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Пенали за превремено пензионисање као доживотна казна 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 

Синдикати једногласни да се умањење пензија од 0,34 одсто месечно орочи до 65 године 

живота након чега би пензионери примали пуну пензију 

Укидање пенала за превремено пензионисање, односно за одлазак у пензију пре 65 године 
живота за све запослене, биће тема разговора прве наредне седнице Социјално-економског 
савета, почетком фебруара. Иако је о овој тачки требало да се разговара и пре два дана на 
седници савета, до ње се није стигло, јер је расправа представника синдиката и послодаваца 
„запела” на проблему рада на одређено време, после чега је састанак прекинут, каже Небојша 
Атанацковић, члан Социјално-економског савета Србије. 
Љубиша Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, потврдио је јуче за наш 
лист да ће о овоме разговарати на првој наредној седници. 
– Запослени који због стечаја, технолошких вишкова или болести морају да оду у пензију пре 
65 године живота не смеју да буду кажњени плаћањем пенала којима им се узимају 2,5 пензије 
годишње – каже Орбовић. 
Он додаје да су пензије већине пензионера толико мале да би им се на овај начин додатно 
узимало. Ако већ морају да буду кажњени, држава увођење пенала треба да орочи до 65 године 
живота, што је горња граница за пензионисање и да их након тога укине за све. 
– Управо је овакав предлог Савез самосталних синдиката Србије и упутио Социјално-
економском савету. Свим радницима којима је остало највише пет година до пензије треба 
укинути ове казне. То је уједно и главни разлог што се запослени у предузећима у 
реструктурирању не пријављују за државни социјални програм. Јер, уколико им недостаје 
неколико година до пуне пензије могу да се пријаве на тржиште рада од шест месеци до годину 
дана, а онда морају у превремену пензију која са собом носи пенале за сваки недостајући месец 
до пуне пензије. Због тога мора да се укине члан 30 Закона о ПИО – категоричан је Орбовић. 
Да су пенали главни разлог због кога се мало људи пријавило крајем прошле године за 
социјални програм потврђује и то да су од предвиђених шест милијарди динара за ову намену 
за предузећа у реструктурирању потрошене три. 
Прошле године делу запослених, који су радили и добровољно напустили посао 2010. и 2011. 
године, влада се обавезала да исплаћује разлику између износа старосне пензије коју би 
остварили применом прописа који су важили када су отишли на биро и почели да примају 
посебну новчану накнаду и износа остварене превремене старосне пензије. На тај начин за 
нешто више од 6.000 радника од тада се не примењују казнени поени за превремени одлазак у 
пензију, као што то важи за све остале. 
Ранка Савић, председник Асоцијације самосталних и независних синдиката, каже, да подржава 
овакав предлог, али да сумња да ће ишта моћи да се промени, јер је држава направила такав 
систем да води рачуна само о пуњењу државне касе, а не о радницима. 
– Зато имам пример у свом синдикату да сваки дан по 10 раника добије отказ и ником ништа. 
Неки само због тога што су минут дуже остали на паузи – категорична је она. 
Измена овог закона довела би до великог оптерећења на касу ПИО фонда и републички буџет, 
тако да су мале шансе да овај предлог прође, каже Савићева. Орбовић сматра да се овим не би 
оштетио буџет ПИО фонда, јер би будући пензионери примали онолике пензије колико су 
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уплаћивали дуго доприносе. Атанацковић се слаже да би ово питање требало озбиљно 
разматрати па уколико буде оправданих аргумената да се овај члан закона брише, да то треба 
урадити. 
Законодавац је предвидео да се будућим пензионерима за сваки месец недостатка стажа или 
година живота пензија умањује 0,34 одсто. Реч је о трајном умањењу које максимално може да 
износи до 20,4 одсто годишње. Влада је, како се може чути, формирала радну групу која треба 
да предложи ове измене закона, јер законодавац није предвидео никакав прелазни период за 
ове казне. 
 
 

Српска, грчка па Костићева банка 
Аутор: Јована Рабреновић 

 

Потврђено да је Алфа банка продата „МК групи” 

„МК група” бизнисмена Миодрага Костића нови је власник грчке Алфа банке у Србији. Ову 
информацију која кружи већ месецима потврдила је и „МК група”, као и сама Алфабанка 
обавештењем на Атинској берзи. 
„МК група” саопштила је да су добили потребна одобрења овлашћених институција, док се из 
информације са Атинске берзе сазнаје да је продато 100 одсто капитала. Додају да је то у складу 
са планом реструктурирања и да се очекује да ће тиме бити повећана ликвидност и капитал 
грчке банке. 
Ни „МК група” ни Алфа банка међутим не саопштавају за колико је банка новца продата, 
односно купљена. Подсећања ради државна Јубанка је 2005. године продата Грцима за 152 
милиона евра, а упућени кажу да је продавац сада на губитку, јер се нагађа да су за њу могли да 
добију тек 30 до 40 милиона евра. 
Осим тога банка је практично за ових 11 година, колико је била у грчком власништву, више 
пословала у минусу него у плусу. Према финансијском извештају за 2015. годину Алфа банка је 
уписала губитак нешто мањи од милијарде (953,6 милиона динара) и заузимала је 14. место 
међу 30 банака у Србији. 
То што је Алфа банка продала ћерку фирму у Србији за познаваоце прилика није изненађење, 
јер је ова банка, у оквиру плана реструктурирања већ продала подружнице у Бугарској и 
Македонији. Наиме, Европска централна банка наложила је још почетком кризе Алфа банци 
да угасе своје пословање у иностранству. 
„МК група” саопштава да се очекиване предности ове трансакције огледају у концентрацији и 
заједничком наступу на тржишту са банком која већ послује у оквиру система „МК групе”, АИК 
банком а. д. Београд, која заузима шесто место на српском банкарском тржишту по уделу у нето 
билансној суми, у износу од 1,5 милијарди евра на крају 2016, додаје се даље. АИК банка 
куповином Алфа банке добија 76 филијала и значајан пословни простор, између осталог у 
центру београдске Улице краља Милана. 
Миодраг Костић осим АИК банке у којој има стопостотни удео који је, како се нагађа, стекао за 
око 130 милиона евра, има и мањински удео у Горењској банци у Словенији. Тиме се Костић 
шири и на регион, а тренутно је у поступку добијања сагласности Банке Словеније за стицање 
максималног учешћа од 100 одсто. 
Алфа банка прва је грчка банка која је напустила наше тржиште, а послују још три – 
Војвођанска, Пиреус и Еуробанка ЕЕФГ. Због кризе која је посебно погодила Грчку о продаји 
њихових банка у региону, па и Србији често се говори као последњих дана када је то најавио и 
бивши гувернер Радован Јелашић, као члан Хеленик фајненшл стабилити фонда, који има 40 
одсто власништва у Националној банци Грчке и 20 одсто у Пиреус банци. 
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Војвођанска банка, коју је Национална банка Грчке 2006. године купила за 385 милиона евра, у 
саопштењу за наш лист демантује такве наводе: 
– Војвођанска банка није најавила продају. На крају септембра 2016. године имали смо нето 
профит од 4,6 милиона евра и наставили са позитивним резултатима у свим пословним 
сегментима. Као банка која се финансира из сопствених средстава, уз показатељ адекватности 
капитала са сигурношћу изнад регулаторног минимума, Банка се фокусирала на кредитирање 
малих и средњих предузећа и пословање са становништвом. Потврда наше јаке ликвидности је 
још једном доказана нашом јаком базом депозита. Упркос ниским каматним стопама на 
тржишту, наши укупни депозити увећани су за шест одсто од децембра 2015. За нас је ово 
веома важан параметар пословања, јер показује да наши клијенти имају поверења у 
Војвођанску банку, као сигурног чувара њиховог новца, одговарају у овој банци. 
 
