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Неозбиљне изјаве руше пензијски систем 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 

Удружење војних пензионера Србије затражило од председнице владе да не дозволи да о 

материјалној судбини пензионера и даље одлучује актуелни министар финансија 

Удружење војних пензионера Србије затражило је од премијерке Ане Брнабић да се влада 
огради од непримерених изјава Душана Вујовића, министра финансија, датих у Народној 
скупштини, када је показао елементарно непознавање Закона о ПИО и грубо извртање 
чињенице о начину обрачуна пензија. 
Војни пензионери, увређени су, разочарани и резигнирани ставом министра да ће пензије 
убудуће бити социјална категорија, односно да за висину пензије неће бити пресудно ко је 
колико радио и колико је уплаћивао допринос у Фонд ПИО. Ако је то тачно и ако је то и став 
владе, произилази да се незаконито руши систем пензијског и инвалидског осигурања, каже 
Љубомир Драгањац, председник овог удружења. 
 
 

Ју: Ове године приход Железаре Смедерево 750 милиона долара 
Извор:Танјуг 
 
„Железара Смедерево” је ове године произвела 1,5 милиона тона челика и остварила приход од 
750 милиона долара, што је знатно више него у прошлој години, известио је данас председник 
ХБИС Групе Ју Јонг председницу Владе Републике Србије Ану Брнабић. 
Он је, говорећи о плановима „Железаре Смедерево”, истакао да је за наредну годину 
пројектована производња од 1,8 МИЛИОНА тона челика и приход од милијарду долара, 
саопштила је владина Канцеалaрија за сарадњу с медијима. 
Ју је, такође, известио премијерку Брнабић да су испуњени планови када су у питању 
инвестиције у Железари, нарочито у области инфраструктуре, обнове постројења и заштите 
животне средине. 
Он је најавио да ће наставити континуиран рад на побољшању услова рада и радном окружењу 
и обукама запослених. 
На састанку је било речи и о развоју српско-кинеског индустријског парка, замишљеног као 
заједничко предузеће, који ће омогућити долазак већег броја кинеских инвеститора у Србију. 
Председница Владе честитала је представницима ХБИС групе на постигнутим резултатима и 
истакла да ће Влада Србије са својим ресорним министарствима наставити да пружа сву 
неопходну помоћ, како би „Железара Смедерево” наставила да остварује добре резултате.  
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Нема повећања "минималца" за ђетиће  
Аутор:Б. РАДОСАВОВИЋ 

 

Предложени црногорски буџет за 2018. годину добио подршку у скупштинским одборима. 
Синдикат против планираних трошкова. Без заштите најсиромашнијих 
Предложени буџет за наредну годину од 2,1 милијарде евра, који је за пет милиона евра мањи у 
односу на овогодишњи, наишао је на подршку у скупштинским одборима, али не и међу 
синдикалним организацијама и удружењима који су незадовољни што неће бити повећања 
“минималца”. Међутим, у Влади гарантују редовно извршавање домаћих и иностраних обавеза. 
- Наредне године биће очуване зараде у јавном сектору на постојећем нивоу. Пензије ће се 
усклађивати и редовно измиривати. Оквирно ће бити повећане око три и по процента. Увећава 
се и издвајање за Фонд ПИО 15 милиона евра. Редовно ће се исплаћивати и социјална давања - 
саопштио је Дарко Радуновић, министар финансија. 
Капитални буџет износи 287,7 милиона евра и према речима Радуновића биће утрошен за 
инфраструктурне пројекте, пре свега ауто-пут. 
- Буџет за наредну годину побољшаће конкурентност и подстаћи развој, јер ће из капиталног 
буџета бити финансирани пројекти са 287,7 милиона евра. Од тога 210 милиона биће утрошено 
на наставак изградње деонице ауто-пута. Дирекцији за саобраћај припашће 35,2 милиона евра, 
а Дирекцији јавних радова 45,2 милиона евра - навео је Радуновић. 
Јавни дуг ове године је готово две и по милијарде евра. Смањење се очекује у 2019. години. 
Задуживање неће изостати ни наредне године, мада ће бити мање за 150 милиона евра него у 
овој. 
- У 2018. биће неопходно задуживање од 296 милиона евра које ће бити утрошено на отплату 
дуга из претходног периода, вредног 106 милиона евра и 190 милиона за обавезе према кинеској 
Ексим банци - истакао је министар финансија. 
У Влади рачунају да ће текућа потрошња бити финансирана из изворних прихода. У то је 
укалкулисан и већи ПДВ, акцизе на поједине артикле, првенствено на гориво. Вукашин Зоговић 
из Уније слободних синдиката прогнозира да ће уз ПДВ и друге најављене намете грађани 
тешко моћи да “крпе крај са крајем”. 
- Нема повећања зарада, а предвиђен је само систем награђивања у просвети и здравству. 
Нејасно је зашто нема повећања минималне зараде, ако је ове године смањен дефицит у буџету, 
а наплата прихода премашила планирано - каже Зоговић. 
Предложени буџет подржао је парламентарни Одбор за економију, као и Одбор за одбрану и 
безбедност. У том ресору додељено је 50 милиона евра или 1,6 милиона више него ове године. 
Ресору унутрашњих послова припашће 95 милиона евра или десет више него 2017. године.  
НЕЗАДОВОЉНИ 
Предложеним буџетским решењима нису сви били задовољни. Судски и Тужилачки савет 
тражили су више средстава. 
Желимо да имамо моралног, аутономног и образованог судију. За то треба новац, гарантована 
плата. Судије основних судова не смеју имати мале зараде. Њихова је око хиљаду евра. Нико од 
младих судија нема решено стамбено питање, па од те плате од хиљаду евра издвајају 250 или 
350 евра за кирије. Да ли можемо гарантовати да ће судија са 650 евра и са обавезом да за 
годину заврши 250 предмета сачувати своју моралност и аутономност? Не може, поручила је 
Весна Меденица, председница Врховног суда. 
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Споразум о сарадњи Владе РС и Синдиката  
Аутор:Н. Ш. РАДИЋ  

