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ЕСТРАДИ НОВИ ПРАВИЛНИК: Министарство уводи ред међу музичарима 
 
Аутор: Ј. Ж. С. 

Министарство културе ускоро ће завршити нови правилник који дефинише на 
који начин ће неко моћи да постане члан Самосталног синдиката естрадних 
уметника и извођача Србије 

МИНИСТАРСТВО културе ускоро ће завршити нови правилник који дефинише на који начин 

ће неко моћи да постане члан Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије, 

најављено је поводом потписивања посебног колективног уговора о радном ангажовању 

музичара у угоститељству. 

Према речима Драгише Голубовића, председника Синдиката естрадних уметника, поред 

утврђеног најнижег износа хонорара извођача за месечни ангажман, од 22.620 динара, 

колективним уговором дефинисано је и питање безбедности извођача и опреме. 

Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије оценио је да је овај колективни 

уговор који има проширено дејство "историјски потез". 

- Професија естрадних уметника је годинама радила у мраку - рекао је Атанацковић. - Сада ће 

им овај уговор омогућити да буду прихваћени као и сви други радници у Србији. Овај модел 

уговора са проширеним дејством требало би да постане пракса и у другим секторима, попут 

грађевинарства, металске индустрије и пољопривреде. 

За Душана Вуковића, потпредседника Самосталног синдиката Србије, без обзира на то што се 

дуго чекало, закључивање уговора између послодаваца и извођача, омогућиће да се рад на 

црно у овој области смањи у наредном периоду, јер је економски интерес и једних и других да 

раде легално. 

 

Фабрика "Милан Благојевић" примењује све мере заштите, акциденти могући 

Извор: Танјуг  

У фабрици "Милан Благојевић-наменска" у Лучанима примењују се све мере 
заштите предвиђене важећим прописима, а има најопаснији технолошки процес 
производње, па и поред примене свих мера заштите могу настати акциденти 

У фабрици "Милан Благојевић-наменска" у Лучанима примењују се све мере заштите 

предвиђене важећим прописима, а има најопаснији технолошки процес производње, па и 

поред примене свих техничких и организационих мера заштите, могу настати акциденти, 

саопштио је данас то предузеће. 

Фабрика у свом производном програму има најопасније материје, као што су нитроцелулоза и 

нитроглицерин, наведено је у заједничком саопштењу генералног директора Радоша 
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Миловановића и председника Синдикалне организације Зорана Бабића, који истичу и да се 

морају увести нови системи заштите од пожара. 

 

"Руководство предузећа примењује све мере заштите предвиђене важећим нормативним 

актима, међутим, очигледно да су акта застарела и да се у овом тренутку развоја технологије 

морају увести нови системи и средстава заштите од пожара. Тренутно се то детаљно испитује и 

уколико се добију добри резултати, примениће се нова средства ради заштите радника, уз 

претходно прибављање неопходних сагласности од надлежних институција", наводи се у 

саопштењу. 

 

У тој фабрици истичу да су руководство и синдикат морали да се огласе након објављивања 

неистинитих информација у појединим дневним листовима и електронским медијима о 

пожарима који су настали у претходном периоду у предузећу "Милан Благојевић - Наменска" 

АД Лучани. 

 

Предузеће, као прво у ланцу производње одбрамбене индустрије Србије, има најопаснији 

технолошки процес производње, у свом производном програму има најопасније материје као 

што су нитроцелулоза и нитроглицерин. 

 

Надзорни одбор као представник државе и руководство, уз присуство синдиката, једном 

месечно разматра стање безбедности и анализира примену мера заштите на раду и улагање у 

безбедност и здравље запослених. 

 

Предузеће истиче да је од 2001.године до данас уложило у модернизацију технолошких 

процеса и мера заштите на раду и заштите од пожара и побољшања услова рада скоро 50 

милиона евра. 

