
1 

 

          

28. октобар 2016. 

                                        

  
 

 
 

 

 

Ликвидација „Заставе” (стр.3) 
С дугом од 400 милиона евра Петрохемију нико неће (стр.4) 
Женама плате 11 одсто мање (стр.4) 
Лончар: Нема незапослених специјалиста (стр.5) 
Троше и оно што немају (стр.5) 
После новог закона, конверзија дуга Застава оружја (стр.6) 
Вучић: Закон о заштити узбуњивача један од најмодернијих у Европи 
(стр.7) 
ММФ задовољан резултатима Министарства за рад Србије (стр.7)  
МЛАДИ РОБОВИ: Зашто су миленијалци и у Србији највећи мученици 
посла (стр.8) 
"Импол Севал" имао најуспешнију годину, планирају нова улагања од 
59 милиона евра (стр.9)  
Министар просвете: Директори који одбију технолошке вишкове биће 
кажњени (стр.9) 
Сертић: Приватизација је готова, држава не помаже предузећа (стр.10) 
Вучић: Не живимо сјајно, али живећемо боље (стр.11) 
Закон о узбуњивачима најбољи у теорији, какав је у пракси? (стр.12) 
Инвалиди рада гладни већ 17. дан, а челници града се часте (стр.13) 

   ПРЕС КЛИПИНГ 

http://www.politika.rs/
http://adbox.inbox-online.com/bannerRedirect?bannerId=522&bannerZoneId=1202
http://www.pravda.rs/


2 

 

"Пензионерима једнократна помоћ - да преславе" (стр.14) 
Радници, пут до посла коначно део радног времена (стр.15) 
"Неки у Србији имаће плате веће него икад" (стр.15) 
Светска банка: Два зајма Србији (стр.16) 
Седница о сузбијању сиве економије (стр.17) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
 
 

Ликвидација „Заставе” 
Аутор: Бране Карталовић 

 

Привредни суд у Крагујевцу је 25. октобра 2016. прогласио банкрот „Застава аутомобила”. 
У току је стечајни поступак који је летос иницирало Министарство привреде, због трајне 
неспособности плаћања и вишегодишње блокаде рачуна овог привредног субјекта, насталог у 
ери самоуправног социјализма, у јеку послератне индустријализације земље сељака на 
брдовитом Балкану. 
Финансијски резиме, изнет не у судници, већ у сали Скупштине града, на првом поверилачком 
рочишту које је пратило неколико стотина бивших радника, гласи: укупан дуг је 41 милијарда 
динара, а расположиви капитал свега 650 милиона. 
Пролетери се питају је ли то све, има ли њихова стара фирма, која их је деценијама хранила, 
још нешто од имовине, где су паре од продаје сервиса, салона аутомобила, одмаралишта и 
других непокретности заборављених у републикама бивше СФРЈ. 
Изгледа да књига није затворена, биће да ће се о „Застави” још писати, све док коначно не буде 
избрисана и са папира, а вероватно и после тога. 
Жилави организам, створен надљудским напором Првослава Раковића, под чијом је управом 
1962. покренута индустријска производња аутомобила у Србији, по свему судећи не умире лако, 
мада је држава решила да га упокоји и пошто-пото гурне у заборав, упркос живим сведоцима 
који памте и причају... 
Причају како су „Вилисови” џипови почели да се монтирају одмах после рата, како је 1954. 
купљена лиценца од „Фијата” за 350 милиона тадашњих лира, како је Раковић, без знања Тита 
и партије, отишао у Торино и подигао кредит за почетак серијске производње „фиће”... 
Сећају се златних година и причају о слави коју је фабрици донео „стојадин”, најбољи ауто 
Европе 1970, са заносом говоре о холивудској авантури „југа” који је 1986. почео да се извози у 
САД... 
Кисело се осмехују кад их неко подсети на санкције из деведесетих када су, зарад парчета хлеба, 
били принуђени да шверцују бензин и цигарете, горко се сећају НАТО бомбардовања 1999, када 
су срушени или тешко оштећени најзначајнији погони „Завода Црвена застава”... 
Никако не заборављају ни почетак реструктурирања фабрике 2001, када је са посла, у једном 
дану, отпуштено 15.000 радника који су протестовали све до 2008, када је „Фијат” поново 
дошао у Крагујевац, а они се понадали да ће стари пријатељ „Заставе”, у новим погонима и за 
новим машинама, у које је уложено 1,3 милијарде евра, запослити њихову децу... 
Раковић је још седамдесетих година прошлог века говорио да „Застава”, уколико се не повеже 
са неким јачим партнером, не може опстати на тржишту. Данас се, пак, говори о повлачењу 
„Фијата” из Србије, будући да се и та компанија тешко носи са конкуренцијом. 
„Заставу” више нико не може да врати, о томе не треба ни размишљати, али би је ваљало бар 
достојанствено испратити, да се зна ко јој је часно служио, а ко је очерупао оно што је од ње 
остало. 
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С дугом од 400 милиона евра Петрохемију нико неће 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Српски премијер Александар Вучић изјавио је да држава Србија мора да преузме дугове 
панчевачке „Петрохемије” од око 100 милиона евра да би она могла наћи стратешког парнтера. 
Објаснио је да Петрохемија данас има 50 милиона евра на рачуну, али да ће на крају године 
ипак држава морати да плати око 100 милиона евра јер је тешко наћи инвеститора 
заинтересованог за улагање док постоје толики дугови. 
– Желимо да поставимо ствари на чисто и да немамо дугове из прошлости који би нас 
оптерећивали јер тако постоји нека шанса да пронађемо стратешког партнера – рекао је Вучић. 
– Држава Србија је „крварила” због петрохемијског комплекса у финансијском смислу, а и у 
децембру ће то бити случај. 
Мада су већина дугова „Петрохемије” заправо заостали неплаћени рачуни направљени током 
деведесетих година прошлог века, до сада питање дуговања никада није решено, нити 
решавано на прави начин, који би омогућио том предузећу да стане на здраве ноге. Панчевачка 
„Петрохемија”, која након двонедељног ремонта поново ради пуном паром, данас дугује око 
400 милиона евра, и то највише НИС-у и „Србијагасу”, Фонду за развој, ЕПС-у и „Лукоилу”. По 
плану реорганизације, део тих дугова биће претворен у власништво поверилаца у тој 
панчевачкој фабрици и ту би највећи проценат требало да припадне НИС-у, који иначе већ 
поседује готово 12 одсто акција у том предузећу. 
Уколико све буде ишло по државном плану, дугови тог предузећа до краја године биће 105 
милиона евра мањи, али то никако не значи да ће финансијски биланси бити уређени и 
сређени. За толико ће само бити мањи дугови који доспевају на наплату до краја ове године, 
али ће преостати још око 400 милиона евра за које се тражи решење. Има најава да би се кроз 
Унапред припремљени план реорганизације, која би трајала до почетка 2018. године, могао 
решити део дуговања, док би преостало било решено претварањем дела предузећа у 
власништво поверилаца. 
Тренутно нема заинтересованих стратешких партнера 
Тренутно нема заинтересованих за Петрохемију и сасвим је извесно да их неће ни бити док 
постоје толики дугови. У наредних неколико година – јер она сада послује „у плусу” – дугови би 
морали да се смање, како из личних средстава предузећа, тако и уз помоћ државе, и тек онда би 
се могао тражити потенцијални инвеститор, односно стратешки партнер. 
 