 
 

Недимовић: Имамо решење за продају земље странцима 
Аутор: Ивана Албуновић 

 

Министар пољопривреде најавио да ће нова правила трговине ораницама ићи у корист 

домаћим произвођачима 

Министар пољопривреде Бранислав Недимовић рекао је јуче да држава има решење за продају 
земље странцима и да је још остало да се дефинишу рокови, односно колико ће неко морати да 
има пребивалиште или регистровану фирму у Србији. 
– Ти рокови неће бити краћи од пет а ни дужи од 10 година – прецизирао је Недимовић, 
додајући да очекује да неће бити проблема, већ напротив, да ће таква решења ићи у корист 
домаћим произвођачима. 
Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) наша земља се обавезала да 
ће од 1. септембра ове године омогућити страним држављанима и фирмама да купују земљу (и 
све друге непокретности) под једнаким условима као и грађани Србије. 
Измена ССП-а, коју би морале да потпишу све државе чланице ЕУ, никада није званично 
затражена. Судећи по Недимовићевим речима Србија ће заиграти на карту измена и допуна 
Закона о пољопривредном земљишту и покушати компликовањем услова продаје да ограничи 
број оних који би могли да конкуришу за српске оранице, што је и раније било најављивано. 
Исто је урадила и већина држава чланица, углавном после дужег или краћег периода 
транзиције 
(одлагања и забране продаје) на шта Србија због лоше испреговараних услова ССП – нема 
право. Србија је, међутим, вероватно прва која ће пре уласка у ЕУ изједначити права куповине 
земље код страних и домаћих физичких и правних лица. 
На шта је министар пољопривреде мислио када је рекао да ће прописи ићи наруку 
пољопривредним произвођачима чија се удружења већ годинама безусловно противе продаји 
земље странцима? Како „Политика” сазнаје, нови прописи морали би да буду ограничавајући и 
за грађане Србије како би се избегла дискриминација. Тако да уколико и наши држављани буду 
хтели да купе земљу то неће моћи уколико немају регистровано пољопривредно газдинство у 
протеклих пет или десет година у зависности на који рок ће се држава одлучити. То је ипак 
само једно од могућих решења. 
– Они који годинама раде земљу и имају регистрована газдинства, уколико овај модел буде 
усвојен, биће у предности у односу на оне који тек планирају да купе земљу и отпочну 
пољопривредну производњу. Овим другим то неће бити безусловно омогућено – каже 
саговорник „Политике”, добро упућен у ову проблематику. 
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Стручњаци међутим напомињу да нови прописи долазе касно и да се после 1. септембра ништа 
епохално неће догодити јер је велики део српске земље већ завршио у рукама странаца. 
Досадашња ограничења страни држављани, из ЕУ или било које треће земље света, 
заобилазили су једноставним оснивањем фирме (д. о. о.) и без икаквих проблема куповали 
пољопривредно земљиште у Србији. 
Као пример државе која је најбоље успела да реши ово питање у последње време помиње се 
Пољска. Пољаци су најпре успели да одложи продају земље странцима на 12 година од датума 
уласка у ЕУ. Када им је у мају прошле године тај период истекао, донели су ригорозан закон о 
земљишту у корист домаћих газдинстава. 
 

 
 

 
 

Кнежевић: Конкурси за директоре 37 предузећа 
Пише: Данас Онлине 
 
Министар привреде Србије Горан Кнежевић изјавио је да ће у наредних 10 дана бити објављен 
први конкурси за директоре 37 јавних предузећа чији је оснивач Република Србија.  
Кнежевић је гостујући на РТС рекао да је закон јасан и да кандидати неће моћи да буду чланови 
политичких странака, већ најквалитенији људи који ће знати да управљају великим системима. 
"Важно је да се јаве најквалитетнији људи који ће знати да на много бољи и квалитетнији 
начин управљају тим великим системима", рекао је Кнежевић и додао да ће кандидати пошто 
не могу бити чланови странака морати да се одлуче да ли ће бити у странкама или директори. 
Челни људи у више од две трећине од 37 предузећа су вршиоци дужности и према закону 
директори морају бити изабрани конкурсом до 4. марта. Од расписивања конкурса до избора 
потребно је најмање 40 дана. 
Према његовим речима, већ први кандидат од 18 предузећа би требало да буде изабран у 
наредних седам до 10 дана, чим остала министарства дају сагласност и влада донесе одлуку. 
"Остали ће бити изабрани за месец, месец и по дана. Тако да ћемо и тај посао завршити у 
најбржем могућем року", рекао је Кнежевић и додао да мисли да би рок можда могао да буде 
прекорачен за пар дана, што како је није толико важно. 
Како РТС додаје, ту су и недовршени конкурси за директоре ЕПС-а, Ресавице, Србијашума и 
три новоосновна железничка предузећа - Србијакарго, Србијавоз, Инфраструктура железнице 
Србије. 
 
 

Реални раст БДП 2,5 одсто 
Пише: ФоНет 
 
Реални раст брутодомаћег производа (БДП) у четвртом кварталу 2016. је, у односу на исти 
период 2015. године, износио 2,5 одсто, саопштио је данас Републички завод за статистику, 
позивајући се на "флеш процену".  
Како је најављено, обрачун БДП за четврти квартал 2016. године, који је детаљнији и који се 
изводи на нижим нивоима агрегирања методом дефлације, биће објављен 28. фебруара. 
Завод за статистику објаснио је да је "флеш процена" добијена методом "екстраполације уз 
примену једноструке индикатор методе, комбинацијом индикатора аутпута и инпута". 
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Промет робе у трговини на мало у 2016. је, у односу на 2015, номинално био већи за 7,4, а 
реално за 7,5 одсто, саопштио је данас Републички завод за статистику. 
Промет у трговини на мало добијен је на основу статистичког истраживања "Месечни извештај 
трговине на мало", реализованог на узорку, и на основу пријава ПДВ добијених од Пореске 
управе, што значи да може доћи до извесних корекција, наводи се у саопштењу. 
Промет робе у трговини на мало у децембру је, у односу на исти месец 2015. године, номинално 
био већи за девет одсто, а реално је увећан за 6,8 процената. У децембру је, у поређењу са 
новембром 2016, промет на мало номинално увећан за 13,3, а реално за 13,2 одсто. 
Спољнотрговинска робна размена Србије у 2016. години износила је 30,82 милијарде евра и 
била је 8,4 одсто већа него у 2015. У протеклој години извезено је робе у вредности од 13,43 
милијарде евра, што је повећање од 11,5 процената, док је увоз повећан за 6,1 одсто и износио је 
17,38 милијарди евра. 
Захваљујући већем расту извоза од увоза, спољнотрговински дефицит износи 3,96 милијрди 
евра, што је 8,9 одсто мање него у 2015. години. Покривеност увоза извозом је 77,3 одсто и већа 
је од покривености у 2015, када је износила 73,5 процената. 
У 2016. години највише смо извозили у Италију (2,16 милијарди), Немачку (1,94), Босну и 
Херцеговину (1,23), Румунију (851,5 милиона) и Русију (795). 
Главни партнери у увозу били су нам Немачка (2,47 милијарди), Италија (1,98), Кина (1,60), 
Русија (1,51) и Мађарска (887 милиона). 
 