 

"Ова влада је први пут, у задњих неколико деценија, издвојила 4,410 милиона евра који се већ 

користе за модернизације технологије, услова рада и безбедности запослених на раду". 

 

Нагласава се да о пожару који се десио 14. јула и који је, нажалост, однео животе двојице 

радника, не могу да се изјашњавају јер га испитују тужилац и надлежни државни органи. 

 

"Други случај који се десио 2. августа је пожар који је предвиђен технолошким поступком и 

такви технолошки пожари у процесу ваљања су по светским нормама у сличним технологијама 

дозвољени и до 10 одсто у односу на дневну производњу. Радници су имали одговарајућу 

заштитну опрему, али степен опекотина код једног радника је већи од уобичајених и надлежни 

државни органи ће то испитати", стоји у саопштењу. 

 

Како је наведено, смртни случајеви се дешавају на аутопутевима и пожари су присутни и у 

другим гранама индустрије, али немају оволики публицитет, као дешавања у предузећу 

"Милан Благојевића-Наменска". 
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Предузеће моли све добронамерне људе и политичаре да "ова дешавања (пожаре) који су 

присутни у овој опасној производњи, као и губитак двојице колега, не користе за политичке 

обрачуне са неистомишљеницима". 
 

 

Штрајкачи „Гоше” позвани у Словачку на преговоре 

Извршитељи поново спречени да из фабрике изнесу пун камион алата, постоља и других 

металних предмета 

Аутор: О. Милошевић  

Смедеревска Паланка –  Након што су у среду послали отворено писмо државном врху 
Словачке и тамошњим медијима, већ у четвртак штрајкачи ФШВ „Гоша” добили су одговор од 
председника те државе и њиховог амбасадора у Србији да ће учинити све што је у њиховој моћи 
да помогну у решавању кризе. 

Истовремено стигао је и позив од Владимира Пора, власника ЖОС „Трнава”, да представници 
штрајкача дођу у Словачку на преговоре. 

 

 

Управа за здравље позива послодавце на примену прописаних мера 

Извор: Бета  

Директорка Управе за безбедност и здравље на раду Марина Фуртула апеловала је данас на 

послодавце да у најтоплијем делу дана не излажу раднике директно сунцу и да примењују 

превентивне мере безбедности и здравља на раду. 

- Министарство за рад апелује на послодавце да у у најтоплијем делу дана од 10 до 16 часова, 

када је температура изнад 36 степени, не излажу раднике директном сунчевом зрачењу - 

изјавила је Фуртула агенцији Бета. 

Она је нагласила да је потребно да послодавци запосленима обезбеде довољне количине воде и 

безалкохолних пића и да се запослени смењују на пословима. 
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- Требало би да се организују тако да се највећи део посла обавља у хладнијем делу дана, а да се 

за топлији период оставе лакше послови - оценила је она. 

Према њеним речима, због врућина највише су угрожени радници у грађевинарству и 

пољопривреди, односно радници који раде на отвореном, као што су путари и берачи у 

пољопривреди. 

- Они су директно изложени сунчевим зрачењима и апелујемо на послодавце да их заштите 

што је више могуће да примењују превентивне мере безбедности и здравља на раду - рекла је 

она. 

Навела је да Инспекторат за рад од јуна, када је почела сезона грађевинских радова, доставља 

смернице послодавцима код којих врше надзор, како би могли да примене потребне мере. 

Подсетила је да је Влада Србије пре неколико година донела препоруку на основу је које је 

Министарство за рад донело смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим 

температурама. 

У тој препоруци послодавцима се препоручује да организују рад на такав начин да се избегне 

обављање тешких физичких послова и излагање директном сунчевом зрачењу запослених за 

време високих спољних температура изнад 36 степени. 

Уколико не обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини у којима су 

спроведене мере безбедности и здравља на раду, Законом о безбедности и здрављу на раду је 

прописана новчана казна за послодавца са својством правног лица од 800.000 до 1.000.000 

динара, за одговорно лице у правном лицу од 40.000 до 50.000 динара, док је за за 

предузетника прописана новчана казна од 400.000 до 500.000 динара. 
 