 

Председница Владе РС Жељка Цвијановић и председница Савеза синдиката РС Ранка Мишић 
потписале су Меморандум о заједничким мерама за период 2018-2020. године 
ПРЕДСЕДНИЦА Владе РС Жељка Цвијановић и председница Савеза синдиката РС Ранка 
Мишић потписале су Меморандум о заједничким мерама за период 2018-2020.  
Меморандум обухвата мере усаглашене између Владе и Савеза синдиката, које су у складу са 
Реформском агендом и аранжманима са међународним финансијским институцијама. 
Те мере биће спровођене кроз законодавне и стратешке активности и социјални дијалог. За 
Синдикат је најважније да дође до повећања плата. 
Жељка Цвијановић је рекла да свако растерећење у привреди мора да се рефлектује и на висину 
плата. 
Кад је реч о расту броја запослених према подацима Завода за запошљавање, премијерка Српске 
је рекла да се све то дешава управо у реалном сектору. 
- У јавном сектору немате повећање броја запослених, и то је ствар коју смо ставили под 
контролу - изјавила је Цвијановићева. 
Према њеним речима, то јесте једно од главних опредељења и новог програма економских 
реформи и ранијих економских политика. 
- То и јесте главни циљ - повећати број запослених у реалном сектору, а зауставити раст 
запошљавања у администрацији, с обзиром на то да ни реални сектор то не може да поднесе, 
али и зато што нам није потребан толики број људи у јавној сфери - нагласила је Цвијановићева.  
 

 

„НОВОСТИ” САЗНАЈУ: Пет кандидата за директора "Поште"  
Аутор:Д. И. КРАСИЋ  

 

Избор за челну позицију једног од најпрофитабилнијих јавних предузећа ушао у финиш. Сви 
имају искуство у руковођењу у овом "државном капиталцу" 
ПЕТ кандидата су најозбиљнији "играчи" за позицију генералног директора "Поште Србије". 
Како "Новости" незванично сазнају, осим тренутног вршиоца дужности директора овог јавног 
предузећа Мире Петровић, за функцију су заинтересовани и Михаило Јовановић, садашњи 
директор Канцеларије за ИТ и е-управу Владе Србије, економиста Дејан Раденковић, 
привредник и народни посланик СПС, затим Владимир Димитријевић, председник Републичке 
изборне комисије, иначе већ запослен у "Пошти" на месту директора функције правних послова 
и управљања непокретностима, као и Жељко Ивањи, запослен на позицији Димитријевићевог 
заменика, некадашњи кадар Г17плус, сада у Српској народној партији. 
Свим овим кандидатима је заједничко значајно радно искуство на руководећим функцијама у 
"Пошти Србије". Конкурс за директора овог јавног предузећа објављен је пролетос. Први, 
писани део тестирања обављен је пре нешто више од месец дана. Задатке је решавало 26 
кандидата, а све њих, у наредном периоду, очекује и усмени део тестирања. Потом комисија за 
спровођење конкурса Влади Србије предлаже највише три кандидата. Коначну одлуку доноси 
управо - Влада. 
ПРОФИТАБИЛНИ "ПОШТА Србије" је једно од најпрофитабилнијих јавних предузећа у 

нашој земљи. Лане је уписало нето добит од 3,47 милијарди динара. Компанија упошљава 

14.944 радника и осим поштанском делатношћу, бави се и платним прометом, заступањем и 

посредовањем у осигурању, затим телекомуникацијама - кабловским и осталим услугама, 
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рачунарским програмирањем, брокерским пословима са хартијама од вредности, друмским 

превозом терета, изнајмљивањем некретнина... 