 

 
 
Министар: Конкурси за директоре 37 ЈП, без чланова партија 
Извор:Бета 

 

Министар привреде Србије Горан Кнежевић изјавио је да ће у наредних 10 дана бити објављен 
први конкурси за директоре 37 јавних предузећа чији је оснивач Република Србија. 
Кнежевић је гостујући на РТС рекао да је закон јасан и да кандидати неће моћи да буду чланови 
политичких странака, већ најквалитенији људи који ће знати да управљају великим системима. 
"Важно је да се јаве најквалитетнији људи који ће знати да на много бољи и квалитетнији 
начин управљају тим великим системима", рекао је Кнежевић и додао да ће кандидати пошто 
не могу бити чланови странака морати да се одлуче да ли ће бити у странкама или директори. 
Челни људи у више од две трећине од 37 предузећа су вршиоци дужности и према закону 
директори морају бити изабрани конкурсом до 4. марта. Од расписивања конкурса до избора 
потребно је најмање 40 дана. 
Према његовим речима, већ први кандидат од 18 предузећа би требало да буде изабран у 
наредних седам до 10 дана, чим остала министарства дају сагласност и влада донесе одлуку. 
"Остали ће бити изабрани за месец, месец и по дана. Тако да ћемо и тај посао завршити у 
најбржем могућем року", рекао је Кнежевић и додао да мисли да би рок можда могао да буде 
прекорачен за пар дана, што како је није толико важно. 
"Мислим да ће рокови можда за пар дана бити пробијени, али то није значајно. Важно је да 
добро урадимо те конкурсе", рекао је Кнежевић. 
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Према његовим речима, кандидати морају да буду високо образовани да имају пет година 
радног искуства у струци и три на конкретним пословима, као и да нису осуђивани. Исте услове 
морају да испуне и они који буду именовани за вршиоце дужности. 
У наредном периоду требало би да буду расписани конкурсе за избор директора Коридора 
Србије, Лутрије Србије и националних паркова Тара, Фрушка Гора, Копаоник и ђердап. 
Сагласност се чека за Склоништа, Нуклеарне објекте и Транснафту. 
Како РТС додаје, ту су и недовршени конкурси за директоре ЕПС-а, Ресавице, Србијашума и 
три новоосновна железничка предузећа - Србијакарго, Србијавоз, Инфраструктура железнице 
Србије. 
 

 
Четвртина младих у Србији нема посао нити се школује 
Извор:Бета 

 

Стопа незапослености младих је пала за скоро осам одсто у последње четири године, али и 
даље забрињава податак да чак четвртина грађана тог старосног доба није запослена нити се 
школује, подаци су истраживања о "Економској укључености младих" које је представљено у 
Београду. 
Истраживање је показало да је у Србији сваки четврти предузетник и сваки 17. власник 
предузећа млађи од 30 година. 
"Највиша стопа незапослености младих била је 2011. године кад је она износила 42,5 одсто, али 
је почела да пада и 2015. је износила 34,9 одсто. Далеко смо од времена пре кризе, када је током 
2008. године била још нижа стопа незапослености", рекао је истраживач јавних политика 
Михаило Каровић. 
Он је навео да је порасла и стопа активности што значи да су млади људи или запослени или у 
активној потрази за послом. 
Четвртина младих људи, тачније 25,2 одсто су економски искључени - не раде, не школују се, 
нису ни на каквим додатним обукама и они су у највећем ризику од сиромаштва и социјалне 
искључености, рекла је вођа пројекта Јована Трипуновић. 
Она је рекла и да је тај проценат у Европској унији дупло нижи. 
Истраживање је спроведено у оквиру пројекта "Мрежа омладинских фондова Западног 
Балкана и Турске", које је данас, на округлом столу "Улога младих у привреди Србије" 
представила Фондација Ана и Владе Дивац, која овај пројекат спроводи у Србији уз 
финансијску подршку Европске комисије. 
 
 

Све више лажних огласа за послове у иностранству 
Извор:Н1 
 
У Србији постоји око 90 регистрованих агенција које се баве регрутовањем кадра за рад у 
иностранству. Велики број грађана Србије спреман је да за плату и од 500 евра, оде да ради у 
неку од европских земаља. Истраживали смо на шта посебно обратити пажњу у случају да се 
одлучите на тај корак. 
Све популарнији послови у иностранству широм Србије, нуде се и преко огласа. На такав оглас 
јавио се и Марко Мајсторовић, коме су обећали радно место у фабрици у Словачкој, за месечну 
плату од 700 евра. Дао је отказ и спремио се за пут. 
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"Када је дошло да треба да се иде они су отказали због велликог минуса, причали су да је тамо 
много хладно. Међутим, следеће недеље су опет отказали, изговор је био да су им вратили два 
аутобуса, а ја сам сазнао да је 15 аутобуса отишло из Новог Сада. 
Више економских вести можете погледати у емисији ИнфоБиз која се емитује уторком и 
четвртком од 18.20. 
Треће недеље се уопште више нису јављали на телефон и претпостављам да од тог посла нема 
ништа", објашњава своју ситуацију Мајсторовић. 
Срећом , нови посао у Србији брзо је нашао, а посредницима није платио ништа. Из једног од 
највећих вебсајтова за запошљавање поручују да је тражење посла у иностранству преко 
регистрованих агенција ипак сигурније. 
"Фирме које преко агенција оглашавају своје послове у Србији дужне су да доставе декларације 
о оглашавању, као и пропратну документацију како би доказали да су постојећа фирма", каже 
Татјана Видаковић са сајта Инфостуд. 
У контакту са агенцијама, треба детаљно проверити склопљене уговоре. Бесплатне правне 
савете онима који реше да раде у иностранству нуди организација Астра. 
"Једини уговор о раду који је валидан и који је веродостојан јесте онај који понуди послодавац 
грађанима који желе да путују у иностранство. Оно што се често дешава јесте да такви уговори 
не буду регулисани довољно законодавством земље дестинације у коју грађани иду. И оно што 
се дешава јесте двојезичност уговора и често се дешава да на једном језику пишу одређени 
услови, док на другом језику пишу сасвим други услови", рекла је Катарина Ивановић из 
организације Астра. 
Национална служба за запошљавање такође посредује запошљавању у иностранству. У 
прошлој години је тако је запослено 27 држављана Србије, од чега 15 у Немачкој, а 12 у 
Словенији. 
 