Кнежевић позвао на разговор власника Гоше 

Извор: Бета  

Министар привреде Србије Горан Кнежевић упутио је данас позив за састанак директору 

Лиснарта, Елефтерију Кириакоу, на коме ће се разговарати о стању у фабрици шинских возила 

Гоша чији је власник та кипарска компанија. 

"Сигуран сам да ће Ваша посета бити корисна и да ћемо разговором доћи до више могућности 

за решавање ситуације у Гоши", рекао је Кнежевићу писму директору Лиснарта, саопштило је 

Министарство привреде. 
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Министарство привреде је подсетило да је у протеклом периоду у више наврата и на више 

начина покушавало да ступи у контакт са власницима компаније која је власник Гоше из 

Смедеревске Паланке и нада се да ће данашњи позив допринети бржем решавању ситуације у 

тој фабрици. 

Радници Гоше су у штрајку од марта ове године када је производња обустављена због 

неисплаћених зарада од 2014. године, неповезаног радног стажа и неоверених здравствених 

књижица. 

Они су пре два дана путили отворено писмо председнику Србије Александру Вучићу и 

премијерки Ани Брнабић са молбом да им помогну у решавању проблема у фабрици. 

Гоша запошљава 358 људи и била је у власништву словачке фирме ЖОС која је продала 

кипарској компанији Лиснарт за 4,2 милиона евра. 
 

 

Мање од месец дана након погибије радника, нови пожар у фабрици Милан Благојевић и 

двојица повређених 

Дисциплина у раду смањује незгоде у наменској индустрији 

Фабрика Милан Благојевић из Лучана никако да изађе из црне хронике. 

Пише: В. Јеремић 

Није прошло ни месец дана како је један радник овог предузећа наменске индустрије, подлегао 

повредама задобијеним у пожару, када су из Милана Благојевића поново дошле лоше 

вести. Данас се појавила вест и да је други радник ове фабрике, који је био повређен пре 

петнаестак дана у хаварији у тој фабрици, јутрос преминуо. 

У фабрици је јуче ујутру поново избио пожар, а два повређена радника нису животно угрожена, 

саопштило је Министарство одбране. 

- До пожара је дошло у погону за производњу ракетног горива. Све процедуре су биле 

испоштоване, једино није било предвиђено да се људи повреде, каже за Данас Зоран Бабић, 

председник Самосталног синдиката у фабрици Милан Благојевић. Он истиче да не зна тачно 

шта је кренуло по злу и да је најважније да су два радника задобила само лакше повреде. У 

http://www.danas.rs/drustvo.55.html?news_id=352785&title=Preminuo+i+drugi+radnik+fabrike+%26quot%3bMilan+Blagojevi%C4%87%26quot%3b
http://www.danas.rs/drustvo.55.html?news_id=352785&title=Preminuo+i+drugi+radnik+fabrike+%26quot%3bMilan+Blagojevi%C4%87%26quot%3b
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саопштењу Министарства одбране се додаје да је аутоматски систем за заштиту од пожара 

спречио ширење пожара, због чега је материјална штета минимална. 

Тако није било пре двадесетак дана. У пожару који је у овој фабрици избио 14. јула два радника 

су повређена, а један од њих је неколико дана касније преминуо. И поред учесталости незгода, 

Зоран Бабић није желео да услове рада у фабрици "Милан Благојевић" оцени као небезбедне. 

- У последњих неколико година се прилично улаже у фабрику, доста тога је урађено, услови 

рада су знатно безбеднији. Међутим, увек може више да се уложи, наводи Бабић. 

Ипак, и поред помака, посао у наменској индустрији је и даље један од најопаснијих у земљи. 