 

Женама плате 11 одсто мање 
 
Запослене жене у Србији, с обзиром на то да зарађују 11 одсто мање од мушкараца на истим 
пословима, од 23. новембра радиће практично бесплатно, по резултатима истраживања 
британског технолошког веб-сајта „Експерт маркет”. 
Узимајући у обзир просечну зараду жена изражену као проценат просечне зараде мушкараца, 
„Експерт маркет” је израчунао датум када жене широм Европе почињу да раде практично 
бесплатно. 
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Гледано према јазу између зарада жена и мушкараца, од земаља у региону најлошије је 
рангирана Босна и Херцеговина, где мушкарци имају 46 одсто веће плате од жена, и где жене, 
по резултатима истраживања, још од 15. јула раде практично „за yабе”. 
Најмањи јаз у зарадама полова међу 40 рангираних европских земаља је у Словенији, где 
износи тек 3,20 одсто, док се Србија нашла на 10. месту. У Словенији жена у просеку прими 
96,8 одсто плате мушкарца, тако да ће бесплатно почети да ради 18. децембра. 
Међу првих десет с малим јазом у зарадама су и Малта, Пољска, Норвешка, Италија, Хрватска, 
Луксембург, Румунија, Белгија и Србија. 
У Македонији тај јаз достиже 18 одсто, а у Албанији 17,4. 
У Европи жене у просеку зарађују за 17 одсто мање од мушкараца, што значи да Европљанке 
бесплатно раде од 31. октобра до краја године. Јаз у зарадама жена и мушкараца у Швајцарској 
и Шпанији је исти и износи 19,3 одсто, што значи да од данас почињу да раде бесплатно. 
 

 

 
 
Лончар: Нема незапослених специјалиста 
Пише:ФоНет 
 
Министар здравља Златибор Лончар изјавио је данас у Скупштини да у Србији на бироу за 
незапослене нема ниједног лекара специјалисте и да ће се у здравствене установе примати 
нови лекари и даваће им се специјализације. 
На бироу нема ниједног специјалисте, ако неко оде у пензију или у приватну праксу, нема ко да 
дође на то место, рекао је Лончар, додајући да нарочито фале анестезиолози, радиолози, 
педијатри... 
А, да бисмо добили једног специјалисту, треба минимум 4-5 година, тако да ћемо примати 
лекаре, који ће добијати плате и даваћемо специјализације, рекао је Лончар одговарајући на 
посланичка питања у скупштини. 
Радићемо то траспарентно, кроз конкурсе и све што предвиђа закон, додао је он. 
На питање посланице СВМ Елвире Ковач о лечењу неплодности у Србији, Лончар је рекао да у 
овом моменту никога нема на листи чекања и да је на вантелесну оплодњу могуће ићи у 
све приватне клинике које су потписале уговор за Програм у којем РФЗО плаћа 3. покушај 
вантелесне оплодње. 
Лончар је указао да и један део локалних самоуправа финансира трећи покушај и да ће се до 
краја године донети одлука да ли ће се старосна граница за вантелесну оплодњу подићи са 40 
на 42 године старости. 
 
 

Троше и оно што немају 
Пише: С. Вујанац 
 

Ваљевски трговци имају испод касе свеску вересије, примају чекове на одложено 

плаћање па су многи Ваљевци сада већ у 2018. години 

Ваљевци су у септембру у просеку зарадили по 40. 900 динара. И поред ове зараде свакој 
породици недостаје пара за минималну потрошачку корпу. Уколико нисте зарадили ни 
просечну зараду, онда сте сигурно мајстор преживљавања. 
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Подаци Републичког завода за статистику (РЗС), показују да просечно домаћинство у Србији 
има три члана и троши месечно 14.000 динара више од просечне плате. Даља рачуница 
показује да домаћинствима недостаје и више од поменуте цифре, али се ова сума све чешће 
помиње као она којом спекулишемо, неплаћајући једног месеца струју, а следећег остаке 
обавезе држави. Калкулације на основу којих се преживљава нису много захтевне јер 
практично изискују да се плати једно, а одустане од другог, а следећег месеца рачуна и тражи 
информација о репрограмима. 
Уколико суботње пре подне одвојите за шопинг приметићете да су рафови препуни, џепови су 
проблем, они су празни. Срећом, ваљевски трговци имају испод касе свеску вересије, примају 
чекове на одложено плаћање па су многи Ваљевци сада већ у 2018. години . Ако их упитате 
како је у 2018. углавном кажу да су рате честе. 
Незапослене готово да више нико и не помиње јер су одавно изгледа, испричана прича.  
Како овакво стање ствари већ предуго траје саживели смо се са немаштином и 
преживљавањем. Ако смо већ прихватили да је тако како јесте и научили правила игре, онда 
нам не преостаје ништа друго него да у том колу играмо док нас ноге не издају. 
У сезони када се више пара одваја за грејање свака рачуница губи смисао. Ипак, када рецимо 
уморни за дане викенда пожелите да се бар мало одмакнете од ружне слике стварности и 
узмете даљински од телевизора у руке приметићете да Србија није никад била распеванија. На 
бар три национална канала можете пратити певаче разних узраста.  
 
