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Вучић: Повећање плата до краја године, просечна 450 евра 
Извор:Бета 

 
Председник Србије Александар Вучић рекао је за Радио-телевизију Србије да грађани могу да 
очекују повећање плаа и пензија, а да ће до краја године плате бити повећане припадницима 
Војске, полиције и служби безбедности. 
Просечна плата у јулу месецу у Србији је износила 399 евра, а председник Вучић је 
рекао да ће она после предстојећег повећања бити 445 до 450 евра, док ће после тога ићи и до 
500 евра. 
"Ја сам разговарао са премијерком, министром финансија. Имаћемо више новца да потрошимо 
у складу са суфицитом који имамо. Имамо 6,5 милијарди динара суфицита у августу", рекао је 
Вучић и додао да о повећању пензија новинари питају Владу Србије. 

 
 
 

 
 
Фијат највећи српски извозник, Железара ХБИС прва у јулу  
Извор:Танјуг 

 

Највећи српски извозник у периоду јануар-јул 2017. године и даље је компанија Фијат Крајслер 
Србија, док је у јулу месецу то била железара ХБИС група 
Највећи српски извозник у периоду јануар-јул 2017. године и даље је компанија Фијат Крајслер 
Србија, док је у јулу месецу то била железара ХБИС група (раније Хестил). 
Како је објавило Министарство финансија, укупна вредност извоза 15 највећих српских 
извозника од почетка године до краја јула износила је 2,4 милијарде евра. 
Фијат је у посматраном периоду остварио извоз вредан 600,4 милиона евра, следи ХБИС група 
са 321,1 милион, а прати их пиротски Тигар са 210,8 милиона евра. 
Нафтна индустрија Србије је на четвртој позицији са извозом од 168,1 милиона евра, пети је 
Тетра Пак Продуцтион са 129,2 милиона, испред ХИП Петрохемије која је на страним 
тржиштима продала робу за 114,6 милиона евра. 
Седмо место држи Леони из Прокупља, чији је седмомесечни извоз вредео 105 милиона евра, а 
следе Друштво за трговину Роберт Бош са 103,7 милиона, Хемофарм са 100,9 милиона и МК 
Група са 100,5 милиона евра. 
Викторија група је у посматраном периоду остварила извоз од 94,9 милиона евра, заузевши 11. 
позицију, а у стопу је прати Горење из Ваљева са 94,8 милиона. 
РТБ Бор се налази на 13. месту с вредношћу експорта од 92,5 милиона евра, испред Јура 
корпорације која је реализовала извоз од 92,4 милиона, а листу петнаест највећих српских 
извозника закључује Грундфос из Инђије са износом од 91,5 милиона евра. 

http://rs.n1info.com/a313258/Biznis/Prosecna-julska-plata-pala-ispod-400-evra.html
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Радници ''Гоше'': Чекамо данас уплату - почетак рада у понедељак  
Извор:Танјуг 

  

Штрајкачки одбор "Гоше" је после јутрошњег збора радника у кругу фабрике у Смедеревској 
Паланци саопштио да се на основу обећања датих 28. августа очекује исплата 30.000 динара по 
раднику  
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - Штрајкачки одбор "Гоше" је после јутрошњег збора радника у 

кругу фабрике у Смедеревској Паланци саопштио да се на основу обећања датих 28. августа 

очекује исплата 30.000 динара по раднику у току дана и да је још једном подржана одлука да се 

у понедељак крене са радом. 

"На основу обећања датих представницима руководства и председнику Штрајкачког одбора у 

разговорима 28.08.2017. у Београду, очекује се исплата 30.000 динара по раднику у току дана. 

На збор радника још једном је подржана одлука да се одмах у понедељак, 4.09.2017. крене са 

радом", пише у саопштењу које су потписали Штрајкачки одбор и радници "Гоше". 

Подсећања ради, Штрајкачки одбор "Гоше" је после објављене вести, 30. августа ујутру, да је 

постигнут договор и да ће после скоро шест месеци до петка бити прекинут штрајк, саопштио 

да је договор пропао. 

Истог дана по подне су рекли да је договор пропао, јер им је директор Мулутин Шћепановић 

пренео поруку министра привреде Горана Кнежевић да држава неће да им помаже. 

Такође, у Министарству привреде кажу да остају при договору, али да никаква уплата није 

могућа пре него што се испоруче два вагона за српске железнице. 

Председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић је 30. августа ујутру изјавио да су радници 

донели одлуку о прекиду штрајка када радницима буде уплаћена прва од две договорене 

уплате од по 30.000 динара. 

