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Прекинут штрајк, од сутра редовне смене у Мањети Марелију 
Извор:Бета 
 
После споразума с послодавцем у вези с висином зарада у крагујевачком предузећу "Мањети 
Марели", данас је прекинут штрајк и од сутра у шест сати почиње рад по уобичајеном 
режиму у две смене, речено је Бети у Самосталном синдикату.  
Председник синдиката "Мањети Марелија" Александар Кораћ рекао је да је с послодавцем 
постигнут договор да плате у том предузећу које за Фијат производи бранике, буду на нивоу 
зарада у групи Фијат Крајслер аутобомили Србија у Крагујевцу. 
После стављања потписа на споразум о "поравнању" плата данас је донета Одлука о престанку 
штрајка који је започео 23. фебруара због тога што су плате радника у "Мањети Марелију" биле 
ниже од просечних у групи ФЦА у Крагујевцу. 
У штрајку је учествовало око 70 производних радника од укупно 100 запослених и током 
протеста се радило само у једној смени. 
 

 

 

 

 
Закон о узбуњивачима да буде одређенији 
Пише: Фонет 
 
Закон о заштити узбуњивача један је од бољих закона које Србија има, али су поједине одредбе 
контрадикторне, неразумљиве, па би у неким сегментима овај пропис требало да буде 
одређенији, оцењено је данас на округлом столу "Закон о заштити узбуњивача - норме и 
резултати примене". 
Програмски директор Транспарентност Србија Немања Ненадић рекао је да су посебно 
осетљиве ситуације када Закон о заштити узбуњивача "долази у додир са другим законима", 
посебно када је у питању Закон о тајности података. 
Он је рекао да је главно питање да ли ће особа која изнесе у јавност податак о некој незаконитој 
радњи, потенцијалној великој штети за државу и грађане, уживати заштиту ако је истовремено 
тај податак или документ означен неким степеном тајности. 
"Потенцијални узбуњивач се налази на врло клизавом терену. Може да обелодани податак и да 
тврди да је циљ означавања тајности био да се сакрије нека злоупотреба, али ако то учини 
излаже себе кривичној одговорности, а у неким случајевима не ужива заштиту на основу 
Закона о заштити узбуњивача", истакао је Ненадић. 
Ненадић је подсетио да је Закон о заштити узбуњивача усвојен у Скупштини Србије крајем 
2014.године, а почео је да се примењује у лето 2015.године. 
Он је рекао да је страх од последица главни разлог што грађани не пријављују корупцију и због 
тога је потребна ефикасна заштита узбуњивача. 
Ненадић је рекао да се грађани суочавају и са мањком поверења у то да ће случај бити решен, 
да ће систем функционисати и да ће њихово пријављивање имати користан ефекат. 
Он је рекао и да грађани не знају коме да се обрате и зато не пријављују корупцију. 
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У Транспарентности Србија наводе да је питање да ли се заштита пружа и када је информација 
коју доставља узбуњивач била од раније позната. 
Они указују на то да би заштита требало да буде свеобухватна, без обзира на то ко је узбуњивач, 
као и да би узбуњивачи требало да буду не само заштићени, већ и награђени. 
Судија Врховног касационог суда Снежана Андрејевић је оценила да је поступак "спољашњег 
узбуњивања", који је предвиђен Законом, проблематичан и да би требало да буде боље уређен. 
Она је рекла да грађани, да би знали како ће да заштите своја права као узбуњивачи, не могу да 
прођу обуку коју су прошле судије и зато би Закон о заштити узбуњивача, у неким сегментима, 
требало да буде одређенији. 
Андрејевић је рекла да не постоји ниједна држава на свету у којој је дозвољено обелодањивање 
јавности тајних података и навела да Закон о заштити узбуњивача не би требало да уређује 
тајност података, већ би та област требало свеобухватно да буде решена посебним законом. 
Вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић рекао је да законска решења нису 
довољно јасна. 
"Многе одредбе се могу тумачити и на један и на други начин, неке су контрадикторне, 
неразумљиве", рекао је Јанковић. 
 
 

 
Пад индустријске производње у односу на прошлу годину 
Пише: ФоНет 
 
Индустријска производња у Србији је у јануару ове године била 2,8 одсто већа него у истом 
месецу 2016.  
Међутим, у односу на прошлогодишњи просек индустријска производња је мања за 12,7 
процената, саопштио је Републички завод за статистику. 
Према десезонираним подацима, индустријска производња у јануару је у односу на децембар 
2016. умањена за 3,1 одсто, док је тај пад у прерађивачкој индустрији износио 2,5 процената. 
 
 

Радници Мањети Марелија изборили повишицу од 20 одсто 
Пише: З. Р. 
 
- Синдикат и пословодство фабрике Мањети Марели у којој се производе браници за модел 
"фијат 500Л" постигли су данас начелни договор о повећању зарада производним радницима у 
тој фирми, који су последњих шест дана провели у генералном штрајку.  
Како наш лист сазнаје, радници, који имају просечне бруто плате од 32.000 динара, убудуће ће 
имати за 20 одсто веће зараде. 
Због тога би штрајк у Марелију требало одмах да буде прекинут. Постизању договора 
допринело је сазнање да ће дугорочније смањење производње браника или чак тотална 
обустава најозбиљније угрозити рад у Фијату. Менаџмент Мањети Марелија је, наиме, у 
производњи, уместо радника, ангажовао шефове и службенике, који, ни уз помоћ групе 
радника који у Марелију раде посредством агенције АДЕКО, никако нису успевали да направе 
ни половину од 460 пари браника дневно, колико је потребно за неометану производњу 
"фијата 500Л". Фијатова фабрика би, сазнаје се, највероватније већ данас морала да укине 
другу смену да јуче није постигнут договор о прекиду штрајка у Марелију. 
Договорено повећање плата се, међутим, не односи и на запослене у још две Марелијеве 
фабрике у Крагујевцу, те ће просечна зарада у фирми Мањети Марели аутомотиве (производи 
ауспухе) и заједничком предузећу Марелија и Џонсон контрола за израду делова од пластике 
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за ентеријер аутомобила и даље бити на нивоу оних због којих су штрајковали радници у 
фабрици за производњу браника.  
 
 

 

 
 

Петрохемија ускоро без дугова 
Аутор: Ј. П.-С. 