- Веома сам ангажован у владиној Канцеларији за ИТ и е-управу, као сарадник премијерке Ане 
Брнабић и тренутно не размишљам о конкурсу за директора "Поште" - рекао је "Новостима" 
Михаило Јовановић, потврђујући да се на конкурс за директора "Поште" пријавио још пролетос, 
као и да је био на првом кругу тестирања. - Ако ме буду позвали, тада ћу размишљати о томе. 
Јовановић је, иначе, дипломирао и магистрирао на Електротехничком факултету у Београду, а 
доктор је економских наука. Има 20 година професионалног искуства у "Телекому" и "Пошти 
Србије" где је у континуитету последњих 14 година био у највишем борду директора одговоран 
за информационе технологије, електронске комуникације и развој. Сада руководи 
новоформираном владином Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу. 
Жељко Ивањи, тренутно заменик директора функције правних послова и управљања 
непокретностима у "Пошти Србије", такође је "у игри" за позицију челног човека "Поште". На 
конкурс се, каже, пријавио и био на првом кругу тестирања одржаном 23. октобра. 
- До 2012. године сам био директор дирекције за стратегију у овом јавном предузећу, а на 
руководећим позицијама у "Пошти" сам око 15 година. Дипломирао сам право и мастер сам 
економије и што је најважније: трећа сам генерација поштара у породици - рекао је Ивањи у 
изјави "Новостима". 
Да се кандидовао за позицију првог човека "Поште" потврдио је и Дејан Раденковић. Овај 
магистар економије, члан председништва Социјалистичке партије Србије и народни посланик, 
има велико искуство у привреди, а радио је и на руководећим позицијама у "Пошти Србије". 
- Конкурисао сам за место директора - кратко је потврдио у изјави "Новостима", додајући да је 
био на првом кругу тестирања. 
Име још једног кандидата виђено је у најужем кругу за руководећег директора "Поште". 
Владимир Димитријевић је председник Републичке изборне комисије и тренутно је запослен у 
"Пошти Србије" на позицији директора функције правних послова и управљања 
непокретностима.  
 
 

 
 
Повећање неопорезивог дела зараде можда донесе и веће плате? 
Аутор:Љ.Малешевић  
 
Послодавцима у Србији од 1.јануара наредне године повећан је неопорезиви део зараде са 

садашњих 11.700 на 15.000 динара и продужен рок за већ постојеће олакшице приликом 

запошљавања које ће важити до краја 2019.године. 

Олакшице омогућавају газдама и право на повраћај 65 до 75 одсто плаћеног пореза на зараду у 
зависности од броја новозапослених радника. 
 Ове измене  Закона о порезу на доходак грађана смањиће прилив пара у буџетску касу, јер само 
повећање непорезивог износа зарада смањиће годишње пиходе од пореза на зараде за око 7,5 
милијарди динара. Смањење ће значајније погодити буџете локалних самоуправа које 
доминантно учествују у расподели прихода од овог пореза од око 4,9 милијарди . 
 Циљ ових усвојених мера је да се поспеши легално запошљавање односно смањи рад на црно, 
да се побољша положај незапослених односно оних који раде, али нису пријављени на обавезно 
социјално осигурање. 
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На овакву одлуку државе послодавци су чекали више од деценије, а последице су трпели 
радници. Процењује се да у Србији има више од 350.000 радника који примају минималну 
зараду уз правдање газде да им се више од тога не исплати , јер су порези на зараду велики. Да 
зло буде веће и добар део радника који ради за минималац није пријављен односно за њега 
послодавац није плаћао порезе и доприносе . Сада када је држава испунила обећање које је дала 
послодавцима приликом доношења одлуке о повећању минималне зараде у 2018.години за 10 
одсто, за очекивати је и да сви радници који раде буду пријављени, али и да они који до сада 
нису примали минималац добију који динар више у коверти.Председник Уније послодаваца 
Србије  Небојша Атанацковић очекује да ова мера заиста доведе до већег запошљавања, али што 
се тиче повећања зарада постојећим запосленима није баш сигуран да ће директно на њих 
утицати. 
“Постоје привредна друштва где нико не прима минималац и ту ће се осетити та разлика између 
11.700 и 15.000 динара и та разлика може ићи директно запосленима, али може бити и део 
акумулације ка новим инвестицијама”, оценио је Атанацковић. 
Порески стручњак Милица Бисић, бивша заменица министра финансија,  оцењује да је 
неспорно да смањење непорезивог дела зараде смањује трошкове послодаваца, додајући да 
повећање нето зараде радницима зависи од значаја запосленог за газду и услови на тржишту 
рада. 
“Уколико је запослени лако заменљив, олакшице ће омогућити да се уз непромењену нето 
зараду запосленог смање трошкови послодавца. У супутном, нето зарада запосленог ће порасти 
уз неизмењене трошкове послодавца. Ово стога, што је по закону основица за опорезивање 
бруто зарада, а обвезник пореза запослени. Дакле, уколико се бруто зарада не мења, запосленом 
ће се повећати нето зарада, а уколико се задржи нето зарада, бруто зарада ће бити нижи, а тиме 
и трошак послодавца. Наравно, могуће је и да се корист од повећања неопорезивог износа у 
неком односу подели између послодавца и запосленог”, објаснила је Милица Бисић. 
Повећање плата зависи од послодавца    
Језик економиста и пореских стручњака обичан радник тешко може разумети, али он најбоље 
зна да ли му је плата већа или мања тек када је добије у руке. Шта може, али то не значи да ће 
тако и бити, донети повећање непоорезивог дела зараде за чак 3.300 динара може се видети на 
примеру бруто зараде од 50.000 динара са порезима и доприносима. Од Нове године од тог 
износа ће се одузимати 15.000 динара , колико ће бити неопорезиви део зараде, па је основица 
за обрачун  35.000 динара. На ту основицу рачуна се порез на зараде који износи 10 одсто, што 
значи да се на име пореза од плате одбија 3.500 динара. Када се све то одбије, значи од оних 
35.000 одузима се 3.500, остане 31.500 динара и то је нето зарада радника.          
 Оно што је неспорно, јесте да ће због повећања неопорезивог дела зарада послодавци моати 
радницима издати нове уговоре о раду или анексе постојећих. Међутим, у тим документима не 
мора зарада радника неминовно порасти за онолико процената колико је држава порећала 
непорезиви део зарада.. Јер, неки уговори о раду су закључени на бруто зарада радника, а неки 
на нето. Управо за те који имају уговорену нето зараду ове измене неће значити много, док би 
користи могли имати они који су уговорили бруто зараду. Како се она управо мења, требало би и 
они то да осете, јер намера државе није само да олакша послодавцима, већ и донесе више пара  у 
радничке џепове. 
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Тржишна економија нам још није у глави 
Пише: Мирјана Н. Стевановић 
 