"Директор Милутин Шћепановић каже да министар и Влада неће више да нам помажу, да смо 

нерадници и да нико нема поверења у нас", тврди Вујичић. 

Наводи и да је био код генералног директора са људима из Штрајкачког одбора и да му је рекао 

да договор не важи, као и да су радници и даље у штрајку. 

"Први септембар је у петак, ето нас, чим децу пошаљемо некако у школу, ето нас поново у 

Београду", додао је Вујичић. 

Шћепановић каже да му је у влади речено - "не". 

"Наложено ми је да се вагони испоруче за три до пет дана и да ће одмах потом сваком раднику 

бити испоручено 30.000 динара, зато што имамо фактуру. У овом случају је гарант Влада 

Србије да ће бити плаћено. Сваки радник ће добити по 30.000 оног момента кад се испоручи", 

каже Шћепановић. 

Вујичић је рекао претходно да је постигнут договор руководства са Агенцијом за осигурање и 

финансирање извоза, која ће са 20 милиона динара помоћи да се заврши посао за Иран. 

Рекао је да ће, захваљујући том послу, радници добити по 30.000 динара ове недеље и још 

30.000 динара наредне недеље, као и да ће почети да раде чим добију прву уплату. 

"Договор смо постигли са Агенцијом за осигурање и финансирање извоза (АОФИ), уз 

асистенцију Министарства привреде. Влада је дала зелено светло за тај посао", навео је 

Вујичић. 
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Вујичић је објаснио да је реч о послу који је започет пре годину дана, односно извозу врата за 

вагоне у Ирану. 

Посао за Иран је вредан 400.000 евра и АОФИ це дати "Гоши" 20 милиона динара како би тај 

посао могао да се заврши, што ће бити за око 20 дана. 

Затим ће, према његовим речима, "Гоша" наплатити средства и вратити новац АОФИ. 

Радници "Гоше" су више од месеци у штрајку због неисплаћених зарада, а траже и уплату 

пореза и доприноса, као и повезивање стажа. 

У "Гоши" има око 260 штрајкача, од укупно око 350 радника. 

Главни захтев Штрајкачког одбора је да се радницима дају неисплаћене зараде од 2015. 

"Гошу" је приватизовала 2007. године словачка фирма "ЖОС Трнава", а садашњи власник је 

"Лиснарт холдингс лимитид" са Кипра. Радници тврде да је то исти власник.  

НАКОН САСТАНКА С "ГОШОМ", ЧЕКА СЕ ОДГОВОР ЗАПОСЛЕНИХ 

У Министарству привреде данас је одржан још један у низу састанака са директором Фабрике 

шинских возила "Гоша" из Смедеревске Паланке, којем су присуствовали преставници 

министарства и Агенције за финансирање и осигурање извоза (АОФИ).  

На састанку је поново потврђен став Министарства и министра Горана Кнежевића да је држава 

спремна да уради све како би помогла да запослени почну да раде, саопштило је министарство.  

У последња 72 сата, кажу, појавиле су се и нове отежавајуће околности, а представници 

Министарства су, узимајући у обзир те околности, понудили помоћ и предложили решење.  

Предложени модел, истичу у министарству, је у складу са законом и прихватљив за све 

заинтересоване стране.  

Министарство привреде, наводи се у саопштењу, сматра да је судбина ове фабрике сада 

искључиво у рукама радника и руководства "Гоше", и да се чека њихов званичан одговор.  

Министарство привреде, напомињу у саопштењу, још једном је показало да је увек спремно да 

помогне и да учини све како би се "Гоша" увела у редовне послове.  

ГУБИТАК "ГОШЕ" СМАЊЕН ЗА 32,7 ОДСТО 

МОНТАЖНО предузеће "Гоша Монтажа" (ГМОН) објавило је финансијски извештај за првих 

шест месеци током којих је остварена мања реализација, али је незнатно побољшан крајњи 

резултат, пише портал Вајсброкер (Wисеброкер). 

Пословни приход компаније у периоду јануар-јун износио је 457,7 милиона динара, што је 

смањење од 19,4 одсто, док је пословни губитак смањен 32,7 одсто на 86,7 милиона динара, пре 

свега, услед нижих трошкова материјала, наводи портал. 

Нето губитак у првих шест месеци, пише порртал, износио је 112,2 милиона динара што је 11 

одсто бољи резултат у односу на исти период 2016. године, а нето дуг компаније на крају јуна, 

кажу, остао је на ниском нивоу од 63 милиона динара. 

