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Немачки стручњаци помажу српским текстилцима 
Извор: РТС 
 
Лоше приватизације су уништиле велики број текстилних фабрика у земљи. Оне које су ипак 
опстале апелују на надлежне да појачају контролу увозне одеће. Тврде да се све више увози 
нелегално и неконтролисано – и тако наноси директна штета домаћој модној индустрији. 
Подршка текстилним предузетницима да унапреде производњу и побољшају пословање стиже 
из Немачке. Реч је о пензионисаним стручњацима чије ангажовање у земљама у развоју 
финансира немачка влада. 
Пре пола века, немачки стручњак за текстил Карл Елмар посетио је "Таратекс" у Бајиној 
Башти, који је упошљавао две хиљаде радника. Поново је у Србији, али те фабрике више нема. 
Као један од 12 хиљада немачких пензионера – саветника, преноси искуство и знање стечено у 
водећим модним кућама широм света. 
"Имате квалитетну радну снагу, која никако не сме да буде јефтина. Учим их да боље планирају 
производњу, да израчунају како да им се што пре врати уложено. Многе фирме гледају 
конкурентске производе и ставе цену за пет одсто мању, а то није добар пут", сматра Карл 
Елмар из "Сениорског експертског сервиса Немачке". 
У организацији посла Немци су беспрекорни а, поред те особине, од немачких сениора српски 
текстилци уче и друге тајне успешног пословања, попут тога да један радник не ради више 
послова, већ само онај за који је стручан. 
Марко Симовић, из ариљског предузећа "Гарман д. о. о.", каже да Србију од азијских земаља 
као што су Кина и Бангладеш издвајају брзе испоруке, могућност да се налог из иностранства 
обради за две, три или четири недеље и да роба може да стигне за 48 сати до најдаље тачке 
Европе. 
Милан Бајић из београдске "Афродита моде" наводи да један консултант који дође у фирму 
кошта око хиљаду евра на дан. 
"Ми смо добили експерта који нас ништа не кошта", каже Бајић. 
Како је квалитет на првом месту, српски текстилци су се окренули најсавременијим 
технологијама, добром дизајну и одличним материјалима. 
Тако је 16 малих и средњих фирми које су чланице кластера и директно запошљавају три 
хиљаде људи, а преко коопераната још толико, имало прошле године промет од 55 милиона 
евра. 
Половина је отишла у извоз, што их ставља на четврто место извозника српске робе. 
Слађана Милојевић из кластера модне и одевне индустрије Србије наводи да су неки од њих 
ангажовали експерте у домену организације производње, у повећању продуктивности, други 
експерте за брендинг, трећи за финансије, четврти за продају. 
Којим путем немачки пензионисани стручњак долази у Србију? 
Милан Крстић из Немачко-српске привредне коморе објашњава да фирма или институција 
најпре попуњава пријаву која се шаље Комори, а затим ће бити прослеђена централи у Бону. 
Централа у Бону предлаже најбољег консултанта у односу на захтев који је послат, додаје 
Крстић. 
Пројекат "Сервис сениорских експерата" спороводи се у Србији од 2005. године.  
После текстилних, страних пензионисаних стручњака највише има у туризму, гастрономији, 
воћарству, али и у државним институцијама попут болница. 
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Бољи привредни амбијент услов за већи извоз 
Извор: РТС 
 
Добра вест за нашу економију јесте раст извоза ове године и то за 10 посто, односно за пола 
године извоз је премашио шест и по милијарди евра. Више извозимо него што увозимо из 
земаља региона. 
Фабрика у Шумадији заштитним оградама опрема Швајцарске, Немачке, Руске, али и путеве 
земаља у региону. 
"Извозимо близу 70 одсто своје производње. Оно што је у овом тренутку у припреми то је већи 
извоз у Русију и ми смо обезбедили извоз до краја године да би смо извозили до пет милиона 
евра", каже Зоран Бојовић из чачанског "Унипромета". 
Српски производи традиционално највише одлазе у Европску унију и у регион. 
Александар Кемивеш из Привредне комора Србије истиче да је реч о гранама из сектора 
пољопривреде као и о металској индустрији.  
"Оно што у последње време предсдтавља извозни потенцијал Србије су услуге. Ту пре свега 
мислимо на ИТ услуге и на одређене бизнис услуге", каже Кемивеш. 
И поред бољих извозних резултата, мали и средњи привредници често не успевају да своју робу 
више пута пласирају на исто тржиште.  
"Треба преиспитати пре свега производ са којим се излази, да ли он задовољава све стандарде, 
да ли је конкурентан са ценом и да ли може да се унапреди у том смислу", каже Катарина 
Обрадовић Јовановић из Министарства привреде. 
Чачанска фабрика успева да задржи квалитет и да произведе довољну количину, али скуп 
транспорт спречава је да извезе и више својих производа. 
"Значило би нам када би се на нашем тржишту ту нешто променило. Трансформација српских 
железница траје предуго и немамо решење за траспорт до Русије, до Казаџстана, тамо имамо 
заинтересоване купце али нажалост транспорт толико утиче да наш производ тамо не може да 
прође", каже Зоран Бојовић. 
Највећи суфицит Србија бележи у трговини са земљама региона, чему је допринео споразум 
ЦЕФТА. Тај споразум, кажу стручњаци, треба да се искористи боље него до сада, пре него што 
се оде корак даље и евентуално направи царинска унија по угледу на тржиште ЕУ. Најпре, 
отклонити административне блокаде.  
"У смислу ми вама забранимо ово, ви нама оно, камиони чекају неколоко дана на граници, 
требају разне санитарне дозволе, то су све инструменти ванцаринеске заштите али то се не би 
решило овим питањем. Не треба очекивати неке спектакуларне резултате са ванцаринском 
унијом али потребно је имати пре свега тржишне вишкове, сести са тим земљама и са њима 
договорити да тај проток на гранци буде много бржи", каже професор Економског факултета 
Драгољуб Савић. 
Домаће компаније и даље претежно извозе производе ниске фазе прераде или оне за чију се 
производњу углавном користе увозни делови. Бруто домаћи производ, сматрају стручњаци, 
повећао би се уколико би се напори усмерили на индустријализацију области где су предности 
наше земље јасне.  
"На првом месту је да обезбедимо оном примарном произвођачу много већу стабилност него 
што има данас. Имамо ситуацију да људи који се баве малинама оставре поприличну зараду 
једне године, а следеће године ти људи једва преживе. Мора држава да створи амбијент у којем 
постоји неки резервни фонд", каже професор Савић. 
Прошле године, Србија је извезла робу у вредности већој од 12 милијарди евра. То је сврстава 
на четврто место међу земљама региона. Испред су биле Мађарска, Румунија и Бугарска. 
 