 

Министар привреде Горан Кнежевић је делегацији Међународног монетарног фонда пренео да 
је његово министарство упутило влади предлог за приватизацију Метанолско-сирћетног 
комплекса (МСК) из Кикинде, ХИП „Азотаре” и ХИП „Петрохемије” из Панчева до 31. марта 
ове године. Кнежевић је рекао да постоје заинтересовани инвеститори за ова предузећа, те је 
изразио наду да ће се у овој години решити судбина ових предузећа. 
– Србија носи тај баласт прошлости сваки дан са собом – рекао је он и навео да би решавање 
питања ових предузећа умногоме растеретило и фискални систем државе, али и допринело 
већем усмеравању капацитета развојним активностима Србије. 
Како незванично сазнајемо, влада се договорила с НИС-ом о начину враћања старог дуга овој 
нафтној компанији, па се очекује да после 1. јуна ове године „Петрохемија” више нема дугове 
према НИС-у. 
Извор упућен у целу проблематику каже да је планирано да се 105 милиона евра дуга НИС-у 
исплати закључно с 2019. годином, а да се до 1. јуна повеће учешће НИС-а у „Петрохемији” у 
распону од 22 до 34 одсто. 
То је начин да држава очисти старе дугове ове фирме која сада успешно послује и која има 
текући плус у пословању од око 60 милиона евра, што је незапамћено у последњих 20 и више 
година . 
Све и да се не нађе стратешки партнер за „Петрохемију”, а заинтересованих има, овај комплекс 
би могао да настави успешно да ради, јер је договорена и цена по којој ће им се испоручивати 
сировина за производњу. 
Овај изор каже да је НИС показао добру вољу да помогне држави у решавању ових проблема, а 
помоћ ће им пружити и када је реч о МСК где ова нафтна компанија има свега три одсто удела. 
Модел помоћи МСК биће по узору на „Петрохемију”. 
 
 

Вучић: Плате и пензије биће повећане у овој години 
Извор:Политика/Танјуг 

 

У прва два месеца Србија ће имати суфицит од 40 милиона евра, уместо предвиђеног дефицита 

од 240 милиона евра 

Плате у јавном сектору и пензије бити повећане у овој години, најавио је премијер Александар 
Вучић, наводећи да су јавне финансије у добром стању, што показује и чињеница да ће у прва 
два месеца Србија имати суфицит од 40 милиона евра, уместо предвиђеног дефицита од 240 
милиона евра. 

http://www.politika.rs/
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Вучић је на конференцији за новинаре рекао да ће плате у јавном сектору бити увећане ове 
године, чак и за административне раднике, јер има довољно простора. 
Како сам ја крив што су опљачкали раднике пре 12 година 

Премијер Александар Вучић изјавио је данас да влада настоји да обезбеди раст и напредак 

економије и стандард грађана, али и да помогне онима који су опљачкани пре више од 

деценије.Он се осврнуо на случај радника предузећа у Нишу упропашћених пре више од 

деценије.„Неко их је опљачкао пре 10 и 12 година, ништа им нико у међувремену није дао и 

помогао, а данас кажу да им ништа не дајемо, ми који измишљамо начине да им сад 

помогнемо”, рекао је премијер.„Дођу медији, па кажу да не дајемо - ја, који дајем, а нисам ни 

крив, ни дужан због њихове ситуације”, рекао је Вучић и додао да то види као знак да смо као 

друштво у озбиљном проблему, јер проблеме не сагледавамо на прави начин. 