Акције ''Гоше'', подсећа портал, од почетка године бележе пад од 41,7 одсто, а на последњој 

цени од 1.400 динара тржишна капитализација компаније износи 344 милиона динара, 

односно око 2,9 милиона евра. 

Скупштина ''Гоше'' је летос одобрила акционарима дивиденду од 120 динара по акцији, што на 

последњој цени даје дивидендни принос од 8,6 одсто. 
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Вулин: Повећање плата за војску, нова опрема, модернизација, 800 

грађана би у професионалце  
Извор:Танјуг 

 

Министар одбране Александар Вулин изјавио је да је стање у ВС веома добро, те да се до краја 
године може очекивати повећање плата свих запослених у војсци 10 одсто, као и набавка нове 
опреме и модернизација војске 
Министар одбране Александар Вулин изјавио је данас да је стање у Војсци Србије веома добро, 
те да се до краја године може очекивати повећање плата свих запослених у војсци 10 одсто, као 
и набавка нове опреме и модернизација војске. 
"Нема добре војске ако није задовољна војска. Очекујемо повећање до краја године у износу од 
десет процената за све припаднике војске", казао је Вулин за РТС. 
Он је додао да повећање стандарда војске кроз плате неће бити једина мера министарства, већ 
да очекује да се донесе читав пакет мера које би требало конкретно да помогну припадницима 
војске и њиховим породицама. 
Вулин је рекао и да Министарство одбране са Министарством финансија тражи моделе како да 
се повећају примања запослених у сектору војске, те да ће његово министарство наставити да 
улаже у Војномедицинску академију. 
Како је истакао, циљ државе је да се најбољи кадрови у војсци задрже у земљи. 
Вулин је рекао да је у току доношење правилника који ће омогућити награђивање припадника 
војске и да ће најбољи кадрови бити награђивани у складу са постигутим резултатима. 
Говорећи о новом наоружању које српска војска очекује, казао је да војсци недостају савремени 
противваздухопловни системи, а да што се тиче "ловаца", ситуација ће се поправити када 
стигну "мигови" из донације Руске федерације. 
"Потребна нам је обнова нашег ратног ваздухопловства и противваждушне одбране. 
Наставићемо да побољшавамо квалитет, не само у ваздухпловству, него и копненој војсци", 
рекао је Вулин. 
НА КОНКУРС ЗА ВС ВЕЋ СЕ ЈАВИЛИ ОКО 800 ГРАЂАНА 
Министар одбране Александар Вулин изјавио је данас да је чињеница да је стање у војсци све 
боље и да то потврђује и то што се на конкурс за пријем професионалних војника до сада 
пријавило већ око 800 грађана. 
Он је навео да је Министарство расписало конкурс за пријем 926 професионалних војника, да 
се до сада већ пријавило више од 800 заинтересованих, а да ће конкурс бити отворен докле год 
има места. 
Вулин је рекао да је чињеница да зараде нису велике за ове војне кадрове али су, како је 
истакао, све веће, те да они који задовољавају услове конкурса имају могуцност запослења и 
останка у ВС. 
Министар је, гостујући на РТС, рекао да је Војска Србије гарант стабилности и мира те да је 
спремна да одговори на све безбедносне изазове. 
"Војска је гарант стабилности и гарант мира. Сада, после дужег времена, чувамо и границе 
Србије, будући да смо суочени са мигрантском кризом. Војска је спремна да одговори на све 
безбедносне изазове", казао је Вулин. 
Истакао је да ВС у том погледу сарађује са свим битним службама у свету и да се размењују 
подаци, те да се војска успешно носи са потенцијалним безбедносним изазовима. 
"Војска неће пропустити да испуни ни један задатак. Ни у ком случају неће дозволити да наш 
простор буде угрожен. Војска је довољно јака да буде одвраћајући фактор да било ко не 
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помисли да се Србија може лако и јефтино напасти, не може. И не очекујемо да било ко може 
да покрај војске помисли да тако нешто уради", рекао је Вулин. 
Министар је навео да је поносан на морал припадника ВС и њихов професионализам, те 
истакао да ће наставити да обилази припаднике ВС на терену. 
"Војском се не руководи из кабинета, са војском се живи. Морате да будете део њеног живота да 
бисте били део управљања војском", рекао је Вулин. 
 

 
 

 
 

Бранабић: Ускоро одлука да ли ће бити већи неопорезиви део зараде 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Премијерка Ана Брнабић је рекла данас ће се крајем септембра или почетком 

октобра знати да ли ће моћи да се повећа неопорезиви део зарада. 

