
1 

 

          

27. децембар 2016. 

                                        

  
 

 
 

 
 

„Металац“ као у најбољим годинама (стр.2) 
У панчевачку просечну плату стану две алибунарске (стр.3) 
Новосадски „Тргограф” купио „Графосрем” (стр.4) 
Просечна нето плата у новембру 372 евра, реално већа 1,2 % (стр.4) 
Брнабић: Број запослених у јавном сектору смањен за 36.600, следи 
реорганизација (стр.5) 
Уз подршку Националне службе за запошљавање СВОЈ БИЗНИС 
покренуло 3.600 незапослених (стр.6) 
Не назире се још бесцарински извоз "фијата 500Л" (стр.6) 
Запошљавање на црно расте (стр.7) 
Економијо, и богу си тешка (стр.8) 
Нови чланови у Социјално економском савету града (стр.10) 
Радници, чека вас помоћ од 21.300 РСД (стр.10) 
"Не гласајте за буџет, нарушава стандард грађана" (стр.11) 
"Навипов" вињак точе "Рубину" (стр.12)  
Просечна нето зарада у новембру 45.767 динара (стр.13)  
ПРОТЕСТ У ПОДГОРИЦИ Кековић: Опорезујте луксуз, а не крпите 
преко сиротиње рупе у буџету! (стр.13) 
 
 

   ПРЕС КЛИПИНГ 

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


2 

 

 
 

„Металац“ као у најбољим годинама 
Аутор: Б. Ломовић 

 

Укупан приход се приближио цифри од сто милиона евра, а очекује се профит изнад пет 

милиона евра 

Горњи Милановац – У компанији „Металац“ већ подвлаче црту под 2016. годину, 
констатујући да је била веома успешна. А како и не би била кад је укупан приход за 20 одсто 
надмашио учинак из претходне године, сасвим се приближивши цифри од сто милиона евра. 
Посебно су „цветале руже“ на тржишту других земаља – за 21 одсто је већи извоз него 
претходне веома успешне године. Подаци за 11 месеци пословања указују да би профит за ову 
годину требало да премаши пет милиона евра. 
 – Извезли смо производа за 25 милиона евра, пре свега у Русију. Радимо са више трговинских 
ланаца у Француској, где очекујемо у наредним годинама знатан раст извоза. Осим тога, наши 
производи су долазили до потрошача у Белији, Немачкој, САД, Украјини, Грузији и свим 
земљама које окружују Србију. Овакав резултат је последица вишегодишњег рада на квалитету 
производа и освајању тржишта, али и благодарећи томе што смо ваљано искористили сваку 
прилику која нам се пружила у пословању. Наравно да су и радници осетили у свом џепу 
резултате предузећа у којем су запослени: плате смо увећали за 12 одсто и оне, у просеку, 
износе 45 хиљада динара – рекао нам је Петрашин Јаковљевић, генерални директор 
„Металца“. 
     У „Металцу“  рачунају да ће идуће године достићи овогодишњи учинак и повећати га за пет 
одсто. Посебно очекују раст цена енергената што ће управо руско тржиште отворити, кажу, и за 
удвостручење извоза. Са друге стране, сусрешће се са једном неповољном околношћу, а то је да 
ће баш раст цена енергената и сировина за производњу посуђа поскупети производњу. 
    Компанија се, у септембру прошле године, проширила и на Фабрику аутомобилских делова 
(ФАД), а вашег извештача је занимало какво је стање у том колективу. 
 – Током неколико година великих проблема у ФАД-у, много шта је поремећено, а изгубљени су 
и многи купци. Ипак, успели смо да производњу подигнемо за 25 одсто у односу на затечено 
стање при куповини фабрике. Сада је то здрава, профитабилна фирма у оквиру наше 
компаније – одговорио је Јаковљевић. 
    Иначе, „Металац“ се прочуо по томе што новчано стимулише наталитет у породицама својих 
радника. Ове године је рођено 52 нове бебе, чији су родитељи добили 90 хиљада евра из 
посебног компанијиног фонда. 
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У панчевачку просечну плату стану две алибунарске 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Према подацима Републичког завода за статистику просечна нето плата у новембру износила 

је 45.767 динара или 372 евра и била је номинално један, а реално 1,1 одсто већа него претходни 

месец.  