„Исто ће бити и кад је реч о пензионерима, учитељима, здравственим радницима, имаће већа 
примања него што су икада имали. Кад имате раст, то је могуће, али нама је потребан раст већи 
од четири одсто, зато сви томе морамо да се посветимо”, рекао је Вучић. 
Он је, међутим, истакао да Србија мора да ојача приватни сектор у којем ради само 1,4 милиона 
људи, а који, навео је, издржава јавни сектор. 
„За нас је од кључног значаја да ојачамо приватни сектор и то је била кључна тема разговора с 
ММФ. Они немају примедбе на стање јавних финансија”, истакао је Вучић. 
Вучић је рекао и да су носиоци раста веће инвестиције, већи извоз и већа потрошња, наводећи 
да је Србија све боља кад је реч о извозу и инвестицијама, али да је потребна боља потрошња. 
Он је навео да је у прва два месеца било предвиђено да дефицит у државној каси буде 27 
милијарди динара, а да ће Србија имати суфицит од пет или шест милијарди на крају овог 
месеца. 
„Уместо минуса од 240 милиона евра, имаћемо суфицит од 40 милиона евра. То су огромне 
разлике, то показује колико држава иде добро”, рекао је Вучић. 
Он је подвукао да, међутим, расходи нису довољно добри, јер издвајања за капиталне 
инвестиције нису довољна, што говори да нисмо у стању да потрошимо новац како би требало. 
„Ми смо у стању да трошимо новац на 'дајте нам на примања', а не да креирамо новац за 
будућност”, рекао је он. 
Премијер је рекао и да ове године неће ићи на Копаоник Бизнис форум, на којем ће 
учествовати представници ММФ, јер ће, каже, отварати фабрике и бити са радницима. 
Додаје, међутим, да је добро што ће тамо бити неко из ММФ јер ће у том случају „бити мање 
демагогије, популизма и надам се мање неистина”. 
„Добро је да сви у Србији научимо шта је могуће, да не живимо од испразних обећања и 
бесмислених тврдњи, већ од тешког рада”, рекао је Вучић.   
Вучић и Буфије: Србија на добром економском путу 
Председник владе Александар Вучић и премијер немачке савезне покрајине Хесен Фолкер 
Буфије сагласили су се данас да је Србија на добром економском путу, као и да је потребно 
очувати политичку и правну стабилност, те додатно поправити пословни амбијент. 
Вучић је на заједничкој конференцији са премијером немачке покрајине рекао да Хесен има 
осам пута већи БДП него Србија, иако је по броју становника нешто мањи, те да је, са још три 
немачке покрајине, најзначајнији део Немачке за Србију, јер ту извозимо 75 одсто укупне робе. 
Премијер је рекао да компаније из Хесена запошљавају осам хиљада радника у Србији, од 
Штаде, која је највећи инвеститор, до Норма групе и Континентала. 
„То је за нас од великог значаја и желимо да унапређујемо ту сарадњу”, рекао је Вучић и 
захвалио Буфијеу на подршци. 
Премијер је рекао и да је Буфијеа упознао са економским параметрима који су бољи него што је 
раније био случај. 
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„Сагласили смо се да је Србија на добром економском путу, али да је потребно још много тога 
да променимо, да одржимо политичку стабилност и да осигурамо правну сигурност и 
поправљамо пословни амбијент”, рекао је Вучић. 
Премијер је рекао да ће Србија учинити све како би поправила економску ситуацију, али и 
унапредила политичку стабилност, што ће створити услове да дође још више компанија из 
Хесена. 
Како је објаснио, у односу на 2010, када је трговинска размена са том немачком покрајином 
била 143 милиона евра, у 2016. она је била више него дупло већа - 314,6 милиона евра. 
Вучић је рекао да је веома поносан што смо привукли немачке компаније које свој производ 
извозе у Немачко, јер је то довело до тога да постоји суфицит у трговинској размени са 
Хесеном. 
Он је додао и да је извоз Србије у Хесен већи од извоза Хрватске, Црне Горе, БиХ и Албаније 
заједно. 
Вучић је навео и да је премијера Хесена упознао са идејом, како је рекао, од кључног значаја, а 
то је истинска царинска унија земаља западног Балкана и стварање већег тржишта које би се 
интегрисало у веће - тржиште ЕУ. 
Премијер је навео и да смо од Буфијеа добили подршку и за наше европске интеграције и 
подстито да смо отворили јуче два нова поглавља у преговорима са ЕУ и истовремено се 
захвалио немачкој канцеларки Ангели Меркел на свему што је чинила и чини да помогне 
напорима Србије у том процесу, али и подршци за све будуће пројекте и ономе што можемо 
заједнички да радимо. 
Према његовим речима, Буфије је искрени пријатељ Србије, зна делом и наш језик јер му је 
мајка из Пазове, те да је премијер Хесена разговарао са подунавским Швабама јуче. 
У том смислу Вучић је најавио и да ће и он разговарати више са њима посебно како би се 
успоставила боља сарадња и у контексту Дунавске стратегије, али и Новог Сада као будуће 
културне престонице Европе и најавио нова велика улагања у Војводину. 
Навео је и да ће у својим последњим недељама као премијер да ради да обезбеди што већи 
долазак привредника из Хесена и уопште страних инвеститора као и што више посетилаца из 
те Немачке покрајине дође у Србију.   
Буфије: Србија кључна држава региона 
Премијер немачке покрајине Хесен Фолкер Буфије истакао је данас да је ситуација у ЕУ тешка, 
да се светска политика мења, због чега је важно да Европа буде јединствена што није могуће 
постићи без стабилизације региона западног Балкана, у чему Србија има централну улогу. 
Он је, након разговора са премијером Србије Александром Вучићем, на заједничком 
конференцији за штампу, казао да је ЕУ непотпуна без земаља региона. 
Такође је рекао да је допутовао са делегацијом покрајине Хесен, у којој су председник 
покрајинске скупштине, као и представници странака, што показује колико је велико 
интересовање које у том делу Немачке влада за Србију. 
„Ми смо овде пре свега јер је Србија кључна држава за регион западног Балкана и зато желимо 
да вас охрабримо, владу и грађане, да наставите реформски процес, а тамо где можемо да 
помогнемо помоћи ћемо. Нисмо овде да делимо лекције већ да пружимо конкретну подршку у 
циљу заједничке будућности”, поручио је он. 
Буфије је истакао да је делегација у Србији како би даље продубила односе. 
„Са великим интересовањем пратимо реформе које се спроводе и то подржавамо. Премијер 
Вучић је указао да је из његове перспективе развој за бољу будућност не само за Србију, већ и 
свих земаља региона, у ЕУ, у чему се слажемо. Чињеница да су јуче отворена два нова 
поглавља, показује да и у Унији признају реформске успехе“; објаснио је он. 
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Указао је на снажну економску повезаност Хесена са Србијом, коју жели, како је додао, да 
продуби, и уједно скрене пажњу на Србију на предузетнике у Хесену како би се повећало 
интересовање. 
Буфије је казао да очекује даље интензивирање економске сарадње, али и сарадње у другим 
областима као што је дуално образовање и високо школство. 
Навео је да парламент Хесена има партнерство са скупштином Војводине, те да ће Хесен 
посебно да се ангажује око Новог Сада, културне престонице 2021. 
Буфије је, констатујући да постоје заједнички интереси, казао да жели да се иде корак даље. 
„Економска размена Србије и Хесена је већа него што има Србија са свим земљама региона. То 
показује колико је велики значај сарадње и зато верујемо да ако Србија настави реформски 
процес, на шта охрабрујемо, да ће грађани осетити да се иде напред и да ће имати добру 
будућност“; казао је он. 
Уз похвалу реформском процесу он је додао да су већ видљиви резултати и да је неопходно да 
се све више људи осамостали и отвара фирме. 
„Не треба да чекају на државу да све регулише, већ ризикују и отворе фирме. У Франкфурту 
постоји Банк за развој, у чијем сам управном одговору, а која има програм за Србију, нудећи 
повољне кредите онима који желе да се осамостале. Сада је важно да се у Србији укаже на ту 
могућност, јер то може охрабрити младе да се осамостале и тако стварају нова радна места”, 
нагласио је он. 
Подсетио је да су Немачка, а и покрајина Хесен земља малих и средњих предузећа, и да велики 
концерни нису стуб тамошње економије. 
Буфије је пренео да је разговарано и о ситуацији у последње две деценије, али и о тешким 
односима Србије са неким суседима, при чему је навео да је посебан изазов Косово, те и 
изразио забринутост око БиХ. 
„Сагласни смо да се проблеми не смеју прећутати, већ се мора наћи заједничка будућност иако 
је то тешко”, нагласио је он. 
Буфије се захвалио премијеру на одлуци да призна наслеђе Подунавских Шваба. 
С тим у вези је казао да је као дете по први пут дошао у Србију 1963., и да се од тада много 
променило, те да је требало пуно година да се ствари доведу у реду, додајући да је понекад 
потребно за то и пар генерација. 
 
 

 
 

НАЈВЕЋЕ ПЛАТЕ У СРБИЈИ: Рудари дигли просек у Сјеници  
Аутори:М. Н. - С. Б. 

 

Податак да је највећа плата у Србији исплаћена у општини на Пештерској висоравни запањио 
њене житеље. Како "Новости" сазнају, запослени у руднику "Штаваљ" прошлог месеца добили 
накнаде за сменски рад 
СЈЕНИЦА већ данима нагађа ко је "назидао" јануарски просек плата у овој општини. Крај 
познат по најнижим температурама у земљи овог пута је у жижу доспео после саопштења 
Републичког завода за статистику да су његови житељи у просеку зарадили чак 78.467 динара, 
што је двоструко више од плате у децембру. Како "Новости" сазнају, исплатне листе су 
"продужили" рудари, којима је Министарство енергетике коначно исплатило накнаде за 
сменски рад. 
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Рудник угља "Штаваљ" припада "Ресавици" и у њему ради око 500 рудара. Од 2007. до 2015. 
године нису им исплаћиване накнаде за сменски рад, па су они, као и већина осталих радника 
"Ресавице", тужили фирму. Средства су најзад легла у јануару, а била су довољна да "помуте" 
рачун статистике у месту са око 26.000 становника. 
Истрага о томе ко је "одговоран" за рекордне зараде у Сјеници није била лака. Чаршија је 
"типовала" на комуналце, верујући да су зарадили бонусе чистећи снег. 
- Није до нас. Зараде су нормално исплаћене - каже, за "Новости", Адман Гурдаш, директор 
ЈКП "Врело". - Није било потребе за прековременим радом. Биле су уобичајне осмочасовне 
смене. А да је просек стварно толики не би млади одлазили из овог места. 
"Сумњиви" су били и текстилци, који упошљавају велики број радника, али се испоставило да у 
овој бранши није било непредвиђених исплата. 
- Ја не знам да неко прима толику плату - уверавао нас је Шевћек Чоловић, власник хотела 
"Лане". - Искрено мислим да је у питању грешка. Овде нико не зарађује више од 30.000 до 
40.000 динара. Можда функционери добијају нешто више. Сјеница је мало место, ево баш 
причамо о том податку. Али не можемо да претпоставимо о коме је реч. 
У званичном саопштењу Завода за статиску стоји да је пад зарада, пошто је то случај у већини 
градова и општина, резултат пре свега динамике исплата. Послодавци традиционално, уочи 
празника, исплате и део зарада који би стигао тек наредног месеца. У Сјеници је, међутим, 
случај био супротан. 
- Статистика прати текуће исплате у том месецу, тако да оне могу да садрже и неки заостатак, 
односно неку закаснелу исплату - објашњава економиста Иван Николић. - Ускоро ће Завод за 
статистику зарада радити на другачији начин. Моћи ће од Пореске управе да преузме 
електронску базу уплаћених доприноса и на основу тога да израчуна просечне зараде. Сада се 
део података прикупља и анкетом. Пре свега међу предузетницима, али и у одређеном броју 
привредних друштава. Децембар и јануар иначе нису добри месеци да би се пратио тренд. У 
децембру се исплаћују бонуси, награде, а у јануару је мање уплата.  
СПАЛИ НА ТРЕЋИНУ 
ИЗНАД децембарског просека у јануару су били и запослени у Севојну. Тамо је плата достигла 
близу 67.000 динара, што је 32 одсто више него у претходном месецу. 
Далеко мање од децембра, међутим, у јануару су примили у Оџацима - свега 19.000 динара, или 
трећину претходне плате. Слично је у Бабушници - 19.771 динар или 35 одсто децембарске 
плате. Половину децембарског просека достигли су запослени у Ковину, док је то мало 
недостајало радницима у Петроварадину. 
 