Она је истакла да је важно да се то питање размоти свеобухватно. 
"Ми у овом тренутку рачунамо фискалне ефекте евентуалног повећања минималне цене рада, 
евентуалног повећања односно колико ће тачно бити процентуално повећање плата у јавном 
сектору, колико ће бити повећање пензија и какви су ту фискални ефекти”, рекла је Брнабић 
одговрајући на питања новинара. 
Затим који су нам најважнијих инфраструктурни пројекти планирани за наредну годину, рекла 
је премијерка. 
Она је додала да ће се тада видети каква нам је ситауција у буџету и колико можемо додатно да 
идемо на евентуално смањење пореза у смислу неопорезивог дела зараде. 
 

 
 

 
 

Кнежевић: Циљ приватизације Галенике да се нађе стратешки 
партнер  
Извор:Бета 
 
Министар привреде Горан Кнежевић изјавио је данас да је циљ јавног позива за приватизацију 
Галенике да се нађе стратешки партнер који ће обезбедити наставак производње и даље 
функционисање фабрике на најбољи начин. 
"Држави је циљ да подигнемо ту фабрику и вратимо јој некадашњи сјај. У овим условима, то је 
могуће учинити само уз помоћ стратешког партнера. Верујем да ће будући инвеститор 
испунити тај циљ, будући да је и услов да то буде реномирана фармацеутска компанија чији је 
годишњи приход изнад 300 милиона евра", навео је Кнежевић у саопштењу. 
Он је рекао да је договор с банкама да актуелни дуг Галенике од 71 милион евра, наплате у 
износу од 25 милиона, а тај износ је обавеза инвеститора. 
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"Цена коју ће инвеститор морати да плати за ову компанију износи 25 милиона евра, плус 
најбоља понуда на јавном надметању, где је стартна цена један евро", рекао је Кнежевић. 
Министарство привреде Србије расписало је данас тендер за продају 93,7 одсто капитала 
београдаске фармацеутске компаније Галеника. 
Рок за достављање пријава за учешће у поступку приватизације Галенике је 2. октобар, а 
отварање понуда је 4. октобра. 
Накнада за откуп документације износи 250.000 динара. 
Процењена вредност капитала која се нуди на продају је негативна и износи 152 милиона евра. 
 

 
Министарство привреде: Судбина "Гоше" искључиво у рукама радника 
и руководства  
Извор:Бета 
 
Министарство привреде Србије саопштило је данас да је спремно да помогне радницима 
Фабрике шинских возила "Гоша" из Смедеревска Планке да почну да раде, али и да је судбина 
те фабрике сада искључиво у рукама радника и руководства. 
То министарство је у саопштењу навело да је данас одржан још један у низу састанака са 
директором "Гоше", на коме је поново потврђен став Министарства и ресорног министра 
Горана Кнежевића "да је држава спремна да уради све како би помогла да запослени почну да 
раде". 
- У последња 72 сата појавиле су се нове и отежавајуће околности, а представници 
Министарства су, узимајући у обзир те околности, понудили помоћ и предложили решење - 
наводи се у решењу. 
Истиче се да је то решење у складу са законом и прихватљиво за све заинтересоване стране. 
- Министарство привреде сматра да је судбина ове фабрике сада искључиво у рукама радника и 
руководства "Гоше", и чека се њихов званичан одговор - наводи се у саопштењу. 
Радници "Гоше" нису прекинули штрајк јер нису добили прву договорену исплату од 30.000 
динара на име заосталих плата, али су спремни да у понедељак почну да раде ако данас добију 
новац, рекао је раније председник Штрајкачког одбора Милан Вујичић. 
Генерални директор "Гоше" Милутин Шћепановић рекао је данас да покушава да обезбеди 
новац за исплату радницима од по 30.000 динара на име заосталих зарада. 
Он је казао да је "предао неопходну документацију и да ради у неколико праваца" да би 
обезбедио новац за прву исплату по захтеву радника. 
Радници су почели штрајк крајем марта јер им се дугује тридесетак плата, сваком по око 
700.000 динара, па им је држава дала 250.000 евра за исплату по 60.000 динара и уплатила 
здравствено осигурање до краја септембра. 
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Вулин: За ВС повећање плата, нова опрема, модернизација 
Извор:Танјуг 
 
