикалац грађевинара наводи и да би приличан број радника требало да буде 
ангажовано и на изградњи обилазнице око Петроварадина, на којој је предвиђен већи број 
лукова, подвожњака и сличих грађевинских објеката. 
- Имали смо састанак у градском Заводу за урбанизам, где су нам предочили најзначајније 
пројекте - задовољан је Модић. - Надам се да ће тренд повећања броја радника бити настављен, 
као и квалитетан социјални дијалог, који смо успоставиили са градским властима и највећим 
инвеститорима. 
ИНСПЕКЦИЈА 
ЈОСИП Модић оцењује да се полако смањује тренд непријављивања радника на 
градилиштима. 
- Имамо, истина, и сада доста непријављених, као и радника који раде без адекватне заштитне 
опреме, али нови Закон о планирању и изградњи, којим су инспекцијама дата већа овлашћења, 
почео је да даје резултате - истиче Модић. 
 

 

Влада о бањама ове недеље  
Аутор:Ј. Ж. С.  

 

Актуелизована приватизација 10 лечилишта после неколико година. Јавно-приватно 
партнерство, вероватно, неће бити модел продаје 
ПРЕДЛОГ приватизације бања наћи ће се на дневном реду српске владе ове недеље, сазнају 
"Новости". Тако ће после неколико година чекања 10 српских лечилишта коначно добити 
услове за долазак нових власника. Како сазнајемо, Влада је одбацила могућност јавно-
приватног партнерства, за које се већина залагала. 
Решавање имовинско- 
-правних односа представља полазну тачку у даљем поступку, а окончањем судских спорова 
утврдиће се износ улагања, односно имовине ПИО фонда у објектима и опреми специјалних 
болница. 
- Дуготрајни судски спорови који између ПИО фонда као тужиоца, специјалних болница и 
Републике Србије као тужених, ради утврђивање процента власништва Фонда, годинама коче 
приватизацију. Даљи поступак зависи управо од њиховог коначног исхода - тврде у 
Министарству привреде. - Ми смо зато упутили предлог Влади да донесе закључак којим ће се 
задужити надлежни да предузму све неопходне радње у циљу окончања судских поступака, 
како би се створили услови да овај поступак отпочне. 
У Фонду ПИО истичу да су још 2006. године покренули 27 судских поступака ради утврђивања 
права својине на објектима специјалних болница изграђених пре више од четири деценије, 
средствима из доприноса запослених. Како каже Јелена Тимотијевић, директор сектора за 
односе са јавношћу у ПИО, правноснажним пресудама до данас је окончано 15 судских спорова 
у корист Фонда, а у току је још 12, који су, углавном, доведени до последње правне инстанце.  
СПИСАК 
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ПРИВАТИЗАЦИЈУ чека 10 домаћих бања и то: Специјална болница за рехабилитацију 
Бујановац, Бања Ковиљача, Рибарска Бања, Крушевац, "Меркур", Врњачка Бања, "Гејзер", 
Сијаринска Бања, Нишка Бања, Ниш, Врањска Бања, Специјална болница Златибор, 
Специјална болница Сокобања, "Термал" у Врднику. 
 
 
 

 
 

Синдикати о предностима и манама увођења дуалног образовања  
Извор:Бета  

 