У исто време, нето новембарска плата номинално је већа  за 3,6 одсто  и реално за 2,1 одсто у 
односу на исти месец прошле године. 
Просечна нето новембарска зарада у Војводини изосила је 44.369 и била је за 1.398 динара 
мања од републичког просека. Међутим, две области у Војводини имају већу просечну зараду 
од републичке, док пет има мању. Већу просечну зараде прошлог месеца остварили су 
запослени у Јужнобанатској области – 47.974  и Јужнобачкој – 48.338 динара. Преосталих пет 
области имају просечну зараду мању и од војвођанског просека. Тако је просечна зарада у 
Средњобанатској области – 41.724, Севернобачкој – 41.221, Сремској – 40.741, Севернобанатској 
-38.989 и Западнобачкој – 38.618 динара. 
Прошлог месеца највећу просечну зараду у Војводини имао је Панчево – 54.145 динара, а иза 
њега је Нови Сад  52.497, па Вршац са 50.977  динара. Сви остали војвођански градови имају 
просечне новембарске зараде испод 50.000, а укупно изнад 40.000 динара има 12 од 42 
локалне самоуправе, што значи да је у 30 општина просечна новембарска плата мања и од тог 
износа. 
На челу општина које имају просечну зараду већу од 40.000 динара је општина Пећинци са 
просеком од 49.511, затим Беочин са 46.866, Бачка Паланка са 45.558 динара. Преосталих осам 
војвођанских општина које имају просечне зараде веће од 40.000 динара имају плате мање од 
45.000 динара и то су: Кањижа – 42.874, Зрењанин – 42.610,  Оџаци – 42.206,  Суботица – 
42.170, Сремска Митровица – 42.133 динара.  Просечна плата у Кули је 41.799, Инђији 40.395  и 
Апатину 40.284 динара. 
Општина Алибунар је једина локална самоуправа у Војводини где је новембрарска просечна 
плата мања и од 30.000 и износи 28.602 динара. Испод 35.000 месечно прошлог месеца имали 
су запослени у 11 војвођанских општина. У Новом Бечеју просечна новембарска плата је 31.298, 
Бачком Петровцу 31.950, Бач 32.351, Малом Иђошу 32.356, Чоки – 32.459, Тителу – 32.674, 
Пландишту – 33.012, Сечњу – 33.543, Опово – 34.996, Србобрану – 34.252 и Белој Цркви – 
34.289 динара. 
Повећања 
Прошлог месеца у односу на октобар плата је највише порасла у Панчеву – 17,3 одсто, затим у 
Кули – 7,2, Оџацима – 6,2, Кикинди – 5,5 и Инђији 4,7 одсто. 
У исто време, пад просечне плате прошлог месеца у односу на октобру бележи се у  Чоки за чак 
11,7 одсто, затим у Бечеју за шест , Новом Кнежевцу за 5,6, Старој Пазови за 3,6 и Бачкој 
Паланци за 3,3 одсто. 
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Новосадски „Тргограф” купио „Графосрем” 
Аутор:Љ. М. 

 

Привредно друштво “ Тргограф” доо из Новог Сада купило је непосредном погодбом шидски “ 

Графосрем” , предузеће које се некада успешно бавило издавачком и графичком делатношћу, 

18.новембра ове године за  око 3,7 милиона  динара и тиме је стављена тачка на 

шестогодишњгу агонију овог предузећа чија је продаја у протеклих неколико година облашава 

шест пута и исто толико проглашавана неуспешном. 

Стечајни поступак над “ Графосремом” отвроен је 2.јула 2010.године, а решењем Привредног 
суда у Сремској Митровици од 10.новембраа исте године одређено је да  ће се стечајни поступак 
спровести банкротством. Због тога што је “ Графосрем” најзад продат, стечајни управник  
обавестио је 22.новембра ове године Привредни суд у Сремској Митровици да је закључен 
уговор о купопродаји  као и да је купац исплатио целокупну купопродајну цену , чиме су се 
стекли услови да се стечајни поступак обуастави, а настави у односу на стечајну масу у коју 
улази новац добијен продајом. Привредни суд у Сремској Митровици је тако и одлучио да се 
обуставља стечајни поступак, али да се  наставља стечајни поступак у односу на стечајну масу “ 
Графосрема”. 
- Шеста продаја одржана је 1.августа ове године и она је као и претходних шет проглашена 
неуспелом, због незаинтересованости потенцијалних купаца односно није достаљена ни једна 
понуда. Дана 12.септембра је потенцијални купац ПД “Тргограф” доо из Новог Сада доставио 
понуду за куповину стечајног дужника као правно лице и понудио купопродајну цену од 
3.698.082 динара. Одбор поверилаца је 10.новембра ове године дао сагласност за продају 
стечајног дужника као правног лица непосредном погодном и сагласио се са прихватањем 
достављене понуде која је нижа од 50 одсто од процењене вредности стечајног дужника као 
правног лица који је предмет продаје – објаснили су за наш лист у Агнцији за лиценцирање 
стечајних управника. 
  

 
Просечна нето плата у новембру 372 евра, реално већа 1,2 % 
Извор:Танјуг 

 

Просечна нето зарада исплаћена у Србији у новембру 2016. износила је 45.767 динара (372 

евра), и номинално је била већа за 1,1 одсто, а реално за 1,2 процента од октобарске, саопштио 

је данас Републички завод за статистику. 

Новембарска просечна бруто зарада износила је 63.061 динар, што је у односу на претходни 
месец номинално више за 1,0 а реално више за 1,1 одсто. 
У поређењу са истим месецом прошле године, просечна новембарска нето плата је номинално 
скочила за 3,6 процента, а реално за 2,1 одсто, док је бруто зарада забележила номинални раст 
од 3,5 посто, а реални за 2,0 процента. 
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Брнабић: Број запослених у јавном сектору смањен за 36.600, следи 
реорганизација  
Извор:Танјуг 

  