 

Ђорђевић: Нова запошљавања, све фабрике наменске послују 

позитивно,могућ страни капитал  
Извор:Танјуг 

 

Све фабрике наменске индустрије послују позитивно, измирују редовно обавезе према држави. 
Нови Закон о производњи наоружања и војне опреме омогући ће страном капиталу да уђе у 
нашу наменску индустрију, изјавио је министар Зоран Ђорђевић 
Све фабрике наменске индустрије данас послују позитивно, измирују редовно обавезе према 
држави, а нови Закон о производњи наоружања и војне опреме омогући ће страном капиталу 
да уђе у нашу наменску индустрију, изјавио је данас министар одбране Зоран Ђорђевић. 
"Наравно, гледаћемо то да заштитимо, они неће моћи да буду већински власници, моћи ће да 
буду власници до 49 одсто, а доста страних инвеститора већ желе преговоре са нама и постоји 
интересовање и компанија из Кине, САД, Италије, и других земаља, да дођу у Србију и 
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отворимо и заједничке компаније и да уђу у власничку структуру неких компанија наменске", 
рекао је Ђорђевић на конференцији за новинаре. 
Наводећи да је на Савету за економски развој Србије закључено да је један од битних сегмената 
за развој економије у Србији развој наменске индустрије, Ђорђевић је истакао да у наредном 
периоду очекује повећање запослености у наменској индустрији, односно 804 нова радна места 
у 2017. 
"2016. смо завршили са 483 милиона долара извоза, примера ради 2012. извоз је био 153 
милиона. Извоз расте из године у годину и надамо се да ће 2017. по реалним оквирима бити 
око 510 милиона долара, а очекујемо да, ако остваримо сва улагања која желимо, он буде и 20 
одсто већи", рекао је министар одбране. 
Вд помоћника министра одбране за материјалне ресурсе Ненад Милорадовић осврнуо се на 
Сајам наоружња и војне опреме Идекс 2017. у Абу Дабију, на коме је српска наменска 
потписала вредне уговоре. 
"Потписан је уговор од око 21 милиона долара за артиљеријске ракете, започети су преговори 
ради закључивања нових уговора за испоруку производа ОИС у вредности од око 100 милиона 
долара, примљен је позив за испоруку хаубице 155мм НОРА ради испитивања у пустињским 
условима, започети су преговори за трансфер технологије Трајала за производњу 
пиротехничких елемената и неубојних средстава", рекао је Милорадовић. 
Такође, наводи он, поред постојећих пројеката заједничког развоја, прелиминарно су одобрена 
и три нова пројекта. 
На том Сајму евидентирано је учешће 64 делегација и око 1.235 фирми произвођача наоружања 
и војне опреме из 57 земаља, а поред Југоимпорта СДПР, били су присутни и ХК Крушик, ППТ 
Наменска, Застава, Слобода, Сензори Инфиз, Трајал, ЕДеПро. 
Милорадовић истиче да су на сајму премијерно приказани нови пројекти Југоимпорта и ОИС, 
попут новог возила 4x4 "Милош", беспилотног хеликоптера "Стршљен", ракете "Шумадија", 
возила "Лазар 3". 
ЂОРЂЕВИЋ НАЈАВИО ЗАПОШЉАВАЊЕ У НАМЕНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ 
Минстар одбране Зоран Ђорђевић изјавио је данас да све фабрике наменске индустрије послују 
позитивно и најавио запошљавање 804 радника у тој индустији ове године. 
"У наредном периоду очекујемо повећање запослености у нашој наменској индустрији. Наш 
план је за 2017. години 804 радна места у наменској индустрији Србије", рекао је Ђорђевић. 
Ђорђевић је на конференији за новинаре у Дому Војске најавио и конверзију дугова наменске 
индустрије. 
"Битан сегмент који ће нама да се деси врло брзо јесте закључак владе и конверзија дугова 
наше наменске индустрије, који ће наредних година да доведе на нулто стање нашу наменску 
индустрију", рекао је Ђорђевић. 
 

 

За МСК траже ''продавца''  
Аутор:М. Л. Ј. 

 
Расписан јавни позив за приватизационог саветника који ће продати кикиндски комплекс. За 
куповину фирме заинтересоване једна европска и једна азијска компанија 
КИКИНДСКИ комплекс тражи саветника за продају. Влада Србије расписала је јавни позив за 
приватизационог саветника за Метанолско-сирћетни комбинат "Кикинда", а заинтересовани 
понуђачи могу да се пријаве најкасније до 10. марта. Отварање понуда извршиће се три дана 
касније. Како "Новости" сазнају, до сада су у фабрику стигла два писма заинтересованости, и то 
од једне европске и једне азијске компаније. 
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Јавним позивом је предвиђено да приватизациони саветник потпише уговор на шест месеци. 
Његов посао биће да Влади Србије предложи модел за приватизацију или докапитализацију 
овог предузећа. 
У синдикату фабрике кажу да 500 радника обавља посао без већих проблема, а да са 
евентуалним партнерима преговара њихов власник - "Србијагас". 
- Ми смо акционарско друштво, али због великих другова за гас протеклих деценија 
"Србијагас" нас је преузео - каже Иштван Јозеф, председник сидниката МСК. - Од октобра 
прошле године састаје се радна група која се бави судбином фабрике, а воде је представници 
Министарства привреде. 
Метанолско-сирћетни комбинат "Кикинда" поново је почео да ради пре скоро годину и по, 
после паузе од четири године. Катанац са фабрике управо је и скинут са идејом да се "намаме" 
инвеститори, јер финансијски показатељи рада нису најбољи. Комбинат константно ради са 
губицима, па су расходи претпрошле године били чак пет пута већи од прихода. Ново 
поскупљење вредности нафте и долара на светском тржишту, а самим тим и повећање цене 
гаса, који је основна сировина комплекса, могу само додатно да отерају "у минус" ову 
кикиндску фабрику. 
Министар привреде Горан Кнежевић састао се данас с представницима ММФ које је предводио 
шеф мисије за Србију Џејмс Руф. Кнежевић је госта обавестио о томе да се до 31. марта планира 
покретање поступка приватизације заједно са МСК Кикинда и за ХИП "Азотара" и ХИП 
"Петрохемија" Панчево. Потврдио је да за ова предузећа постоје заинтересовани инвеститори и 
да се очекује да се процес промене власништва заврши до краја 2017. године. То би, како је 
рекао Кнежевић, било решење ових проблема које би растеретило фискални систем Србије.  
 
