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Очекује нас поскупљење воћа и поврћа 
Аутори: Ј. Антељ, И. Албуновић 

 

На већини пијаца у Србији цене ових производа већ сада повећане и до 40 одсто, а понуда је 

слаба. – Због мраза кориговани ценовници и у европским државама 

Јака зима и лоши временски услови широм Европе већ сада су значајно утицали на раст цена 
воћа и поврћа, а тако ће остати и у наредним месецима, јер су произвођачи претрпели велике 
штете. 
Из свих крајева Европе, која је велики потрошач раних пољопривредних производа, стижу 
упозорења да су ценовници већ неколико пута кориговани, а да су поједине врсте поврћа већ 
сада двоструко поскупеле. Како тврде добављачи, цене тиквице и зелене салате ће још расти, 
јер су лоши услови за садњу. 
– Поплаве у југоисточној регији Шпаније у комбинацији с хладним временом у Италији много 
ће значити за ратарске културе, као што су зелена салата и броколи – изјавио је за ББЦ 
извршни директор једне маркетиншке компаније за производњу хране. 
И паприке и патлиџан ће такође бити погођени временским неприликама. Наведено подручје 
Шпаније сусреће се са тешким периодом и великим падавинама у последњих 30 година, а 
процењује се да се управо са овог подручја око 80 одсто Европе снабдева свежим производима 
током зимских месеци. 
– Ситуација је толико лоша да су неки добављачи поврћа приморани да увозе салату из 
Сједињених Америчких Држава (САД), што је до сад било незабележено – објашњавају 
добављачи. 
Занимљиво је да је Италија, која је раније у ово доба године извозила поврће, приморана да га 
увози, а забрињавајуће је стање и у северној Европи, попут Велике Британије, која је чак и пре 
несташице увозила 50 одсто поврћа и 90 одсто воћа. 
Стручњаци оцењују да су цене поврћа већ порасле између 25 и 40 одсто. 
Јабуке увезене из Пољске у Србији већ достигле цену од 200 динара, а домаће са 60 у Београду 

поскупеле на 100 динара. Европа почела да увози салату из САД, што је до сада незабележено 

Рано поврће и воће стиже у Европу, али и код нас са југа: из Македоније, Грчке, Турске, где је 
такође било мразева. Процене су да је око 25 одсто те производње оштећено и ти ће усеви ове 
године каснити, што ће довести до вртоглавог раста цене. Посебно су оштећени цитруси због 
услова промрзавања у складиштима, каже Војислав Станковић, аграрни аналитичар. 
– Већ сада се и у нашим радњама види да је понуда смањена и редукована. Цене су већ скочиле, 
посебно јабука. Јабуке ајдаре коштају и 100 динара, а њихова уобичајена цена у ово доба године 
је око 60 динара. Имамо и повећан увоз овог воћа из Пољске које се продаје за 200 динара по 
килограму – истиче Станковић. Он очекује и слабији род домаћег раног воћа и поврћа. 
Процењује да ће производња у пластеницима и стакленицима бити умањена за четвртину. Ако 
се узме у обзир да је Србија у прошлој години имала велики извоз воћа и поврћа, можемо 
очекивати да ће понуда бити мања, а цене папрене. 
– Рано је за процене, али многи упозоравају да ове године можемо очекивати за 30 одсто више 
цене – упозорава наш саговорник. 
Према подацима са СТИПС-а (Систем тржишних информација пољопривреде Србије), прошле 
недеље није било значајних промена у обиму понуде и тражње на Кванташкој пијаци у 
Београду. Што се цена тиче, забележен је раст ананаса, мандарина и кивија. Стручњаци 
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упозоравају на изузетно слабу понуду броколија, спанаћа, карфиола, патлиџана и тиквица, што 
је утицало на значајан раст цена ових производа у односу на претходни период. 
Готово да нема производа који прошле недеље није осетно поскупео (црни лук, зелен, пасуљ...). 
На јако лошу понуду воћа и поврћа указују и у Чачку и Врању. 
Добављачи кажу да нам следују и 50 одсто више цене јужног воћа. Проблем је, кажу, што ће 
изгубити купце, јер многи су и до сада због ниске куповне моћи слабо куповали. 
Према прогнозама европских стручњака, цена лимуна, кромпира, блитве, кајсије и других 
култура могла би да се вине у небеса, односно да те намирнице поскупе од 24 до 40 одсто на 
пијацама и у хипермаркетима. 

 
 

 
 