 

После новог закона, конверзија дуга Застава оружја 
Пише: З. Радовановић 
 
Застава оружје има неизмирене обавезе према држави од 8,6 милијарди динара, што је чини 
највећим пореским дужником 
Недавно најављено да ће тај дуг ускоро бити претворен у државни улог у капиталу ове фирме и 
то према, како су писали медији, управо усвојеном закону о конверзији дугова наменске 
индустрије. 
У Застави не споре износ дуга, али наводе да главница износи 3,6 милијарди док је осталих пет 
милијарди камата. Међутим, како кажу, држава је већ сада власник близу 80 одсто капитала 
Заставе, пошто је и раније обављала конверзију дугова у капитал да би помогла овој фирми. 
Ако буде нове конверзије, држава ће постати стопостотни власник Застава оружја. 
Али, за то је потребно да се донесе нови закон, јер, како се испоставило, посебан закон о 
конверзији дугова војне индустрије недавно ипак није донет, упркос томе што су поједини 
медији објавили да јесте. Конверзија дугова наменске индустрије регулисана је у Нацрту закона 
о производњи и промету наоружања и војне опреме, који је тренутно на јавној расправи, и 
којим ће, као што је Данас већ писао у више наврата, бити предвиђена и приватизација 
фабрика одбрамбене индустрије Србије.  
Добит појеле камате 

Застава оружје је прошле године остварила добит из пословања од 293 милиона динара. Ту 
добит су, међутим, појеле камате на дуг за порезе и доприносе, па је фабрика у 2015. 
забележила нето губитак од 187,5 милиона динара. Фабрика већ дуже редовно измирује 
финансијске обавезе према држави и локалној самоуправи, а током ове године у 
осавремењавање производње уложено је 3,5 милиона евра, од чега је два милиона кредит 
Српске банке, а милион и по евра је обезбеђено из пословања предузећа. У Застави оружју 
тренутно је ангажовано 2.370 радника. 
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Вучић: Закон о заштити узбуњивача један од најмодернијих у Европи 
Пише: Фонет 
 
Легализација бесправно саграђених објеката у Србији иде споро јер они који су надлежни 
"чекају нешто за свој џеп", навикли су на то, упозорио је данас премијер Александар Вучић. 
Неки људи рачунају да, ако не искористе то сад, неће имати прилику у будућности, истакао је 
Вучић на отварању међународне конференције о заштити узбуњивача и новинарских извора, 
коју организује антикорупцијски портал Пиштаљка. 
Исказујући и пуну подршку свим узбуњивачима, и охрабрење другима да то раде, Вучић је 
позвао грађане да пријаве сваки случај корупције, па и онај најмањи. 
Он је захвалио свим узбуњивачима што подржавају напоре Владе у борби против корупције, 
констатујући да су то људи који раде посао и за државу. 
Вучић је указао да је српски закон о заштити узбуњивача један од најмодернијих у Европи и 
може да служи и као пример многим чланицама Евриопске уније, као и да се институт судског 
изрицања привремене мере показао као најјача заштита тих људи. 
Он је навео да је, за непуну годину дана примене тог закона покренуто 299 спорова, од којих је 
решено 213 или 71 одсто, док је 1.200 судија прошло обуку за поступање у случајевима заштите 
узбуњивача од одмазде. 
Вучић је констатовао да, међутим, у судству и даље постоје огромни проблеми и држава мора у 
наредном периоду много тога да уради да се стање побољша. 
Главни и одговорни уредник Пиштаљке Владимир Радомировић је подсетио да је тај портал, 
који постоји шест година, пре 2,5 године, из помоћ организације УСАИД, отворио 
саветовалиште за помоћ узбуњивачима, које је помогло у више стотина случајева. 
Радобировић је рекао да се сви слажу да је закон о заштити узбуњивача добар, али да треба 
пратити колико ће се и како примењивати.  
 

 
 

 
 

ММФ задовољан резултатима Министарства за рад Србије  
Извор:Бета  
 
Шеф делегације ММФ Џејмс Руф изразио је данас задовољство резултатима које је 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије постигло у оквиру 
шесте ревизије аранжмана из предострожности Србије с ММФ-ом, одобреног фебруара 2015. 
године. 
Руф је то изнео на састанку с министром Александром Вулином који је рекао да су све 
планиране и донете мере усмерене ка најугроженијим категоријама којима је помоћ 
најпотребнија, саопштило је Министарство. 
На састанку је било речи и о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, затим о 
Закону о ваучерима који има за циљ заштиту сезонских радника у пољопривреди и њихово 
укључивање у обавезно социјално осигурање, о плановима за доношење новог Закона о 
социјалној заштити, као и о породичним и материјалним давањима. 
Вулин: Све планиране мере усмерене ка најугорженијима 
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Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин рекао је данас 
на састанку са Мисијом ММФ да су све планиране и донете мере усмерене ка најугроженијим 
категоријама којима је помоћ најпотребнија.  
Вулин је делегацију ММФ обавестио о мерама предузетим због мигрантске кризе и указао да је 
за Србију изузетно важно да у решавању те кризе буде третирана као равноправна чланица 
Европске уније (ЕУ) и добије сву потребну помоћ. 
 