5 

 

 

 

Стечај одлаже наплату 
Аутор:Ж. Б. 
 
ЗРЕЊАНИН: Иако је за ову недељу најављена велика продаја имовине зрењанинског 
„Радијатора“, којом би требало да се намири поверилац, фирма „Полар секјурити“, није 
сигурно да продају неће предухитрити отварање предстечајног поступка. Како „Дневник“ 
сазнаје, та могућност је врло реална. 
- О покретању предстечајног поступка, а затим и стечаја са унапред припремљеним планом 
реорганизације, суд је требало да се изјасни још 13. септембра, али је рочиште одложено јер је 
поступајући судија прешао на другу дужност - каже председник синдиката у „Радијатору“ 
Жељко Шојић и додаје да се производња засад одвија нормално и да је радницима исплаћена 
јунска плата. 
Да ли ће претходни стечајни поступак у „Радијатору“ и бити отворен, сада је немогуће рећи. 
Ипак, случај „Мибраса“ и „Агрожива” говори да је тако нешто врло извесно. Наиме, захтев за 
покретање стечајног поступка над овом фирмом, која је пословала у погонима житиштанског 
„Агрожива“, стигао је буквално у тренутку када је приватни извршитељ почео са продајом 
имовине. 
Наредна, велика продаја комплетне имовине стопирана је док се не види хоће ли „Мибрас“ у 
стечај или не. Захтев за покретање претходног стечајног поступка тако се показао као добар 
инструмент за одлагање извршења, а повериоцима, међу којима су и бивши запослени, остаје 
да чекају одлуку суда. 
  
 

 
Стране компаније траже обућаре, кројаче и шиваче, а њих нема 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
На крају августа у сремској области било је 23.377 незапослених, од чега су жене чиниле 11.823. 
Међутим, више од половине незапослених у шест сремских општина, тачније њих 14.778, нема 
више од трећег степана квалификације, а далеко највише их је с првим степеном – 8.453. 
Судећи по структури незапослених, могло би се очекивати да је већина њих спремна да ради 
било шта или да се доквалификује или преквалификује да би добила било какво радно место. 
Међутим, то ипак није тако и мали је број незапослеих који су спремни да се врате у школске 
клупе и обуче за ново радно место. Некима чак и није проблем преквалифиција и обука, али 
јесу мале плате које данас исплаћују страни инвеститори – а ништа бољи нису ни домаћи – а 
има и оних који не желе да мењају занимање које су већ стекли. 
Тако заинтересованих за кројаче и шиваче има мало и недовољно, а доказ за то је што Фабрици 
за израду меоморијских душека и јастука, која ради у Руми, недостаје у овом тренутку радна 
снага за две смене. Та кинеско-данска компанија жели да запосли 160 радника, али кројача и 
шивача нема па су помоћ потражили у суседним сремским општинама. Фабрика тренутно 
запошљава 290 радника, али у пословном плану има и покретање друге па и треће смене, под 
условом да добије потребну радну снагу, односно нађе довољно шивача и кројача. Директор 
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кинеско-данске компаније „ХеалтћЦаре Еуропе” Александар Андерсен Подравац објашњава да 
на евиденцији незапослених недостаје квалитетна радна снага. 
– У Руму је последњих година стигло неколико инвеститора, који се баве делатношћу која 
претендује баш на те струке – ако не успемо да пронађемо одговарајућу радну снагу у другим 
општинама, мораћемо сами да организујемо обуку да бисмо коначно кренули да радимо пуним 
капацитетом – рекао је Подравац, додајући да та компанија планира да прошири погон за 
90.000 квадратних метара, што би значило да у наредне три године има 1.200 радника. 
За разлику од већине домаћих и страних компанија, у овој не крију да је плата за раднике 
између 25.000 и 38.800 динара. Фабрика производи око 70 различитих артикала од 
меморијске пене, а чак 99 одсто одлази у извоз па се предвиђа да ће до краја године пословни 
биланс донети приходе од 12 милиона евра. 
Долазак старних инвеститора у Руму створио је могућност да и многи други незапослени у 
румској општини, а с мањом квалификацијом, добију радно место. Тако ових дана многи од 
њих имају прилику да се запосле јер је у току конкурс за пријем 100 радника с најмање трећим 
степеном квалификације. Већ данас интернационална компанија која послује у Руми – а како је 
„Дневник” сазнао, реч је о компанији из ауто-индустрије – почиње разговоре с потенцијалним 
кандидатима у румским селима Платичеву и Грабовцима, а наставиће и по другим местима да 
би изабрала 100 радника који имају минимум трећи степен стручне спреме и спремни су да 
путују у иностранство ради обуке одмах по заснивању радног односа. У тој компанији 
објашњавају да сада траже раднике с минимум трећим степеном, али да им се могу јављати и 
они с вишим и високим образовањем да би били „селектовани” и евентуално постали стални 
део фабрике. 
Обука за неквалификоване 
Друге сремске општине раширених руку су прихватиле понуду кинеско-данске компаније за 
радном снагом и позвале су све незапослене жене с евиденције НСЗ-а да се пријаве за кројаче и 
шиваче. У иришкој општини на евиденцији незапослених има 180 жена са завршеном 
основном школом, а свим месним заједницама и месним канцеларијама стигао је формулар те 
компаније за заинтересоване кандидаткиње, као и понуда да иду на организовану обуку, а у 
понуди им је и превоз до радног места у Руми. 
 