Застава ИНПРО и даље ради - без воде и струје 
Пише: Зоран Радовановић 
 

Директор Бетулић: Имамо незваничне информације да је француски Тригано, 

који је летос купио део наше опреме за производњу прикључних возила, од 

државе тражио монополску позицију у изради тих производа 

Застава ИНПРО и даље је без воде, делимично и без струје, који су тој фабрици искључени још 
почетком године. Истовремено, запослени, од којих су половина инвалиди рада и особе са 
инвалидитетом, који нису примили плате за последња три прошлогодишња месеца, 
покушавају да у леденим халама како тако одрже континуитет производње аутомобилских, 
камионских и приколица друге намене, као и металне галантерије. 
У томе, према речима директора ИНПРО-а Миленка Бетулића, некако и успевају, те наредних 
дана купцима треба да испоруче уговорене количине металне галантерије и одређени број 
прикључних возила. Бетулић тврди да ИНПРО, са једном скопском фирмом, управо преговара 
о извозу контингента камионских приколица у Македонију. 
- Имамо незваничне информације да је француски Тригано, који је летос купио део наше 
опреме за производњу прикључних возила, од државе тражио монополску позицију у изради 
тих производа. Ми, међутим, упркос свим недаћама које нас прате, на намеравамо да 
одустанемо од тог програма. Напротив, планирамо да је наставимо не само за домаће тржиште, 
него и за извоз - каже Бетулић. 
Истиче, притом, да је, уз незавидну финансијску ситуацију у фабрици, велики проблем 
ИНПРО-а простор за организовање производње. Погон Заставе оружја "Сиви дом" у којем је 
ИНПРО подстанар још од доласка Фијата у Заставу, 2008. године, дефинитивно је, по свему 
судећи, у договору са пословодством фабрике оружја, преузео Тригано. ИНПРО, којем су по 
налогу менаџмента француске компаније, и искључени вода и струја ће, сасвим извесно, 
морати да се сели, и то ускоро. 
- Од надлежних у Министарству за рад, запошљавање и социјалну политику јуче смо 
затражили да нам држава обезбеди простор за наставак производње. Држава има ту обавезу 
према нама, јер нас је она, после доласка Фијата у Заставу, и иселила из наших погона у 
некадашњој фабрици аутомобила. У замену, обезбедила нам је простор у оружарском погону 
"Сиви дом", који су сад преузели Французи - појашњава Бетулић, наглашавајући да је принуђен 
да се, због нехуманих и нехигијенских услова у којима тренутно раде запослени у ИНПРО-у, 
обрати Санитарној инспекцији и јавности. 
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Представник инвалида рада у Застави ИНПРО, Стеван Пушоња, за наш лист каже да су 
запослени у тој фабрици, који нису примили зараде за последња три месеца, у таквој 
беспарици и безнађу да ће до почетка наредне седмице морати да се обрате крагујевачком 
Центру за социјални рад и овдашњој организацији "Црвеног крста", са молбом да им се 
омогући да храну за себе и своје породице обезбеђују у Народној кухињи. 
- Многи од наших радника више немају ни огрев. Пре неколико дана смо једном колеги 
скупљали дрва у шумарку поред фабрике. Данас ће таква акција да буде организована за мене, 
наредне недеље за друге колеге - истиче Пушоња, напомињући да је већина запослених у 
ИНПРО-у у међувремену престала да плаћа рачуне за струју, воду и остале комуналне услуге. 
УППР пред повериоцима 25. априла 

Уместо крајем јануара, како је раније најављивано, унапред припремљени план реорганизације 
(УППР) Заставе ИНПРО, пред повериоцима ће се, у крагујевачком Привредном суду, наћи 25. 
априла. У пословодству ИНПРО-а кажу да верују да ће УППР, којим је поред осталог, 
предвиђено и смањење броја запослених за око 30 радника, добити подршку поверилаца. "С 
извесношћу очекујемо да ће УППР, крајем априла да буде усвојен и да ћемо наставити да 
радимо и радом фабрику спасимо од стечаја", каже директор Миленко Бетулић. 
Будући социјални случајеви 

У пословодству Заставе ИНПРО кажу да ће почетком наредног месеца држава свим 
запосленима у тој фабрици да понуди социјални програм, којим ће оним радницима који желе 
да оду из фирме бити исплаћене отпремнине од по 200 евра по години радног стажа, како је и 
предвиђено актуелним Законом о раду. Стеван Пушоња каже да је за већину инвалида рада 
такав социјални програм неприхватљив. Он сматра да је готово извесно да ће инвалиди који 
прихвате најављени социјални програм, већ у догледно време, чим потроше оних шест до 
седам хиљада евра, на колико у просеку могу да рачунају, постати социјални случајеви. - Нема 
тог послодавца у Шумадији и Србији који ће да запосли инвалида, старог између 50 и 60 
година, и неретко оболелог од тежих болести - истиче Пушоња. 
 
 
 

Протест полиције у Новом Саду 6. Фебруара 
Пише: Данас Онлине 
 
Синдикат српске полиције саопштио је да је донео одлуку о одржавању протеста у Новом Саду 
6. фебруара испред суда. 
У саопштењу се наводи да након последњег у низу немилог догађаја, када је у Новом Саду, 
наочиглед супруге, брутално претучен њихов колега Борис Јевросимов, Главни одбор 
синдиката донео је одлуку да организује протестно окупљање 6. фебруара са почетком у 11,55 
часова, у Новом Саду испред зграде суда и тужилаштва. 
“Циљ скупа јесте покушај заустављања даље криминализације друштва и заустављање 
некажњених напада на полицајце. Не желимо да и даље будемо глинени голубови. Желимо да 
слободно шетамо улицама и са својом децом и да њиховим лицима видимо безбрижан осмех а 
не страх због посла којим се тата или мама баве”, истиче се у саопштењу. 
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Недостају кадрови за ИТ сектор 
Пише: М. Пудар 
 
Три програмерске фирме раде у Зрењанину, а град има амбицију да број оваквих фирми расте. 
До сада су послове овде остварили "Леви9", "Вега ИТ" и фирма "Консалтир" из Швајцарске, 
која је цео свој тим овде стационирала. 
Више од десет година послује и "Ју тим софтвер". Постоје и мање фирме које се посредно баве 
неком од делатности које спадају у ИКТ сектор и велики број слободних стручњака, који од 
куће раде за клијенте у земљи и свету. Оно што послодавци из ИТ сектора виде као највећи 
проблем је недостатак довољно стручног кадра у Србији. 
- Проблем не лежи само у броју људи који су студирали информационе технологије, него у 
знању и техничким вештинама које поседују после студија. Не би било добро нагло повећање 
броја људи који су се специјализовали из области информационих технологија, без одржавања 
квалитета најбољих високообразовних институција. Конкретно, потребно је да се побољ{а 
квалитет наставе на факултетима на којима он тренутно није на задовољавајућем нивоу, сматра 
Маја Божић из компаније "Вега ИТ". 
Да правих, обучених кадрова за ИТ сектор нема довољно потврдили су недавно и предузетници 
и образовне установе које су управо због жеље да ојачају овај сектор формирале ИКТ кластер у 
Зрењанину. 
- Кадрова нема довољно и то је један од циљева нашег кластера, да у наредних пар година 
створимо такву климу и услове у Зрењанину да добијемо хиљаду квалитетних ИТ стручњака. 
Решење је унапрђење сектора за информационе технологије у Зрењанину, јачање капацитета 
образовних институција, како за формално тако и за неформално образовање ИТ кадрова, 
промовисање града као повољне локације за образовање и живот ИТ кадрова и стварање добре 
климе за пословање компанија чија су делатност информационе технологије, прецизира 
Владимир Ковач, председник ИКТ кластера у Зрењанину. 
Брзорастућа делатност 