Изражено кроз бројеве - од 2000. године до данас погинуло је 20 радника наменске индустрије, 

а повређено је близу шездесет. У последњих десет година је било чак 14 незгода у фабрикама 

наменске индустрије. Једна од горих догодила се крајем фебруара ове године, када су четири 

радника Техничко-ремонтног завода у Крагујевцу погинула, а повређено је 30 особа. Овај 

случај је и даље у предистражној фази. 

Југослав Ристић, председник Самосталног синдиката у Крагујевцу који је дуго радио у фабрици 

Застава оружје, каже да је непоштовање процедуре најчешћи узрок несрећа у наменској 

индустрији. 

- Број незгода ће се смањити када се пооштре контроле поштовања техничке дисциплине. 

Деценијама је важила веома ригидна дисциплина у раду и није било оволико незгода, каже 

Ристић. Примарна одговорност за увођење дисциплине у процес рада, мисли Ристић, пада на 

руководства фабрика. Ипак, он не аболира ни Министарство одбране. 

- Док сам ја радио, ми смо имали такозване војне контроле. То су официри који су стално били 

у фабрикама и између осталог, надгледали процедуру рада. Од тога се пре десетак година 

одустало, претпостављам због мера штедње. Међутим, и то мање кошта од људског живота, 

наводи Ристић. 
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Дисциплина је и за војног аналитичара Александра Радића кључна реч када се говори о 

смањењу броја незгода у наменској индустрији. 

- У готово свим случајевима несрећа, испостављало се да је узрочник људски фактор. Ми сада 

можемо да причамо о правилницима и процедурама, али кључ је подићи општи ниво радне 

дисциплине, сматра Радић. 

Наменска индустрија једна је од успешнијих привредних грана у земљи. Председник Вучић ју 

је недавно окарактерисао као покретач и кључ развоја економије и гарант стабилност и 

безбедности Србије. 

"Толико се ратује по свету, толико сукоба има, све што направимо то продамо", изјавио је Вучић 

почетком месеца. Тада је изнео претпоставку да би извоз наменске индустрије до 2020. године 

могао да премаши цифру од милијарду долара. 

Вулин: Нико неће цивилу дати калашњиков 

"Свака армија има своју војну компоненту, али исто тако и цивилну, и има потребу да се 

одређене вештине и специјалности пренесу на што већи број грађана. Тако је у свим земљама 

на свету, посебно у земљама које не могу да се ослоне ни на један пакт. Немојте заборавити, ми 

смо неутрална земља, немамо на кога да се ослонимо, ми можемо да рачунамо само на себе и 

своје становништво. Наравно да нико не мисли да би цивилу дали калашњиков, али и те како 

мислимо да цивилу дамо први завој, способности и вештину да помогне у елементарним 

непогодама", изјавио је јуче министар одбране Александар Вулин на обележавању Дана 

авијације. Говорећи о својој идеји да се систем војне обуке прошири и на цивиле, Вулин је 

нагласио да би то требало урадити кроз просветни систем. Детаљна решења, додао је он, биће 

предложени у стратегији одбране која ће бити донета до краја године. 

 

Израда социјалних карти на чекању јер власт не жели да обелодани поразне податке 
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Сиромашан сваки четврти грађанин Србије 

Иако статистичка показује да је стопа сиромаштва у Србији међу највећим у Европи, у 

Влади различито размишљају о потреби израде социјалних карти којима би детектовали и 

помогли најугроженије слојеве друштва. 

Пише: Гојко Влаовић 

На питање да ли држава планира израду социјалних карти, недавно је бивши министар за рад, 

сада у сектору трговине, Расим Љајић, одговорио да је за то потребно око 30 милиона евра, а да 

су резултати који би се тиме добили "под знаком питања". Међутим, на питање Данаса да ли се 

и даље размишља о увођењу социјалних карата из ресорног Министарства за рад, 

запошљавање борачка и социјална питања стигао је потврдан одговор. 