У јавној управи у 2016. години, остварене су уштеде веће од четири милијарде динара 
захваљујући свеобухватној фискалној консолидацији и рационализацији током које је од 
ступања на снагу забране запошљавања у јавном сектору број запослених смањен за 36.600. 
"Од краја 2013. године, када је на снагу ступила забрана запошљавања у јавном сектору, јавна 
управа и локална јавна предузећа броје 36.600 мање запослених на неодређено, односно 
22.850 мање запослених у односу на децембар 2014. године, од када тече процес 
рационализације", речено је данас на конститутивној седници Савета за реформу јавне управе 
којом је председавала министарка Ана Брнабић. 
Уз усвајање Мишљења о полазним основама за управљање променама у јавној управи, на 
седници је образован и Колегијум државних секретара као радне групе Савета, чији ће задатак 
бити да надзире и координира спровођење Стратегије реформе јавне управе и пратећег 
акционог плана, као и да учествује у процесу извештавања о успешности реализације 
Стратегије и акционог плана. 
На састанку је наглашено да ће у наредном периоду фокус бити на повећању ефикасности рада 
државних службеника и управе уопште. 
"Србија нема гломазан државни сектор, поредјења ради имамо 6,5 чиновника на сто грађана, 
што је мање него у ЕУ, где је 8-8,5. Државана управа није предимензионирана већ неефикасна 
и сада тамо где постоји мањак запослених морамо да га надоместимо како би се обезбедио 
висок квалитет услуга", подсетила је Брнабић, наводи се у саопштењу. 
Брнабић је навела да ће мањак бити надомештен тако што че запослени из служби у којима 
постоји вишак, а који поседују знања, бити пребачени на места где постоји потреба. 
Као један од приоритета у процесу реорганизације рада јавне управе у наредном периоду 
наведено је пружање квалитетнијих услуга грађанима. На тим темељима, како се додаје у 
саопштењу биће спроведена даља реформа јавне управе за шта је Србији додељена помоћ од 80 
милиона евра од ЕУ. 
С обзиром да је циљ за 2016. у погледу смањења броја запослених достигнут, договорено је да 
се наредна Одлука о максималном броју запослених усвоји до краја марта 2017. 
На тај начин, министарства ће имати довољно времена да креирају и званично усвоје визије 
развоја својих ресора, као и појединачне акционе планове који ће пратити реализацију тих 
визија. 
Фокус у наредном периоду, како је закључено на седници, биће на функционалној 
реорганизацији у оквиру просвете, здравства, централне администрације, социјалне заштите, 
локалних самоуправа и свих оних ресора који у свом саставу имају мреже институција. 
Седници су присуствовали чланови савета – министри, државни секретари и други 
представници министарстава, Генералног секретаријата Владе и Секретаријата за 
законодавство. 
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Уз подршку Националне службе за запошљавање СВОЈ БИЗНИС 
покренуло 3.600 незапослених  
Извор:Дневник.рс 

 

Уз финансијску подршку Националне службе за запошљавање. 3.600 незапослених је ове 
године покренуло властити бизнис, изјавио је директор НСЗ Зоран Мартиновић. 
„Интересовање за програм самозапошљавања у овој години је било велико, примили смо 6.500 
захтева, али због формалних разлога и ограничених средстава нисмо могли свима да изађемо у 
сусрет, тако да је 3.600 људи без посла променило свој статус незапослених и прешло у статус 
самосталних предузетника”, рекао је директор НСЗ. 
Мартиновић је навео да се у 2016. бележи најмањи број незапослених од двехиљадите године, 
који износи испод 700.000 људи. 
Податак о стопи незапослености од 13,8 одсто у трећем кварталу, како је рекао, сведочи о томе 
да се налазимо у фази позитивних трендова на тржишту рада. „Дошло је такође до раста 
запошљавања на неодређено време, што значи да послодавци више не страхују да ће им уговор 
о раду на неодређено време створити неке негативне последице, као што је решавање 
технолошких вишкова”, казао је, додајући да очекује да се такав тренд настави и у 2017. 
Како се чуло у дискусији, банке зазиру од кредитирања почетника у бизнису, с обзиром на то да 
статистика показује да девет од 10 идеја младих предузетника не успеју да се реализују или 
развију у пракси, због чега банке и имају строге критеријуме код одобравања тих пласмана, као 
што је, рецимо, захтев да фирма у континуитету ради најмање три године. 
Привредници кажу да би било добро да у 2017. дође до смањења пореза и других оптерећења за 
предузетнике, као што је, примера ради, Албанија ослободила доприноса и дажбина почетнике 
у бизнису, али је указано на то да неопходност наставка фискалне консолидације представља 
ограничавајући фактор да се тако нешто реализује. 
 

 

 
 