Програмерске фирме спадају у брзорастућу делатност, само у нашој земљи у протекле две 
године забележен је значајан скок извоза у овој области. Према статистичким подацима, у 
периоду од 2010. до 2015. године просечна годишња стопа раста извоза информационих 
технологија износила је чак 25 одсто. 
  

 
Синдикати: Веселиновић од среде у кампањи 
 
Председник Удружених синдиката Србије "Слога" Жељко Веселиновић, као раднички кандидат 
за председника Србије испред Иницијативе грађана "Радник није роб!", започеће у среду, 1. 
фебруара предизборну кампању. 
Он ће организовати прву трибине која ће бити одржана у Прибоју, наводи се у данашњем 
саопштењу. 
Трибину, која ће бити одржана у ресторану "Гурман", у новом делу Прибоја, организују бивши 
радници Фабрике аутомобила Прибој сада окупљени око Иницијативе "Радник није роб!", који 
упркос гашењу фабрике и радних места нису одустали од њеног оживљавања и наставка 
производње. 
Уместо бољитка и просперитета све више грађана се данас осећа експерименталним 
заморчићима, превареним и обманутим од оних који им од избора до избора нуде демократију 
"празног тањира" и неизвесност у погледу њихове даље економске будућности, оцењују у 
"Слози". 
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Закон о раду, измењен 2014. године, показао се до сада као највећи удар на човека и његову 
породицу, обезбедивши гаранције само послодавцима, док је радницима ускратио готово сва 
права, па чак и она која су им Уставом гарантована, попут права на рад, правичну зараду и 
могућност да од своје зараде и живе, истиче се у саопштењу. 
Све ово води ка наставку све веће социјалне раслојености и неједнакости међу грађанима, што 
тера на општу мобилизацију радништва широм Србије и јачању њихове свести да се 
ангажовањем кроз институционални систем и уз помоћ својих аутентичних представника боре 
за економски бољу и социјално одговорнију и правичнију Србију, истичу у "Слози".   
 

 

 
 
УСПРС: Светосавске награде нису исплаћиване три године 
Извор:Бета 

 

Председница Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС) Јасна Јанковић изјавила је 
да просветним радницима Светосавске награде нису исплаћиване три године, као и да су због 
неисплаћивања јубиларних награда покретани судски спорови. 
"Светосавску награду нисмо дуго примили, а сматрамо да нам Влада дугује за три последње 
године јер од тада важи Споразум о решавању спорних питања који смо потписали (2015. 
године). Не само да је тражимо, него смо уређењем система толико и уштедели", рекла је она за 
портал Градскибиро (градскибиро.рс).  
Према њеним речима, процене синдиката да су у образовању остварене извесене уштеде нико 
није демантовао.  
"Занимљиво ми је да нас нико до сада није демантовао и рекао да смо погрешно израчунали, да 
су уштеде мање од две милијарде динара, колико ми тврдимо... а опет, ништа се не дешава. 
Што се тиче јубиларних награда, тамо где су се права остваривала на суду и плаћали троструко 
већи судски трошкови у односу на почетне суме, проблема нема", казала је Јасна Јанковић.  
Она је најавила и нове тужбе. 
 

 

 
 