- Када буде уведен систем социјалних карти, корисници социјалне помоћи неће морати да 

обилазе десетак шалтера и скупљају документацију неопходну за добијање дечјег додатка, 

новчане помоћи и осталих социјалних давања. Наше министарство управо ради на законској 

регулативи која ће омогућити да се направи такав регистар социјалних осигураника који ће 

бити промптно ажуриран, како се подаци о лицу или лицима буду мењали. Ти подаци биће 

укрштани са другим базама и када се то уреди, људи који су корисници социјалне помоћи и 

других оваквих права ће та своја права реализовати знатно лакше, брже и са неупоредиво мање 

административних и процедуралних захтева - наводи се у одговору Министарства за рад. 

Стручна јавност је категорична у оцени да социјалне карте морају бити урађене а да су два 

основна разлога због којих то није учињено досад жеља властодржаца да избегну озваничење 

броја сиромашних суграђана и неспособност да се уради један тако захтеван и озбиљан посао.  

Економски аналитичар Бранко Павловић истиче да сви параметри јасно указују на то да је у 

Србији неопходно сачинити социјалне карте. 

- Аргумент да је то скупо је неприхватљив. За све што вам је потребно нужно је издвојити 

новац, па ако би се гледало само кроз ту призму, све је онда скупо. Суштина је у томе да ли би се 

израда социјалних карата исплатила или не. Дефинитивно је да би то било корисно. На тај 

начин јасно би биле утврђене категорије грађана које су заиста сиромашне. Новац који би се у 
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том случају издвајао за социјалну помоћ би био рационално распоређен, односно припао би 

онима којима је и заиста потребан. Њихов живот би се олакшао а и за државу би било корисно 

да зна у које регионе треба улагати како би се постигао равномерни развој и смањило 

сиромаштво - објашњава наш саговорник. 

Према његовим речима, постоје два основна разлога због којих власт још увек није формирала 

социјалне карте. 

- Прво, Влада Србије не жели званично да призна колико сиромашних грађана има. Државни 

врх сматра да би то са политичке тачке гледишта било контрапродуктивно за његове интересе. 

Други разлог је тај што је власт државну управу испунила својим партијским кадровима који су 

у потпуности неспособни да осмисле тако захтеван пројекат као што је израда социјалних 

карти. Због тога се стално налазе оправдања зашто их, наводно, није корисно урадити - истиче 

Павловић. 

Са његовим мишљењем слаже се и Жељко Веселиновић, председник Удружених синдиката 

Србије "Слога". 

- Сасвим је јасно да власт у Србији не жели да призна колико има сиромашних у Србији, јер би 

то за њу представљало велики политички пораз. Не би више могли да се фингирају подаци о 

животном стандарду грађана као што се ради сада. То је од изузетног значаја, јер би показало 

не само колико има сиромашних суграђана, већ колико њих је заиста незапослено те са колико 

новца располажу а колико им је заиста потребно - истиче Веселиновић. 

Он додаје да би се у том случају јасно знало шта су критеријуми када је реч о технолошким 

вишковима у предузећима. 

- Самохрани родитељи као и они који су једини запослени у својој фамилији би морали да буду 

поштеђени од отпуштања. Држава би јасно препознала које су то категорије становништва које 

заиста нису у стању да плаћају рачуне за струју и друге комуналије те би им помагала 

субвенцијама. Када се све ово стави на папир, јасно је зашто су социјалне карте потребне, али 
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нажалост пракса је таква да власт бежи од решавања тог горућег проблема. Питање је и да ли 

располаже кадровима који би тај посао успели да ураде на ваљан начин - каже Веселиновић. 

Истиче да је Србија земља са највећом стопом сиромаштва у Европи, са највећим бројем 

незапослених и најнижим примањима, те је Влада Србије дужна да у најкраћем року изради 

социјалне карте и да на тај начин бар мало олакша егзистенцију грађанима. 