Министар одбране Александар Вулин изјавио је данас да је стање у Војсци Србије веома добро, 
те да се до краја године може очекивати повећање плата свих запослених у војсци 10 одсто, као 
и набавка нове опреме и модернизација војске. 
„Нема добре војске ако није задовољна војска. Очекујемо повећање до краја године у износу од 
десет процената за све припаднике војске”, казао је Вулин за РТС. 
Он је додао да повећање стандарда војске кроз плате неће бити једина мера министарства, већ 
да очекује да се донесе читав пакет мера које би требало конкретно да помогну припадницима 
војске и њиховим породицама. 
Вулин је рекао и да Министарство одбране са Министарством финансија тражи моделе како да 
се повећају примања запослених у сектору војске, те да ће његово министарство наставити да 
улаже у Војномедицинску академију. 
Како је истакао, циљ државе је да се најбољи кадрови у војсци задрже у земљи. 
Вулин је рекао да је у току доношење правилника који ће омогућити награђивање припадника 
војске и да ће најбољи кадрови бити награђивани у складу са постигутим резултатима. 
Говорећи о новом наоружању које српска војска очекује, казао је да војсци недостају савремени 
противваздухопловни системи, а да што се тиче „ловаца”, ситуација ће се поправити када 
стигну „мигови” из донације Руске федерације. 
„Потребна нам је обнова нашег ратног ваздухопловства и противваждушне одбране. 
Наставићемо да побољшавамо квалитет, не само у ваздухoпловству, него и копненој војсци”, 
рекао је Вулин.  
 
 

Незапосленост 11,8 одсто 
Аутор: А. Микавица 

 

У другом тромесечју 2017. забележен највећи број запослених – 2,88 милиона, и најмањи број 

незапослених – 384.100 

У другом кварталу 2017. забележен је највећи број запослених – 2.881.000, и најмањи број 
незапослених – 384.100 у периоду 2014–2017, за који постоји упоредива серија података из 
Анкете о радној снази, саопштио је јуче Републички завод за статистику. Због тога су и стопе 
активности – 54,5 одсто, и запослености – 48,1 одсто, највише. 
Према резултатима Анкете о радној снази, која важи за најобухватнији и једини међународно 
упоредиви инструмент за праћење кретања на тржишту рада, стопа незапослености у Србији у 
другом тромесечју ове године износила је 11,8 одсто, и најнижа је у посматраном трогодишњем 
периоду. 
У поређењу са првим тромесечјем 2017, у другом је забележено знатно смањење неактивног 
становништва – 167.000. Истовремено је број незапослених смањен за 68.800 у корист 
запослености, која је повећана за 228.800. Од тога је 95.000 новозапослених у такозваном 
формалном сектору (пријављени, плаћају порез на зараду и доприносе), а 133.800 у 
неформалном сектору . 

http://www.politika.rs/
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Више од половине новозапослених у другом тромесечју запослење је пронашло у 
пољопривредним делатностима, напомиње се у саопштењу званичне статистике. Запосленост 
је повећана искључиво код особа са нижим и средњим образовањем, док је број запослених са 
високим образовањем смањен. Неформална запосленост се није битно мењала у односу на исти 
период прошле године. 
Половину новозапослених у периоду други квартал 2016 – други квартал 2017. чине особе 
старије од 55 година, док је незапосленост у највећој мери смањена у категорији 35–54 године 
старости, за 57.500 особа, што се одразило на повећање запослености у тој старосној 
категорији. 
У истом периоду стопа незапослености код најмлађе радно способне популације, узраста од 15 
до 24 године, смањена је 7,3 процентна поена, али не као последица повећања запослености, 
већ услед смањења укупне популације овог узраста, што је резултирало опадањем броја 
незапослених. Удео младих који нити раде, нити су у било каквом систему образовања у 
укупној популацији узраста од 15 до 24 године мањи је 1,9 процентних поена у односу на исти 
период прошле године и сада износи 15,3 одсто. 
Из Републичког завода за статистику указују да, за разлику од анкете, која бележи велики раст 
запослености, како у односу на претходни квартал, тако и у односу на исти квартал претходне 
године, Централни регистар основног социјалног осигурања (ЦРОСО) показује доста 
умеренији раст запослености у овом периоду. Разлика потиче, између осталог, отуда што 
дефиниција формалне запослености из анкете подразумева постојање писменог или усменог 
уговора о раду између послодавца и запосленог, али не и остваривање права запосленог на 
здравствено осигурање. Према „строгој” дефиницији формалне запослености из анкете, која 
поред уговора о раду подразумева и обавезно здравствено осигурање запосленог, и самим тим 
боље одговара дефиницији регистроване запослености из ЦРОСО, број формално запослених у 
другом кварталу 2017. године износи 2.023.400, што је 219.600 мање од броја формално 
запослених, који се редовно објављује у анкети. 
 
 

 
 

 
 