Добро познат у регионалним пословним круговима као један од најистакнутијих македонских 
предузетника, Светозар Јаневски је пажњу српске шире јавности привукао најпре најавом да ће 
закупити Београдску индустрију пива из стечаја, што је летос и учинио, а потом да ће 
инвестирањем око 30 милиона евра у нову фабрику покренути знатно озбиљнију производњу 
овог бренда. 
У старту је дочекан причом да је у договору са државом, стечај БИП-а намерно изазван како би 
му се омогућило да пивару купи јефтино, без терета обавеза према повериоцима, радницима и 
малим акционарима. Јаневски у разговору за Данас каже да га такве гласине не изненађују, јер 
прате готово сваку приватизацију у региону. 
- Није ми страно то што се раније дешавало са БИП-ом, од промена власника до колебања 
квалитета и пада на тржишту. И негативан набој који прати сличне послове уобичајен је на 
овим просторима. Али, ако видите шта се све продаје у свету и по којој цени, онда тек можете да 
процените колико је вредан БИП на глобалном тржишту, и да ли је уопште потребно да вам 
неко такву инвестицију намешта. Иначе, БИП је имао губитак и није био прихваћен у групу од 
17 компанија са којима је Светска банка потписала уговор, чиме је његова судбина била 
запечаћена. 
* Опште је место да политика утиче на бизнис и код нас и у свету. Са каквим се 
условима за пословање срећете у Србији? 
- Морам рећи да су услови пословања слични као у Македонији и да нису перфектни. Бизнис и 
политика су увек су испреплетани, јер све политичке одлуке директно утичу на бизнис. Верујем 
да ћемо заједно ући у Европску унију и требало би да једни другима пружимо руку, да 
помогнемо и да радимо заједно да би процес био лакши и ишао брже. Тржишна економија нам 
још није у глави и читав регион је у истој причи. Сви смо готово три деценије у транзицији и 
успешно ћемо изаћи само ако се добро поставе и примењују закони. А примена закона зависи од 
интегритета људи. Ја живим у простору где је Београд на пола пута између Триглава и 
Ђевђелије, нисам странац овде и услови су свим пословним људима на овом простору добро 
познати. Свесни смо и да све државе региона много више уважавају интересе великих 
мултинационалних компанија, док нас, домаће инвеститоре, често третирају као маргиналце. 
* Колико бизнис из региона може да допринесе интеграцијама и неким мирнијим 
односима у региону? 
- Привредници имају отворенији приступ, међусобно лакше комуницирамо, без обзира да ли 
долазимо из Македоније, Хрватске или Србије. Нажалост, до сада нисмо успели да направимо 
стратегију која би повезала више субјеката професионално и на нивоу различитих држава. 
Владе могу да помогну, да буду сервис сачињен од више учесника, на које морамо да гледамо 
позитивно. Тек онда има више могућности, само треба бити упоран и имати енергију. 
* Шта је препрека за успешнију економију? 
- Региону недостаје новац за инвестирање а кредитирање преко банака је проблем због тога што 
оне имају ограничени портфолио. Цео регион је био укључен у стратегију развоја Европске 
уније која је на почетку добро функционисала, али се сада преиспитује због недовољног развоја. 
Према најновијим извештајима ЕБРД, приступ који је до сада коришћен за убрзавање развоја 
наших земаља и стицање статуса није донео очекиване резултате и сада се мења курс и тражи се 
нови модел. Берлинска иницијатива и ЕБРД иде у смеру постизања конкурентности у економији 
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свих 16 земаља које са суочавају са истим проблемима. Већина земаља је на 50 одсто нивоа бруто 
домаћег производа из 90-их. Не можемо се приближити ЕУ стандардима за конкурентност, што 
има лоше последице за све земље. Имамо "браин драин" и то у ситуацији када се тражи од 
земаља западног Балкана више креативности и иновација да би се постигао жељени развој. А 
када имамо одлив високообразовних креативних људи, нема креативности. Зато регион мора да 
направи свој концепт и заједнички одрживи статус запослености у постојећим делатностима, 
посебно у аграру. У нашим државама пољопривреда учествује у великом проценту у БДП-у и не 
можемо тако лако да "откачимо" ту грану упркос сугестијама ЕБРД. Чак ни земље ЕУ нису се 
одрекле пољопривреде. Да би то урадили поред пољопривреде морамо паралелно развијати и 
друге стубове привреде које ће носити већи економски раст. 
* Готово две године најављивали сте да желите да уђете у БИП, али сте тек пре 
неколико месеци закупили погоне фабрике из стечаја и покренули производњу. 
Који Вам је следећи потез? 
- Нама је био циљ да сачувамо бренд БИП јер сматрамо да има потенцијала. Дуго нисмо могли 
да склопимо ту причу, још смо у "буффер" зони, јер хоћемо да градимо нову модерну пивару, на 
локацији ван града и да се развијамо. Агенција за развој и Агенција за имовину траже локацију 
коју би могли да купимо, рентирамо или узмемо концесијом. 
* Говори се да вам је подршку у процесу доласка у БИП пружио бизнисмен Миодраг 
Костић. Јесте ли са њим конкуренција или партнер? 
- Са Костићем сам пријатељ и имали смо неку идеју о заједничком пројекту, али у винској 
индустрији. Да ми је он, или неко други, помогао, не бих у тај посао улазио две године. Ја БИП 