"Социјала" за четворочлану породицу 17.054 динара 

Основица за остваривање права на новчану социјалну помоћ од априла 2017. године је 8.168 

динара и овај износ се утврђује за појединца, односно носиоца права, за сваку наредну одраслу 

особу у породици износ је 0,5 од основице, односно 4.084,00 динара, а за дете до 18 година 

износ је 0,3 од основице, односно 2.451,00 динара. Тако укупна новчана помоћ за четворочлану 

породица, без прихода који су од утицаја на остваривање права, а коју сачињавају двоје 

одраслих чланова и двоје малолетне деце, износи 17.054 динара. Право на увећану новчану 

социјалну помоћ има појединац који је неспособан за рад, односно породица чији су сви 

чланови неспособни за рад и једнородитељска породица. Увећана новчана социјална помоћ 

утврђује се тако што се припадајући износ новчане социјалне помоћи за појединца, односно 

породицу увећава за 20 одсто. 

        У највећем ризику млади 

Колико је проблем сиромаштва горући у Србији најбоље показују статистички подаци. 

Истраживање Републичког завода за статистику је обелоданило да је стопа сиромаштва у 

Србији 25,5 одсто, те да је четвртина грађана у ризику да постане сиромашна. Ризицима од 

сиромаштва најизложенији су млади од 18 до 24 године (32,7 одсто), затим млађи од 18 година 

(30,2 одсто), док најнижу стопу ризика од сиромаштва има популација старија од 65 година 

(19,1 одсто). Највећу стопу ризика од сиромаштва имају особе које живе у домаћинствима која 

чине двоје одраслих с троје или више издржаване деце (49,8 одсто) и особе млађе од 65 година 

које чине једночлана домаћинства (40,1 одсто). Када је реч о радном статусу, ризику од 

сиромаштва најизложенији су пунолетни незапослени грађани (48 одсто), док је најнижа стопа 
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ризика од сиромаштва код запослених код послодавца (девет одсто). Поређења ради, у 

земљама попут Грчке и Шпаније стопа сиромаштва износи 23,1 одсто и 22,2 одсто, а када су у 

питању наши суседи, у Румунији је 22,6 одсто а у Бугарској 21,2 одсто. 

 

Србија прва у свету по гринфилд страним инвестицијама 

Србија је прва у свету по индексу перформанси гринфилд директних страних инвестиција 

јер су регулаторна реформа, ниска цена рада и приступ тржишту ЕУ надвладали иначе 

разочаравајуће економске перформансе земље, објавио је 3. августа Фајненшел тајмс 

(Financial Times, FT). 

Пише: ЕурАцтив.рс 

Индекс Србије показује да је земља у 2016. привукла више од 12 пута више гринфилд 

директних страних улагања него што би се очекивало за економију те величине. 

Индексом се мери привлачност неке земље као дестинације за гринфилд директне стране 

инвестиције гледано према величини њеног бруто домаћег производа (БДП), а сачинио га је 

фДи Интелиџенс (фДи Интеллигенце), део ФТ који се бави анализом података. 

Србија има индекс 12,02 а следе Камбоџа са 11,24 и Македонија са 9,18, објавио је британски 

пословни дневник. 

Британски лист пише да су страни инвеститори у 2016. у Србији најавили 77 гринфилд 

пројеката према 57 у 2015. од којих је више од половине (53%) било у прерађивачкој 

индустрији, првенствено у производњи електронских компоненти и ауто-делова, а на листи 

привлачних сектора следе некретнине и текстил. 

Србија је већину инвеститора привукла као извозна платформа, пре него као тржиште само по 

себи. 
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Иако је Србија на Дуинг бизнис листи Светске банке на 44. месту, улагачима из иностранства је 

била привлачна захваљујући реформама којима је, поред осталог, скраћено време за 

регистрацију компаније и издавање грађевинске дозволе. 