Не назире се још бесцарински извоз "фијата 500Л" 
Пише: Зоран Радовановић 
 
Упркос најавама званичника Србије да ће преговори о проширењу Споразума о слободној 
трговини између Србије и Руске Федерације, те примени тог трговинског аранжмана и на 
остале земље Евроазијске економске уније (Белорусија, Казахстан, Јерменија и Киргизија)... 
...бити окончани средином децембра, из Београда и Москве, још нема никаквих информација о 
судбини тог аранжмана. 
Јавности је, тако, остављено да спекулише да је негде "запело". Можда баш код узајамног 
бесцаринског пласмана аутомобила: крагујевачког "фијата 500Л" на руско и остала тржишта 
ЕУ и руских возила (највероватније "ладе") на српско тржиште. Новом пословном аранжману, 
који је према проценама појединих аналитичара, штетан по Србију, могли би да се успротиве и 
представници руске компаније АвтоВАЗ која није у већинском власништву државе Русије, већ 
француско-јапанског конзорцијума Рено-Нисан. Рено, према (не)званичним информација, не 
би благонаклоно гледао на повлажћени статус "ладе" на српском тржишту, јер би то угрозило 
пласман осталих модела те компаније у Србији. 
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По свему судећи маратонски преговори о проширењу слободне трговине, односно о увођењу 
нових производа (аутомбили, шећер, сиреви, живинско месо и цигарете) на ту листу, који су са 
руским председником Владимиром Путином почели још у априлу 2013, биће настављени и у 
наредној години. И то упркод чињеници да су у новембру, из српског Министарства трговине, 
стизала уверавања да ће бесцарински статус "фијата 500Л" на евро-азијским тржиштима бити 
решен до краја 2016. године. иначе, судећи према обећањима Владимира Путина, крагујевачки 
"велики фића" требало је да се нађе, најпре на руском, а потом и на осталим тржиштима 
бивших совјетских република које сада чине Евроазијску економску унију (ЕЕУ), до краја 2013. 
Рок је, међутим пролонгиран, најпре на 2014, па на 2015, а затим за крај маја 2016. године... Из 
ове перспективе посматрано, прецизније, после пробијања још једног рока за окончање 
преговора о проширењу Споразума о слободној трговини између Србије и Руске Федерације, 
могло би се закључити да ова својеврсна сага о бесцаринсмом пласману "фијата 500Л" на 
евроазијска тржишта, све више подсећа на неку латиноамеричку сапуницу чији се крај не 
назире. 
Све је, рекло би се, очитије да је прича о повлашћеном статусу "фијата 500Л" још један од 
показатеља у ком правцу иде Србија - иде ка Унији, али не Европској, него оној Евроазијској. 
Томе у прилог говори и прошлонедељни уговор премијера Александра Вучића и руског 
министра одбране, Сергеја Шојгуа, о донацији руских авиона, тенкова и борбених оклопних 
возила Војсци Србије. У Крагујевцу, који је још од 1853. године центар војне индустрије, добро 
је знано да се озбиљни купопродајни уговори, кад је војно наоружање у питању, какав је овај 
који су верификовали Шојгу и Вучић, склапају између држава које припадају истом 
политичком (и војном) блоку. Подсећања ради, убедљиво највећи купац Заставиног 
пешадијског наоржања, у време Титове СФРЈ, биле су државе чланице Покрета несвстаних. 
Русија је, почетком претходне деценије, кад је Србија отворено заговарала пут евро-
интеграција, стопирала извоз Заставиног пешадијског наоружања у Јерменију, која је тада 
била у руској интересној сфери, да би од скора постала део Евроазијске економске уније. О 
несразмери између евроазијских тржишта, са око 200 милиона становника, и српског од око 
седам милиона људи, те између цена "фијата 500Л", који и без царине тешко да може да буде 
јефтинији од 15.000 евра, и знатно јефтинијих руских возила, као и о последицама таквог 
пословног аранжмана са Русима по домаћи аутомобилски сектор, наш лист је упозоравао у 
више наврата, али без икаквог одјека. 
Принцип реципроцитета 

Ако Руси и њихови евро-азијски партнетри пихвате да се списак домаћих производа 
обухваћених Споразумом о слободној трговини између Србије и Руске Федерације, поред 
сирева, шећера, цигарета и живинског меса, прошири и аутомобилом "фијат 500Л", онда ће то, 
највероватније, бити у контексту све убрзанијег приближавања Србије Евроазиској економској 
унији. С друге стране, нема никакве дилеме да ће и друга страна, као што је, усталом, већ и 
најављено имати своје захтеве у вези прошрења тог Споразума. Извесно је, такође, да ће један 
од кључних захтева бити онај који се односи на бесцарински режим руских аутомобила на 
српском тржишту. 

 
 