Грци тврде да банке не продају 
Аутор:Д. Вујошевић 
 
Вест да су све банке које послују у Србији а основане су грчким капиталом на продају мало је 
кога из финасијских кругова оставила равнодушним. У нашим грчким банкама су категорични  
да не одлазе. Сасвим је извесно да се на нашем банкарском тржишту ништа неће догодити 
преко ноћи. Ове седмице у Србији ће боравити грчки премијер Ципрас, а ту посету на високом 
нивоу пратиће и пословни форум привредника двеју земаља, на којем ће учествовати и 
банкари. Биће то прилика да се сазна нешто више на ту тему. 
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То да су све банке у Србији на продају недавно је рекао некадашњи гувернер НБС-а Радован 
Јелашић, који је данас члан „Хеленик стабилити фонда”. Они имају 40 одсто власништва у 
Националној банци Грчке, у чијој групацији послује Војвођанска банка, и 20 одсто у Пиреус 
банци. Он је најавио и продају ЕФГ и Алфа банке. По његовим речима, не само да се грчки 
капитал повлачи из наше земље већ поменуте банке планирају да оду и из суседних земља, 
Румуније и Бугарске. 
У банкама у којима је већински капитал грчки не мало су изненађени тим најавама. 
У Војвођанској банци су били изненађени. Кажу да банка НБГ није најавила продају 
Војвођанске банке. У 2016. остварен је нето профит од 4,6 милиона евра и Војвођанска банка 
наставила је са позитивним резултатима у свим сегментима пословања. 
У ЕФГ банци, која је по свим параметрима у топ-десет на нашем тржишту, тврде да не 
планирају да пакују кофере. Кажу да се та кућа повукла из Украјине и Пољске,а Србију не 
напуштају ни у најавама. 
Слично је и у Пиреус банци. Они ових дана потписују уговор с Кошаркашким савезом Србије. У 
наредне две године биће њихова званична банка, као и један од спонзора Купа Радвоја Кораћа. 
То сасвим извесно значи да не путују. 
Алфа банка ће отићи из Србије, а као што се претходних седмица могло чути, за новог власника 
је виђена „МК група”, односно преузеће их АИК банка. 
О томе како треба гледати на предстојеће најаве др Владимир Медан с Београдске банкарске 
академије каже: 
– Ниједна од тих банака неће се сигурно повући с овог тржишта преко ноћи и по било којој 
цени – наглашава Медан. – Ако се одлуче на такав корак, пажљиво ће размотрити цену и 
услове. Мислим да је у овом тренутку баш цена лимитирајући фактор, односно биће тешко 
наћи купца који је спреман да плати цену која би страни која продаје одговарала. 
Када су поменуте, а и друге банке, долазиле на наше тржиште и куповале домаће куће, лако су 
одвајале стотине милиона евра и више. Коликој се цени продавци могу надати данас? 
– Свакако мањој, оно су била друга времена: није било глобалне кризе, тржиште Србије је било 
у експанзији, а сада имамо слаб раст кредитне активности па и пад у том домену пословања. 
Зато се не може очекивати да се оне године понове када се ради о преузимању банка – 
објашњава Медан. 
Чак и да Грци који продају сутра нађу купца, неће све ићи „ја теби новац – ти мени банку” па 
готово. Потребно је да се добије сагласност Народне банке Србије. 
О томе какав би партнер у овом тренутку одговарао нашем тржишту, посебно у покрајини, за 
Војвођанску банку др Коста Јосифидис с Економског факултета Новосадског универзитета 
каже: 
– Било би добро да то буде стабила, јака, реномирана банка, која би на ово тржиште дошла да 
се бави банкарским пословима – наглашава Јосифидис. – Пожељна би била кућа која је 
спремна да подржи инвестиције. Не би било добро ако би то била мала банка која би овде 
дошла да преживљава и која би се највише бавила куповином државних хартија од вредности. 
Већина банака основаних страним капиталом ушла је на ово тржиште пре дсетак година. Прва 
је отишла Фолкс банка, коју је преузела Сбербанка. Моћна белгијска групација КБЦ је лиценцу 
продала Теленор банци, а у Србији није успела да стабилизује пословање Хипо Алпе-Адрија па 
ју је преузела Адико банка. Домаћи капитал улази у игру: сем АИК и Алфа банке, ту је и 
Директна, која је преузела НКБМ, а спрема се да узме и Финдоместик. Од њих је одустала ОТП 
банка. 
Што се тиче купаца, проширење на нашем тржишту до сада је најављивала Ерсте банка. 
Лепе цене 
Војвођанска банка била је убедљиво најскупља коју је држава продала. Грци су за њу платили 
385 милиона евра. Друга по цени је била Алфа банка: продата за 152 милиона евра, такође 
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грчког капитала. Италијани су за Паноску издвојили 140 милиона, а аустријанци за Новосадску 
– данас Ерсте – само 73 милиона. Колико су се цене пале најбоље говори чињница да је турска 
Халк банка купила Чачанску банку за десет милиона евра у 2015. 
 

 
 

 
 

ПРЕВАРЕНИ РАДНИЦИ ИЗ СРБИЈЕ "Обећали су нам посао и добру 
плату, а онда нас вратили кући"  
Аутор:Б.Богосав  
 
Обећали су нам сигуран и добро плаћен посао у Словачкој у трајању од три месеца. Међутим, 
остали смо преварени и враћени смо кући после 20 дана. 
Овако за "Блиц" прича Александар Костадиновић (36), један од стотину преварених који су се 
пријавили за рад у Словачкој преко агенције "Ларго" из Новог Сада. 
Како прича Костадиновић, у агенцији је њему и осталима обећано да ће радити у познатим 
фабрикама за ЛЦД телевизоре. Обећан им је и уговор, међутим, он тврди да га никада нису 
потписали. 
- У децембру смо сазнали за примамљиву понуду: три месеца у Словачкој, радно време 
минимум осам сати, сатница 2,2 евра. Плаћен смештај, превоз... Наше је било да платимо само 
1.500 динара за трошкове путног осигурања. 
Како објашњава, у Словачку су отишли 3. јануара. 
- Тамо смо радили на црно, по седам сати дневно. Свега две недеље од доласка, рекли су нам да 
идемо кући, јер ниједна од фабрика не треба раднике. Дали су нам нешто пара и послали нас 
назад - огорчен је Александар Костадиновић, а исто причају и Никола Ђорђевић (24) из 
Смедерева и Драган Пантелић (39) из Шапца. 
Агенција: Све је потписано  
Бранислав Мерник, директор агенције "Ларго", демантује наводе. 
- Сви који су путовали у Словачку потписали су уговор о посредовању пре него што су кренули. 
Они не плаћају пут, смештај, а број сати у месецу зависи им од количине посла. Радили су 
месец дана, али фабрике више нису имале потребу за њима - казао је Мерник. 
 