Истовремено су трошкови рада у нпр. фабрици ауто-компоненти са 400 радника у Србији више 

него упола мањи него код регионалних конкурената, попут Мађарске и Турске, показао је фДи 

Бенчмарк (Бенцхмарк), део ФТ који пореди трошкове пословања на различитим тржиштима. 

Србија такође има приступ јединственом тржишту ЕУ за своје индустријске производе 

захваљујући Споразуму о стабилизацији и придруживању са ЕУ. 

Ирска најбоља, Италија најгора у ЕУ 

Од 94 анализиране земље, 68 има индекс већи од 1, што значи да њихов удео у глобалним 

гринфилд директним страним инвестицијама надмашује њихов удео у глобалном БДП. 

Индекс мањи од 1 има 26 земаља а међу 10 највећих економија у свету само Велика Британија 

(2,29), Индија (2,11) и Француска (1,06) имају индекс већи од 1. 

ФТ преноси да је индекс перформанси гринфилд директних страних инвестиција Кине пао за 

0,03 поена, на 0,37, а у групи слабо пласираних је и Италија (0,37), док је Јапан најслабији са 

индексом 0,22. 

Индекс САД је порастао са 0,47 на 0,5, Русија има индекс 0,92 а Ирска је са 3,75 најбоље 

пласирана западноевропска земља. 

У Африци 14 земаља има индекс, најбоља је Руанда са 7,01 а Нигерија и Алжир имају индекс 

мањи од 1. 

Истовремено је у азијско-пацифичком региону најбоље пласирана Камбоџа, која је 2016. 

привукла 37 гринфилд директних страних улагања процењене вредности пет милијарди 

долара. 
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У региону Латинска Америка/Кариби најбоља за гринфилд стана улагања је Костарика а 

Бразил је са индексом 0,59 на дну листе са 11 земаља тог региона. 

На Блиском истоку индекс већи од 1 имају само четири од девет земаља. Бахреин је први са 

4,99 а следе УАЕ. 

фДи Интелиџенс се у изради индекса служио методологијом коју је развио Унктад за укупне 

директне стране инвестиције и примењује се само на гринфилд улагања а не на нпр. на 

интеграције и аквизиције, кредите унутар предузећа и друге форме прекограничних улагања. 

 

Чадеж: Одлична вест за српску економију 

Вест да је Србија прва од 94 рангиране земалје у свету по глобалном индексу гринфилд 

страних директних инвестиција - одлична је вест за будућност српске економије, оценио је 

Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије. 

Пише: Данас Онлине 

Он је истакао да је вест утоликоважнија јер иза ње стоји анализа угледног Фајненшел тајмса и 

јер су је прочитали менаџери највећих светских компанија који доносе одлуке где ће 

инвестирати свој капитал,  

Према речима Чадежа, чињеница да је по овом индексу којим Фајненшел тајмс већ трећу 

годину рангира инвестиционе дестинације у свету, наша земља привукла 12 пута више 

инвестиција него што се могло очекивати од привреде њене величине мерене висином бруто 

домаћег производа, најбоље говори о атрактивности Србије за инвеститоре из света. 

„Уједно то је најбољи доказ напретка  Србије у унапређењу пословне и инвестиционе климе, 

свега што је премијер, сада председник Вучић са својим тимом урадио кроз јачање  

макроекономске стабилности, регулаторне  реформе, олакшање услова и смањење трошкове 

пословања“, рекао је Чадеж. 

Чадеж је подсетио да су гринфилд инвестиције у Србију, осим бољих прописа и скока на Доинг 

Бусинесс листи Светске банке, привукли и квалификована радна снага и одлична позиција  
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коју имамо као извозно тржиште. 

Председник ПКС, истакао је значај другачије комуникације и наступа према страним 

инвеститорима који Србија данас има: од промоције земље као инвестиционе дестинације и 

појединачних пројеката у свету до подршке инвеститорима током припреме и реализације 

пројеката. 