 

 
 
 

„Србијагас” преузео кикиндског „Тозу Марковића” 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Комисија за заштиту конкуренције Србије је у скраћеном поступку одобрила Јавном предузећу 
„Србијагас” преузимање предузећа „Тоза Марковић” из Кикинде. Након одобравања поменутог 
преузимања, „Србијагас” има већинске или стопостотне уделе у девет предузећа у Србији, а 
сувласник је у пет. 
На основу дуга за гас, „Србијагас” је постао власник 65,9 одсто капитала кикиндског предузећа 
„Тоза Марковић” које се бави производњом црепа и керамичких плочица. Пре преузимања од 
„Србијагаса”, предузеће је било на врху цигларске индустрије у региону. Кикиндска компанија 
била је синоним за успех, а њено име једно од најпознатијих српских робних марки. У 
образложењеу Комисије за заштиту конкуренције Србије наводи се да је „Тоза Марковић” једна 
од најстаријих и највећих цигларских компанија у Србији, да је пре спровођења поступка 
преузимања био акционарско друштво у којем је акционарски капитал био у власништву 
физичких лица – 5,34 одсто и правних лица 92,10 одсто. По подацима „Србијегаса”, тржишни 
удео тог предузећа на релевантном тржишту износи око 20 одсто. 
Осим „Србијагаса”, који је постао већински власник „Тозе Марковића”, акције имају и Агенција 
за осигурање депозита и извоза Србије – 3,30 одсто, ЈП ЕПС – 2,72 одсто, Република Србија – 
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2,23 одсто, Акцијски фонд Србије – 2,95 одсто, Привредна банка АД Београд у стечају – 7,49 
одсто. Приликом анализирања тржишта производње црепа и керамичких плочица у Србији, 
наводи Комисија, треба имати у виду да је цигларска производња у знатној мери смањена као 
последица измењене структуре и величине тржишта и присутне конкуренције. Такође, наводи 
се, промењена је и структура тржишта производње цигларских производа као што су цреп и 
плочице, нестали су велики производни погони, производња је уситњена и специјализована за 
одређене врсте производа. Истовремено, у знатној мери је присутна конкуренција и на 
тржишту се појављују бројне фирме из земаља у окружењу са новим производним програмом и 
разноврсном понудом с приступачним ценама. 
Иначе, након две и по године стечајног поступка, кикиндска фабрика грађевинског материјала 
„Тоза Марковић” је од августа прошле године и званично ушла у процес реорганизације и 
опоравка. Промењена је правна форма компаније, дотадашњег акционарског друштва, у 
друштво с ограниченом одговорношћу, за директора је именован Владимир Илић. Лоши 
пословни потези, након пропале приватизације из 2006. године када је већински власник 
кикиндске фабрике постала компанија ИТХ из Београда, довели су компанију и запослене до 
готово безизлазне ситуације, односно дуговања од чак 40 милиона евра, а у априлу 2014. 
године отпочео је радни стечај. Маја прошле године, на завршном рочишту у зрењанинском 
Привредном суду, највећи повериоци позитивно су се изјаснили о Плану реорганизације 
фабрике, што је значило и излазак из стечаја. Већински власник фабрике тада је постало ЈП 
„Србијагас”. 
Усвојеним Планом реорганизације фабрике предвиђено је да ће „Тоза Марковић” у наредних 
десет година измирити своје обавезе према повериоцима. Пред крај прошле године, фабрика је 
привремено угасила једну линију за производњу црепа, због чега је отпуштено стотинак 
радника. Застој треба да траје до краја наредног месеца, када ће се већина отпуштених радника 
вратити на посао. Иначе, у „Този Марковићу” од око 600 радника већина ради по уговору на 
одређено време, док свега 170 ради на неодређено. Планом реорганизације предвиђено је да на 
неодређено време буде ангажовано 260 радника, али и да ове године улагања у аутоматизацију 
линије за производњу црепа износе 2,5 милиона евра. 
Већински удели у девет предузећа 
По подацима Комисије, „Србијагас” с две милијарде кубних метара природног гаса годишње 
снабдева велике индустријске потрошаче и дистрибутере повезане на транспортни и 
дистрибутивни гасоводни систем. Зависна друштва „Србијагаса” су „Природни гас” из Панчева, 
„Гас” из Бечеја, ХИП „Азотара” из Панчева, „Лозница-гас” из Лознице, Метанолско-сирћетни 
комплекс из Кикинде, „Транспортгас” и „Дистрибуцијагас” из Новог Сада, Специјална лука из 
Панчева и „Тоза Марковић” из Кикинде. Повезана друштва су „Прогрес гас – трејдинг”, 
„Yугоросгас” и „Информатика” из Београда, Подземно складиште гаса „Банатски Двор” и 
„Согас” из Новог Сада. 
 
 

Костић купио и Алфа банку 
 
Компанија „МК група“ постигла је договор с Алфа банком АЕ о куповини Алфа банке Србија а. 
д. Београд, након добијања потребних одобрења овлашћених институција.  
„МК група“ је холдинг компанија која се састоји од преко 35 фирми с пословањем у земљи и 
иностранству и запошљава укупно више од 8.000 људи. С регистрованим седиштем у Београду, 
„МК група“ је данас један од највећих и најуспешнијих пословних система у земљи и региону. 
Очекиване предности ове трансакције се огледају у концентрацији и заједничком наступу на 
тржишту с банком која већ послује у оквиру система „МК групе“, АИК банком а. д. Београд, која 
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заузима шесто место на српском банкарском тржшту по уделу у нето билансној суми, у износу 
од 1,5 милијарду евра на крају 2016. године. 
Грчка Алфа банка спада у веома јаке у матичној земљи. На српско тржиште је дошла 
преузимањем Ју банке. Нису успели да стабилизују пословање на нашем тржишту па су и 
прошлу годину окончали у минусу.  
АИК банка је, по завршним рачунима за 2015. годину, по укупној билансној активи рангирана 
на шестом месту, док је Алфа, по истом критеријуму, на 14. месту, од укупно 30 банака колико 
их послује на тржишту Србије. Док је АИК прошлу годину окончао с 3,4 милијарде динара нето 
добити, Алфа банка је уписала губитак нешто мањи од милијарде (953,6 милиона динара). 
Поменутим припајањем АИК банка ће значајно увећати и број својих продајних места. Уз 
својих 20 филијала и 35 експозитура, у власништву ће имати и 76 филијала Алфа банке и 
пословне просторије у центру београдске Улице краља Милана. 
 