знам од 70-их година, када сам ушао у пиварство и од 90-их година, па и 2000. тражио сам пут 
како да покренем ту причу. Тада ми није успело. 
* Где је садашњи БИП у тој причи. Каква је његова судбина? 
- Фабрика је сада у стечају, са великим дуговима, потраживањима из реституције и та питања 
требало би да решава стечајни управник. Ја БИП гледам као српски бренд који има будућност и 
треба га сачувати. У престоници Србије живи два до 2,5 милиона становника, али је Београд и 
туристичко место и односи више од половине укупне потрошње. И уз песимистичку процену да 
ће у наредном периоду раст потрошње износити од 2,5 до три одсто годишње, очекивани раст би 
био озбиљан помак за пиварску индустрију. Ту има простора за један традиционални производ, 
локално пиво које је достојно тржишне утакмице са мултинационалним компанијама и 
њиховим модерним приступом. 
* Коме је намењено то пиво, средњој класи која је у изумирању или нижој средњој 
која се све више пуни? 
- Ми правимо црафт пиво и у овом тренутку имамо само два бренда, али план је да их буде 
више. Наша циљна група је генерација средњих година, која још има емоције за оно што је 
некада било, али и "јапијевци", који своју идентификацију траже у страним и новим 
брендовима. Таргетираћемо и такозване миленијумце, који траже марку која се уклапа у њихов 
стил. Ићи ћемо полако, прво да изградимо капацитете и развијемо квалитетнији приступ 
тржишту. Почели смо тек пре неколико месеци и верујемо да за годину дана можемо да 
достигнемо производњу од око 200.000 хектолитара, што је десет пута мање него што је БИП 
производио 90-их, а реч је о готово 1,8 милиона хектолитара. Оно што је у овом тренутку важно 
је што производимо веома добро пиво о чијем квалитету је већ почео да се шири добар глас у 
Београду. 
* Шта је сметња да се одмах покрене пуни капацитет - изгубљена позиција и 
недостатак тражње, или стање фабрике? 
- Ниједно од тога. Србија је излазећи из недаћа у ланац трговине унела превише посредника. Тај 
приступ спречава и умањује профитабилност свих чинилаца у том ланцу продаје. На пример, 
иако мање, македонско тржиште у овом погледу је превазишло тај приступ и знатно је 
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профитабилније. И у свету је та производња исплатива, а овде је потребно још времена да би се 
добила права тржишна економија. 
* Ко убире пену? 
- Сви по мало, а нико задовољан. Сада изаћи из модела који се стварао дуго времена је 
компликовано, али не и немогуће. 
Где су регионални брендови 
Отварање младог вина некада се славило у Кавадарцима као македонски празник. Ми смо 
успели да од тога направимо компанијску манифестацију, која окупи и до 6.000 људи, и на којој 
промовишемо производ и градимо винску културу. Осим домаћих гости су нам Бугари, Срби, 
Босанци, Хрвати... Можете и ви са Гучом то да постигнете - да се направи дугорочни приступ за 
изградњу брендова домаћих производа као што су пиво и вино, али и храна (артисан храна). Уз 
то, када дођете у Тиквеш, не плаћате ништа, а добијате музику, храну и пиће, док се у Гучи све 
плаћа. Ту дође до 300.000 људи, а могло би милион, ако се стратешки осмисли како да 
проширимо капацитет локације и како да представимо артисан производе и развијемо 
туристичку дестинацију - каже Светозар Јаневски. 
Тиквеш у француском стилу 
- Иако уз много тешкоћа, винарија Тиквеш постала је европски, донекле и светски бренд, јер 
годишње у просеку добијемо 50, а ове године 60, медаља за квалитет на значајним 
међународним смотрама вина, од Де кантера, Паркера, Гренаж ду мондеа, Интернешенел вајн 
челенџа, дакле од Лондона до Шангаја. Истина је да још нисмо у рангу великих кућа, али и да 
нас сад већ виде као озбиљног играча. Ми смо у Македонији успели да разбијемо тренд 
производње вина у великим количинама, али мањег квалитета. Тако је тржиште почело да се 
чисти и морали су други да нас прате. Сада можемо да кажемо да смо велика винарија која иде и 
у децентрализацију - већ радимо као мрежа микровинарија које под брендом Тиквеш производи 
висококвалитетно вино. Имамо највише могућности да селектирамо и одабиремо грожђе и 
сврстамо по класи квалитета. Не може целокупан род да иде у прву класу, јер се раздваја и на 
другу и трећу, што друге винарије не раде. Тај квалитет лакше је препознат на светском 
тржишту, али ми планирамо да продремо у Кину, а за то морамо да идемо корак даље. Сада смо 
у процесу куповине винарије и винограда у Француској. То је начин на који би обезбедили 
лакшу комуникацију са потрошачима како на страним тржиштима, тако и код нас - истиче 
Јаневски. 
Пословна мапа 
Светозар Јаневски у свет предузетничког бизниса ушао је преко развоја Скопске пиваре и уласка 
великих глобалних брендова - Кока-Коле и Хеинекена. Као један од шест власника Пиваре 
Скопје, заслужан је за стварање бренда "скопско". Са партнерима из ове компаније је 2000. 
основао "М-6" Инвестициони фонд, док је три године касније откупио већински акционарски 
пакет винарије Тиквеш у Кавадарцима. Свој предузетнички дух и енергију коју има преноси на 
многе земље региона, али и шире, покушавајући да уједини привреду и подстакне развој. 
 