Србија, подсетио је Чадеж, тренутно са страним компанијама преговара о 53 инвестициона 

пројекта вредна 1,3 милијарде евра која ће омогућити отварање око 30.000 радних места. У 

протекле две године привукли смо, каже, половину укупних страних  директних улагања која 

су ушла у регион Западног Балкана, а Србија је проглашена за  пету земљу у Европи по 

привлачности за индустријске пројекте и шесту по броју радних места отворених захваљујући 

страним директним инвестицијама. 
 

 
Стижу нова и строжа правила за грађане Србије: Министарство 
најавило нови правилник! 

Извор: Новости.рс 

Ово је историјски потез! 

Министарство културе ускоро ће завршити нови правилник који дефинише на који начин ће 

неко моћи да постане члан Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије. 

Према речима Драгише Голубовића, председника Синдиката естрадних уметника, поред 

утврђеног најнижег износа хонорара извођача за месечни ангажман, од 22.620 динара, 

колективним уговором дефинисано је и питање безбедности извођача и опреме. 

Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије оценио је да је овај колективни 

уговор који има проширено дејство "историјски потез". 

- Професија естрадних уметника је годинама радила у мраку - рекао је Атанацковић. - Сада ће 

им овај уговор омогућити да буду прихваћени као и сви други радници у Србији. Овај модел 
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уговора са проширеним дејством требало би да постане пракса и у другим секторима, попут 

грађевинарства, металске индустрије и пољопривреде. 

За Душана Вуковића, потпредседника Самосталног синдиката Србије, без обзира на то што се 

дуго чекало, закључивање уговора између послодаваца и извођача, омогућиће да се рад на 

црно у овој области смањи у наредном периоду, јер је економски интерес и једних и других да 

раде легално. 

 

"Милан Благојевић": Радници имали заштитну опрему 

Руководство и синдикат фабрике "Милан Благојевић" из Лучана саопштили су да су радници, 
повређени у пожару који је избио 2. августа, имали заштитну опрему. 

ИЗВОР: БЕТА  

 Они су навели и да је степен опекотина код једног радника "већи од уобичајених и да ће 

надлежни државни органи то испитати". 

У саопштењу се наводи да је то био пожар који је "предвиђен технолошким поступком и такви 
технолошки пожари у процесу ваљања су по светским нормама у сличним технологијама 
дозвољени и до 10 одсто у односу на дневну производњу".  
 
"Предузеће 'Милан Благојевић' као прво у ланцу производње Одбрамбене индустрије Србије, 
има најопаснији технолошки процес производње, у свом производном програму има 
најопасније материје као што су нитроцелулоза и нитроглицерин. Јавност треба да зна да и 
поред примене свих техничких и организационих мера заштите могу настати акциденти", 
наводи се у саопштењу и додаје да други пожари у индустрији "немају толики публицитет".  
 
У саопштењу се додаје да руководство те фабрике примењује све предвиђене мере заштите, али 
да је неопходно да се уведу нови системи заштите од пожара.  
 
"Тренутно се то детаљно испитује и уколико се добију добри резултати, примениће се нова 
средства ради заштите радника, уз претходно прибављање неопходних сагласности од 
надлежних институција", наводи се у саопштењу.  
 
Како се наводи, Надзорни одбор као представник државе и руководство уз присуство 
синдиката, једном месечно разматра стање безбедности и анализира примену мера заштите на 
раду и улагање у безбедност и здравље запослених.  
 
У саопштењу се додаје и да је од 2001. године у модернизацију технолошких процеса и мера 
заштите на раду и заштите од пожара и побољшања услова рада уложено око 50 милиона евра, 
а да је актуелна влада издвојила 4.410 милиона евра који се већ користе за модернизације 
технологије, услова рада и безбедности запослених на раду.  
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У саопштењу се наводи и да руководство не може да се изјашњава о пожару у којем су погинула 
два радника, а који се догодио 14. јула, јер га испитују надлежни органи. 
 

 