 

Чадеж: Инвеститори из Саудијске Арабије долазе у Србију  
Извор:Танјуг 
 
Привредна комора Србије потписала је данас у Ријаду меморандум о сарадњи са Саветом 
саудијских привредних комора за унапредјење економске сарадње, а председник ПКС Марко 
Чадеж је најавио да ће у априлу или мају делегација инвеститора из Саудијске Арабије 
посетити Београд. 
Чадеж је казао да је, такодје, договорено организовање трилатералног пословног форума који 
ће окупити значајне привреднике Саудијске Арабије, БиХ и Србије. 
"Потписаним меморандумом ПКС је ушла у званичну комуникацију са привредном заједницом 
Саудијске Арабије", рекао је Чадеж који је у дводневној посети Саудијској Арабији. 
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Чадеж је истакао да је организовање трилатералног форума веома значајно за пословне 
контакте са Саудијском Арабијом, с обзиром да та земља кроз пословне форуме најчешће и 
сарадјује са другим економијама. 
"Имали смо данас прилику да представимо само неке од могућности, не само за њихове 
компаније да инвестирају код нас, већ и да надју правог партнера. Да понудимо добре и 
квалитетне производе и услуге из различитих сектора - градјевинске индустрије и 
градјевинских материјала, сектора агробизниса и прехрамбених производа, сектора туризма и 
другим", навео је Чадеж. 
Председник ПКС каже да је рекација њихових привредника била веома добра. 
"Чим смо завршили први део овог форума, дошла је иницијатива са њихове стране да већ у 
априлу или почетком маја велика делегација инветитотра из Саудијске Арабије додје у Србију 
и Београд и види где су њихове шансе. Ми их позивамо да заједно са нама учествују у успеху и 
да заједно правимо нове послове и оснивамо нове компаније", навео је Чадеж. 
Он је рекао да је имао прилику да чцује шта су то стратешки циљеви привреде Саудијске 
Арабије у наредних 15 година. 
"Чини ми се да ту има доста ствари на којма можемо заједно да радимо и очекујемо заједничке 
пројекте. Један конкретан договор је већ данас потврдјен, а то је формирање заједничке фирме 
која, пре свега, успоставља сарадњу измедју ИТ компанија у Србији и Саудијској Арабији", 
казао је Чадеж. 
Према његовим речима, циљ је да се повежу ИТ компаније две земље како би могле да стварају 
нове производе, услуге и решења у том сектору. 
У Ријаду је данас одржан пословни форум на коме је, поред српских привредника, учествовало 
и више од 20 саудијских компанија, на коме је Чадеж представио потенцијал за сарадњу две 
земље. 
Представници српских компанија у области информационих технологија, машинске, електро 
индустрије и сектора здравства, заједно са фирмама из БиХ, на пословном форуму су 
размотрили могућности за даље јачање привредне сарадње са представницима пословне 
заједнице Саудијске Арабије. 
Учесницима форума су презентоване и специфичности тржишта и план развоја Владе 
Саудијске Арабије "Визија 2030", у чијем фокусу су сектор туризма - здравствени, ловни, 
бањски, као и могућност усавршавања арапских стручњака у здравственим установама у 
Србији, енергетика, металска индустрија, пољопривреда, хемијска индустрија и ИТ. 
Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић и министар спољне трговине и 
економских односа БиХ Мирко Шаровић предводе политичко-привредне делегације две земље 
у званичној дводневној посети Саудијској Арабији. 
Посета две делегације је реализована на позив принца Саудијске Арабије Султана бин Салмана 
бин Абдулазиза Ал Сауда, који је уједно и председник Државне комисије за туризам и културну 
баштину те земље. 
 
 

Ако сами плаћате пензионо, ово су НОВЕ основице  
Извор:Танјуг 
 
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсетио је данас грађане који сами 
плаћају допринос за пензије да, од уплате за фебруар 2017, важе нове основице осигурања. 
Оне у односу на претходни период више за 4,61 одсто (због усклађивања са кретањем зарада у 
претходном кварталу). 
Грађани могу да се определе за једну од 13 основица осигурања, независно од стручне спреме 
коју имају, саопштио је Фонд ПИО . 
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По Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање, најнижа основица износи 35 одсто 
просечне републичке зараде из претходног тромесечја, што је 23.229 динара, а највиша пет 
просечних плата, односно 331,840 динара. 
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање је 26 одсто, што значи да ће се месечни издатак 
кретати у распону од 6,039.54 до 86,278.40 динара. Ови износи примењиваће се за уплате 
доприноса за фебруар, март и април 2017. године. 
 
 

Минеко: Отварамо рудник Босил-Метал за неколико месеци  
Извор:Танјуг 
 
- Припреме за отварање рудника Босил-Метал код Босилеграда су у завршној фази и званични 
почетак рада тог рудника може се очекивати за неколико месеци, саопштила је данас 
британска компанија Минеко (Минецо). 
Како је наведено, у руднику олова, цинка и бакра Босил-Метал приводи се крају припрема 
пилот-постројења у склопу тестирања технологије производње и у најкраћем року се очекују 
коначна одобрења надлежних органа. 
Додаје се да је до сада у том руднику запослено око 70 људи углавном из околине Босилеграда, 
а очекује се да ће при пуној производњи у њему радити до 300 радника. 
"Када буде спреман, ово ће бити први рудник у Србији са подземном експлоатацијом који је 
комплетно изграђен и оспособљен за рад у последњих 40 година", пише у саопштењу и 
наглашава се да ће функционисање Босил-Метала, бити у складу са највишим, стандардима 
безбедности на раду, заштите животне средине и контроле квалитета производње. 
Компанија Минеко истакла је да су током 2016, укупне инвестиције у рудник у Босилеграду од 
којег се очекује да буде носилац развоја привреде у тој општини, достигле 13,5 милиона долара. 
У саопштењу је наведено и да је та компанија у прошлој години остварила напредак у свим 
сегментима пословања. 
Минеко у Србији има два активна рудника олова и цинка, Рудник код Горњег Милановца и 
Велики Мајдан код Љубовије, где ради више од 700 људи. У Републици Српској, код 
Сребренице, такодје са партнерима управља рудником Грош где је запослено више од 500 
људи, а припрема се и за отварање рудника Олово код Олова у Босни и Херцеговини 
Од 2004. укупна улагања чланица Минеко групе у региону премашују 64 милиона долара, од 
тога девет миллиона у 2016. У Европи Минеко са партнерима запошљава око 2.000 људи, од 
којих око 1.400 ради у региону. 
 