 

Нови газда има велике планове за „Бегеј” 
Аутор:Ж. Б. 
 
Компанија „Рубикон шипинг” из Београда нови је власник имовине зрењанинског 
бродоградилишта „Бегеј” у стечају, саопштено је из те компаније, уз најаву да нови власници 
имају амбициозне планове. Одбор поверилаца бродоградилишта, наиме, прихватио је понуду 
Београђана, у износу од 96 милиона динара. Прва продаја непосредном погодбом уз јавно 
прикупљање понуда и уз могућност побољшања понуде одржана је, иначе, 14. септембра и тада 
је био понуђен износ од 21 милион динара. „Рубикон шипинг компани” неће постати власник 
земљишта на којем су објекти већ само његов корисник. Залихе стечајног дужника су у ранијем 
периоду распродате, а опрема је под судским спором и није могуће њено коришћење, због чега 
ће нови власник имовине бродоградилишта „Бегеј“ у стечају најпре инвестирати да би се 
омогућило потпуно коришћење капацитета у складу с наменом. 
„Већ су предузете бројне мере да би се обезбедила електрична енергија, а радни простор 
учинио функционалним. Планирано је да, најпре, буде запослено 75 радника, а у наредној фази 
још 75, у року од годину дана”, саопштавају нови власници бродоградилишта.. 
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Из „Рубикон шипинга” поручују да примарни мотив куповине „Бегеја” произлази из природе 
пословне делатности београдског купца. Реч је о регионалном лидеру у речном транспорту који 
је специјализован за безбедан и поуздан превоз хемикалија и нафтних деривата. 
„Дугогодишње искуство и резултати пословања су допринели да ’Рубикон шипинг компани’ 
завреди статус пожељног превозника великих нафтних компанија, рафинерија и трговаца, као 
што су ОМВ, МОЛ, НИС и други. У плану је да управо бродоградилиште ’Бегеј’ буде локација на 
којој ће се спроводити процес реконструкције и модернизације флоте којом располаже 
’Рубикон шипинг компани’, који је основан 2007. године у Београду и управља флотом од 14 
пловила капацитета 25.990 тона”, наводи се у саопштењу.  
Та компанија послује у бројним европским државама (Украјина, Румунија, Бугарска, Хрватска, 
Србија, Аустрија, Немачка, Холандија, Белгија и друге). У свом пословању, како наводи, 
уважава све стандарде и законе Европске уније. У 2015. години компанија је транспортовала 
679.000 тона нафтних деривата. 
 

 
Српски извоз и даље иде на „Фијатовим” точковима 
 
Компанија „Фијат–Красјлер аутомобили Србија” задржала је и у августу прво место на листи 
највећих српских извозника, с оствареним извозом од 768 милиона евра у првих осам месеци 
2016, а следе га пиротски „Тигар” и смедеревски „Хестил”, објавило је Министарство 
финансија. 
Укупна вредност извоза 15 највећих извозника у првих осам месеци 2016. износила је 2,6 
милијарде евра. 
„Тигар” је од јануара до краја августа текуће године извезао робу вредну 208,4 милиона евра, а 
смедеревска челичана „Хестил” за 207,2 милиона. На четвртом месту је НИС, с извозом од 
150,7 милиона евра, а на петом „Филип Морис оперејшенс” из Ниша с извозом „тешким” 149,9 
милиона. 
ХИП „Петрохемија” из Панчева је у посматраних осам месеци имала извоз од 136,8 милиона 
евра, а „МК група” 116,5 милиона. Осмо место припада „Горењу” из Ваљева и Старе Пазове с 
реализацијом извоза од 116,2 милиона евра, а девету позицију је заузела „Викторија група” с 
извозом од 111,1 милиона. 
„ТетраПак продакшн” Београд је на 10. месту с извозом од 110 милиона евра, а „Јура 
корпорација” из Раче са 103,3 милиона заузима позицију број 11. Листу петнаест највећих 
извозника закључују „Хемофарм” са 100,1 милиона евра, „Бош“ с 94,8, „Леони” из Прокупља с 
94,5 и „Југоимпорт СДПР” Београд с 84,2 милиона евра. 
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Јапанској фирми 10 милиона подстицаја за погон у Шапцу 
Извор:Бета  

 