Председница Уније сундиката просветних радника Србије (УСПРС) Јасна Јанковић оценила је 
данас да увођење дуалног образовања у Србији отвара многа питања, пре свега да ли ће бити 
више технолошких вишкова у просвети и да ли су потребне промене Закона о основама 
система образовања и васпитања које би правно уредиле односе између школа, послодаваца, 
ученика, родитеља и запослених. 
- Систем средњих стручних школа после којих ђаке чека посао, нашем образовању није 
непознат. Након Другог светског рата имали смо школе ученика у привреди, које су углавном 
подизане близу великих фабрика. Надам се да се овим не враћамо на тај модел, јер фабрика је 
сада неупоредиво мање - рекла је Јасна Јанковић за Градскибиро (Градскибиро.рс). 
Она је рекла да се о томе како ће изгледати систем дуалног образовања не зна много, осим да 
ће се угледати на иностране, и то на оне у земљама с великим индустријама. 
Јасна Јанковић је казала да на пример у Словенији деца уче теоријске предмете три дана, а два 
дана су на пракси, ван школе. 
- Ако се нешто слично деси нама, онда смо у великом проблему, јер и овако имамо вишкове 
запослених (у просвети) - навела је она. 
Према њеним речима, потребна је промена Закона о основама система образовања и 
васпитања. 
- Који профили ће имати дуално образовање? Како ћемо за кратко време, јер се очекује да ће се 
дуално образовање увести већ од наредне школске године, успети да правно, а и формално 
испунимо све услове за неометани рад школа? Хоћемо ли добити армију технолошких вишкова 
или ћемо коначно мислити и на запослене, кроз преквалификацију или отпремнине? Много је 
питања, чије одговоре чекамо - навела је Јасна Јанковић. 
Она је најавила да ће УСПРС у новембру организовати округли сто и позвати представнике 
Националног просветног савета, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
привреднике, директоре и наставнике у чијим школама се већ деца дуално образују, како би се 
добило више информација о овом питању. 
- Сви ми који радимо за образовање, свесни смо да се нешто мора мењати и предузети. Ту смо 
да разговарамо и нађемо најбоље решење - навела је Јасна Јанковић. 
На питање да ли ће дуално образовање допринети да млади лакше нађу посао и да запосленост 
буде нижа, Јасна Јанковић је рекла да су "српске школе оболеле од узалудности образовања, 
јер после завршетка школовања имате само тражиоце посла". 
- Међутим, не би ваљало да запосленост ученика буде незнатно већа, а незапосленост 
наставника огромна - истакла је Јасна Јанковић. 
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Калинел" добио подстицаје да запосли 200 радника у Босилеграду  
Извор:Танјуг 
 
Државни секретар Министарства привреде Драган Стевановић данас је са представницима 
компаније "Калинел", која ће у Босилеграду отворити погон и запослити 200 нових радника, 
потписао уговор о подстицајима тој инвестицији. 
Стевановић је, након потписивања уговора, рекао да је ово прва озбиљна инвестиција у тој 
неразвијеној општини у последњих 10 година. 
Држава ће ову инвестицију и отварање нових радних места подржати са 710.000 евра 
подстицаја, истиче се у саопштењу Министарства привреде. 
"Нешто мање од 100 радника биће запослено до краја године, а у наредне три године 
инвеститор ће ангажовати још радника до достизања пуне запослености предвидјене 
уговором", рекао је Стевановић. 
Инвестиција бугарске компаније "Калинел", нагласио је он, од посебне је важности за градјане 
тог краја, имајући у виду да је у Босилеграду највећи број људи запослено у јавном сектору, те 
ће се отварањем погона поспешити и запошљавање у приватном сектору, што ће се свакако 
одразити и на буџет општине. 
Државни секретар је нагласио да је подршка овој инвестицији доказ другачијег односа Владе 
Србија према југу Србије и неразвијеним крајевима, посебно у контексту планираног и 
најављеног привредног раста. 
Компанија "Калинел" је из Бугарске и бави се производњом готових текстилних производа. 
У Србији послује од 2012. године и запошљава 52 радника у Врањској Бањи. 
Своје производне капацитете проширује куповином производне хале "Кобос" у општини 
Босилеград, где ће у основна средства и запошљавање још 200 нових радника инвестирати 
1.857.000 евра. 
 

 
 

 
 

Војни синдикат Србије подржао штрајк синдиката правосуђа 
Извор: Н1  

 

Војни синдикат Србије даје пуну подршку штрајку који је најавио Синдикат правосуђа Србије 
за 1. новембар и придружује се њиховом захтеву за повећање плата.  
Војни синдикат Србије је у августу од министра одбране затражио повећање плата за запослене 
у Војсци Србије, али до данашњег дана није било конкретног договора нити решења, наводе. 
Најинтересантније је, ипак, то што су плате у систему одбране дефинисане Законом о Војсци 
Србије који се успешно не спроводи од свог доношења. Основица одређена законом није у 
складу са предвиђеним износом још од 2008.године, а и поред тога зараде у Војсци Србије и 
Министарству одбране су умањене за 10 одсто у склопу мера штедње, подсећају из овог 
синдиката. 
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Како кажу, у случају да се у најскоријем периоду не изнађе модус за довођење зарада у систему 
одбране на минимално законом гарантовани ниво, Војни синдикат Србије ће бити принуђен на 
спровођење репресивнијих мера. 
Војни синдикат Србије сматра да је неопходно обезбедити функционисање правне државе, под 
чиме сматра стриктно спровођење важећих закона и бригу о кадру који је кључан у обезбеђењу 
функционисања Уставног поретка и безбедности Србије због чега дајемо пуну подршку 
колегама из синдиката правосуђа, саопштено је из тог синдиката. 
 