 

МЛАДИ РОБОВИ: Зашто су миленијалци и у Србији највећи мученици 
посла  
Аутор:Соња Тодоровић  

 

Данашњи миленијалци су мученици својих послова - све више њих не користи у целости свој 
годишњи одмор, а и кад користе одмор, све више њих се редовно јавља шефу и одговара на 
мејлове, показују светска истраживања. Генерација рођених од 1982. до 1997, најмлађи део 
радне снаге, по овоме је специфичан у односу на своје старије колеге, а тај тренд се, кажу наши 
стручњаци, "запатио" и у Србији, и то због несигурности тржишта рада. 
Истраживање које је спроведено у Америци сведочи да већина младих пристаје да буде 
такозвани "мученик посла" зарад бржег напредовања. Они гризу, имају енергије и времена, 
немају породицу и малу децу за које требају да брину па остају дуже на послу, набијају темпо и 
стварају слику старијих колега као „мање добрих“. Живот је све више постао каријера, све мање 
живот. 
Наиме, све већа тржишна конкурентност, али и светска криза, створили су слику о томе како 
има премало посла, па заправо опстају само они који се пуно труде. Све више се чује реченица 
да су “сви замењиви”, па тако многи послодавци користе ту логику да остављају своје запослене 
дуже на послу, односно да траже од њих ангажман и у слободно време. Прећутно, већина то 
прихвата, бојећи се шефа и губитка посла ако се не јаве одмах. Или барем губитка наде у 
напредовање, јер ће бити оцењени као недовољно амбициозни. 
Професор на Економском факултету Љубодраг Савић каже да смо се претворили као у оној 
изреци “ гази преко мртвих” и да није чудно што смо постали такви. 
- Глобализација је практично захватила цео свет. Једним делом криви су Кинези који су до 
бесвести смањили цену рада, али и машине које полако истискују људе. Радници су сада као 
икебане, нису више неопходни. Има их много, а мало посла. То је опште стање - објашњава 
професор Савић. 
Међутим, наставља он, има људи, поготову младих, који не желе да буду икебане, који желе да 
се дочепају боље позиције, не бирајући средства. 
- Не би их оптуживао. Ти људи су производ свих ових дешавања, где више не постоји систем 
вредности. У ситуацији смо да не смемо да питамо да нам се повећа плата, већ да будемо 
срећни да имамо посао. Данашња омладина таква се родила, а човеку је у бити да лоше ствари 
брже прихвата - истиче професор Савић. 
Према резултатима америчке студије мученици посла се боје шефовог мишљења, да ће 
помислити да су замењиви и недовољно ангажовани. Од укупног број испитиваних, 29 одсто 
њих су мученици посла, дакле трећина. Они су под јаким стресом, а срећу траже у кривим 
стварима, као што су сретни кад шеф види да су остали задњи на послу, кад пошаљу мејл 
радним даном у 22 сата или чак преко викенда, показујући тако свима да су они амбициозни и 
вечно посвећени послу. 
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"Импол Севал" имао најуспешнију годину, планирају нова улагања од 
59 милиона евра  
Аутор:В. Лојаница  

 

У 41-годишњој историји Ваљаонице алуминијума из Севојна, која запошљава 683 радника, 
текућа година биће најуспешнија - у производном и финансијском сегменту. 
Од пре 14 година, када је Ваљаоницу приватизовала словеначка компанија "Импол", фабрика 
носи име "Импол Севал" и важи за једног од највећих српских извозника. 
Од јануара закључно са септембром "Импол севал", саопштио је данас директор предузећа 
Нинко Тешић, 46.873 тоне алумијумских производа од чега је 96 одсто продато на страном 
тржишту. 
- Остварена вредност извоза иноси 75 милиона евра. Захваљујући производним резултатима, 
повољним тржишним кретањима у подручју набавке метала и продаје готових производа, 
стабилном курсу динара и спроведеним мерама интерне економије, остварени финансијски 
резултати су изнад планираних за овај период, - рекао је Тешић. 
Од приватизације која важи за једну од најуспешнијих у Србији у севојничку ваљаоницу 
уложено је 78,5 милиона евра. Нови инвестициони циклус 2017. - 2025. планира улагање од 59 
милиона евра. 
- Дивиденду не делимо акционарима већ профит улажемо у нове програме, - казао је Јернеј 
Чокл, председник компаније Импол. 
Просечна нето зарада у "Импол Севалу", не рачунајући плате менаџмента, је 67.800 динара. 
 
 

Министар просвете: Директори који одбију технолошке вишкове биће 
кажњени  
Извор:Танјуг 

  

Директори школа који су се оглушили о обавезу о преузимању технолошких вишкова, сносиће 
одговорност, најавио је данас министар просвете, науке и технолошког развоја Младен 
Шарчевић. 
- Да ли ће то бити дисциплински поступак, да ли раскид радног односа, видећемо, али морамо 
укључити пре свега школске одборе. Идемо редовним поступком преко школских одбора, 
идемо на директоре, следе просветна инспекција, па инспекција рада. Упорном акцијом смо то 
сада довели на један број који можемо контролисати и урадити ‚ ‚ пешке‚ ‚  једног по једног 
- изјавио је министар. 
Он је за РТС истакао да дуално образовање није замишљено тако да доведе до технолошких 
вишкова у школама и указао да је професор из школе ментор ученику на пракси у некој 
установи. 
Шарчевић је рекао и да му је драго што у оквиру Сајма књига годинама тече манифестација 
сајма "Учила и образовања". 
- Ту имамо прилику да покажемо јавности нека нова достигнућа када је у питању наставна 
технологија, одређени пројекти, инклузија која се примењује у нашим школама на разним 
нивоима, када су у питању примери добре праксе и, нарочито актуелно ове године, примери 
дуалног образовања који имају највише штандова, а везано је за средње-стручно и високо 
образовање - објашњава министар Шарчевић. 
Он каже и да се пре два дана састао са турским амбасадором у Министарству просвете и да је 
током те редовне посете, педвиђене агендом, поменута и тема школа турског имама Фетулаха 
Гулена. 
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Министар напомиње да има много турских оснивача школа по целом свету и да нико није 
поставио питање да ли те установе раде квалитетно или не. 
- То су 90 одсто српски држављани у тим школама, а Србија је суверена држава и поступаће по 
својим законима. Ако је неко добио акредитацију да ради по истим тим законима и исти 
амбасадор је био на отварању и ако се променила политика те државе, а ми на влади добијемо 
нека званична саопштења, влада ће о томе расправљати - истакао је Шарчевић. 
 