Скупштина Шапца одлучила је да са 2,4 милиона евра подржи инвестицију јапанске фирме 
"Јазаки" у том граду. Та фирма ће добити и три пута веће подстицаје из републичког буџета од 
оних које даје локална самоуправа, што је укупно око 10 милиона евра. 
Јазаки се бави производњом електронских и електричних система за пренос информација у 
возилима, а планира да у Шапцу запосли око 1.700 радника до краја 2019. године. 
Према речима градоначелника Шапца Небојше Зеленовића, долазак једне од највећих 
светских компанија је уследио после три круга селекције у којима је учествовало осам градова у 
Србији. "Много српских градова је било заинтересовано, али на крају се инвеститор 
опредељивао између Шапца и Крушевца и одлучио да дође код нас. Ова инвестиција није 
могућа ако не постоји тим, а наш град га има", рекао је Зеленовић. 
За одлуку о подстицајима инвестицији Јазакија гласала је и опозиција у локалној скупштини, 
коју чини Српска напредна странка. 
Шеф одборничке групе те странке Александар Пајић рекао је да је инвестиција уследила после 
разговора јапанских партнера са републичком владом. Он је нагласио да представници свих 
странака у шабачкој скупштини морају бити на време обавештени и укључени у даље 
преговоре са Јазакијем. 
Јазаки запошљава преко 290.000 радника у 250 фабрика, а процењени капитал компаније је 
3,2 милијарде евра. 
 
 

Препородио је словачку привреду, а ево шта саветује Србији 
Извор: Н1  

 

Који и би порески систем подстакао привредни раст у Србији и да ли су субвенције добар начин 
за привлачење страних инвестиција, за ИнфоБиз Н1 говори Иван Миклош, бивши словачки 
министар финансија, архитекта економских реформи које су ту земљу сврстале међу 
најуспешније европске економије. 
Миклош борави у Београду у организацијиа ЛИБЕК-а, поводом промоције књиге "Велики 
препород, поуке из победе капитализма над комунизмом". 
О великим субвенцијама за стране инвеститоре као начину да се привуку стране инвестиције, 
Миклош каже да је у принципу против те врсте подстицаја. 
"Више сам за равноправну тржишну утакмицу. У пракси, немогуће је потпуно избећи 
подстицаје, јер ако их друге земље нуде, онда ви са тим не можете да се такмичите. Важно је да 
подстицаји иду највећим и најважнијим улагачима… Када су Пежо и Киа бирали где ће 
покренути своју производњу, међу четири земље Вишеградске групе - Мађарске, Словачке, 
Чешке и Пољске - чланице ЕУ, понуђене су им исте субвенције, јер за то постоје правила, оне у 
ЕУ не могу бити веће од 15 одсто инвестиције. Словачка је успела да привуче те компаније, не 
због висине субвенција, него због реформи, укинули смо порез на дивиденде, реформисали 
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порески систем, спровели остале реформе, били смо познати као најреформскија земља у том 
трнеутку”, истиче Миклош. 
На питање да ли би субвенције требало дати домаћим привредницима, који кажу да би се тиме 
постигао привредни раст који влада жели да постигне субвенционисањем страних инвеститора, 
Миклош наводи да су они у праву и понавља да треба направити изузетак када су у питању 
велике компаније, значајни улагачи, чији долазак представља добар сигнал осталима, али и 
развија низ повезаних делатности. Он наглашава и да је најважније створити повољно 
пословно окружење. 
Коментаришући захтеве привредника да се смање порези и доприноси на зараду, и уведе 
прогресивно опорезивање, и утицају тих промена на економски раст. Миклош каже да ако 
желите да порески растеретите привреднике, морате да спроведете структруне реформе, како 
бисте добили ефикасну и малу државну управу, чије ће услуге бити јефтине. Удео јавне управе у 
БДП-у мора бити сведен на минимум. С друге стране, када говорите о структури пореза, боље је 
смањимо директне порезе, попут пореза на зараду и добит, с друге стране повећати 
индиректни порез као што је ПДВ. 
“Што се тиче прогресовног опорезивања мислим да је то лажна дилема. У Словачкој смо имали 
једну од најуспешнијих пореских реформи. Ми смо увели пропорционално опорезивање, а то 
значи да имате исту пореску стопу, тада је била 19 одсто, за приходе привреде и грађана. Стопа 
је иста за све, али ми смо утростручили износ зараде који је неопорезив. Што у пракси значи да 
сиромашни, они са минималним зарадама, нису уопште плаћали порез на зараду. Ефективна 
каматна стопа је за њих нула, генерално та стопа се кретала од нула до 19 одсто. То је дакле 
била прогресивнија пореска стопа од претходне, према којој се зарада опорезивала по пет 
различитих основа од 5 одсто до 38 одсто”, објашњава бивши словачки министар. 
 

 
 

 
 
 