 

Српским бањама потребни словеначка помоћ и знање 
Извор: Бета  

 

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је да Србија и Словенија немају никакве политичке 
препреке и да су односи две земље добри. 
Вучић је на пословном форуму Србија-Словенија рекао да Словенија подржава европски пут 
Србије, а да је Србија срећна што сарађује са успешном земљом ЕУ и да то ствара могућност за 
развијање све бољих односа. 
Вучић је казао да би две земље могле да сарађују на војно-економском плану у области туризма 
и агрокомплекса. 
"Позвао бих инвеститоре да погледају наше бање. Ту нам је потребна ваша помоћ и знање", 
рекао је Вучић. 
Он је додао да ће до краја године стопа раста у Србији бити 2,7 одсто, док ће у 2017. години 
достићи три одсто. 
Премијер Словеније Миро Церар рекао је да Србија и Словенија имају пријатељске односе и да 
га радује што фирме из Словеније добро послују у Србији, али и то што српски инвеститори 
долазе у Словенију. 
"Радује ме да словеначке фирме добро раде у Србији и да запошљавају 25.000 људи, као и да 
инвеститори из Србије долазе у Словенију", рекао је Церар и додао да две земље могу заједно 
да иступају на трећа тржишта. 
 

 
Бугарска комапнија добија субвенције за погон у Босилеграду 
Извор: Бета  

 

Бугарска текстилна компанија Калинел добиће 710.000 евра подстицаја из државног буџета за 
отварање погона у Босилеграду где ће запослити 200 радника, саопштило је Министарство 
привреде. 
Калинел у отварање погона у Босилеграду инвестира више од 1,8 милиона евра. План је да око 
100 радника буде запослен до краја године, а у наредне три године још толико. 
Уговор о подстицајима са представницима Калинела потписао је државни секретар 
Министарства привреде Драган Стевановић који је рекао да је то прва озбиљна инвестиција у 
Босилеграду у последњих 10 година. 
Стевановић каже да је у Босилеграду највише запослених у јавном сектору, па ће инветиција 
бугарске компаније поспешити и запошљавање у приватном сектору, што ће се одразити и на 
буџет општине. 
Компанија Калинел производи готове текстилне производе. У Србији послује од 2012. године и 
запошљава 52 радника у Врањској Бањи. 
 



11 

 

 
 

Гигант бивше СФРЈ без наде, следи банкрот 
Извор Бета 

 
Крагујевац -- Предузеће “Застава аутомобили” ићи ће по свему судећи у банкрот јер у 
предвиђеном року није поднео план реорганизације предузећа.  
Стечајни судија Привредног суда у Крагујевцу, Бранислав Јовановић рекао је да је, после првог 
рочишта у стечајном поступку над предузећем "Застава аутомобили", одлучено да ће се о 
банкротству фирме одлучивати ван рочишта, јер у предвиђеном року нико није поднео план 
реорганизације.  
Рочиште је одржано у сали Скупштине града, због великог интересовања бивших радника те 
фирме, а трајало је око три сата.  
На рочишту је прихваћен извештај стечајног управника о економско-финансијском стању, 
према коме обавезе предузећа износе око 40 милијарди динара, док се највише дугује 
Париском и Лондонском клубу - око 24,5 милијарди динара и Фонду за развој Репубике Србије 
- око 10 милијарди динара.  
"Застава аутомобили" потражује око 650 милиона динара, а у стечајну масу фирме је ушло око 
350 милиона динара са два рачуна, некретнине вредне 95 милиона динара и око 200 милиона 
за које је процењена могућност наплате.  
На рочишту су изабрани поверилачки органи, председник Скупштине поверилаца и петочлани 
одбор који чине повериоци са највећим износом потраживања, медју којима је и заступник 237 
бивших радника "Застава аутомобила", Радиша Павловић.  
Он је казао да бивши радници потражују око милион евра од "Застава аутомобила".  
Павловић је на рочишту затражио да бивши радници добију статус излучног повериоца, 
односно да могу да траже да се одређене ствари издвоје из стечајне масе. Он је додао и да је део 
дуговања према Лондонском и Париском клубу требало да измири држава. 
 