 

 
 

Грађани у дозвољеном минусу 44 милијарде  
Аутор:Д. И. КРАСИЋ 

 

Колико смо дисциплиновани у отплати својих обавеза по кредитним картицама и текућим 
рачунима. У "црвеном" су 264.693 рачуна, а због дуга блокирана 80.321 картица 
ГРАЂАНИ Србије на својим текућим рачунима у банкама имају одобрене дозвољене минусе у 
вредности од 44 милијарде динара. Већина њих уредно намирује своје обавезе, трудећи се да не 
"склизне у црвено", што за собом повлачи драконске каматне стопе, веће од 40 одсто годишње. 
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Ипак, судећи према последњим подацима Кредитног бироа Удружења банака Србије, четири 
одсто ових рачуна у константном је недозвољеном прекорачењу, тешком чак - 5,57 милијарди 
динара. 
У Србији има више од седам милиона отворених текућих рачуна, које, према подацима 
Кредитног бироа, користи 4,9 милиона грађана. Део њих задужило се кроз дозвољена 
прекорачења, популарно назване "минусе" по текућим рачунима, где банка кориснику 
омогућава, уз дебелу камату, да на примљену плату или пензију, троши још једну приде. 
Проблем настаје када се пробије овај лимит, и утроши више него што је са банком договорено. 
А када такво стање потраје дуже од два месеца, говори се о такозваној "доцњи" у износу 
дозвољеног прекорачења, која су у овом случају 12,6 одсто. Због тога је у блокади тренутно 
264.693 текућа рачуна, због дуга од 5,57 милијарди динара "испод црвене линије". 
Са кредитним картицама још лошије баратамо, јер каснимо са отплатом рата тешких чак 6,5 
милијарди динара. У блокади је 80.321 кредитна картица, а нагомилане рате, по појединачној 
картици, достигле су у просеку, чак 81.430 динара. Ово и није тако мали износ, упркос 
чињеници да је укупан дуг грађана, на име милион кредитних картица, 33 милијарде динара. 
- Када је реч о класичним кредитима, који су достигли ниво од 796 милијарди динара, ту се 
финансијска дисциплина грађана поправила, а веће кашњење у отплати за годину дана пало са 
7,3 на 6,8 одсто укупног дуга - наводе у Удружењу банака. 
Међутим, упркос смањењу доцње, реч је о значајном износу, чак 54 милијарде динара, које је 
требало да буду већ увелико - уплаћене банкама.  
РАСТ РЕФИНАНСИРАЈУЋИХ ЗАЈМОВА  

БАНКАРСКИ кредити грађанима током протекле године порасли су за 12 одсто, на 796,8 
милијарди динара. Највећи пораст међу њима, према речима Верољуба Дугалића, генералног 
секретара Удружења банака Србије, бележе кредити за рефинансирање, чак 51,9 одсто. 
- Раст кредита за рефинансирање је разумљив, јер су каматне стопе пале, посебно у другој 
половини 2016. године, па су грађани рефинансирали зајмове по нижим стопама - објаснио је 
Дугалић, додајући да је то разумљив и рационалан потез грађана. 
 

 

 
 

"Ако је ово тачно - Србија је светски феномен" 
Извор: Дојче веле  

 
Званична статистика каже да је у Србији незапослено свега 13,8 одсто људи, док просечна плата 
прелази 400 евра.  
Међутим, када се загребе испод површине, испоставља се да статистика и није баш тако 
егзактна наука. 
Подаци Републичког завода за статистику кажу да Србија заиста има шансе да буде економски 
тигар југоисточне Европе, како је то рекао председник Владе Александар Вучић. Наиме, само 
током протекле године стопа незапослености пала је за више од пет одсто, са 19 на 13,8 одсто, 
док се у другим земљама у окружењу, као и у земљама Европске уније, та промена очитава на 
нивоу децимале.  
Ако је то тачно, Србија је светски феномен – таквих побољшања на тржишту рада није било ни 
у једној земљи у последњих тридесет година, кажу стручњаци, а за ДW незванично потврђују и 
независне државне институције. Нагли пад незапослености, кажу, могао би да се очекује у 
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земљама са изузетно високим стопама раста – од шест до седам одсто – али не и у земљи у којој 
привредна активност стагнира.  
„Тај пад би морао да се одрази на повећање бруто друштвеног производа, на потрошњу грађана 
и повећање пореских прихода“, објашњава Милојко Арсић, професор Економског факултета. 
Додаје да су објашњења која су статистичари дали поводом критика стручне јавности прилично 
неубедљива и представљају неки врсту вађења. „Ту имамо и низ других противречности. Када 
би ти подаци били тачни, то би значило да је продуктивност у Србији пала на 15 одсто у 
последње четири године, а доказ да продуктивност није пала је то што плате у приватном 
сектору расту", каже Арсић за ДW.  
Такве критике директор Републичког завода за статистику Миладин Ковачевић оцењује као 
глупост. „Шта да одговорим, какве осцилације, што би биле немогуће? Подаци о запослености 
се поклапају са регистром социјалних осигураника малтене у хиљаду. Остаје сиви сектор, где су 
две трећине запослени у пољопривреди и то је сезонска категорија која осцилира“, одговара 
Ковачевић. Он очекује да ће незапосленост порасти већ у првом кварталу 2017. године. 
Може овако, а може и онако 