 

 
 

 

ПЛАТЕ У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ ЋЕ ПОРАСТИ, али и даље не могу да 
ПРИМИРИШУ јавном сектору  
Аутор:Лана Гедошевић 
 
Просечне плате у приватном сектору, без обзира што неколико година уназад бележе скромна 
повећања, и даље не могу да се мере са онима које зарађују запослени у јавном сектору. 
Према процени професора Економског факултета Милојка Арсића, оне ће ове године реално 
расти за око три одсто, али ће и даље бити мање од зарада у јавном сектору. 
- Ако би се мерило кретање плата у приватном сектору у последњих неколико година, оне јесу 
расле. Пре свега мислим да оне делатности где преовлађује приватни сектор попут индустрије, 
ИТ сектора, финансијских делатности, саобраћајних услуга, угоститељства ... за разлику од 
рецимо образовања или здравства, које су у највећој мери потпадају под јавни сектор - прича 
он. 
Како наводи, ти помаци нису били велики, тек по неки проценат, али се раст ипак бележио. 
- И ове године ће оне расти у тим областима за неколико поена, реално за око три одсто. Без 
обзира на то, плате у приватном сектору и даље су мање него у јавном сектору, и то за око 15 
одсто - прича Арсић. 
Међутим, како каже, ова разлика је сада слична оној која постоји у другим тржишним 
економијама, у којим је просечна плата у јавном сектору најчешће нешто већа него у 
приватном, због боље квалификационе структуре запослених у јавном сектору. 
Просечне плате у приватном сектору, без обзира што неколико година уназад бележе незнатна 
повећања, и даље не могу да се мере са онима које зарађују запослени у јавном сектору. Иако 
смањиване, просечне плате запослених у држави, локалним самоуправама и јавним 
предузећима су и даље веће, а ове године су увећане и до пет одсто. 
Како за “Блиц” каже економиста Милан Кнежевић, мале су шансе да приватни сектор 
значајније повећа плате које према неким проценама, "пошто званичних података нема, 
износе око 45.000 динара". 
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- Држава је наложила да се подигне минимална цена рада за 16 одсто, односно са 121 на 130 
динара. То за приватнике значи повећање трошкова 16 одсто. У том смислу, плате и хоће бити 
веће - каже он. 
Међутим, како наводи, предузетници су ионако презадужени, под хипотекама и са дуговањима. 
- Због свега тога није реално очекивати повећање плате у приватном сектору - каже он. 
Председник Уније послодаваца Србије и члан Социјално-економског савета Небојша 
Атанацковић такође наводи да нема утисак да ће доћи до озбиљнијег повећања зарада у 
приватном сектору. 
- Оне хоће и у приватном и у јавном бити веће због повећања минималне цена рада, што је 
негде око 1.500 динара. Не бих искључио могућност да можда неке приватне фирме повећају 
плате, али то није општа појава - каже он. 
Како наводи, привредници нису добили своју сатисфакцију у смислу да им се смањи 
финансијско оптерећење и парафискални намети, цене комуналних услуга... 
- Последњих 20 година плате у приватном су мање него у јавном, и то је и сада тако - прича он. 
Према подацима Завода за статсистику, просечна нето зарада (без пореза и доприноса) 
исплаћена у децембру 2016. године је износила 53.456 динара (433 евра). У поређењу са истим 
месецом 2015., она је већа је за 2,2 одсто. Међутим, Завод не води статистику посебно за јавни а 
посебно за приватни сектор, а то не чини ни Национална служба за запошљавање. 
 
 

Ево КО ЋЕ да вас прати и тужи шефу што забушавате  
Извор:неwсциентист.цом / М.А.  
 
Компаније све чешће користе технологију за праћење запослених на радном месту, при чему 
вештачка интелигенција омогућава да се њихово понашање контролише до најситнијих 
детаља. Почните да забушавате, или урадите било шта што наговештава да не радите у 
интересу фирме и алгоритам ће о томе обавестити вашег шефа. 
Једна од компанија које нуде такве услуге је СтатусТодаy из Лондона. Стартап предузеће је 
однедавно укључено у програм за сајбер-безбедност који је покренула британска обавештајна 
служба ГЦХQ. СтатусТодаy је платформа вештачке интелигенције која се ослања на редован 
прилив метаподатака о запосленом - од докумената које отвара, преко тога колико им се често 
враћа, до тога када користи картицу за откључавање врата компаније. 
Вештачка интелигенција користи те метаподатке да би створила слику о томе како компаније, 
одређени сектори и сваки запослени понаособ обично функционишу и у реалном времену 
пријављује аномалије у понашању људи. Замисао је да се открије да ли неко ко излази из 
оквира уобичајеног понашања представља опасност за безбедност. “На основу свега тога 
добијамо отисак прста корисника, а ако приметимо одступања, дижемо узбуну”, каже Мирчеа 
Думитреску, технички директор компаније. 
Систем би, на пример, могао да упозори да запослени копира велики број докумената, које 
обично не гледа. Да ли то има везе с његовим послом, или можда краде поверљиве 
информације? Осим тога, може да ухвати запосленог у активности којом би нехотице могао да 
угрози безбедности - на пример, отвара атачмент заражен вирусом. “Ми не проверавамо да ли 
је рачунар заражен вирусом”, каже Думитреску. “Ми пратимо понашање људи.” 
Међутим, праћење и означавање одступања у понашању које може да угрози безбедност 
истовремено значи да су сви под надзором. 
- Имам утисак да само користе атмосферу око вештачке интелигенције да би бар донекле дали 
легитимност добрим, старим методама шпијунирања на радном месту - каже Хавијер Руиз 
Дијаз из организације за дигиталну кампању “Опен Ригхтс Гроуп” и додаје: 
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- Имате право на приватност и не би требало да очекују од вас да се те приватности одрекнете 
на послу. 
Неке компаније већ чувају метаподатке о запосленима за потребе ретроспективне анализе у 
случају проблема. Осигуравајућа компанија “Хисцоx” однедавно користи платформу 
СтатусТодаy и одмах је регистровала активност на налогу запосленог који је напустио 
компанију неколико месеци раније. 
Осим што упозорава на могуће угрожавање сајбер-безбедности, вештачка интелигенција може 
да послужи за контролу продуктивности запослених. Думитреску наводи пример контроверзне 
забране рада од куће у компанији “Yахоо” због смањења “брзине и квалитета” рада. 
- “Можемо дословно да измеримо у којој мери то одговара истини за сваког запосленог 
понаособ - објашњава он - Одлука о томе да ли ће им бити дозвољено да раде од куће може да 
се донесе на основу тих података. 
Др Фил Лег са са Универзитета Западне Енглеске уверен је да означавање неуобичајеног 
понашања на радном месту не може да доведе до откривања опасности по безбедност. 
- Уколико људи знају да су непрекидно под надзором, промениће понашање да би преварили 
систем”, каже он. Ако је одлучан у својој намери, незадовољни запослени могао би током 
годину дана да прикупи читаву збирку штетних фајлова, један по један, и да то нико не 
примети -каже он. 
 