 

 

Индустријска производња у Србији у јануару већа 2,8 одсто  
Извор:Бета 

 

Индустријска производња у Србији у јануару ове године већа је 2,8 одсто у односу на исти 
месец 2016. године, а у односу на прошлогодишњи просек пала је за 12,7 одсто 
БЕОГРАД - Индустријска производња у Србији у јануару ове године већа је 2,8 одсто у односу 

на исти месец 2016. године, а у односу на прошлогодишњи просек пала је за 12,7 одсто, 

саопштио је данас Републички завод за статистику. 

Прерађивачка индустрија је била већа 8,2 одсто него у јануару 2016. године, док је у рударству 

производња пала 4,4 одсто. 

Пад производње од седам одсто забележен је у сектору снабдевање електричном енергијом, 

гасом, паром и климатизација. 

Обим индустријска производња у јануару у односу на годину дана раније већи је у 16 области 

чије је учешће у структури индустријске производње 54 одсто, док је пад био у 13 области. 
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Незапосленост на крају прошле године 13,8 одсто  
Извор:Бета 

 

Према резултатима Анкете о радној снази, у четвртом кварталу 2016. године запосленост је 
смањена за 82.600, а незапосленост за 40.300 у односу на претходни квартал 
БЕОГРАД - Стопа незапослености у Србији је на крају прошле године износила је 13,8 одсто, 

саопштио је данас Републички завод за статистику. 

Према резултатима Анкете о радној снази, у четвртом кварталу 2016. године запосленост је 

смањена за 82.600, а незапосленост за 40.300 у односу на претходни квартал. 

На смањење укупне запослености је утицало смањење неформалне запослености за 106.700, 

првенствено у пољопривреди, услед смањеног обима сезонских радова у посматраном периоду 

године, док се формална запосленост повећала за 24.200, нарочито у прерађивачкој 

индустрији. 

Како се наводи, број формално запослених је достигао 2.160.700, док број неформално 

запослених износи 570.700, од којих је две трећине ангажовано у пољопривреди. 

Анкетом је било обухваћено око 15.037 домаћинстава, од чега је анкетирано 12.068 

домаћинстава, тј. 29.205 лица старости 15 и више година. 

 

 

Вучић: Повећаћемо плате и пензије ове године  
Аутор:Е. Е. Р. 

 

Премијер Александар Вучић после сусрета са колегом Фолкером Буфијеом из немачке 
покрајине Хесен: У фебруару суфицит у буџету шест милијарди динара, а планиран дефицит од 
27 милијарди 
ПОВЕЋАЋЕМО примања пензионерима, здравственим и просветним радницима, свим 
запосленима у јавном сектору - рекао је премијер Александар Вучић, новинарима у Влади 
Србије, после састанка са премијером немачке савезне покрајине Хесен Фолкером Буфијеом: 
Вучић је нагласио да ће повишице бити исплаћене захваљујући бољем стању у буџету.  
- На крају фебруара буџет Србије је у суфициту од пет до шест милијарди динара, иако је био 
планиран дефицит од 27 милијарди динара - рекао је Вучић. - Од кључног је значаја да се у 
Србији ојача приватни сектор, у којем ради само 1,4 милиона људи, а који издржава цео јавни 
сектор и пензионере. Љут сам када видим да сви од државе траже - само дај, дај, дај, уместо да 
се држава меша што мање, уместо да причамо о томе како да развијамо приватни сектор, о 
чему нико у Србији неће да прича. 
Претходно се са Буфијеом сложио да је Србија на добром економском путу, али је потребно још 
много тога да се промени да би се унапредио пословни амбијент. 
Вучић је рекао да је покрајина Хесен све значајнија за Србију, која у немачке покрајине - Баден-
Виртенберг, Баварску, Северну Рајну - Вестфалију извози 75 одсто робе укупног извоза у 
Немачку. 
- Наш извоз у Хесен је већи од извоза Хрватске, БиХ, Црне Горе, Македоније и Албаније 
заједно. То показује колико су Висбаден и Франкфурт за нас значајни. - рекао је Вучић. 
Компаније из Хесена запошљавају 8.000 људи у Србији. 
Он је истакао да ова немачка покрајина има осам пута већи бруто друштвени производ од 
Србије. Како је нагласио, Србија има суфицит трговинске размене са покрајином Хесен, 
захваљујући немачким компанијама које раде у нашој земљи. 
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МАЊЕ БИРОКРАТИЈЕ, ВИШЕ УЛАГАЊА 
АКО Србија буде политички стабилна, то ће се регистровати и у Немачкој и порашће 
инвестиције. Улагања су могућа када је пословна клима повољна. То значи да је мање 
бирократије и да има квалификоване радне снаге, истакао је Фолкер Буфије, премијер немачке 
покрајине Хесен, обилазећи вршачки "Хемофарм", који је већ деценију члан немачке "Штада 
групе". Седиште ове компаније је управо у Хесену. 
- Предност пословања у Србији су ниски трошкови - истакао је Буфије. - Ако Србија надокнади 
20 изгубљених година, стићи ће и нове инвестиције. На добром сте путу. "Хемофарм" је добар 
пример. Није свуда таква ситуација, али је много пројеката који иду у том правцу. Наш циљ је 
да у Србију доведемо што више инвеститора. 
У "Хемофарму" тренутно ради 3.000 људи. Држи 11,7 одсто вредносног удела на 
фармацеутском тржишту Србије, а извози у 38 земаља. 
- "Хемофарм" одрживо улаже у Србију - рекао је Роналд Зелигер, директор "Хемофарма" и 
председник "Штаде" за југоисточну Европу. - Током 2016. смо уложили више од 40 милиона 
евра у Србију и регион. Наставићемо са улагањима. (С. Б.) 
 

 

 

 
 
 

Паорима 2.000 динара по хектару 
Аутор:Љ. М. 
 