 

 
 

Сертић: Приватизација је готова, држава не помаже предузећа 
Извор: Н1  

 

В.д. директор Развојне агенције Србије Жељко Сертић рекао је у Новом дану да је процес 
приватизације у Србији завршен и да држава више не даје дотације ниједном предузећу.  
"Процес приватизације у Србији је завршен. Ми смо имали 2014. године 556 предузећа, од 
којих је огроман број добијао подстицаје од државе и дуговали су огромна средства. Преко 400 
предузећа је решено, најчешће стечајем. Један део радника је добио отпремнине и отишао, 
други је прешао у ове компаније које могу да раде", каже Сертић. 
Додаје да се око тога стварала већа политичка тензија него што је то било потребно. 
"Ми данас говоримо о 10-15 предузећа која треба да буду продата. То је питање како ћемо 
продавати. Једно је Телеком, друго је Галеника. Та предузећа функционишу. Ниједно 
предузеће не добија дотацију од државе и сви су на тржишту. Ова предузећа, Суд врши 
мониторинг над њиховим радом.  Првог дана када нешто не буду платили своју обавезу, они ће 
отићи у стечај. Држава нема проблем да цуре средства ка тим предузећима. У само завршници 
смо приватизације", каже Сертић. 
"Стране инвестиције предуслов за развој" 

Сертић каже да увек можемо да кажемо да довођење страних инвеститора нарушава домаћу 
конкуренцију, али да ми те инвеститоре желимо. 
"Нама то јесте интерес. Свака земља је мала да би обезбедила дугорочни раст, свака земља се 
бори да доведе стране инвестиције. Оне јесу предуслов развоја економије. Важно нам је да 
створимо амбијент, транспарентан, јасан, да знате какве уговоре добијате и да имате сталну 
комуникацију са домаћом привредом", каже Сертић. 
"Влада је донела одлуку да Бранабић ће водити комплетан ИТ сектор, у смислу подстицаја за 
ИТ индустрију", каже Сертић. 
Савет за економски развој је дао препоруку министарству привреде да додели субвенцију од 1,6 
милиона евра за страну компанију Ендава. 
Представници српског ИТ сектора упозоравају министра привреде Србије да 
субвенционисање страних компанија у тој области представља опасност по домаће фирме. 
"Ми не можемо да одбијемо компанију. Овде се десило да је ИТ индустрија подигла свој глас, и 
рекла зашто дајете подстицаје компанији која ће направити конкуренцију. То се свуда дешава, 
ИТ је само гласнији. То се дешавало и у другим индустријама и то се решавало", каже Сертић. 
Додаје да ће имати још један састанак са том компанијом. 
"Овде је проблем да ли има довољно стручњака у Београду. То јесте важно, зато смо узели у 
разматрање све податке. Нама није интерес да угрозимо ИТ индустрију", каже Сертић. 

http://rs.n1info.com/a201971/Biznis/IT-sektor-upozorava-Subvencije-strancima-opasne-po-nas.html
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"Бизнис у базену конкуренције" 

Не можете привреду описати формулара и правним речником, објашњава Сертић. 
"Бизнис је иначе у базену који се зове конкуренција, отворено тржиште. Немамо више 
препреке. Имамо у разним областима проблеме, јер нисмо били спремни на отворено 
тржиште", каже Сертић. 
"Када говоримо о давању субвенција - до краја године ћемо добити од Светске банке јасне и 
прецизне услове под којим треба да се развија извоз, али и субвенције компанијама", каже 
Сертић. 
Додаје да све земље ЕУ дају подстицаје инвеститорима, и да често плаћају и више по радном 
месту него што је то Србија чинила. 
"То није политика, него математика. Не постоји земља ЕУ која не даје подстицаје за доношења 
страних инвестиција. Дају више од 10.000 евра. Сви се боримо за то. Није то једини начин, 
нећете ви никога добити парама. Ваша земља мора да буде стабилна", каже Сертић. 
Додаје да је задатак Развојне агенције између осталог да помогнем и страним инвеститорима, 
али и домаћим малим и средњим предузећима. 
Сертић каже да се виде помаци у локалној самоуправи. 
"Београд, Нови Сад, Ниш, одлазите сада у локалне самоуправе које знају како да 
функционишу, знају како да решавају проблеме", каже Сертић. 
Каже да је намењено 16 милијарди динара за подршку домаћој привреди, од којих је 10 већ 
додељено. 
"Нама је потребно предузетничко знање од основне школе. Данас ми немамо то. Систем 
образовања нам не пружа то. У редовном школству не учите како да отворите фирму, како да 
фукциоништете у том систему", каже Сертић. 
"Нисмо нашли заједнички језик са Камарашом" 

Главни менаџер Железаре Смедерево, Петер Камараш, изјавио је да је уговор о менаџменту 
незаконито раскинут а да је рад у потпуности контролисала Влада и ви као министар. 
"Уговор је раскинут пошто нису испоштовали елементарне услове", каже Сертић. 
Додаје да је држави од почетка био циљ да се Железара прода. 
"Камараш је у почетку рада учинио велике кораке, али десила се крупна ствар. У марту 2014. 
године имали сте велики поремећај на тржишту. Цела ЕУ је била погођена огромном кризом 
челика. Тада све цене падају, цео оперативни план се руши. Имали смо контролне тачке, 
унутар уговора о менаџменту. Оног момента када смо схватили да у том процесу држава не 
контролише ствари, ми смо ушли у разговор са Камарашом. Нисмо нашли заједнички језик, 
ми смо одлучили да раскинемо уговор са њим", каже Сертић. 
Повереник за информације од јавног значаја тражио је да се објави уговор о професионалном 
менаџементу у Железари. 
"Имате закон о заштити конкуренције, комисија је дозволила да се тај уговор не објави. Закон 
смо преузели од ЕУ. Ми без сагласности друге стране и Петра Камараша нисмо смели да 
објавимо тај уговор. Све је правно чисто", каже Сертић.  
 
 

Вучић: Не живимо сјајно, али живећемо боље 
Извор: Бета  

 

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је да очекује да Србија упркос мерама фискалне 
консолидације достигне ове године привредни раст од 2,8 одсто, а да наредне године тај раст 
буде 3,5 одсто.  
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Он је новинарима рекао да Србија у економији нема проблема, јер бележи суфицит у буџету и 
има добре оцене светских институција од ММФ-а од Светске банке. 
"Не живимо сјајно, али живећемо све боље", рекао је Вучић. 
Он је као успех навео и напредак Србије на Дуинг бизнис листи, јер је за две године померила 
своју позицију за 44 места. 
 