 

Директна Банка купила Финдоместиц банку у Србији  
 
Директна Банка ад Крагујевац купила је 100 одсто власништва Финдоместиц банке АД Београд 
од Финдоместиц Банца СпА Италија, која је део глобалног банкарског система БНП Парибас. 
Ова трансакција је део планова за ширење пословања Директне Банке, чији је циљ да се 
позиционира као водећа банка за сервисирање малих и средњих предузе а и физичких лица у 
Србији. 
Куповина Финдоместиц банке у Србији  е обезбедити боље позиционирање Директне Банке на 
банкарском тржишту Србије, као и ширење и јачање њене продајне мреже, у циљу побољшања 
обима и квалитета производа и услуга које Директна Банка нуди својим клијентима. Банке, 
чије се спајање очекује у лето 2017. године под именом Директна Банка  е имати обједињену 
националну малопродајну мрежу од преко 45 експозитура, више од 350 запослених и имовину 
од приближно 200 милиона евра. 
 
 

МК група договорила куповину Алфа банке у Србији  
Извор:Бета 
 
Компанија МК група саопштила је данас да је са грчком Алфа банком договорила куповину 
Алфа банке у Србији. 
Банка ће бити преузета после добијања потребних одобрења овлашћених институција. 
"Очекиване предности ове трансакције се огледају у концентрацији и заједничком наступу на 
тржишту са банком која већ послује у оквиру система МК групе, АИК банком из Београда, која 
заузима шесто место на српском банкарском тржишту по уделу у нето билансној суми, у износу 
од 1,5 милијарди евра на крају 2016. године", наводи се у саопштењу је МК групе. 
МК група је у власништву Миодрага Костића и у њеном саставу је 35 фирми које послују у 
Србији и иностранству и запошљавају више од 8.000 људи. 
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Формирана радна група за побољшање пословне климе, на челу 
премијер Вучић  
Извор:Танјуг 
 
Савет страних инвеститора и Влада Србије формирали су Радну групу за спровођење препорука 
из "Беле књиге" Савета страних инвеститора, а председник групе је премијер Александар 
Вучић, саопштено је данас из тог савета. 
- Кључни циљ радне групе је да кроз спровођење препорука Беле књиге побољша 
конкурентност тржишта Србије и да на тај начин подстакне проширење постојећих и 
привлачење нових инвестиција, допринесе економском расту и смањењу незапослености - 
изјавила је председница Савета Јана Михајлова. 
Како је наведено, у Радној групи су, као председник, премијер Србије Александар Вучић, 
заменик председника - потпредседница Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Зорана Михајловић, потпредседник владе и министар трговине, туризма и 
телекомуникација Расим Љајић... 
У радној групи су и министар финансија Душан Вујовић, министар привреде Горан Кнежевић, 
министар државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић, министар пољопривреде и 
заштите животне средине Бранислав Недимовић и министар за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Александар Вулин, као и представници и чланови Савета. 
Михајлова је похвалила сарадњу са владом и изразила уверење да ће формирање и ефикасан 
рад Радне групе допринети повећању степена реализације препорука из Беле књиге од 
садашњих 35-45 одсто до 50 одсто на годишњем нивоу. 
Потпредседница владе Зорана Михајловић рекла је да је улазак у топ 10 земаља на Дуинг 
бизнис листи Светске банке које су спровеле највише реформи показао да се оне у Србији 
успешно спроводе. 
Она је као пример навела увођење електронске грађевинске дозволе, која се данас у просеку 
добија за шест дана. 
- Заједничким радом са представницима привреде, Србија је за две године напредовала за 
више од 40 места на Дуинг бизнис листи. Формирање радне групе за спровођење препорука из 
Беле књиге јесте начин да заједно радимо још ефикасније и да још брже унапређујемо услове 
пословања у Србији - рекла је Михајловићева. 
Радном групом ће председавати председник Владе Александар Вучић, потпредседница Владе 
Зорана Михајловић ће бити заменик председника, а чиниће је шест министара економског 
ресора, чланови Управног одбора Савета и извршна директорка Савета. 
 

 

 
 

“Србијагасу” дозвола да преузме “Тозу”  
Аутор:В. Н. 

 

Одлука Комисије за заштиту конкуренције о преузимању предузећа из Кикинде 
БЕОГРАД - Комисија за заштиту конкуренције Србије одобрила је “Србијагасу” преузимање 
предузећа “Тоза Марковић” из Кикинде, па сада “Србијагас” има већинске или стопостотне 
уделе у девет предузећа у Србији, а сувласник је у пет компанија. 
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“Србијагас” је по основу дуга за гас постао власник 65,9 одсто капитала предузећа “Тоза 
Марковић”, које се бави производњом црепа и керамичких плочица. 
По подацима Комисије за заштиту конкуренције, “Србијагас” са две милијарде кубних метара 
природног гаса годишње снабдева велике индустријске потрошаче и дистрибутере, повезане на 
транспортни и дистрибутивни гасоводни систем.  
 
 

Милионерима подвукли црту  
Аутор:Д. И. КРАСИЋ 

 

Сви који су лане имали зараду већу од 2.285.064 динара имају обавезу да пријаве годишњи 
порез на доходак. Рок богатима до 15. маја. Стопа 10 одсто зарађених 4,57 милиона 
ГРАЂАНИ који су лане зарадили више од 2.285.064 динара, морају до 15. маја да поднесу 
пореску пријаву за годишњи порез на доходак. На сваки динар изнад овог износа, мора да се 
плати годишњи порез. Стопа је 10 одсто, ако доходак не премашује 4,57 милиона динара, 
односно 15 одсто за износе изнад тога. 
Према подацима Републичког завода за статистику, просечна годишња зарада по запосленом у 
Србији, исплаћена током прошле године, била је 761.688 динара. Порез "на богате" како је већ 
одомаћени назив за намет који држава наплаћује једном годишње, морају да плате они који су 
лане зарадили више од троструког износа ове просечне зараде. Под дохотком се не 
подразумева само плата, већ и разни хонорари, приходи од издавања непокретности, приходи 
од ауторских права, индустријске својине... 
Ипак, ови обвезници имају права на одређене личне одбитке, који не могу да буду већи од 
половине дохотка за опорезивање. То су износи који се одбијају од дохотка за опорезивање: 40 
одсто просечне годишње зараде (304.675 динара) и 15 одсто просечне годишње зараде за 
издржаваног члана породице (114. 253 динара). 
Да ли у Србији има мање или више "богаташа" него лане, биће познато тек после лета, када 
Пореска управа обради пристигле пријаве и пошаље решења за наплату. У 2016. је годишњи 
порез на доходак пријавило тачно 19.887 грађана, и то највише са подручја Београда, чак 70 
одсто. 
- Подносиоци су у пореским пријавама најчешће исказали следећа занимања: дипломирани 
економиста, дипломирани правник, инжењер, доктор, директор, менаџер - саопштила је 
Пореска управа Србије. - Пријављени приходи за првих сто подносилаца пореских пријава са 
највећим исказаним приходима крећу се у распону од 30 до 250 милиона динара.  
СТРАНЦИ 
И СТРАНЦИ су обвезници овог годишњег пореза на доходак. Док наши држављани у пријаву 
пореза морају да укључе зараду коју су остварили у Србији и у свим другим државама, страни 
држављани пријављују само доходак остварен у Србији. 
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Финдоместик и Алфа постале српске банке  
Аутори:С. М. - Д. И. К. 