 

Ристовић: Није тачно да дугујемо четири, дугујемо три зараде 
Пише: Е. Д. 
 
Нетачна је информација да АД Путеви Пожега радницима дугују четири зараде, тачно је да 
дугују три зараде, с обзиром на то да је рок исплате за новембар крај децембра 2017. 
То се наводи у реаговању генералног директора Путева из Пожеге Ђорђа Ристовића на текст 
"Протест радника Путева из Пожеге данас испред Владе", који је у нашем листу објављен 12. 
децембра. 



10 

 

У демантију, који је Ристовић потписао, наводи се и да није тачно да је Нешовић Миломир 
(председник синдиката у фирми прим. а.) суспендован зато што је наводно тражио објашњење 
како је настао дуг од 107 милиона динара, већ да је добио отказ уговора о раду и то због "низа 
примера непоштовања радне дисциплине и кршења радних обавеза". На решење о отказу, како 
се истиче у демантију, Нешовић се жалио најпре окружној инспекцији рада, а та жалба је 
одбијена, а потом и Министарству за рад, али му је и та жалба одбијена као неоснована. Против 
тог решења, истиче се у реаговању, Нешовић је поднео тужбу Основном суду у Пожеги. 
Поводом навода у тексту да је Василије Мићић власник компаније Путеви Пожега, у овој 
компанији кажу да ни ти наводи нису тачни, односно да Путеви Пожега нису продати у 
приватизацији Василију Мићићу. 
"Тачно је да је приватизација извршена уписом бесплатних акција од стране тада запослених 
радника, као и ранијих радника и сваки је добио број акција који му је по закону припадао, док 
је припадајући део акција пренет на акцијски фонд", наводи се у реаговању. 
Уписом акција, како се даље наводи, радници су постали власници акција које су на берзи могли 
да продају, а акције је куповао ко је хтео. "У АД Путеви Пожега је у првом кругу уписа акција у 
потпуности извршена трансформација (приватизација) јер су уписане све расположиве акције 
па другог круга уписа није ни било те је на тај начин приватизација у потпуности завршена и 
сваки радник као што је речено продавао је акције као њихов власник", наводи Ристовић. 
Генерални директор каже да свако ко жели да сазна истину "може да потражи наведену 
документацију код надлежних државних органа" и додаје на крају да "колико је нама познато да 
су Василије Мићић и друга лица која су куповала акције од радника АД Путеви Пожега 
куповали их на берзи". 
 
 