О сивој зони, међутим, ни међу институцијама не постоји консензус. Док директор Завода 
тврди да незапосленост пада зато што сива зона расте, премијер тврди да се захваљујући 
инспекторима за рад сива зона смањује, док директор Националне службе за запошљавање 
каже да, према њиховој евиденцији, у сивој зони нема великих промена, већ се повећава број 
формално запослених. Могуће је и једно и друго и треће, кажу наши саговорници.  
„То је све игра статистиком. Примера ради, имате један период у којем пада незапосленост, а 
пада и запосленост, и то је могуће, јер је статистика вишедимензионална и све зависи из ког 
угла гледате“, каже Марио Рељановић, професор на Правном факултету Универзитета Унион и 
коаутор истраживања „Анализа ефеката примене измена и допуна Закона о раду". 
Незапосленост се заправо мери анкетом чије основно питање гласи да ли је испитаник у 
последњој седмици обављао било какав посао у трајању од најмање једног сата, а да је за њега 
добио „приход у готовини, роби или услугама". „То практично значи да сам ја ове недеље радио 
ако помогнем комшији да ошиша живу ограду и после ме он части пивом“, каже Рељановић за 
ДW.  
Ова рудиментарна методологија је, међутим, усклађена са стандардима Међународне 
организације рада и Еуростата. Може ли се онда улазити у тачност података Завода? Не 
може, каже професор Слободан Цвејић, директор истраживања у групи за развојну 
иницијативу СеЦонС. Он за ДW објашњава да су у праву и они који су произвели податке и они 
који у те податке сумњају. Извештаји приказују оно што је забележено на терену, али је питање 
да ли је то што је забележено на терену стварна чињеница или интерпретација испитаника или 
анкетара. „Ако се у једном моменту да инструкција анкетарима да треба да бележе сваки облик 
неформалне запослености као стварну запосленост, може да се деси да само због ажурнијег 
рада анкетара у једном периоду региструјете вишу запосленост“, објашњава Цвејић. 
Колико заиста зарађујемо? 

Премда највише спорења има у вези са подацима о радној снази, на снажне критике наилазе и 
подаци о просечној заради. У децембру прошле године она је наводно износила 53.456 динара, 
што је готово 17 одсто више него у новембру. „Постоје варијације које су сезонски оријентисане 
и тај скок се догађа готово сваке године у том месецу, због исплата заосталих зарада и бонуса“, 
објашњава професор Милојко Арсић. Већ у јануару, каже, уследиће осетнији пад.  
Али и та статистика је далеко лепша од реалног живота, оцењују наши саговорници. „Цифра 
јесте тачна на нивоу узорка који постоји, али тај узорак је селективан, непотпун и 
нерепрезентативан", тврди професор Марио Рељановић. „Републички завод за статистику у 
свој обрачун укључује јавни сектор и велике компаније, док су мала и средња предузећа 
обухваћени на нивоу статистичке грешке, тако да је то у ствари просечна зарада у јавном 



13 

 

сектору." Да су у обрачун равноправно укључена мала и средња предузећа – од трафике, 
бакалнице и пекаре у крају, где се често исплаћује тек минималац – сума би била и до тридесет 
одсто мања, тврди он. 
"Замајавање и пропаганда" 

Можда се у тачност података не може улазити, али у тумачење може, каже за ДW Зоран 
Гавриловић из Бироа за друштвена истраживања. Он напомиње да у јавности недостају 
анализе, јер статистички подаци сами по себи не значе ништа уколико се грађанима не објасне 
статистичка кретања. „Подаци се интерпретирају на плитак начин, редуковано. То је 
замајавање, спиновање и пропаганда. Битно је то ставити у контекст и видели дубину целе 
приче, а тога нема у медијима. Подаци служе како бисмо анализирали неку појаву и видели 
како да нешто унапредимо, а не да би смо их ставили у функцију пропаганде и подршке било 
којој власти“, каже Гавриловић.  
Од таквих тумачења се Републички завод за статистику ограђује. „Они сматрају да њихов 
задатак да прикупљају и обрађују податке и приказују их као бројеве или графиконе. Увек се 
само фактографски износе подаци и врло ретко се улази у интерпретације“, прича професор и 
истраживач Слободан Цвејић.  
Потребно је, међутим, и тај део унапредити, каже Арсић. „Када би се политика награђивања 
променила, у статистици би могли да се запосле и задрже врхунски математичари, економисти 
и стручњаци, а не да то буду другоразредни стручњаци који не могу да нађу никакв други 
посао. Многи које раде тамо су управо такви“, каже Милојко Арсић. Он каже да је највећи 
проблем у несамосталности Статистике, као и других државних институција које су под 
директном контролом Владе.  
У прилог тој тези говори и чињеница да је Републички завод за статистику једна од 
институција у којој је након промене власти промењено руководство. Оставку је прво због 
писања таблоида 2015. године поднео директор Драган Вукмировић, а потом је до промена 
дошло и на другим позицијама у Заводу.  
На руководећу позицију актуелни директор Миладин Ковачевић је дошао са места 
потпредседника Социјалдемократске партије Расима Љајића, а био је и близак сарадник Вука 
Драшковића и функционер Српског покрета обнове. Међутим, како нам је у СДП-у речено, од 
момента ступања на позицију директора Завода, Ковачевић формално није члан странке. На то 
га, кажу наши саговорници, обавезују правила Еуростата, али не и закони Републике Србије. 
 