Запошљавање на црно расте 
Пише: М. Обрадовић  
 
У трећем кварталу 2016. чак 112.146 људи је више неформално запослено него у истом периоду 
прошле године, а две трећине тог раста је забележено у пољопривреди. 
- Треба имати на уму чињеницу да је сива економија још увек прилично присутна и, по 
најновијим подацима, још увек расте. То је у интервјуу Данасу рекао Џејмс Руф, шеф мисије 
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ММФ-а за Србију, иако делује чудно да сива економија у Србији и даље расте пошто је за 
половину двогодишњег смањења буџетског дефицита од више од 1,3 милијарде евра заслужна 
управо боља наплата пореза. У овом случају Руф је имао на уму податке о запослености, 
односно податак да је неформална запосленост у трећем кварталу ове године износила 24 
одсто. Другим речима, свака четврта особа је радила и није била пријављена. 
У трећем кварталу је забележен и висок раст неформалне запослености од чак 19,8 одсто у 
односу на исти период 2015. године. Наиме према подацима из Анкете о радној снази који 
објављује Републички завод за статистику у трећем тромесечју ове године неформално је било 
запослено 677.437 особа. То је за 50.785 више него у другом кварталу ове године и чак 112.146 
више него у истом кварталу 2015. године. Око две трећине неформално запослених је у 
пољопривреди, чак 444.645 у трећем кварталу ове године, што је 21 одсто више него у истом 
периоду прошле године, док је у осталим деловима привреде неформално запослено 232.772 
људи, што је такође висок раст од 17 одсто у односу на треће тромесечје 2015. 
Љиљана Џувер, помоћница министра за рад, истиче да је највећи део тог раста неформалне 
запослености у пољопривреди. - Ван пољопривреде неформална запосленост износи 10 одсто, 
док је 14 одсто у пољопривреди. Трећи квартал је у пољопривреди има сезонски карактер, 
велики су радови, а и пољопривредна година је била добра то су разлози зашто је већи број 
лица неформално укључен у рад у пољопривреди - каже она додајући да је у припреми закон 
који би и тај рад на црно у пољопривреди регулисао. Ради се о томе да би сезонски радници 
добијали ваучере и уплаћивали би им се доприноси за здравствено и пензијско осигурање у 
зависности од броја дана које су провели радећи, а то би требало да буде укупно максимално 90 
дана годишње. 
Весна Параушић из Института за економику пољопривреде истиче да је у пољопривреди јако 
мала активност инспекцијских органа - "Сива економија је код нас поприлично заступљена, а 
посебно код рада у пољопривреди. То се пре свега односи на сезонске раднике" - истиче она 
додајући да неформална запосленост обухвата и неплаћени рад у домаћинству, односно и 
случајеве када деца на школовању помажу родитељима. Агроекономиста Миладин Шеварлић, 
професор на Пољопривредном факултету у Београду, напомиње да је на селу све старије 
становништво па има и већу потребу за радном снагом. - У последње време доста се прелази на 
профитабилније, а радно интензивне гране пољопривреде као што су воћарство и повртарство. 
У последње време у експанзији је и пчеларство којим се бави 20.000 људи, али не током целе 
године, истиче он. Шеварлић сматра да се већи део овог раста неформалне запослености 
односи на надничаре и истиче да су они углавном непријављени. - Празан стомак не пита за 
уговор о раду. Основно је питање колико законодавац реално приступа проблематици. Нови 
модел плаћања доприноса за надничаре би био добар и за њих и за послодавце, пре свега због 
инвалиднине и боловања, али бојим се да од тога неће бити ништа јер нема довољно 
инспектора на терену - оцењује Шеварлић. 

 
Економијо, и богу си тешка 
Пише: Драган Вујадиновић, економски аналитичар 
 

* Број запослених се у односу на 2008. годину смањио за скоро 170 хиљада (са 2 

милиона и 82 хиљаде, на милион и 916 хиљада). Што може значити само једно. 

Привреда слаби, становништво стари, млади одлазе  

Великим "радом, радом и радом" коначно достигосмо и престигосмо БДП (бруто домаћи 
производ) из Лета Осмог. 
Са "највишом стопом у Европи" од 2,7 посто у 2016. години, за два посто ћемо ове године бити 
већи. Са 33,7 на 34,4 милијарде евра. Оно заиста, јесмо већи од свих "великих". Почев од 
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Немачке, па наниже. Али смо најмањи од околних "малих". Нама сличних. Цео регион 
Централне и Источне Европе има просечну овогодишњу стопу раста од око 3,3 посто. Имали су 
и протеклих година, па су 2008. годину већ престигли за 10 и више посто. Према којима су 
"наша два", статистичка грешка. Четири "комшије" стигли до циља(ЕУ). Нас су збунили и, 
извините на изразу, "прешли" политичари. Уместо да се поредимо са сличним транзиционим 
земљама, које да би опстале и имале какве-такве шансе, морају имати узастопне стопе раста 
БДП од најмање 4 посто, ми се "хвалимо" да имамо скоро дупло већу стопу раста од Немачке. 
Чијих један и по посто раста БДП-а износи 300, а наших 2,7 посто 100 евра по глави 
становника. 
Број запослених се у односу на 2008. годину смањио за скоро 170 хиљада (са 2 милиона и 82 
хиљаде, на милион и 916 хиљада). Што може значити само једно. Привреда слаби, 
становништво стари, млади одлазе. Колико је морталитет већи од наталитета и колико људи 
одлази (помиње се алармантна годишња цифра од преко 30 хиљада), показује друга страна 
"медаље". Пошто је запослених све мање, требало би да је незапослених све више. Кад оно 
"чаробни штапић" наше статистике, стрмоглавио стопу незапослености на 16 посто!? Са не тако 
давних скоро 24 посто. Како је могуће да је стопа незапослености 2011. године била 23 посто а 
број незапослених 753 хиљаде, а на крају октобра ове године 16 посто и 716 хиљада, јасно је 
само "изабраним". Математички немогуће, "статистички" могуће. Уосталом, као и 
"премијерова" обећана плата од 500 евра. До краја идуће године. Немогуће, али лепо звучи. 
Кад смо већ код плата, досадашњи овогодишњи просек за 11 месеци је 370 евра, па ако у 
децембру буде и "тринаестих плата", можемо достићи "читавих" 380 евра. Што би била "пуна 
капа". Јесмо "фењераши" (иза нас је Македонија, а слична Румунија), јесте то још доста од 402 
евра из 2008. године, али би било значајних 4 посто више у односу на 368 из 2015. године. 
Просечне пензије нису за "анализу". Са 217 у 2008. стигле до 176 евра у 2016. години. Скоро 15 
посто мање. Инвестиције једва прелазе 18 посто БДП-а, а за одржив раст морају у дужем 
периоду бити 25 посто. Колико имају Румунија и Албанија, Македонија 23, Бугарска 21, 
Хрватска и Црна Гора 21 и исто као ми, други "фењераш" БиХ. Највеће промене су се десиле са 
јавним дугом. Са 8,9 милијарди евра, или 28,3 посто БДП-а, стигао је до 25 милијарди или 74 
посто БДП-а. Што је још и добро. Заустављен је стреловити раст од скоро 10 милијарди евра 
или преко 30 посто БДП, од средине 2012. до краја 2015. године. Знамо и због чега. Буџетских 
дефицита од скоро 6 милијарди евра у три "биле, не поновиле се" године (2012 - 1,9; 2013 - 1,8 и 
2014 - 2,1 милијарда евра). Сад смо на коњу. Фискална стабилизација и троструко мањи 
дефицит постадоше наше главне узданице. 
Шта ће бити, следеће је питање. Биће боље, одговарају званичници. Тако су одговарали, и кад 
је било горе. Раст БДП наредне године 3 а следеће две (2018 и 2019. године) по 3,5 посто. Што 
даје кумулативни трогодишњи раст од 10,3 посто, или БДП од 37,9 милијарди евра. Раст БДП-а 
у целом свету се у 2016. години процењује на 3,1 а у 2017. на 3,4 посто. У еврозони ови проценти 
износе 1,7 и 1,5 посто, а у САД 1,6 и 2,2 посто. Стопа незапослености у еврозони је око 10 посто, а 
у САД 5 посто. Са тенденцијама благог пада. Што све потврђује да је СЕКА (светска економска 
криза) прошлост. Ако би се остварио планирани раст БДП-а и "прелио" у исти толики раст 
плата, оне би на у 2017. години достигле 390, а на крају 2019. године 420 евра. Док би пензије 
за три године достигле 195 евра и биле још увек мање од 2008. године за 10 посто. 
Да завршимо са нашом "светом мантром". Стварно ће бити боље кад БДП и инвестиције буду 
из године у годину више расли (4 до 5 посто БДП-а и инвестиције од најмање 3 милијарде евра 
годишње). А то ће бити кад се привреди смање порези и доприноси (пре свега на зараде), 
повећају јефтини кредити и реши питање јавне потрошње и "диносауруса". Само тако се раније 
може стићи до већих плата и пензија. Као финалног циља. Са садашњим цифрама и будућим 
шансама - мрка капа. 
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Нови чланови у Социјално економском савету града 
Извор: Ритам Града 