Од 1.марта се предају захтеви за остваривање права на основне подстицаје у биљној 
производњи у 2017. години. Захтев се предаје једном годишње, Министраству финансија, 
односно његовој Управи за трезор. Рок за предају је 30. април ове године. Подстицаји за биљну 
производњу износе 2.000 динара по хектару. По једном газдинству се може добити субвенција 
за највише 20 хектара. 
Уредбом Владе Србије о расподели подстицаја у пољопривреди у 2016. субвенције за ратарску 
производњу смањене су на 4.000 динара по хектару, и то 2.000 као основни подстицај за биљну 
производњу и 2.000 за регрес за ђубриво. 
Нови правилник о регресу за ђубриво, објављен недавно у „Службеном гласнику”, прописује да 
правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног 
пољопривредног газдинстава има право на коришћење тог подстицаја ако су рачуни издати у 
периоду од 1. октобра претходне године до 30. септембра текуће. 
Одобрава се регрес од десет динара по килограму купљеног ђубрива, а највише 2.000 динара по 
хектару. Захтев за остваривање права на регрес за ђубриво подноси се једанпут годишње, у два 
примерка, Министарству финансија – Управи за трезор, од 3. маја до 30. септембра текуће 
године. 
Како се наводи у правилнику, уз захтев се подноси оригинал фискалног исечка издат у складу 
са законом којим се уређују фискалне касе. Ако се из фискалног исечка не могу утврдити сви 
подаци неопходни за остваривање права на регрес за ђубриво, уз фискални исечак подноси се и 
оригинални рачун. 
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Стопа незапослености пала на 13 одсто у четвртом кварталу 
Извор:Танјуг 
 
Стопа незапослености у Србији за становништво старости 15 и више година пала је у четвртом 
кварталу 2016. године за 4,7 процентних поена на годишњем нивоу, на 13 одсто, према 
данашњим подацима Рпубличког завода за статистику.На кварталном нивоу стопа 
незапослености је смањена за 0,8 процентних поена.Код мушког становништва та стопа је 
износила у посматраном тромесечју 13 процената, а код женског 13,1 одсто. Ова стопа је у 
четвртом тромесечју била највећа у Региону Јужне и Источне Србије, 13,7 одсто, а најнижа је у 
Војводини, 11,9 одсто. 
Према резултатима Анкете о радној снази, у четвртом кварталу 2016. стопа запослености је 
износила 45,5 одсто, што је за 1,3 процентна поена мање него у претходном тромесечју. 
Међутим, у поређењу са истим кварталом 2015. године, стопа запослености је порасла за 2,8 
процентних поена (са 42,7 одсто). 
На смањење укупне запослености у односу на претходно тромесечје утицао је пад неформалне 
запослености за 106.700 особа, првенствено у пољопривреди, услед смањеног обима сезонских 
радова у посматраном периоду године, док се формална запосленост повећала за 24.200 људи, 
нарочито у прерађивачкој индустрији, наводи се у саопштењу. 
Оцењени број формално запослених је достигао 2.160.700 људи, док број неформално 
запослених лица износи 570.700, од којих је 374.900 ангажовано у пољопривреди. 
Позитиван тренд повећања запослености и смањења одразио се и на младе старости од 15 до 24 
године. Смањење стопе незапослености код ове популације за 13,8 процентних поена у односу 
на исти период 2015. није само резултат пада броја незапослених, већ и негативног 
демографског тренда и, последично, све мањег обима популације узраста од 15 до 24 године, 
прецизирају из Републичког завода за статистику. 
Удео младих између 15 и 24 године старости који нити раде нити су у било каквом систему 
образовања такође је смањен у односу на последњи квартал 2015, и износи 16,5 процената. Код 
популације од 15 до 29 година старости тај удео износи 21,4 одсто, што значи да више од петине 
младих тог узраста представља неискоришћени ресурс, и са аспекта рада и са аспекта 
образовања. 
Индустријска производња у јануару већа 2,8% него 2016. 
Индустријска производња у Србији порасла је у јануару за 2,8 одсто у односу на исти месец 
2016. године, а у односу на просек у прошлој години пала је за 12,7 одсто, саопштио је 
Републички завод за статистику. 
Према десезонираним подацима, индустријска производња у јануару је на месечном нивоу 
пала за 3,1 одсто, а прерађивачка за 2,5 процената. У односу на просек 2016. године, индустрија 
је пала за 1,9 процената, а прерађивачка за 0,4 одсто. 
Међугодишњем расту индустријске производње у јануару највише су допринели прехрамбена 
индустрија, производња основних метала, фармацеутска индустрија, производња производа од 
гуме и пластике и производња машина и опреме. 
Прерађивачка индустрије је у јануару забележила раст од 8,2 одсто на годишњем нивоу, док је 
рударство евидентирало пад од 4,4 процента, а снабдевање електричном енергијом, гасом, 
паром и климатизација пад од 7,0 процената. 
Производња интермедијарних производа, осим енергије, порасла је у јануару за 11,9 одсто на 
годишњем нивоу, нетрајних производа за широку потрошњу за 9,6 процената, а капиталних 
производа за 9,1 одсто, док је пад забележен у производњи енергије од 7,0 процената и трајних 
производа за широку потрошњу од 11,3 процената. 
Обим индустријске производње је на годишњем нивоу повећан код 16 области, чије је учешће у 
структури индустријске производње 54 одсто, а пад код 13 области, са уделом у структури 
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индустријске производње од 46 одсто. 
Реални раст БДП-а у четвртом кварталу 2,5 одсто 
Реални раст бруто домаћег производа (БДП) у четвртом кварталу 2016. износио је 2,5 одсто у 
односу на исти период претходне године. 
Према десезонирим подацима, БДП је у четвртом кварталу прошле године порастао за 0,2 
процента у односу на претходни квартал. 
У посматраном тромесечју је, на годишњем нивоу, значајан реални раст бруто додате 
вредности забележен у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства од 8,1 одсто, у секторима 
трговине на велико и мало, поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга 
смештаја и исхране од 4,2 процента. 
Сектор финансијских делатности и делатности осигурања остварио је у четвртом кварталу 
међугодишњи раст од 3,2 посто, сектор информисања и комуникација од 2,6 и сектор 
индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама од 2,2 процента. 
Пад бруто додате вредности забележен је у грађевинарству за 0,6 одсто. 
Посматрано по агрегатима употребе БДП-а, реалан раст на годишњем нивоу у последња три 
месеца 2016. регистрован је у свим сегметнима. 
Издаци за финалну потрошњу домаћинстава повећани су 1,0 одсто, за финалну потрошњу 
непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима за 0,1, за финалну потрошњу 
државе 2,3, бруто инвестиције у основне фондове 2,6, извоз робе и услуга за 13,8 и увоз робе и 
услуга за 5,9 процената, наводи се у саопштењу Завода за статистику Србије. 
 