Раднику бакшиш - послодавцу казна 
Пише: Љ. Буквић 
 

Генов: када би се порез на храну у ресторанима смањио на 10 одсто, промет би 

скочио за 100 одсто 

Сваки пут када оставите напојницу конобару у ресторану и он је узме, он практично прекрши 
закон јер институција бакшиша у домаћем законодавству није регулисана.  
Због тога не одговора конобар, бар не држави, а уколико инспекција улови преступ - казна 
стиже не радника, већ послодавца. То је оно што, између осталог, мучи српске угоститеље, баш 
као и високи порези на храну и чињеница да пред законом и инспекцијама у Србији нису сви 
исти. 
- Гост може да буде задовољан и да остави 1.000 евра за напојницу, али конобар то не може да 
узме јер закони то не дозвољавају. Једноставно све мора у каси да се слаже. Ако се деси да буде 
вишка, казна иде послодавцу. Ако месо после неколико дана у магацину калира и то је грешка 
послодавца. Требало би законом регулисати да свако ко погреши одговара, а не да се све 
приписује послодавцу - каже за Данас председник Удружења хотелијера и ресторатера Србије 
(ХОРЕС) Георги Генов. Он истиче како је у већини развијених земаља напојница регулисана 
законом и да она износи од 10 до 15 одсто. Међутим, то није једина ствар која мучи угоститеље. 
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Генов каже да су угоститељи једногласни у томе да би пореска полиција требало да 
контролише све, па када уђе у Улицу краља Петра, на пример, да контролише све ресторане и 
кафиће у њој, а не само да долази по пријави. Угоститељи се слажу и у томе, што су јуче и 
предочили инспекторима на састанку у Унији послодаваца Србије, да порезе треба да плаћају 
сви, и они који раде у сивој зони. 
- Једна од основних замерки које имамо јесте порез на храну, који тренутно износи 20 одсто. 
Тражимо да се он смањи на 10 одсто и у том случају сигуран сам да би промет у ресторанима 
био већи за 70 до 100 одсто. Самим тим, држава ништа не би изгубила јер би се промет 
повећао. Ви имате ресторане који одлично раде, али имате много више оних који једва 
преживљавају - напомиње Генов. Он каже да је позитиван пример Словенија у којој је са 20 
порез смањен на 10 одсто и, како истиче наш саговорник, показало се да то одлично 
функционише. 
- Имате сада ситуацију да за оброк у ресторану који кошта 1.000 динара плаћате ПДВ од 200 
динара, што је заиста много - напомиње Генов. 
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић каже за Данас да су на састанку 
инспектора, представника потрошача, али и угоститеља из Војводине, Београда, Ниша 
најчешће примедбе угоститеља биле на поступке приликом инспекцијске контроле, али и на 
делове закона. 
- Није проблем само Пореска управа, већ и то што инспектори могу да угоститеље казне на 
основу 26 различитих закона. Оно што послодавци траже јесте да се ти закони прилагоде, да 
буду реалнији - напомиње Атанацковић и каже да има доста ситних ствари због којих их 
инспектори кажњавају а на које они тешко могу да утичу као што је, на пример, бакшиш који 
радници узимају. 
Неке прописе, каже Атанацковић, требало би променити, као и одређене пореске стопе за 
хотеле и угоститељске објекте. Представници туристичког сектора су истакли примере Италије 
у којој је порез за угоститеље осам одсто или Црне Горе у којој су издвајања за порез свега пет 
одсто. Када би порези били нижи, сматра Атанацковић, свакако би било и мање сиве 
економије. 
Неколико угоститеља из Ниша имало је примедбе на понашање инспектора током контроле, 
али су се најчешће замерке могле чути ипак на законе. Угоститељи су свесни, а то нам је и 
Генов потврдио, да инспектора има недовољно да би се сви објекти редовно и подједнако 
контролисали. 
Сам податак да постоји 180.000 фискалних каса које треба контролисати довољно говори. 
Међутим, сви се слажу да неке законске одредбе морају хитно да се мењају, као и да се, не само 
симболичном цифром, кажњавају они који раде у сивој зони, а њих је према неким проценама 
од 20 до 30 одсто у Србији. 
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Од следеће године предузећа ће морати да буду чланови Привредне 

коморе Србије  
Аутори:Д. И. К. - С. Б.  

 

Још се не знају износи, али ако опстане тренутни ценовник - од бруто плате сваког запосленог 
Комори иде 0,19 одсто месечно. Уколико фирма има до десет запослених месечно ће морати да 
издоји око 800 динара 
ПОЧЕТАК 2017. године привреди ће донети нови намет. Почиње примена Закона о коморама и 
враћање обавезног чланства, а тиме и чланарине за Привредну комору Србије. Они који су 
протекле четири године иступили из националне привредне алијансе, мораће да се врате. Још 
се не знају износи, али ако опстане тренутни ценовник - од бруто плате сваког запосленог 
Комори иде 0,19 одсто месечно. Мале фирме, мање од десет запослених, плаћају 800 динара 
сваког месеца. 
Од 2013. године закон је одустао од обавезности чланства у ПКС, па су се полако осипали и 
приходи од чланарине. Већ у 2013. ПКС је од чланова наплатила око 722 милиона динара, а 
лане - 624 милиона. 
- Уколико за 2017. годину буде важио ценовник као и за ову, процењени износ годишње 
чланарине биће 2,15 милијарди динара, односно око 17 милиона евра - верује Михаило Галић, 
програмски директор економске истраживачке јединице организације "Либек", додајући да је 
то још једна врста парафискалног намета. - Тренутни износ чланарине је 800 динара месечно, 
ако фирма има до десет запослених и годишњи приход до 20 милиона динара. За све остале је 
0,19 одсто од бруто зараде месечно. 
Група привредника, окупљена у Удружењу за заштиту уставности и законитости сматра да је 
члан Закона о коморама који предвиђа обавезност чланства - неуставан. За неке друге 
привреднике питање уставности овде није кључно. 
- Постоје државе у којима је чланство у комори обавезно, као и оне у којима није. Није то 
питање уставности - сматра Горан Ковачевић, директор "Гомекса". - Битно је, међутим, да 
видимо шта су обавезе ПКС и онда да плаћамо чланство. Та институција је доста била под 
политичким утицајем, а треба да буде огранак и сервис привреде. Ако то професионално ради, 
онда треба да плаћамо чланарину. 
Милан Кнежевић, председник Асоцијације малих и средњих предузећа, с друге стране, већ је 
позвао своје колеге на бојкот уплата чланарина, све док се Уставни суд не изјасни. 
- Ја сам текстилац и треба да се удружујем у кластер са текстилним фирмама. Какве ја везе 
имам са информационим технологијама? То нису исти пословни интереси. Зашто нас гурају у 
обавезно чланство коморе на чије чело долазе људи који ништа не знају о привреди - огорчен 
је Кнежевић. 
НЕПОКРЕТНОСТИ 
ПРИВРЕДНА комора Србије је у 2015. години остварила нето профит од 1,33 милијарде динара, 
што је значајан раст у односу на 2014. годину када је уписала добит од 2,1 милион динара. 
Из финансијских извештаја се види да је то у ствари вредност некретнина које ПКС поседује. 
Последњег дана 2015. на основу извештаја овлашћених проценитеља ускладили су вредност 
непокретности, а уписан је износ - 1,46 милијарди динара. За толико је порасла вредност 
квадрата. 
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Продато Бродоградилиште Бегеј из Зрењанина  
Извор:Бета 