 

Закон о узбуњивачима најбољи у теорији, какав је у пракси? 
Извор: Н1  

 

Србија је једна од 30 земаља у свету која је донела Закон о заштити узбуњивача, а од његовог 
ступања на снагу до данас, покренуто је 299 случајева, од којих је пред судом решено 213. Да ли 
је Закон унапредио положај узбуњивача и пружио им ефикаснију заштиту? 
За специјалисту радиотерапеута у Институту за онкологију Војводине и узбуњивача - Бојану 
Бокоров - од тренутка када је проговорила о злоупотреби листама чекања за зрачење 
пацијената оболелих од карцинома, почела је одмазда... 
Војвођански институт спроводио је, противно закону, додатна зрачења за пацијенте из 
суседних земаља - објашњава Бокоров - због чега је са већ формираних листа чекања скинуто 
на стотине имена пацијената из Србије. 
"Без обзира на забрану нашег омбудсмана, Саше Јанковића, да се не смеју примати страни 
држављани, примани су страни држављани из Црне Горе и Републике Српске. Суд траје и дан 
данас, улазим у 7. годину 28. децембра ове године, суд који је требало да се реши за шест 
месеци", наводи Бојана Бокоров, радиолог - узбуњивач. 
Србија је 2014. донела Закон о заштити узбуњивача, који предвиђа низ механизама за заштиту 
звиждача, било у приватном или јавном сектору. Стручна јавност, али и власт, Закон у теорији 
сврставају међу "најбоље" на свету.  
"Не буде ли проблема у његовој примени, то ће бити сигуран показатељ да нешто са његовом 
применом није у реду. Добре новинаре и узбуњиваче, мало ко жели у својој близини, они нису 
миљеници својих шефова, често и својих колега, они су извор проблема за све оне који би да 
проблема нема, е тај извор морамо да заштитимо", каже  Владимир Радомировић, уредник 
сајта "Пиштаљка". 
"Узбуњивачи су људи савезници на истом послу на ком је и читава Влада Србије, на послу 
искорењења корупције и зато имамо законску обавезу да сваког грађанина који корупцију и 
пријави заштити, а оне које су дело корупције починили беспоштедно казнимо", наводи 
Александар Вучић, председник Владе Србије. 
А статистика показује да 72% пријава подносе мушкарци, а 28% жене, док највећи број пријава 
стигне из јавног сектора - 76 одсто. Области у којима се злоупотребе и пријављују су привреда, 
државна управа, здравство, правосуђе и полиција. 
Суд узбуњивача може да заштити и пре почетка судског поступка кроз институт привремене 
мере, који се доноси у року од 8 дана и који спречава даљу одмазду. А хоће ли најбољи закон у 
теорији - бити то и у пракси, мериће се бројем решених случајева. 
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Инвалиди рада гладни већ 17. дан, а челници града се часте 
Извор: Н1  

 

У Крагујевцу, већ 17. дан, 20-ак инвалида рада, радника фирме Застава ИНПРО - штрајкује 
глађу. 
Штрајк је започело 28 особа са инвалидитетом, због неисплаћених зарада имају још девет 
захтева од којих је испуњен само један - промењен је директор фабрике после поднете оставке. 
Радници који штрајкују глађу у погонима фабрике противе се да буду технолошки вишак, 
траже бољи социјални програм, испитивање пословања фабрике и поступка продаје дела 
фабрике француском партнеру. 
Магационер Стеван Пушоња добро памти дан и сат тог 27. октобра, давне 1988. када је на 
радном месту остао без три прста на руци. 
"Ја сам цео био под машином, али успео сам да се извучем, ипак остала је рука и дошло је до 
повреде", каже Стеван Пушоња, радник Заставе ИНПРО. 
Тако је постао ивалид рада треће категорије. Сваки од радника у овој магацинској хали има 
сличну причу, јер нема део тела. Од пре 17 дана спаја их још нешто. Толико не једу, толико 
живе на води. 
"Како се осећате сада после 17 дана? Много ми је тешко, малаксао сам, мишићи ме боле, нисам 
способан да стојим на ногама", прича Милутин, један од штрајкача. 
Н1: А ваш колега поред?  
Милутин: "Мој колега има на кичменој мождини тумор. Са 36 година радног стажа да лежимо 
на бетону, то је жалосно. Да нам се нико не обрати, ни из Владе, ни из…" 
Ни из Града Крагујевца. Јер док на једном крају радници штрајкују глађу, на другом се градски 
челници сите на страначкој слави. Градоначелник Радомир Николић сматра непримереним да 
га за штрајк радника питамо на слави. 
"Ја сам на дан моје славе био овде с овим људима зато што нисам примио плату. Да је среће да 
сам био кући с породицом… То је то… Више немам ни шта да кажем", прича радник Радован 
Петрашиновић. 
А све је почело, кажу у синикату, лошом приватизацијом, када је француски Тригано купио све 
што вреди у Застави Инпро, а оставио дугове и застарелу технологију. У пакету с инвалидима 
рада, остављеним на цедилу. 
"Саопштено је да је та француска фирма купила 20%, међутим, у стварности је то знатно више, 
сигурно преко 80% онога што вреди, што су купили за цену једног стана у Београду, јер је све 
продато за 275.000 евра", наводи  Југослав Ристић из Самосталног синдиката Кргујевца. 
Некадашња Застава Инпро данас је и физички - жичаном оградом - одвојена од свог 
приватизовног дела. Зато и радници кажу, легли смо кад је никла ограда. 
"Од августа месеца примили смо само један део – 11.000 динара, септембарску плату нисмо 
примили, сад ће већ октобар, питање када ће бити и да ли ће бити", каже Првослав Васовић. 
А то је питање за в.д. директора који с екипом Н1 разговара преко ограде. Обећава - сутра леже 
уплата 75% плате које инвалидима рада даје држава. 
"То сигуурно, а остатак ћемо сутра или евентуално понедељак", каже Миленко Бетулић, 
в.д.директор Застава ИНПРО. 
Н1: Значи гарантујете овде пред нама да ће људи добити плате које нису од августа?  
Бетулић: Не, ово се само односи на септембар. 
У међувремену, екипа хитне помоћи дошла је по Милутина с почетка приче. 
"Очигледно су веома исцрпљени, већ су на измаку снаге. Ја не знам докле ће ово да траје, јер 
сви они имају и своје хроничне болести, још ако се надовеже ова исцрпљеност, не знам колико 
ће ово да траје", каже др Горан Игњатовић из Хитне помоћи. 
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Трајаће, одговарају радници, све док њихово захтеви не буду испуњени и док, кажу, држава не 
покаже да ако су већ инвалиди рада, не морају бити и живота. 
Шта кажу у Министарству рада? 