 
Све фабрике наменске послују позитивно,могућ страни капитал 
Извор:Танјуг 
 
Све фабрике наменске индустрије данас послују позитивно, измирују редовно обавезе према 
држави, а нови Закон о производњи наоружања и војне опреме омогући ће страном капиталу 
да уђе у нашу наменску индустрију, изјавио је данас министар одбране Зоран Ђорђевић. 
"Наравно, гледаћемо то да заштитимо, они неће моћи да буду већински власници, моћи ће да 
буду власници до 49 одсто, а доста страних инвеститора већ желе преговоре са нама и постоји 
интересовање и компанија из Кине, САД, Италије, и других земаља, да дођу у Србију и 
отворимо и заједничке компаније и да уђу у власничку структуру неких компанија наменске", 
рекао је Ђорђевић на конференцији за новинаре. 
Наводећи да је на Савету за економски развој Србије закључено да је један од битних сегмената 
за развој економије у Србији развој наменске индустрије, Ђорђевић је истакао да у наредном 
периоду очекује повећање запослености у наменској индустрији, односно 804 нова радна места 
у 2017. 
"2016. смо завршили са 483 милиона долара извоза, примера ради 2012. извоз је био 153 
милиона. Извоз расте из године у годину и надамо се да ће 2017. по реалним оквирима бити 
око 510 милиона долара, а очекујемо да, ако остваримо сва улагања која желимо, он буде и 20 
одсто већи", рекао је министар одбране.Вд помоћника министра одбране за материјалне 
ресурсе Ненад Милорадовић осврнуо се на Сајам наоружња и војне опреме Идекс 2017. у Абу 
Дабију, на коме је српска наменска потписала вредне уговоре. 
"Потписан је уговор од око 21 милиона долара за артиљеријске ракете, започети су преговори 
ради закључивања нових уговора за испоруку производа ОИС у вредности од око 100 милиона 
долара, примљен је позив за испоруку хаубице 155мм НОРА ради испитивања у пустињским 
условима, започети су преговори за трансфер технологије Трајала за производњу 
пиротехничких елемената и неубојних средстава", рекао је Милорадовић.Такође, наводи он, 
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поред постојећих пројеката заједничког развоја, прелиминарно су одобрена и три нова 
пројекта. 
На том Сајму евидентирано је учешће 64 делегација и око 1.235 фирми произвођача наоружања 
и војне опреме из 57 земаља, а поред Југоимпорта СДПР, били су присутни и ХК Крушик, ППТ 
Наменска, Застава, Слобода, Сензори Инфиз, Трајал, ЕДеПро.Милорадовић истиче да су на 
сајму премијерно приказани нови пројекти Југоимпорта и ОИС, попут новог возила 4x4 
"Милош", беспилотног хеликоптера "Стршљен", ракете "Шумадија", возила "Лазар 3". 
 
 
 

  

 
Контрола произвођача - 444 непријављена радника  
Извор:Танјуг 
 
Током тродневних контрола које је инспекција рада вршила код послодаваца који се претежно 
баве производњом текстилних производа, одеће и обуће затечена су 444 непријављена радника 
због чега је поднето укупно 197 прекршајних пријава. 
Инспектори су донели 13 решења којима су нерегистрованим субјектима наложили да одмах 
покрену прописани поступак за упис у одговарајући регистар и забранили им даље обављање 
делатности до испуњења за то прописаних услова. 
Контролама је било обухваћено 622 послодавца широм Србије, а радници "на црно" затечени 
су код скоро трећине, односно код укупно 197 послодаваца, саопштило је данас Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
Најдрастичнији примери рада "на црно" утврђени су код једног послодавца у Руми код кога је 
свих 13 затечених радника било непријављено. 
Потом код послодавца у Крагујевцу, где је од 15 радника, 12 ангажовано "на црно, као и код 
послодавца у Суботици који је скоро две трећине радника ангажовао без уговора и без пријаве 
на осигурање. 
Код једног послодавца у Новом Пазару од 18 затечених радника, 13 је радило на црно, док код 
другог није било пријављено девет од 11 радника. 
Због утврђених прекршаја у области радних односа инспектори су поднели 197 прекршајних 
пријава, издали осам прекршајних налога, а донели су и 151 решење. 
У области безбедности и здравља на раду инспекција је донела 155 решења са налозима за 
отклањање утврђених недостатака. 
У надзорима је откривено и 13 нерегистрованих субјеката, од којих се шест бавило 
производњом одеће (три у Новом Пазару и по један у Рашкој, Нишу и Сремској Митровици), 
један производњом обуће (Нови Пазар), три трговином на мало (Београд), по један 
угоститељством и фризерским услугама (Косјерић) и један нерегистрованом грађевинском 
делатношћу (Бор). 
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Кнежевић са Руфом о Петрохемији, Азотари и МСК  
Извор:Танјуг 

 

Министарство привреде упутило је влади предлог закључка, којим би се покренуо поступак 
приватизације за Метанолско-сирћетни комплекс (МСК) из Кикинде, ХИП Азотару и ХИП 
Петрохемију из Панчева до 31. марта ове године. 
Министар привреде Горан Кнежевић је о томе обавестио представнике ММФ-а који ових дана 
бораве у Србији, те изразио наду да ће судбина тих предузећа бити решена у овој години. 
Шефу Мисије ММФ за Србију Џејмсу Руфу је рекао да за поменута предузећа постоје 
заинтересовани инвеститори. 
Србија носи тај баласт прошлости сваки дан са собом“ , рекао је он и навео да би решавање 
питања ових предузећа умногоме растеретило и фискални систем Србије, али и допринело 
већем усмеравању капацитета развојним активностима Србије. 
У том циљу, Кнежевић је истакао да је приоритет тог Министарства раст приватног сектора и 
побољшање привредног амбијента. 
„ Управо зато смо и ове године прогласили Деценију предузетништва како би мала и средња 
предузећа имала континуирану подршку државе“ , рекао је он наводећи да ће се само у овој 
години обезбедити различити програми подршке, у вредности од преко 18 милијарди динара. 
Министар је поздравио отварање Преговарачког поглавља 20 - Предузетништво и 
индустријска политика које је веома значајно јер ће допринети повећању економског раста и 
јачању конкурентности националне економије, објављено је на сајту Министарства привреде. 
 

 

 
 