Синдикати: Предложени закон штетан по оружаре 
Пише: З. Радовановић 
 
Синдикати најзначајнијих предузећа домаће наменске производње: Заставе оружја, Прве искре 
из Барича, Крушика, Првог партизана, Милана Благојевића из Лучана и Слободе из Чачка, која 
чине групацију Одбрамбена индустрија Србија... 
...заједнички су данас осудили поступак на који Министарство одбране у скупштинску 
процедуру уводи нови закон о производњи и промету наоружања и војне опреме. 
Оружарски синдикати огорчени су чињеницом да је Нацрт најновије верзије закона о 
производњи и промету наоружања и војне опреме који је 13. децембра достављен фабрикама 
ОИС-а, дат на увид искључиво пословодствима тих предузећа, али не и синдикалним 
организацијама. Још огорченији су сазнањем да се тим законом предвиђа приватизација 
фабрика ОИС домаћим улагачима, а не само страним. 
- Недопустиво је да Министарство одбране од синдиката фабрика ОИС скрива завршну верзију 
закона, а да, истовремено, од фабричких пословодстава захтева да се се о том законском акту 
изјасне у року од неколико сати. Отуда је апсолутна неистина да је актуелни Нацрт закона 
усаглашаван са синдикалним организацијама, како то надлежни наводе - истиче се у 
саопштењу, уз поруку да бројне одредбе понуђеног закона "иду на штету фабрика и радника", 
док је "велики број за предузећа и запослене важних питања остао нерешен". 
Продаја фабрика домаћим инвеститорима за синдикате је неприхватљива јер се, како кажу, 
омогућавањем домаћим правним и физичким лицима да купују њихова предузећа, отвара 
простор за улазак сумњивог капитала у фабрике ОИС. Синдикати страхују и да ће, у случају да и 
домаћи тајкуни буду актери приватизације војних фабрика, доћи до масовног отпуштања 
радника, као што је то чињено у готово свим домаћим фабрикама које су, у минулих петнаестак 
година, приватизовали домаћи предузетници. 
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- Због свега тога, захтевамо да се улазак Нацрта закона у скупштинску процедуру заустави, док 
се не реше питања од виталног значаја како за фабрике ОИС, тако и за запослене у њима. У 
супротном, запослени ће бити принуђени да се синдикалном борбом боре за будући статус и 
опстанак својих предузећа - наглашава се у заједничком обраћању јавности синдиката шест 
највећих и најзначајнијих српских војних фабрика.  
 
 

Недимовић: Од 1. јануара и мали произвођачи меса и млека легално на 
тржишту 
Пише: Данас Онлине 
 
Мали и традиционални произвођачи меса и млека у Србији од следеће године ће моћи да на 
потпуно безбедан и легалан начин изађу на тржиште, било да се ради о продаји робе са кућног 
прага, локалним пијацама и маркетима или територији целе државе, захваљујући 
новоусвојеном правилнику. 
То је изјавио данас министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић 
у Сремској Митровици, где су представљене националне мере флексибилности за пословање 
малих и традиционалних производњи хране животињског порекла. 
Реч је о Правилнику о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање 
потрошача, подручју за обављање тих делатности, као и одступања која се односе на мале 
субјекте у пословању храном животињског порекла, а који ће се примењивати од 1. јануара 2018. 
године. 
Недимовић је поручио да данас почиње процес спајања малих произвођача меса и државе, јер 
је, према његовој оцени, све време било потребно да се људи који се баве том делатношћу уведу 
у нормалне токове тржишта како би све функционисало на начин на који то функционише у 
земљама ЕУ. 
"До сада смо имали једну ситуацију где уколико желите да се бавите прерадом меса или 
прерадом млека, били сте условљени истим стварима без обзира да ли имате мале количине 
или имате хиљаде, стотине хиљада или тоне нечега" рекао је министар. 
Према његовим речима услови које су мали и велики произвођачи морали да испуне са аспекта 
безбедности хране, били су потпуно исти. 
"Рецимо, у Сремској Митровици постоји велика кланица 'Митрос' и онај ко је желео да ради 
малу прераду, морао је да испуни апсолутно исте услове у погледу објеката, опреме и свега 
осталог. То за једног сточара који жели да има своју малу прераду баш није могуће реализовати. 
Једноставно, мали произвођачи су наилазили на зидове и нису били у могућности да 
квалитетно наступе на тржишту", рекао је Недимовић. 
Поред тога, у мерама руралног развоја за 2018. годину, набавка опреме за те објекте ће бити 
субвенционисана од стране државе са најмање 50 одсто, а у девастираним подручјима где имамо 
доста малих произвођача са 65 одсто, додао је Недимовић. 
"Субвенционисаћемо све, од зидања објеката до набавке опреме и желимо да то учинимо 
доступно свима", поручио је министар пољопривреде. 
"Желимо да демистификујемо причу у вези са безбедношћу хране и приближимо је малим 
произвођачима", оценио је Недимовић, закључивши да је циљ Министарства пољопривреде да 
мали произвођачи зараде више новца, а то ће им, према његовим речима, омогућити продаја 
својих производа и прерађевина од куће и "са кућног прага", баш као што је пракса у Словенији 
или Аустрији. 
Представљени су и резултати пројекта "Унапређење квалитета и безбедности хране у сектору 
производње меса у Србији", који реализују Организација за храну и пољопривреду Уједињених 
нација (УН ФАО) и Европска банка за обнову и развој (ЕБРД), у оквиру чега је и донет 
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правилник, као и сет Водича за примену правила о флексибилности, као и национална ознака 
"Српски квалитет" за обележавање производа од домаћих сировина и вишег квалитета. 
Поручено је да Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, по угледу на прописе 
Европске уније, доноси прописе којима се олакшава производња малим производним 
капацитетима, односно смањују финансијска оптерећења и административне препреке кроз 
одступање у погледу изградње, уређења и опремања објеката. Такође, истакнуто је да се тим 
прописима омогућава коришћење традиционалних алата, материјала и поступака за 
производњу гастрономских производа, али и да се подстиче економија на селу кроз 
валоризацију повезаности сопствене производње и прераде на газдинству и продаја малих 
количина директно потрошачу. 
Координаторка на пројекту из УН ФАО Лиса Паљети казала је да УН ФАО и ЕБРД раде већ дуго 
на промоцији безбедности хране, која се тиче преговарачког поглавља 12 о приступању Србије 
Европској унији, те усклађивању домаћих стандарда са правилима ЕУ. 
"Заиста смо јако срећни због тог достигнућа што су мали произвођачи у Србији данас у 
могућности да буду конкурентни и да извозе своје производе широм света", поручила је Паљети. 
Она је додала да ће мере флексибилности за пословање малих и традиционалних производњи 
хране животињског порекла побољшати квалитет и оснажити произвођаче, као и да ће се 
установити нова политика за безбедност и квалитет производа од меса и млека. 
 