 

Компанија Рубикон шипинг из Београда купила је имовину Бродоградилишта Бегеј у стечају за 
96 милиона динара, саопштио је данас РСЦ 
Компанија Рубикон шипинг из Београда купила је имовину Бродоградилишта Бегеј у стечају за 
96 милиона динара, саопштио је данас РСЦ. 
Одлуку о томе донео је Одбор поверилаца зрењанинског бродоградилишта, који је прихватио 
понуду те компаније, додаје се у саопштењу. 
"Рубикон шипинг компанија неће постати власник земљишта на којем се налазе објекти, већ 
само његов корисник. Залихе стечајног дужника су у ранијем периоду распродате, а опрема се 
налази под судским спором и није могуће њено коришћење" наводи се саопштењу. 
Нови власник имовине Бродоградилишта Бегеј, како је наведено, најпре ће инвестирати 
средства како би се омогућило потпуно коришћење капацитета у складу са наменом. 
"Указујемо да су већ предузете бројне мере како би се обезбедила електрична енергија, а радни 
простор учинио функционалним. Планирано је да најпре буде запослено 75 радника, а у 
наредној фази, у року од годину дана, још 75", наводи нови власник. 
Компанија Рубикон шипинг је регионални лидер у речном транспорту који је специјализован 
за безбедни и поуздани превоз хемикалија и нафтних деривата. 
У плану је да Бродоградилиште Бегеј буде локација на којој ће се спроводити реконструкција и 
модернизација флоте којом располаже та компанија. 
Рубикон шипинг компани основана је 2007. године у Београду. Има 14 пловила капацитета 
25.990 тона. Послује у бројним европским државама (Украјина, Румунија, Бугарска, Хрватска, 
Србија, Аустрија, Немачка, Холандија, Белгија). 
У свом пословању уважава све стандарде и законе Европске уније. У 2015. години компанија је 
транспортовала 679.000 тона нафтних деривата, наведено је у саопштењу. 
 

У страху 16.000 наставника  
Аутори:Б. ЦАРАНОВИЋ - И. МИЋЕВИЋ 

 

Просветаре запослене на одређено директори школа могу без образложења да замене. Часови 
наставнице енглеског из Ченте додељени новој колегиници 
У ШКОЛАМА, према процени синдиката, на одређено је запослено 16.000 просветних радника. 
Многи од ових наставника годинама не успевају да заснују стални радни однос, закон им даје 
веома мала права, а дискреционо право директора је да их отпусти на крају школске године и 
без образложења запосли неког другог. Управо то се овог септембра догодило Афродити Илић, 
наставници енглеског у ОШ “Бранко Радичевић” у Ченти. 
Прошле године радила је са 97 одсто фонда, да би од ове године остала без готово две трећине 
часова. Директор је, опет на одређено, примио другу наставницу, која, тврде у овом колективу, 
путује чак из Београда и за то добија путне трошкове. 
Афродита Илић за “Новости” је објаснила да је на почетку школске године добила чак и 
разредно старешинство у старијим разредима, а онда јој је две недеље касније одузето право и 
да им предаје. Остали су јој само часови у нижим разредима: 
- У почетку ме је директор Златко Булић убеђивао да је нова наставница са листе технолошких 
вишкова, али је потом признао да је и она примљена на одређено. Рекао је да ју је довео, јер му 
је тако наређено. 
У колективу ове школе кажу да фонд часова на који је доведена нова наставница у старту није 
ни оглашен као слободан, да би се за њега неко пријавио. То је урађено накнадно, али се нико 
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још није интересовао за рад у овој школи. Случај је, кажу, пријављен инспекцији, Школској 
управи Зрењанин и Министарству просвете, али још нема никаквог обрта нити епилога. 
ПРОТЕСТИ ПОДРШКЕ КОЛИКО су родитељи и ученици на страни наставнице Афродите 

Илић, показује и протест који су организовали и петиција коју је потписало више од 130 

родитеља, готово сви ђаци виших разреда, којима она од ове године не предаје. Кажу да не 

одустају од борбе, а потписе подршке предали су директору Златку Булићу, а на заказаном 

родитељском састанку, кажу, уместо директора дочекала их је полиција. 