 

На данас одржаној седници Социјално економског савета града Крагујевца 
именовани су нови чланови. 
У раду тог тела од сада ће улествват и Југослав Ристић, председник Савеза самосталних 
синдиката Крагујевца, Сандра Радосављевић, председница Синдиката градских управа и 
Драган Илић, председник самосталног синдиката “Застава оружје“. 
Представници синдиката “Слога“ и “Независност“ моћи ће да присуствују седницама и дају 
предлоге али без права одлучивања. 
Иако је улога чланова саветодавна, председавајући Бранко Вељовић, је истакао да је за Савет 
битно да има што бољу репрезентативност и да је важно мишљење свих удружења и 
асоцијација, јер тек тада, рад је квалитетнији и бољи. 
Савет је подржао и захтев синдиката “Независност“ за повећање зарада запосленима у 
комуналном сектору, констатовали да је то питање које се тиче републичке надлежности и 
упутили на Социјално економски савет Србије. 
Седници су присуствовали и представници локалне самоуправе, чланови Социјално 
економског савета, Гордана Дамњановић члан Градског већа за здравствену и социјалну 
заштиту и Радомир Ерић члан већа за привреду. 
 

 

 

 
 
Радници, чека вас помоћ од 21.300 РСД 
Извор:Бета 

 

Ниш -- Радници пропалих нишких друштвених фирми који потражују заостале зараде, могу на 
шалтерима Поштанске штедионице да подигну једнократну помоћ.  
Једнократна помоћ је у висини минималне зараде од 21.300 динара, саопштила је управа града 
Ниша. 
Право на исплату минималца имају радници који су прошлог пролећа своја потраживања 
пријавили Центру за социјални рад и којима је тада одобрена исплата једнократне помоћи од 
10.000 динара.  
Право на исплату минималне зараде тренутно има нешто више од 5.000 радника, а процењује 
се да још око 2.000 њих потражује заостале зараде.  
Према ранијим проценама, бивши радници Електронске и Машинске индустрије, 
Грађевинара, Јастрепца, Нитекса и других фирми, нису успели да од својих фирми наплате око 
2,5 милијарди динара.  

http://ritamgrada.rs/kragujevac/author/nenad/
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У саопштењу се наводи да је радницима који овог пролећа нису пријавили потраживања 
одобрен додатни рок за пријаву заосталих плата Центру за социјални рад - од 26. децембра до 
6. јануара.  
Радницима који у том року буду прихваћена потраживања, минимана зарада почеће да се 
исплаћује 9. јануара.  
У саопштењу се додаје да је исплатом једне минималне зараде ;испуњено обећање премијера 
Србије Александра Вучића да ће до почетка Нове године почети исплата заосталих дуговања 
радницима.  
"Ово је велики искорак јер у претходним годинама, радницима који на протесте долазе сваког 
петка почев од 2009. године до данас, нико није дао рок за почетак исплате", наводи се у 
саопштењу.  
Министар привреде Горан Кнежевић поручио је радницима приликом последњег боравка у 
Нишу да надлежна министарства још траже законско решење овог вишегодишњег проблема. 
 