 

Писали Вучићу: Ни школованијих, ни мање плаћених 
Извор:Танјуг 
 
Београд -- Представници Уније синдиката просветних радника Србије затражили су повећање 
плата од 12 одсто и пријем код премијера ради разговора о стању у просвети.  
Они у писму премијеру Александру Вучићу наводе да ниједна делатност у јавном сектору нема 
тако висок проценат запослених са факултетом као просвета, а да су њихове зараде 13 одсто 
ниже од плата у јавном сектору.  
"Тражимо разговор са премијером јер се спрема буџет за наредну годину, па да видимо да ли је 
планирано и колико повећање плата за просветне раднике. Ми смо већ рекли да тражимо 
повећање од 12 одсто", рекла је председница синдиката Јасна Јанковић Танјугу.  
Она је додала да 70 одсто запослених у просвети имају завршене факултете, док у осталом 
јавном сектору са седмим степеном стручне спреме је свега 24 одсто запослених, а да је просек 
њихових плата за 13 одсто већи од плата у просвети. 
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Држава даје Бугарима 700.000 ЕУР, посао за 200 
Извор:Бета 

 
Београд -- Бугарска текстилна компанија Калинел добиће подстицаје из буџета Србије од 
710.000 евра за отварање погона у Босилеграду где ће запослити 200 радника.  
У отварање погона у Босилеграду та компанија инвестираће више од 1,8 милиона евра, 
саопштило је Министарство привреде.  
План је да око 100 радника буде запослен до краја године, а у наредне три године још толико.  
Са представницима Калинела уговор о подстицајима потписао је државни секретар 
Министарства привреде Драган Стевановић који је казао да је то прва озбиљна инвестиција у 
тој неразвијеној општини у последњих 10 година.  
Он је истакао да је да је у Босилеграду највише запослених у јавном сектору, па ће инветиција 
бугарске компаније поспешити и запошљавање у приватном сектору, што ће се одразити и на 
буџет општине.  
Подршка тој инвестицији, по његовим речима, доказ је другачијег односа Владе Србије према 
југу земље и неразвијеним крајевима.  
Компанија Калинел производи готове текстилне производе. У Србији послује од 2012. године и 
запошљава 52 радника у Врањској Бањи. 
 

 

 
 

 
УНС: Полиција врши притисак на раднике Радио-телевизије 
Крагујевац 
Извор: Бета 
 
Удружење новинара Србије протестовало је због тога што, како је саопштено, полиција 
свакодневно зове председника Синдиката "Независност" у Радио-телевизији Крагујевац Горана 
Антонијевића да провери да ли ће тог дана бити штрајка, оценивши да је такво понашање 
притисак на слободу медија. 
Како је УНС-у рекао Антонијевић, из полиције га зову два пута дневно с образложењем да, по 
правилнику, треба да знају када ће бити одржан штрајк и колико људи ће учествовати, да би у 
случају инцидента могли да реагују. 
"Данас сам им одговорио да по законима о штрајку и раду нисам у обавези да им доставим те 
информације, уколико се протест не организује на отвореном простору. Дужни смо да 24 часа 
пре штрајка обавестимо директорку, и то радимо редовно", рекао је Антонијевић. 
УНС је подсетио да су запослени у РТК прошлог уторка почели штрајк упозорања и најавили 
генерални штрајк уколико не буду исплаћене заостале зараде и испуњене обавезе из уговора о 
приватизацији. 
Запослени сваког дана у различито време на сат времена прекидају емитовање програма. 
У Полицијској управи Крагујевац нису одговорили на питање УНС-а на основу којег 
правилника, документа или закона они морају да знају када ће се одржавати штрајк, додаје се у 
саопштењу. 
 

 