Некад текстилни гиганти - у ритама 
Извор:РТВ 

 
Од некадашњих текстилних гиганата, као и мањих текстилних погона, у готово сваком 
војвођанском месту, та привредна грана се у Покрајини свела на око сто фирми које 
запошљавају највише по сто радника. Истраживали смо какве су прилике за пословање у тој 
бранши. 
У „Линону“се производи ХТЗ опрема. Осим на својих 40-ак запослених, директор се у увозу 
сировина и пласману производа ослања на сличне фирме из приватног сектора. 
Никола Бабић, власник фирме „Линон“  истиче да су у пословању са јавним предузећима 
проблем тендери, и да би њему и сличним фирмама много значило да је то транспарентније. 
У пракси дугој преко две деценије, помоћ од државе добили су само у финансирању 
приправника у програму „Прва шанса“. За све друге субвенције за које су конкурисали –
одбијени су. 
Са друге стране, привреднику који је деценијама радио у иностранству, па одлучио да 
инвестира у Србији, субвенције су нуђене, али он мисли да је таква пословна политика - 
погрешна. 
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Александар Косовац, власник фирме „Алекс фешн“, каже: "Ја као инвеститор сам дошао овде 
да инвестирам свој новац. Мени је несхватљиво да ја узмем новац од државе да бих запослио 
раднике. Проблем је у другоме овде. Држава нуди паре, али немамо инфраструктуру за ове 
послове". 
То јест, градити путеве и велике хале за више хиљада радника, јер се само из њих може правити 
озбиљно уносан посао. А пре свега, обучавати раднике, јер уз стереотип да је у Србији, како се 
то често каже, јефтина радна снага, иде и истина да, конкретно, будући текстилци из школа 
излазе са врло мало практичног знања. 
"Код куће сам шила и рекох, хајде овде још мало да се опробам и данас ми је тачно три месеца 
како радим и доста сам научила", каже кројачица Миљана Папрић. 
И док наши људи махом купују јефтинију и мање квалитетну одећу увезену из Азије, одећа 
произведена у Србији скупа је за домаће купце и претежно се извози по наруџбини страних 
купаца.  
"Али оно што је добро у свему томе, управо такав начин рада, где се захтева тачност, 
прецизност, у смислу рокова, израде и квалитета, натераће нашу привреду, текстилну у овом 
случају, да буде одговорна, ажурна, да ради квалитетно", истиче Драгомир Ђукић из 
Привредне коморе Војводине. 
А привредна комора би, како су нам рекли, у том смислу требало да буде посредник између 
привредника и државе. 
 

 

 
 
Приватизација МСК, Азотаре и Петрохемије до 31. марта 
Извор:Бета 

 

Министар привреде Србије Горан Кнежевић је обавестио делегацију ММФ да ће поступак 
приватизације Метанолско-сирћетног комплекса (МСК) из Кикинде, Азотаре и Петрохемије из 
Панчева бити отворен до 31. марта ове године.  
Кнежевић је у разговору са делегацијом ММФ-а у Београду рекао да постоје заинтересовани 
инвеститори за та предузећа и изразио наду да ће у овој години бити решена њихова судбина, 
саопштило је Министарство привреде.  
"Србија носи тај баласт прошлости сваки дан са собом", рекао је он и навео да би решавање 
питања та три предузећа умногоме растеретило и фискални систем Србије, али и допринело 
већем усмеравању капацитета развојним активностима Србије.  
Приоритет Министарства привреде, према речима Кнежевића, је раст приватног сектора и 
побољшање привредног амбијента.  
"Управо зато смо и ове године прогласили Деценију предузетништва како би мала и средња 
предузећа имала континуирану подршку државе", рекао је он наводећи да ће се само у овој 
години обезбедити различити програми подршке, у вредности од преко 18 милијарди динара.  
Он је поздравио и отварање Преговарачког поглавља 20 о Предузетништву и индустријској 
политици, оценивши да је оно веома значајно јер ће допринети повећању економског раста и 
јачању конкурентности националне економије.  
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Михајловић: Нисам присталица повећања плата 
Извор:Бета 

 

Министарска грађевинарства Зорана Михајловић каже да са ММФ-ом није разговарала о 
висини плата у јавном сектору, и додала да "није присталица повећања плата":  
На питање да ли види простор за повећање плата у јавном сектору она је рекла да треба добро 
проценити да ли у буџету има за то простора.  
"Нисам присталица повећања плата, а да нисмо завршили неке друге ствари, али јесам 
присталица да упоредо радимо инвестиције и реформе предузећа", казала је Михајловић. 
 Михајловић је навела да су представници ММФ потврдили да су задовољни резултатима које је 
постигло њено министарство. Она је новинарима после састанка са делегацијом ММФ-а у 
Влади Србије рекла да је разговарано о реформи железнице, инвестицијама у железници, 
новом начину одржавања путева и реформи катастра.  
Делегација ММФ-а је у Београду од јуче у техничкој посети између две контроле текућег 
трогодишњег аранжмана из предострожности са Србијом, склопљеног у фебруару 2015. године.  
Михајловић је најавила да ће ускоро бити потписани уговори о рехабилитацији 220 
километара путева у Србији.  
Говорећи о стању у Железницама Србије она је најавила да ће се ове године са локалним 
самоуправама разговарати о томе да ли и даље желе да имају железнички превоз иако су 
одређене руте укинуте.  
Министарка је истакла да се више се не поставља питање смањења броја запослених у 
Железницама, већ структуре запослених.  
Додала је и да су Железнице Србије пописале имовину и да је књиговодствена вредност вишка 
имовине тог предузећа 16 милијарди динара.  
Михајловић је најавила да ће у првој недељи априла почети јавна расправа о новом закону о 
катастру,  а циљ је да се рок за упис у катастар, који сада траје 45 дана, смањи на један до три 
дана.  
Упитана да ли ће за привреду обавезна чланарина у Привредној комори Србије бити нови 
парафискални намет, она је одговорила да је свесна потенцијалног проблема.  
"То може да буде проблем, али то зависи од Привредне коморе Србије и правилника који треба 
да направе, али ја га још нисам видела", рекла је министарка и изразила очекивања да 
чланарина у комори нече повећати трошкове привредника.  
 
 

Миљеновић: Србија није спровела индустријску политику 
Извор: Н1  
 
Србија је отворила још два поглавља у преговорима са ЕУ - 20 и 26, Предузетништво и 
индустријска политика и Образовање култура. И док је поглавље 26 одмах и затворено, 
поглавље 20 није тако лако, каже гошћа Новог дана Ранка Миљеновић, извршна директорка 
Центра за европске политике. Истиче да је Србија усвојила Стратегију индустријске политике, 
Мерило за затварање поглавља 20 је његово спровођење, то јест пружање доказа да Србија 
спроводи индустријску политику. Звучи лако, али се иза тога крије много посла, каже 
Миљеновић. 
"Индустријска политика усвојена је 2012. године, али се никада није спроводила. Последњи 
акциони план донет је 2013, али се ни он никада није примењивао. Та стратегија је сада мало 
застарела. Потребно је ревидирати је или усвојити нову у складу са потребама", каже 
Миљеновић. 
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Додаје да је неопходно основати механизам за праћење стратегије и редовно вредновати 
постигнуте резултате. 
Када су у питању услови пословања, гошћа Новог дана каже да је остварен одређени помак, 
посебно на Дуинг бизнис листи Светске банке. 
"Прошле године је остварен велики напредак, али је дошло и до промене метологије, па мало 
заварава тај напредак. Домаћи предузетници истичу да се ситуација мало поправила. Велике 
проблеме, према њиховим речима, стварају парафискални намети, порези и доприноси и 
административне процедуре које су последица усклађивања са новим законима", објашнајва 
Миљеновић. 
Она каже да су се сви надали бржем отварању поглавља, али да је овај темпо у складу са 
унутрашњим проблемима и кризама којима је Европска унија окупирана. 
"У овој години отворићемо још поглавља. Спремна су још три поглавља 7, 13 и 29", додаје 
гошћа Новог дана. 
 

 