 

Први нови рудник у Србији после 4 деценије 
Извор:Танјуг  

 
Београд -- Припреме за отварање рудника Босил-Метал код Босилеграда су у завршној фази и 
званични почетак рада тог рудника може се очекивати за неколико месеци.  
Како је саопштено из британске компаније Минеко, у руднику олова, цинка и бакра Босил-
Метал приводи се крају припрема пило тпостројења у склопу тестирања технологије 
производње и у најкраћем року се очекују коначна одобрења надлежних органа.  
Додаје се да је до сада у том руднику запослено око 70 људи углавном из околине Босилеграда, 
а очекује се да ће при пуној производњи у њему радити до 300 радника.  
"Када буде спреман, ово ће бити први рудник у Србији са подземном експлоатацијом који је 
комплетно изграђен и оспособљен за рад у последњих 40 година", пише у саопштењу и 
наглашава се да ће функционисање Босил-Метала, бити у складу са највишим стандардима 
безбедности на раду, заштите животне средине и контроле квалитета производње.  
Компанија Минеко истакла је да су током 2016, укупне инвестиције у рудник у Босилеграду од 
којег се очекује да буде носилац развоја привреде у тој општини, достигле 13,5 милиона долара.  
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У саопштењу је наведено и да је та компанија у прошлој години остварила напредак у свим 
сегментима пословања.  
Минеко у Србији има два активна рудника олова и цинка, Рудник код Горњег Милановца и 
Велики Мајдан код Љубовије, где ради више од 700 људи. У Републици Српској, код 
Сребренице, такође са партнерима управља рудником Грош где је запослено више од 500 људи, 
а припрема се и за отварање рудника Олово код Олова у Босни и Херцеговини  
Од 2004. укупна улагања чланица Минеко групе у региону премашују 64 милиона долара, од 
тога девет миллиона у 2016. У Европи Минеко са партнерима запошљава око 2.000 људи, од 
којих око 1.400 ради у региону. 
 
 

"Немају ни за дохотке, а зову се послодавцима" 
Извор: Б92 

 
Београд -- Председник УГС Независност Зоран Стојиљковић каже да је после прве тачке о 
колективним уговорима одлучено да се не настави седница Социјално-економског савета.  
Он је гостујући у Кажипрсту Б92 објаснио да је након одржане седница Социјално-економског 
савета, требало да буде одржана конференција за новинаре, која је отказана. 
"После прве тачке о колективним уговорима одлучили смо да не настављамо седницу и да не 
одржимо конференцију, али да се у најкраћем року нађемо и превазиђемо пат позицију“, рекао 
је Стојиљковић  
Он је објаснио да постоји проблем уколико не постоје колективни уговори, јер они уређују 
ситуацију и макро величине чине предвидивим, јер како каже, они сада постоје само у 
државном сектору.  
Стојиљковић је објаснио да након постигнутих договора следи потписивање, а да ту постоји 
одређена клаузула о важењу. Каже да до тога нису ни дошли, а већ су из представништва Уније 
послодаваца отказали потписе.  
“У Унији послодаваца постоје послодавци, који су толико моћни и “такви да би вам тражили 
200 динара само да уђете код њих а не нешто да дају"“, истакао је он.  
Стојиљковић сматра да фокус треба да буду они послодавци којима је циљ да зауставе овај 
процес.  
“Изгубили смо стрпљење, рекли су да ће повићи потпис на два од три, а када повуку, не постоји 
правна одговорност“, рекао је он.  
Он је објаснио и које су последице: “Прво сте годину, годину и по од 2015. преговарали, 
направили договор, од јесени никако да се ти откази повуку, тако да годину и по остајете без 
заштите.“  
Како каже, данас су добили врло озбиљно уверавање да то није исплативо за одређен број 
послодаваца.  
“Они нису у стању да исплате минималне дохотке, а зову се послодавцима“, каже он.  
Стоиљковић је рекао да тешко да ико може да разуме, какави су то синдикати који не могу да 
потпишпу уговор по годину и по дана.  
“Послодавци ће поново испитати нашу одлуку. Они који су били ту ничим нису доводили нашу 
оцену, проблем је са онима који су најмање видљиви, очекујем да ће они имати хитну седницу 
да преиспитају одлуку“, додао је он.  
Он је рекао, када је реч о предстојећим председничким изборима, да оваква стартна позиција 
није добра за све оне који хоће да буду у причи око избора. 
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НАСТАВЉА СЕ ХАОС У ПАРТИЗАНУ Дајте паре или штрајкујемо!  
Аутор: Е.А.  

 

Код црно-белих ништа ново - поново скандал! 
Синдикална организација ФК Партизан најавила је обуставу рада због неисплаћених зарада 
запосленима! Запослени у Партизану јуче су се писмом обратили челним људима клуба из 
Хумске. 
- Желимо да вас обавестимо да ћемо у понедељак, 6. фебруара 2017. обуставити рад у 
Спортском центру „Телеоптик” због неисплаћених плата, накнада за превоз и неуплаћених 
доприноса за социјално и здравствено осигурање - стоји у писму Синдиката црно-белих 
упућеном челницима Партизана, а које је потписао председник Мирослав Богдановић. 
Ово није први пут да запослени у Партизану најављују штрајк. 
- С обзиром на то да је ово ко зна који пут да вам се обраћамо с молбом да нам исплатите оно 
што смо зарадили, а од вас не постоји никаква реакција, последњи пут захтевамо да 
запосленима у што краћем року измирите дуговања и да нас писменим путем обавестите о 
динамици исплате. Зараде заспослених не смеју и не могу бити новчана средства којим ће се 
ФК Партизан служити да би изашао из тешке финансијске ситуације, осим уколико за то 
запослени нису дали сагласност. Надамо се да више нема недоумица и неразумевања у вези са 
нашим захтевом да нам у што краћем року исплатите заостала дуговања и да нас о динамици 
исплате обавестите писменим путем - закључује се у саопштењу Синдикалне организације ФК 
Партизан! 
 

 