 
"Не гласајте за буџет, нарушава стандард грађана" 
Извор:Танјуг  

 

Подгорица -- Унија слободних синдиката Црне Горе одржала је у Подгорици протест против 
мера владе предложене буџетом за наредну године.  
Те мере ће, како сматрају у том синдикату, нарушити животни стандард грађана. 
Председник тог синдиката Срђа Кековић је на протесту испред зграде парламента, пред више 
од хиљаду незадовољних грађана, казао да је несвакидашње да се у седмици уочи празника 
окупљају на протестима "због новогодишњег пакета који је запаковала нова влада".  
"Због пакета многим породицама ће се нарушити стандард", рекао је Кековић и позвао 
посланике да не гласају за предложени "пакет мера".  
Први човек УШ-а рекао је да би држава, ако хоће, стотине милиона евра могла узети од 
богатих, а не од сиромашних грађана, пренела је РТЦГ.  
Поручио је да се данас синови и ћерке "нас транзиционих губитника суочавају с политиком 
владе због чега имамо 40.000 незапослених",  
"Где су ту институције система? Радници на опасним пословима раде без права на годишњи 
одмор. А послодавци само по том основу зарађују милионе. Свуда су присутни корупција и 
криминал", рекао је Кековић.  
Поручио је да се сада граде пословни простори тамо где су некад биле фабрике, морска обала је 
ограђена, док нам одузимају реке и језера.  
"Морају да нам објасне где је ту добробит за грађане Црне Горе. Када ће се поново успоставити 
средњи сталеж који чини основу сваког јаког и стабилног друштва", питао је Кековић.  
Подсетио је да су разговарали с премијером Душком Марковићем о мерама економске 
политике, које су, како је рекао, на терет запослених.  
Кековић је рекао да су од нове владе очекивали да ће бити посвећена "интересу запослених 
грађана и њихових породица, а не тајкуна".  
"Влада је као одговорни домаћин дужна да пуни дефицит на други начин, а не преко радника. 
Време је да погрешне приватизације и екононске политике плате власници капитала, да 
плаћају порез на луксуз", рекао је Кековић.  
Казао је и да грађани за судске трошкове плаћају десетине милиона евра, а владу је позвао да 
уведе порез на банкарске трансакције.  
Црногорске посланике, који би сутра требало да расправљају о буџету за 2017. годину. позвао је 
да не усвоје "оне ставке које су на терет грађана".  
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"Уколико то буде усвојено, шаље се порука да се урушава социјални дијалог. Ако се то догоди, 
можемо очекивати да влада укине било коју ставку колективног или гранског уговора", рекао је 
Кековић.  
Он је упозорио да се укидањем надокнада мајкама са троје и више деце укидају стечена права, 
која су мајке добиле кроз правоснажна решења. Ако посланици усвоје смањење накнада, рекао 
је Кековић, доћи ће до нових парница на рачун буџета. 
 

 

 

 
 
 

"Навипов" вињак точе "Рубину"  
Аутор:Б. ЦАРАНОВИЋ 
 
На јавној аукцији продат само мали део имовине земунске фабрике која је у стечају. Више од 
50.000 флаша шампањца "милион" није нашло купца 
ОД дела "Навипове" имовине која је у понедељак стављена на јавну лицитацију, продати су 
само танкови, дрвене палете и 55.470 литара вињака! За пословне објекте, зграде, перионице, 
земљиште, опрему, грађевинске и производне објекте, па и за око 50.000 флаша и око 28.000 
литара чувеног шампањца "милион" у ринфузу - није било заинтересованих купаца. Нови 
власник вињака, који је "одлежао" петнаестак година у дрвеној каци, по почетној цени од 
12,481 милион динара постао је крушевачки "Рубин"! 
Да је јавна лицитација свакако боља за купца, него за продавца, показало се и у понедељак на 
кожи овог предузећа које је већ четири године у стечају. Иако је процењена вредност вињака 
била 450 динара по литру, без укључене акцизе и ПДВ, продат је упола јефтиније. Квалитетан 
алкохолни напитак, вероватно ће бити искоришћен као сировина или као део мешавине, која 
ће се ускоро наћи у боцама "Рубина". 
Осим вињака, продато је и пет инокс танкова, од нерђајућег челика, као и 3.919 коришћених и 
816 нових дрвених палета. Три танка од 24.500 литара и по један од 55.000 и 10.000 литара, за 
укупну суму од 1,657 милиона динара купило је предузеће за прераду уља и мазива "Хемко 
експорт-импорт" из Крњешеваца, које је било и једини понуђач. Власник 3.919 дрвених палета 
постао је једини учесник, фирма "Минела" из Баточине за 352.000 динара, а нових 816 палета - 
"Инмберг доо" из Бољеваца за 214.800 динара, односно за 72.000 више од почетне цене. 
Стечајна управа некадашњег гиганта, највећег произвођача вина бивше Југославије, па и 
Балкана, надала се продаји шампањца, али се, нажалост познати шмек "милиона", неће наћи 
на предстојећим новогодишњим слављима. Чувени домаћи пенушац није нашао купца, иако су 
овлашћене лабораторије испитале и утврдиле да су пића исправна и употребљива. 
- Иако количина од око 50.000 боца црвеног и белог шампањца звучи као значајна количина, 
главни проблем је што би то била једнократна испорука за коју велики трговински ланци нису 
заинтересовани - каже Васиљ Васиљевић, стечајни управник "Навипа". - Већина таквих уговора 
се потписује на пет година, а ми имамо само ограничену количину, па без континуитета 
очигледно нисмо интересантни. 
Осим, шампањца, на следећој аукцији наћи ће се и погони за прераду у Врању, Пироту, Крњеву, 
Јагодини, као и продавнице, више од 200 хектара земљишта, 50 хектара под виноградима у 
Петроварадину, возила, перионице и још много друге покретне и непокретне имовине. По 
Васиљевићевим речима, после прве лицитације где је почетна цена 50 одсто од процењене 
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вредности, у наредним продајама старт може да буде смањен до 20 одсто. Како каже, некада и 
то може да се покаже као боље решење. Нарочито у овој ситуацији, када је дуг "Навипа" 
достигао 30 милиона евра.  
ПОКЛОН ЋЕРКИ 
КОЛИКО је вредност имовине чувеног "Навипа" опала, као и колико су почетне цене далеко до 
реалне вредности, илуструје и податак да је читав један погон за производњу ракије извесни 
господин из Русије намеравао да купи ћерки. Погон у Црквеници, за чију се лицитацију 
распитивао, требало је да буде рођендански поклон за његову мезимицу. 
 