 

"Мк група" купила 100 одсто грчке Алфа банке у Србији, директна банка преузима 
Финдоместик. Број банака у нашој држави смањен на 30. Очекују се нова укрупњавања у овом 
сектору 
ВЛАСНИЧКА структура банака у Србији се знатно мења, а уједно се и смањује број ових 
финансијских институција. Данас је "МК група", у чијем саставу послује АИК банка, и званично 
потврдила да је купила 100 одсто удела у грчкој Алфа банци у Србији. То аутоматски број 
банака на домаћем тржишту смањује на укупно 30. 
- Компанија "МК група" је постигла договор са Алфа банком АЕ о куповини Алфа банке Србија, 
након добијања потребних одобрења овлашћених институција - саопштено је данас из "МК 
групе". - Очекиване предности ове трансакције се огледају у концентрацији и заједничком 
наступу на тржишту са банком која већ послује у оквиру система "МК групе", АИК банком 
Београд, која заузима шесто место на српском банкарском тржшту по уделу у нето билансној 
суми, у износу од 1,5 милијарди евра на крају 2016. године. 
Ова купопродајна трансакција потврђена је и у седишту Алфа банке у Атини. Без навођења 
продајне вредности, централа истиче да очекује да се реализација овог посла позитивно одрази 
на ликвидност грчке банке и на успешно спровођење њеног плана реструктурирања. 
О заинтересованости АИК банке за куповину Алфа банке "Новости" су писале током прошле 
године, када ни из једне институције нису желели да потврде могућност овакве трансакције. 
Говорило се о разним опцијама: да је АИК заинтересован само за пословни простор, док је 
обавезе и потраживања требало да поделе још две банке. Међутим, од такве могућности се 
дефинитивно одустало још у децембру. 
Незванично, Директна банка је заинтересована и за Војвођанску банку, која је у власништву 
грчке НБГ банке. Међутим, из Директне банке то демантују, док су у Војвођанској "Новостима" 
рекли да "први пут чују о томе". Овакав одговор био је очекиван, будући да се овакве врсте 
трансакција држе у тајности до последњег дана. 
У НБС "Новостима" је потврђено да је Директна банка добила сагласност за стицање директног 
власништва у Финдоместик банци.  
- Директна банка ад Крагујевац купила је 100 одсто власништва Финдоместик банке АД 
Београд од Финдоместик банке СпА Италија, која је део глобалног банкарског система БНП 
Парибас. Ова трансакција је део планова за ширење пословања Директне банке, чији је циљ да 
се позиционира као водећа банка за сервисирање малих и средњих предузећа и физичких лица 
у Србији - наглашава се у саопштењу Директне банке. 
СВЕ ВИШЕ НАШИХ 
ВЛАСНИЦИ крагујевачке Директне банке су бизнисмени Андреј Јовановић (55,17 одсто 
власништва) и Бојан Миловановић (44,76 одсто удела), који су је прошлог фебруара откупили 
од словеначке Нове кредитне банке Марибор. Реч је о некадашњој Креди банци из Крагујевца, 
коју су прво купили Словенци, па потом српски власници који ће сада своју банкарску мрежу 
проширити и преко експозитура преузете Финдоместик банке. И АИК банка се већ 
"проширила" кроз куповину удела у другој банци. Куповином Алфа банке појачава присуство 
над домаћем тржишту, куповином акција Горењске банке, АИК је практично почео да осваја и 
словеначко тржиште. 
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Вучић:Грчким инвеститорима нудимо пет одсто боље услове од 

других; Ципрас: Градићемо пругу од Солуна до Београда  
Извор:Бета 

 

Премијер Србије Александар Вучић позвао је привреднике из Грчке да улажу у Србију и 
понудио им пет одсто боље услове од услова које добијају у земљама региона 
Премијер Србије Александар Вучић позвао је данас привреднике из Грчке да улажу у Србију и 
понудио им пет одсто боље услове од услова које добијају у земљама региона. 
"Донесите нам понуду коју сте добили у Бугарској, Сарајеву, Македонији, свеједно где, и 
добићете најмање пет одсто боље услове, јер имамо различите подстицајне мере", рекао је 
Вучић на српско-грчком пословном форуму у Београду. 
Он је истакао да су инвестиције које су ове године стигле у Србију вредне две милијарде евра и 
да су највеће у региону - шест пута веће него у Босни и Херцеговини. 
Вучић је изразио веровање да ће и српски инвеститори који буду улагали у Грчку бити 
"оберучке дочекани". 
Вучић је указао на велике потенцијали две земље за сарадњу у области туризма и навео да 
податку према којем на једног туристу који из Србије оде у Хрватску одговара податак према 
којем 15-16 туриста из Србије оде у Грчку. 
Он је рекао да је Србија место одакле се доспева на тржиште ЕУ, Русије и других европских 
земаља са преко милијарду људи. 
"Српско тржиште чини јединственим чињеница да се царином од само један одсто може 
извозити роба на сва та тржишта", рекао је Вучић. 
Он је додао да је Србија стабилизовала јавне финансије и да ће према прогнози Међународног 
монетароног фонда ове године имати привредни раст од три одсто, али како је рекао, очекује 
да раст буде преко 3,5 одсто. 
"Србија плаћа све обавезе на време и јавни дуг је данас испод 70 одсто", рекао је Вучић на 
форуму пред привредницима из преко 400 фирми из Грчке. 
Грчка је међу 10 највећих инвеститора у Србији. Грчке фирме у Србији запошљавају 20.000 
људи. Улагања из те земље премашила су 2,2 милијарде евра, углавном у банкарству, туризму, 
инфраструктури, грађевинарству, телекомуникацијама и енергетици. 
Укупна робна размена наше земље с Грчком у 2015. години износила је 377,7 милиона долара. 
Наш извоз вредео је 134,9 милиона евра, увоз 242,7 милиона, а дефицит је био 107,8 милиона 
евра. 
Извоз је у 2015. години повећан за 7,5 одсто у односу на вредност извоза у 2014 и Србија је по 
вредности извоза у Грчку на 22. месту. У периоду јануар-септембар 2016. године Србија је 
извезла робу за 103,2 а увезла за 193,4 милиона евра. 
Грчка је у једном периоду пре кризе 2008. године била други инвеститор у Србији. Након 
почетка економске рецесије у Грчкој, бележи се повлачење дела капитала из Србије, а нова 
улагања су мала - 87,3 милиона евра у 2014. и 12,8 милиона евра у 2015. години. 
Грчке компаније су власници неолико највећих хотела у Србији - Хајата, Ексцелзиора, 
Метропол паласа, Хотела ин и Југославије. 
ЦИПРАС: ГРАДИЋЕМО ЖЕЛЕЗНИЧКИ КОРИДОР ОД СОЛУНА ДО БЕОГРАДА 
Премијер Грчке Алексис Ципрас рекао је данас да је с премијером Србије Александром 
Вучићем почео разговор о изградњи железничког коридора од Солуна до Београда. 
Ципрас је на српско-грчком пословном форуму у Београду казао да је договорено да се 
формира савет који ће се бавити сарадњом Србије и Грчке, а чије се прво заседање очекује на 
пролеће у Солуну. 
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"Верујем да економски, политички и верски односи могу бити темељ нове економске 
архитектуре на Балкану. Визија те архитектуре треба да допринесе бољем стандарду људи и да 
продуби привредну сарадњу", рекао је Ципрас. 
Додао је да Србија и Грчка деле заједничке вредности, оценивши да су те две земље тренутно 
главне карике економске сарадње на Балкану. 
"Верујем да су нам могућности веће од свега што смо до сада постигли", рекао је Ципрас и 
нагласио да постоји простор за већу сарадњу у енергетици, транспорту, грађевинарству, 
финансијском сектору и прерађивачкој индустрији. 
Министар привреде Србије Горан Кнежевић истакао је да Србија грчким привредницима осим 
подстицаја за инвестиције нуди и слободне зоне за пословање у којима се не плаћа царина на 
увезену опрему и репроматеријал. 
Он је додао да Србија у овом тренутку има 167 предузећа спремних за приватизацију, међу 
којима је 11 бања, Рударско-топионичарски басен "Бор", Лука "Нови Сад", Азотара и друге. 
"Србија је земља пуна прилика и могућности", рекао је Кнежевић. 
Председник Привредне коморе Марко Чадеж казао је од последњег грчко - српског форума од 
пре два месеца до данас склопљено 20 уговора између привредника две земље. 
Споразум о сарадњи у области меса и сухомеснатих производа данас су потписале српска 
фирма "Карнекс" и грчка компанија "Црета". 
 