Нису тачне незваничне најаве да ће у Крагујевац отићи министар рада Александар Вулин. Како 
су за Н1 рекли у том министарству, државни секретар и помоћник министра већ су разговарали 
са штрајкачима, али су они одбили понуђени социјални програм од 200 евра по години радног 
стажа, који је у складу са законом и, како кажу, једини могућ. У Министарству рада додају да 
немају никаквих дуговања према радницима јер су јуче исплатитли субвенције зарада за особе 
са инвалидитетом за септембар месец. До почетка Дневника, из Министарства привреде нисмо 
добили одговор на питање - шта је план за штрајкаче у Застави Инпро. 
 

 

 
 

"Пензионерима једнократна помоћ - да преславе" 
Извор:Танјуг 

 
Београд -- Премијер Александар Вучић најавио је да ће наредних дана бити донета одлука о 
једнократној помоћи пензионерима.  
"Планирамо да наредних дана донесемо једнократно плаћање, да људи могу лакше и лепше да 
проведу славе, Арханђела Михаила, Светог Николу, Нову годину, Божић", рекао је Вучић у 
четвртак увече у парламенту.  
Вучић је подсетио да држава на време, без дана кашњења, исплаћује пензије за 1.780.000 
пензионера.  
Он је рекао да ће држава мало, колико може, да повећава пензије и плате у јавном сектору и 
подсетио да је минимална зарада повећана за осам одсто.  
"Није много, али то је камен по камен палача и то јесу озбиљни резултати. Кад бисмо сваке 
године имали такву врсту раста, за пет година бисмо разговарали о другачијим темама", рекао 
је Вучић.  
Вучић је казао и да пензиони фонд тек сада почиње поново да постоји, одговарајући на питање 
посланице Олене Папуге (ЛСВ, Зелена странка) када ће држава да врати пензије и плате.  
"Давали сте оно што нисмо имали, што нисмо зарадили и тиме сте узимали од наше деце, наше 
будућности", рекао је Вучић и одоворио да држава нема шта да враћа, јер је, напротив, 
"урадила нешто да људи имају".  
У пензионом фонду, приметио је, раније власти нису оставиле довољно пара да се исплаћују 
пензије.  
"Оставили сте нам новца за 42 одсто исплате пензија, а 58 одсто смо из буџета плаћали. Ми 
данас успевамо да зарадимо више и исплаћујемо 38 до 39 одсто из буџета, а остатак из 
Пензионог фонда", појаснио је Вучић додајући да Влада тек данас прави пензиони фонд.  
"Данас пензиони фонд почиње поново да постоји, за разлику од оног периода када смо дошли 
на чело владе", поручио је, уз опаску да не би, да је настављено да се ради као раније, било ни 
за плате ни за пензије, јер бисмо ушли у потпуно банкротство у које се срљало, како је рекао, 
геометријском прогресијом. 
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Радници, пут до посла коначно део радног времена 
Извор: Слободна Далмација 

 
Велики број радника путовање на посао сматра чистим губитком времена, а пресуда да 
путовање до посла улази у радно време може бити историјска.  
Недавно истраживање међу британским послодавцима о утрошеном времену за долазак на 
посао, које је спровела компанија "Регус", показало је да чак трећина анкетираних путовање на 
посао сматра чистим губитком времена. 
Такав исход Ричард Морис из "Регуса" види као доказ да многе пословне људе свакодневно 
путовање исцрпљује и на њих делује стресно.  
“Важније је питање за британски бизнис - зашто се инсистира на свакодневним 
путовањима запослених? Зашто их чине непродуктивнима док путују на посао у центар 
града како би одрадили фиксно радно време као у викторијанским временима?”, пита се 
аналитичар "Регуса", чије је истраживање обухватило 40.000 "послодаваца", али и 
актуализовало годину дана стару пресуду Суда правде Европске уније (ЕЦЈ) у предмету "Тико", 
према којој путовање на посао представља део радног времена.  
Синдикат шпанске компаније "Тyцо Интегратед Сецуритy", наиме, добио је спор са управом у 
ком је доказивао да за део запослених који раде изван седишта компаније у Мадриду радно 
време практично почиње њиховим изласком из куће по добијеним задацима од послодавца где 
треба да оду на интервенцију. Тико је 2011. позатварао своје канцеларије у унутрашњости 
Шпаније, а запосленима је наставио да даје задатке телефонима и интернетом из седишта у 
Мадриду.  
Будући да се клијенти компаније налазе и по 100 километара далеко од адреса на којима живе 
запослени, радници су дневно радили бројне неплаћене радне сате како би дошли до клијента, 
а реч је о одржавању и поправкама сигурносних уређаја.  
Према пресуди ЕЦЈ-а, Тико је време изгубљено на долазак на интервенцију радницима водио 
као "одмор", а плаћао им је само радне сате на интервенцији.  
“Суд је заузео став да се радницима који немају фиксно или уобичајено радно време, као што 
је овде случај, радно време треба рачунати од тренутка одласка на посао до повратка са 
задње интервенције тога дана”, наводи се у пресуди, у којој се указује на директиву Европског 
парламента и Већа Европске уније о радном времену из 2003. године.  
У тој се директиви не спомиње потреба обрачунавања путовања на посао као радног времена, 
већ се набраја шта се све сматра преко потребним дневним одмором радника, при чему се 
путовање на посао не сматра одмором радника, како је то рачунала управа "Тика".  
У случају запослених шпанске компаније, од значаја је и чињеница да им је пре затварања 
регионалних канцеларија радно време уредно текло и за време путовања из канцеларије до 
муштерија. И пре и после затварања регионалних канцеларија, радници "Тика" су се на 
интервенције возили аутомобилима компаније.  
“И док се вози према месту интервенције, радник ради”, упозорава се у пресуди ЕЦЈ-а у 
предмету "Тико". 
 