 
Просечна нето зарада у новембру 45.767 динара  
Извор:Бета 
 
Просечна нето зарада у Србији исплаћена у новембру износила је 45.767 динара, што је 
номинално више за 1,1 одсто одсто него у октобру, а реално је повећана од 1,2 одсто 
БЕОГРАД - Просечна нето зарада у Србији исплаћена у новембру износила је 45.767 динара, 
што је номинално више за 1,1 одсто одсто него у октобру, а реално је повећана од 1,2 одсто, 
саопштио је Републички завод за статистику.  
Просечна бруто зарада у новембру била је 63.061 динара, што је номинално за један одсто 
више, а реално за 1,1 одсто више него у октобру.  
У поређењу са новембром прошле године, просечна бруто зарада номинално је већа за 3,5 
одсто и реално је већа за два одсто, док је просечна нето зарада номинално већа за 3,6 одсто и 
реално је већа за 2,1 одсто.  
 

 

 

ПРОТЕСТ У ПОДГОРИЦИ Кековић: Опорезујте луксуз, а не крпите 
преко сиротиње рупе у буџету! 
Извор:вијести.ме/ЦдМ 
 
ПОДГОРИЦА - Унија слободних синдиката организовала је протест на платоу испред зграде 
Скупштине, због Владиних мера економске политике. 
Испред Скупштине се окупило неколико стотина људи, а стигли су и челници УРА Жарко 
Ракчевић и Дритан Абазовић, те Демоса Горан Даниловић и посланица ДФ-а Марина Јочић.На 
протесту су и лидер Демократске Црне Горе Алекса Бечић, генерални секретар те партије Борис 
Богдановић, као и функционери УРА Милош Конатар и бивши посланик Демократа Невен 
Гошовић.Учесници протеста УССЦГ блокирали су саобраћај испред Скупштине.Присутнима се 
обратио генерални секретар Унија слободних синдиката Срђа Кековић. 
"Морамо на улицу због новогодишњих пакета које је спаковала нова Влада. Свуда око нас су 
корупција и криминиал, где су биле фабрике, граде зграде, одузимају нам реке, а сада ће и 
језеро. Зазидали су обалу", рекао је Кековић. 
Између речи Кековића чули су се звиждуци окупљених и повици "Лопови, лопови". 
"Нису грађани криви за буџетски дефицит, од нове Владе смо очекивали да ће испунити 
обећање и да ће бринути о радницима", навео је између осталог Кековић. Кековић је упозорио 
Владу да је један број закона које је Влада предложила Скупштини неуставан.“Уколико ови 
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закони буду усвојени доћи ће до нових трошкова који ће да падну на терет грађана. Пратићемо 
што ће се десити са овим нормама закона и у складу са тим ћемо да регујемо”, поручио је 
Кековић и реко да треба повећати порез на добит, а не да се опорезују деца, мајке и сиромашни. 
“Само опорезовањем богатих можемо да добијемо 150 милиона сваке године у буџет. И, 
уведите у редовне токове армије од 40.000 људи који раде на црно”, поручио је Кековић.“Гдје је 
крај чизми неолибералног капитализма, због којег су губитници транзиције завршили у 
оваквом стању? Због политике коју води Влада имамо оволики број младих на бироу рада без 
шансе за запослењем. Радници раде опасне послове без права на одмор и за мизерну зараду од 
193 евра. Наше колегинице и колеге раде по 50 сати без годишњег одмора”, казао је 
предсједник Уније слободних синдиката Срђа Кековић говорећи о проблемима радника.Он је 
рекао да се тамо гдје су биле фарике граде луксузне зграде. 
 “Терет свих промашених приватизација треба да се пренесе на власнике капитала, да се 
опорезује луксуз, то смо рекли премијеру”, рекао је Кековић. Он је навео да Влада треба да 
спречи да се повећава порески дуг и да не крпи рупе у буџету преко сиротиње. 
Лидија Пејовић, представица жена УССЦГ, рекла је да је одавно препознато да је материнство 
препрека тржишту рада у ЦГ. “Зато смо данас ту да видимо да ли ће 21.000 жена бити 
ускраћена за 25 одсто прихода. Ово је огромна свота за просечну ЦГ породицу и неисправно је 
што Влада реже где и фали, а не дира оне који имају превише”, рекла је она. 
 

 