 

Недимовић: Подршка младим пољопривредницима да би се смањила 

незапосленост  
Извор:НовостиОнлине  

 

Министар пољопривреде и заштите животне средине Бранислав Недимовић изјавио је данас у 
Сомбору да је један од циљева увођења нове мере подршке младим пољопривредним 
произвођачима и смањење незапослености у Србији 
БЕОГРАД - Министар пољопривреде и заштите животне средине Бранислав Недимовић 
изјавио је данас у Сомбору да је један од циљева увођења нове мере подршке младим 
пољопривредним произвођачима и смањење незапослености у Србији. 
"Када је реч о младим пољопривредним произвођачима то је једна од мера које Влада Србије 

намерава да спроведе у 2017. години. Обезбеђена су средства и у Републичком буџету и буџету 

АП Војводине", изјавио је Недимовић.  

Министар је објаснио да је циљ те мере да се максимално промовише пољопривредна 

производња у оним делатностима које имају добре перспективе, као што су воћарство, 

повртарство и говедарство, као и да се млади мотивишу да се баве пољопривредном 

производњом. 

"То ће бити једна врста грантова, 75 одсто средстава која ће се давати унапред како би се 

реализовала пољопривредна производња. Оно што тражимо од младих пољопривредника је да 

уђу у систем пензијско-инвалидског осигурања, тако да можемо да кажемо да они немају више 

статус незапослених лица", истакао је Недимовић. 

У наредним дана биће објављени и јавни позиви за набавку пољопривредне механизације, 

најавио је Недимовић који је данас посетио Сомбор, Апатин и Оџаке где је разговарао са 

представницима локалних самоуправа и пољопривредницима о проблемима са којима се 

суочавају. 

"Увели смо нову меру, а то је набавка трактора за воћарство, виноградарство и повртарство до 
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75 киловата снаге где ћемо враћати до 50 одсто средстава у односу на вредност те опреме", 

прецизирао је министар Недимовић. 

Он је додао да су у буџету за ову годину предвиђена средства и за набавку остале 

пољопривредне механизације, подсећајући да је аграрни буџет ове године за скоро 3,5 

милијарде динара већи него претходне године. 

"Све смо искористили да повећамо конкурентност пољопривредних произвођача тако што 

ћемо подстицати њихове инвестиције у опрему, објекте или прерађивачке капацитете ... све оно 

што може да направи нову додату вредност у пољопривреди", нагласио је Недимовић. 

Осврнувши се на ситуацију са давањем у закуп пољопривредног земљишта у Сомбору, 

Недимовић је истакао да је она сада далеко боља него раније.  

 

 

Кувари, аутомеханичари и фризери најтраженији  
Извор:Новости Онлине 

 

Анализа тржишта рада за 2016. годину, према подацима сајта Инфостуд, показује да су највише 
шанси за запослење у прошлој години имали кувари, аутомеханичари, фризери, дипломирани 
инжењери електротехнике и возачи 
Анализа тржишта рада за 2016. годину, према подацима сајта Инфостуд, показује да су највише 

шанси за запослење у прошлој години имали кувари, аутомеханичари, фризери, дипломирани 

инжењери електротехнике и возачи. 

Наравно, сем тога остаје видљив тренд за запошљавање у сектору информационих технологија 

(ИТ). Радна места из ИТ сфере на којима је понуда послова од била већа од интересовања 

кандидата су: ЈАВА Програмер, .НЕТ девелопер, ПХП програмер, иОС девелопер и Андроид 

девелопер. 

Иначе, највећи број огласа објављен је у областима трговина/продаја, ИТ, администрација, 

машинство и електротехника. 

Најчешће расписивани су огласи за радна места: продавац, комерцијалиста, административни 

радник, возач и телефонски оператер. 

Са друге стране, позиције на којима је било мање објављених огласа у односу на број 

конкурисања, односно на којима је током 2016. године било теже пронаћи посао су: 

пољопривредни техничар, туристички водич, контролор продаје и сарадник за унапређење 

продаје. 

Послодавци су током 2016. у 60% огласа тражили кандидате са средњом стручном спремом. Са 

друге стране више од половине кандидата имало је високу стручну спрему. 

Сваки трећи кандидат има 10 и више година радног искуства, док оних са од 1 до 3 године има 

23 одсто. Без икаквог радног искуства на слободна радна места конкурисало је скоро седам 

посто кандидата.  
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Никад боље у историји, али нису наше фирме 
Извор:Танјуг 

 
Београд -- Премијер Александар Вучић изјавио је да је покривеност увоза извозом у 2016. 
години износила 77,6 одсто, што је најбољи резултат у историји.  
Вучић је новинарима рекао да је тај резултет постигнут пре свега због немачких, аустријских и 
италијанских компанија које послују у Србији, а које су извозиле у своје земље.  
"Нису српски привредници били носилац тог извоза, већ стране фирме које су извозиле у своје 
земље", рекао је Вучић.  
Он је навео да је у 2015. години покривеност увоза извозом износила 73,5 одсто. 
 

 

 