 

 
 

Предности Србије - људски ресурси и кластри ИЦТ компанија 
Извор: Н1  
 
Центар за развој технолошког предузетништва и иновације ИЦТ Хуб представио је Глобал 
Иноватион Индеx 2017. 
Ова публикација у свету излази од 2007. и рангира иновативност држава и њихових економија, 
а као предност Србије детектовала је људске ресурсе и кластере успешних ИЦТ и 
пољопривредних-агритек компанија.  
Захваљујући великом потенцијалу домаће пољопривредне и прехрамбене индустрије и 
технолошком развоју, отвара се простор за укрштање ових делатности. ИЦТ технологије играју 
значајну улогу за даљу будућност пољопривредника, пре свега умрежавањем младих са светом 
агробизниса. 
 
 

Успешна година иза Железаре, приход 750 милиона долара 
Извор:ФоНет 
 
Председница Владе Србије Ана Брнабић разговарала је са председником ХБИС групе Ју Јонгом 
који ју је известио о пословању Железаре Смедерево у овој години и плановима за 2018. годину, 
када се очекује производња 1,8 тона челика. 
Председник ХБИС групе саопштио је да је у овој години у Железари Смедерево произведена 1,5 
милиона тона челика и остварени приходи од 750 милиона долара, што је знатно више него у 
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прошлој години. Он је најавио да је за наредну годину пројектована производња од 1,8 тона 
челика и приход од милијарду долара.  
Ју је известио Брнабић да су испуњени планови када су у питању инвестиције у Железари, 
нарочито у области инфраструктуре, обнове постројења и заштите животне средине. Најавио је 
да ће наставити континуиран рад на побољшању услова рада и радном окружењу и обукама 
запослених. 
На састанку је било речи и о развоју српско-кинеског индустријског парка, замишљеног као 
заједничко предузеће, који ће омогућити долазак већег броја кинеских инвеститора у Србију, 
наводи се у саопштењу.  
Бранбић је честитала представницима ХБИС групе на постигнутим резултатима и истакла да ће 
Влада Србије са својим ресорним министарствима наставити да пружа сву неопходну помоћ, 
како би Железара Смедерево наставила да остварује добре резултате. 
 

 

 
 

Вучић са председником ХБИС Групе о Железари Смедерево и 
плановима за следећу годину  
Извор:Танјуг 

  

Председник Републике Србије Александар Вучић састао се данас са председником ХБИС Групе 
Ју Јонгом. 
Председник Вучић је изразио дубоку захвалност председнику Народне Републике Кине Си 
Ђинпингу, кинеском народу и председнику ХБИС Групе Ју Јонгу за "очување и данашње 
успешно пословање Железаре Смедерево", саопштено је из Председништва Србије. 
Ју Јонг је информисао председника Србије о резултатима пословања у 2017. години, у којој је 
произведено 1,5 милиона тона челика. Остварени приход износи 750 милиона долара у односу 
на 433 милиона долара остварених прошле године, док су укупне инвестиције у Железару у 
2017. години износиле 160 милиона долара. Ју Јонг је изнео планове за наредну годину, којима 
је предвиђена производња 1,8 милиона тона челика, уз укупни приход од милијарду долара. 
Посебна брига о запосленима 
Председник Вучић се посебно осврнуо на велику бригу коју компанија ХЕСТИЛ посвећује 
радницима смедеревске Железаре. Компанија ХЕСТИЛ константно ради на побољшању радног 
окружења, услова рада и активно промовише обуку особља, користећи помоћ кинеског 
Министарства трговине у организацији обука у иностранству. 
Председник ХБИС Групе Јонг информисао је председника Србије о развоју индустријске зоне 
Смедерево и исказао намеру да у следећој години ХБИС Група доведе значајан број компанија 
из Кине, које би отвориле своје производне погоне у тој зони. 
Председник Вучић је рекао да је врло имресиониран резултатима које је ХЕСТИЛ постигао у 
веома кратком року и додао да ће Република Србија остати посвећена блиској сарадњи Владе и 
ове компаније. 
Господин Ју Јонг је захвалио председнику на континуираној подршци, посебно истичући да је 
Србија направила велики напредак у економским реформама и економском развоју. 
 

 
 
 