Из Министарства просвете није било одговора о овом случају, а објашњење које је претходно 
стигло “Новостима” каже да је директор школе организатор васпитног рада у школи и да 
одговара за законитост рада школе. 
Да је ово правило које важи у свим школама потврђује и Звонимир Јовић, задужен за правна 
питања у Унији синдиката просветних радника. 
- Закон заиста оставља директору дискреционо право када је реч о запосленима на одређено 
време. Ако је колегиници истекао уговор, он је имао право да, без много образложења, ангажује 
другог радника - објашњава Јовић. - Али ту постоји ипак и други аспект, а то је мишљење 
родитеља, колектива и ученика, што такође треба уважавати. Ако наставница има готово 
једногласну подршку свих њих и ако објективно нема пропуста у раду, поштено би било да 
остане да ради. Не може министарство у исто време да говори да ће се више уважавати суд 
родитеља, да ће они оцењивати рад школе, а онда када у једном случају имају недвосмислен 
став родитеља, тако грубо да га игноришу. 
Директор Булић је за “Новости” своју одлуку образложио као дискреционо право. 
- Закон каже да је дискреционо право директора да попуњава радна места, али то право мора 
да се користи за добробит деце и колектива, што овде није случај - каже Владана Михаиловић, 
наставница биологије и бивша директорка школе. - Наставница Афродита је изузетан педагог и 
неко ко је часове енглеског језика унапредио. Зато и није чудо да има толику подршку 
родитеља и својих колега. Она је, такође, омиљена наставница ђацима. Није постојао ниједан 
разлог да остане без часова и у вишим разредима. 
Према речима наше саговорнице, директор је своју “дискрециону” одлуку у колективу 
објашњавао притисцима из Министарства просвете.  
 

 

 
 

СРБИЈА ПОСТАЛА ЗЕМЉА СТАРИХ Први пут број старијих од 65 
година премашио број млађих од 15  
Аутор:Ана Ђокић  
 
У Србији је број старијих од 65 година први пут премашио број млађих од 15 година, па смо 
фактички постали земља старих. 
Податак да је више од 1,2 милиона становника Србије старије од 65 година свакако је директна 
последица чињенице да просечна породица с децом у Србији има 1,6 деце. 
Према резултатима пописа становништва из 2011, у Србији има укупно 1.476.105 породица с 
децом. Најзаступљеније су оне с једним дететом (51,8%), следе породице с двоје деце (40%), 
затим с троје (6,7%) и четворо (1,1%), док су породица с петоро и више деце има свега 0,4%. 
Сматра се да на један порођај у Србији долазе три абортуса, а велики је и број прекида трудноће 
код малолетних девојчица Мима Фазлагић, гинеколог  
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Број абортуса у Србији је порастао, па се Србија сваке године смањи за 30.000 становника, 
односно град величине Краљева. 
- Сматра се да на један порођај долазе три абортуса, а велики је и број прекида трудноћа код 
малолетница - каже за "Блиц" др Мима Фазлагић, гинеколог. 
Економиста Данило Шуковић објашњава да неколико фактора утиче на одлагање заснивања 
породице. 
- У Србији је неизвесна будућност, лош је стандард и велика је незапосленост, посебно младих - 
набраја Шуковић.Ксенија Петовар, професор урбане социологије, каже да је процес старења 
повезан са продуженим животним веком. 
Због одлива мозгова, по чему смо први у свету, имаћемо за 10 до 15 година дефицит 
високообразованих Владимир Костић, председник САНУ  
Ксенија Петовар, професор урбане социологије, каже да је процес старења повезан са 
продуженим животним веком. 
- Највећи део европских држава је у тешком процесу старења. То је очекиван процес, с обзиром 
на то да се животни век продужио. Данас када премине неко у 70. години, каже се "умро је 
млад", а пре 20 година говорило се "доживео је дубоку старост". Не постоје поуздане 
статистике, али сваке године велики број младих људи напусти земљу. Управо они су ти који су 
способни да допринесу природном прираштају - објашњава Петовар. 
На одлив мозгова упозорио је и председник Српске академије наука и уметности (САНУ) 
Владимир Костић. Он је рекао да би за десет до 15 година могло да дође до озбиљног дефицита 
расположивих ресурса људи са високим образовањем, уз подсећање да је у недавном извештају 
Светског економског форума Србија рангирана на прво место у свету по одливу мозгова. 
 

 
 

 
 