 

"Неки у Србији имаће плате веће него икад" 
Извор: Б92  

 
Београд -- Премијер Србије Александар Вучић изјавио је да неће бити лако ни следеће године, 
ни за две, али да ће бити боље него што је било.  
Вучић је у Скупштини Србије изјавио да се тренутно преговара о износу повећања плата и 
пензија и поручио да ће после тог повећања неки у Србији имати плате веће него икада.  
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“Те плате ће бити здраве, засноване на ономе што смо зарадили а не на трошењу будућности 
наше деце. Покушаваћемо исто то да урадимо и са пензијама”, навео је српски премијер.  
Вучић је честитао грађанима Србије што се земља за две године попела на листи Дуинг бизнис 
Светске банке попела са 91. на 47. место.  
“Гледаћемо да то поправљамо да покажемо да можемо још боље и честитам грађанима Србије 
и што смо смањили незапосленост са 26 на 15 одсто а биће и 12 одсто”, казао је он.  
Хајде да сменимо Кристин Лагард, па да поставимо вас, јер се боље разумете у економију, 
"предложио" је премијер у одговору шефу Нове странке Зорану Живковићу, на његове опаске 
да су економски резултати владе "само празна прича".  
Вучић је одбацио критике да је влада "пуна само лепих прича", наводећи да званичници 
Светске банке, ММФ говоре добро о Србији, а да о претходним владама нису имали ништа 
добро да кажу.  
Подсетио је да је Мисија ММФ у октобру 2011. године дошла у Србију, али да је напустила већ у 
новембру јер нису имали о чему да разговарају са тадашњим руководством.  
"Зато се Србија налазила пред банкротством, данас је далеко од тога, разговарамо о томе 
колико ћемо плате и пензије да повећамо”, навео је он.  
"То су ствари које су сасвим конкретне, о њима не говори ни партија коју водим, ни ја, него 
Светска банка, а нисам чуо да сте већи стручњак од њих... Хајде да сменимо Кристин Лагард, па 
да поставимо вас јер се боље разумете у економију или можда само у кредите...", поручио је 
Вучић Живковићу.  
Он је истакао да нема ниједне лажне статистике нити једног лажног броја који влада износи.  
Посланик Зоран Живковић је на то изјавио да је потпуно нетачно да радници у Србији имају 
веће плате него икад и подсетио да су плате биле и 900 марака крајем 80-их.  
А поводом честитки за скок на листи Светске банке, Живковић је казао да је тај резултат и даље 
37 места слабији од Македоније. 
 

 

 
 

Светска банка: Два зајма Србији 
Извор:ФоНет 

 

Одбор извршних директора Светске банке одобрио је два пројекта за Србију у вредности од 
124,9 милиона евра (138,9 милиона долара) и то први развојни зајам за подршку буџету од 89,8 
милиона евра (100 милиона долара) и други инвестициони зајам од 35 милиона евра (38,9 
милиона долара) за завршетак аутопута на Коридору 10. 
Први пројекат је зајам за развој који иде у буџет као подршка смањењу улоге државе у 
комерцијалним предузећима и стварању услова за отварање бољих радних места, а други 
пројекат је инвестициони који треба боље да повеже Србију са регионом и да повећа мобилност 
роба, услуга и људи кроз завршетак изградње аутопута на Коридору 10, саопштено је из Светске 
банке. 
Други развојни зајам за реформу државних предузећа представља наставак подршке Србији за 
реформу државних комерцијалних предузећа, наводи се у саопштењу и додаје да је његов циљ 
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да смањи удео државе у производњи роба и услуга и да смањи директне и индиректне 
субвенције предузећима у реалном сектору. 
Зајам ће подржати и боље резултате, управљање и руковођење државним предузећима, као и 
решавање краткорочних социјалних и радних последица реструктурирања и решавања питања 
располагања имовином. 
"Захваљујући дијалогу са владом и предузетим реформама током припреме овог пројекта, 
високи трошкови ових предузећа који су исцрпљивали привреду и које су покривали порески 
обвезници прогресивно су смањени", рекао је шеф Канцеларије Светске банке у Србији Тони 
Верхеијен. 
"Али решавање питања комерцијалних државних и друштвених предузећа и даље остаје 
критичан фактор успешне привредне политике владе и веће привредне ефикасности. 
Решавање ових проблема оставиће више државних пара за друге ствари, смањиће губитке у 
привреди и оставиће више простора за подршку развоју предузетништва, иновација и 
отварања радних места за младе." 
Пројекат додатног финансирања аутопута на Коридору 10 помоћи ће Србији да боље искористи 
свој географски положај у срцу Балкана дуж пан-европског Коридора 10. Изградња преосталих 
делова аутопута донеће Србији више транзитног саобраћа што ће помоћи српској привреди. Уз 
то ће финансирати и набавку додатне опреме која помаже већу сигурност у саобраћају и израду 
базе података о саобраћајним несрећама. 
Средства ће се користити да се отклоне последице катастрофалних поплава које су погодиле 
Србију 2014. године, уклањање неексплодираних направа нађених приликом изградње 
аутопута, као и ископавања и заштиту археолошких налазишта. 
"Подршка овим органима ће водити ка пружању услуга на ефикаснији и ефектнији начин,", 
рекла је вођа пројекта у Светској банци Светлана Вукановић и додала да завршетак Коридора 
10 треба да буду основа за бољу регионалну повезаност и интеграцију, за већу трговину и за 
укупан економски развој. 
 
 

Седница о сузбијању сиве економије 
Извор:Танјуг 

 

Прва отворена седница Координационог тела за усмеравање активности на сузбијању сиве 
економије Владе Србије биће одржана данас у Палати "Србија", а на отварању ће говорити 
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, најављено је 
из његовог министарства. 
На седници, коју организују Министарство финансија и Министарство државне управе и 
локалне самоуправе у сарадњи са НАЛЕД-ом, разговараће се о спровођењу приоритетних мера 
из Националног програма за сузбијање сиве економије, које ће допринети фер, 
транспарентним и подстицајним условима за пословање и запошљавање. 
Тема састанка биће и активности на припреми наградне игре с фискалним рачунима и 
едукативне кампање коју ће Влада Србије организовати током 2017. у оквиру Године борбе 
против сиве економије. 
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