Раднике муче неисплаћене зараде, послодовце бирократија 
Извор:РТВ 
 
Покрајински социјално-економски савет избарао је данас шест нових чланове из редова 
Покрајинске владе, који ће у новом саставу радити до 2020. И новопостављењи чланови које 
предводи потпредседник и секретар за привреду Иван Ђоковић, али и чланови СЕС-а из редова 
синдиката и послодаваца, надају се конструктивнијој сарадњи која ће у крајњем допринети са 
једне стране бољем пословном амбијенту, а са друге бољем положају радника у Војводини. 
У новом сазиву шест нових чланова Покрајинске владе, али проблеми и послодаваца и радника 
углавном стари. Ипак, покрајински секретар за привреду Иван Ђоковић, је оптимиста када је 
реч о социјалном дијалу, јер како каже, већ у старту имају бољу полазну основу. 
"Већ сама предпоставка да имамо сарадњу са републичком владом што није био случај у 
претходном периоду доказ је да ћемо моћи на један конструктивнији начин приступимо 
проблему социјалног преговарања из реда покрајине, јер имамо у томе већу подршку 
републичког нивоа.", објашњава Ђоковић. 
Када је реч о проблемима радника пре свега са неповезаним радним стажом или неисплаћеним 
зарадама, Ђоковић подсећа да иако немају законска овлашћења, могу вршти неку врсту 
политичког притиска како би се у решавање укључили сви надлежни, али и кроз личне 
контакте убрзао дијалог. Покрајински секретар најављује и даљи рад на мерама које ће довести 
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до оснаживања предузетништва, самозапошљавања, развоја породичног бизниса и њиховог 
умрежавања са већим корпорацијама. 
Бољи пословни амбијент очекују и послодавци, па је на данашњој седници Покрајинског СЕС-
а, Унија послодаваца Војводине представила своје предлоге. 
"Шта ми тражимо? Тражимо смањивање намета, смањивање бирократије, све то ћемо ми 
тражити да се ради кроз социјални дијалог. Данас ћемо представити наш предлог, предлог 
Уније послодаваца Војводине за унапређење привредног амбијента који садржи у себи све 
смањење каматних стопа, смањење намета, фискалних, парафискалних давања, али оно што 
хоћемо да кажемо ми тражимо да се то ради кроз социјални дијалог. Ми послодавци даћемо 
предлог. Наравно, да наш предлог неће у сваком делу одговарати нашим запосленима. Зато су 
ту синдикати као други социјални парнтер и влада као трећи социјални партнер који ће дати 
своје предлоге, тако да са нашим предлогом идемо заједно", изјавио је за РТВ председник Уније 
послодаваца Војводине Станко Крстин. 
Дијалогу који ће водити до решења надају се и у синдикатима. Председник Савеза самосталног 
синдиката Војводине Горан Милић, каже да њихови захтеви нису нереални и да траже да у 
Србији буде нормално оно што је нормално у свакој другој држави. 
"Знате како ми немамо ту много шта да предлажемо сем да се поштују закони. То је прва ствар 
коју ми очекујемо од сваке владе до сада, па и ове. Просто је немогуће да се неким стварима 
гледа кроз прсте – да се људима не уплаћују доприноси за здравствено осигурање, пензионо 
осигурање, да им се не исплаћује зарада коју су они коректно зарадили радићи за тај месец код 
коректног послодавца", објашнајва Милић. 
Иако горуће проблеме радника попут неисплаћених зарада, неповезаног радног стажа, 
непоштовања различитих права, али и проблеме који тиште послодавце, у првом реду високе 
фискалне и парафискалне намете, не могу решавати законима, онима који одлучују, кажу у 
Порајинском СЕС-у предлагаће решења. У том смислу, како најављују радиће сва три партнера: 
покрајина како би обезбедила веће подстицаје, послодавци смањење намета, а синдикати веће 
зараде и права радника. 
  
 

 
Продато Бродоградилиште Бегеј 
Извор:Бета 
 
Компанија Рубикон шипинг (Rubikon Shipping Company, RSC) из Београда купила је имовину 
Бродоградилишта Бегеј у стечају за 96 милиона динара, саопштио је данас RSC. 
Одлуку о томе донео је Одбор поверилаца зрењанинског бродоградилишта, који је прихватио 
понуду те компаније, додаје се у саопштењу. 
"Рубикон шипинг компанија неће постати власник земљишта на којем се налазе објекти, већ 
само његов корисник. Залихе стечајног дужника су у ранијем периоду распродате, а опрема се 
налази под судским спором и није могуће њено коришћење" наводи се саопштењу. 
Нови власник имовине Бродоградилишта Бегеј, како је наведено, најпре ће инвестирати 
средства како би се омогућило потпуно коришћење капацитета у складу са наменом. 
"Указујемо да су већ предузете бројне мере како би се обезбедила електрична енергија, а радни 
простор учинио функционалним. Планирано је да најпре буде запослено 75 радника, а у 
наредној фази, у року од годину дана, још 75", наводи нови власник. 
Компанија Рубикон шипинг је регионални лидер у речном транспорту који је специјализован 
за безбедни и поуздани превоз хемикалија и нафтних деривата. 
У плану је да Бродоградилиште Бегеј буде локација на којој ће се спроводити реконструкција и 
модернизација флоте којом располаже та компанија. 
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Рубикон шипинг компанија основана је 2007. године у Београду. Има 14 пловила капацитета 
25.990 тона. Послује у бројним европским државама (Украјина, Румунија, Бугарска, Хрватска, 
Србија, Аустрија, Немачка, Холандија, Белгија). 
У свом пословању уважава све стандарде и законе Европске уније. У 2015. години компанија је 
транспортовала 679.000 тона нафтних деривата, наведено је у саопштењу. 
 

 
ПА: Поново протест апотекара 
Извор:РТВ  
 
Радници Апотеке Панчево данас ус поново протестовали испред Министарства здравља и 
Владе Србије, а непосредан повод је то што су остали без оверених здравствених књижица, без 
примања, и без одговора надлежних у Граду Панчеву и Републици како ће бити решен проблем 
дуга установе. 
Повериоци су почетком године блокирали рачун Апотеке Панчево због дуга од око седам 
милиона евра који је настао због неповољног положаја државних апотека у односу на 
приватнике и услед погрешне пословне политике бившег руководства панчевачке апотекарске 
установе. Протест су подржали представници апотека из Новог Сада, Смедерева, Суботице, 
Крушевца и Велике Плане, јер је државно апотекарство у целој Србији у кризи. 
Панчевачки фармацеути су упозорили да од јануара не добијају лекове, и да све што зараде 
продајући залихе оде на блокаду рачуна, а од Града више не добијају финамсијску помоћ. 
"Ми морамо да дођемо зато што се проблем не решава. Тренутно немамо здравствено 
осигурање, а здравствени смо радници државне установе. Нама су до краја септембра биле 
оверене здравствене књижице, више нису. Трошкове превоза на посао и с посла немамо 
плаћене. То је оснивач Град Панчево требало да нам плати. Пар плата су нам дали, и сад су 
најави да више не мисле то да раде", изјавио је председник синдиката Апотеке Панчево Борко 
Бојић. 
Нико од републичких званичника није примио панчевачке фармацеуте. 
 

 


