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Социјална предузећа вапе за подршком 

Пише: С. БУЛАТОВИЋ  

Србија годинама чека закон о социјалном предузетништву, али новог предлога још нема. Сада 
могу да рачунају пре свега на великодушност донатора 
ЗАКОН о социјалном предузетништву очекује се годинама. И поред најава да је израда при 
крају, делатност којој није профит на првом месту већ помоћ рањивим категоријама још није 
добила законски оквир. Није извесно ни шта ће бити главни задатак прописа, али је јасно да 
док год га нема, социјална предузећа могу пре свега да рачунају на великодушност донатора, 
али не и државе. 
Званични подаци кажу да у Србији послује око 1.200 оваквих предузећа и да упошљавају око 
10.000 радника, а стварају 0,2 одсто бруто домаћег производа. У Европској унији у овом виду 
предузетништва ради мало мање од 15 милиона људи, а у појединим државама она створе и 
десетину БДП. 
- Доношење закона иде прилично споро. Стиче се утисак да је главни проблем дефинисати шта 
је основна сврха закона и наравно, адекватне мере подршке - каже Игор Којчић из "Агро 
Ириса". - Питање је да ли ће се законско решење примарно односити на подстицаје 
запошљавања теже запошљивих категоријаили на други начин бити уже усмерено, или ће се 
социјална предузећа третирати, у ширем контексту, као суштински профитне организације, 
које на тај начин обезбеђују одрживост, и које профит користе за реализацију својих 
социјалних циљева.  
- Постоји и став да је довољна стратегија и да је боље имати добру стратегију него лош закон. 
Немају ни све европске земље закон о социјалном предузетништву. Таква предузећа свакако 
егзистирају и опстају у Србији. У овом тренутку искључиво могу да рачунају на донаторску 
подршку. Главни задатак социјалног предузетништва је да нивелише све већу социјалну 
неједнакост. Када га држава схвати као алат и нађе адекватан модел подршке, имаће добро 
средство у рукама. 
Док држава није препознала шта су све социјална предузећа и како мисли да им помогне, 
већина остаје без финансијске подршке. 
- Ми радимо па радимо, и бавимо се решавањем одређених изазова у нашој заједници - кажу у 
предузећу "Коба јаги", које између осталог производи дечје играчке. - То је заједничко свим 
социјалним предузећима. Ми се бавимо едукацијом деце. Желимо да верујемо да би законом 
наш рад био препознат од стране државе. И мислим, пре свега, на издвајања државе за 
социјална предузећа. Ризик је, међутим, да добијемо закон који би неког од садашњих актера 
искључио из круга социјалних предузећа. 
НАЈВИШЕ УДРУЖЕЊА  
ПО форми организовања, већина социјалних предузећа у Србији су заправо удружења. Знатан 
је број и задруга, а најмање је регистрованих друштава са ограниченом одговорношћу. По 
тренутној регулативи, на финансијску подршку државе могу да рачунају пре свега баш она у 
форми предузећа. 
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Кинези купују „Бор” пред долазак Сија 

Пише: В. Н.   

Компанија "Зијин" спремна на стратешко партнерство у чувеном рударском басену. Лидер из 
Пекинга најраније на јесен стиже у Београд, а очекује се да ће у бројној делегацији бити и 
представници многих компанија 
 
КИНЕСКИ председник Си Ђинпинг највероватније ће на јесен посетити Србију, други пут у 
последње две године - сазнају "Новости". 
Овај долазак, како преносе наши извори, требало би да буде повезан са "послом века", јер је 
кинеска држава загризла да преузме РТБ "Бор" који иде на тендер најкасније у јуну. 
Наиме, кинеска компанија "Зијин" заинтересована је за стратешко партнерство у чувеном 
рударском басену, а председник Александар Вучић разговарао је данас са представницима ове 
фирме. Пренето му је да имају озбиљне планове за "Бор", у чију модернизацију и 
рестуктурирање би уложили више стотина милиона долара. 
У случају реализације овог посла, у агенду посете кинеског председника највероватније ће бити 
увршћен и одлазак у Бор. Очекује се да, као и током претходне посете, Си предводи делегацију 
од најмање 200 чланова, у којој ће бити и представници различитих кинеских компанија. 
Све ово тесно је повезано са стратешким пројектом Пекинга "Један појас - један пут" који је 
добио замах управо за мандата кинеског лидера и у којем је наша земља виђена као 
најзначајнија тачка у овом делу Европе. 
ИЗГРАДЊА ИНДУСТРИЈСКОГ ПАРКАПРЕДСЕДНИК Вучић и Ли су размотрили конкретне 
кораке у вези са реализацијом заједничких пројеката, попут изградње Индустријског парка у 
Београду и завршетка деоница ауто-путева, које граде компаније из Кине. Амбасадор Ли је 
пренео да постоји велико интересовање кинеских компанија за будућа улагања у Србији, 
поменувши као пример ревитализацију регионалне депоније у Нишу. 
Иначе, Си је био први шеф кинеске државе који је, после више од три деценије, дошао у нашу 
земљу. Он је, у јуну 2016, у Србији провео чак три дана, а у недељу је званично прихватио позив 
свог српског колеге Александра Вучића да поново дође у Србију. 
Према нашим информацијама, Сијев долазак неће само учврстити иначе добре политичке 
односе Србије и Кине, које још од 2009. имају Споразум о стратешком партнерству, већ би 
могао да буде најава и нових великих кинеских инвестиција. 
Вучић се данас састао и са кинеским амбасадором у Београду Ли Манчангом. Шеф државе 
оценио је да је прихватање позива председника Сија да поново дође у Србију веома значајно за 
нашу земљу, истакавши истовремено захвалност Кини и њеном руководству на подршци коју 
пружају Србији и њеним грађанима. Вучић је поручио да је пријатељство српског и кинеског 
народа челично и да нико не може да га сруши. 
- Даћемо све од себе да то пријатељство, иако смо мања земља и само бројчано мали народ, 
покажемо и потврдимо и у тренуцима када многи други и не буду били на вашој страни - 
поручио је председник током сусрета са Манчангом, и додао да ће у наредним данима написати 
посебнио писмо за председника Кине. 

Зорана Михајловић у УН: Стварати једнаке услове за жене и мушкарце 

Извор: Танјуг  

Потпредседница Владе и председница Координационог тела за родну равноправност Зорана 
Михајловић присуствовала је данас свечаном отварању 62. заседања Комисије Уједињених 
нација за статус жена 
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Потпредседница Владе и председница Координационог тела за родну равноправност Зорана 
Михајловић присуствовала је данас свечаном отварању 62. заседања Комисије Уједињених 
нација за статус жена у Њујорку и том приликом истакла важност што Србија има 
представника на овако значајном скупу. 
"Србија и Координационо тело којим председавам препознати су по ономе што смо у претходне 
три године урадили на унапређењу родне равноправности. Нигде у свету женама није лако, па 
ни код нас, зато је наш задатак да стварамо једнаке услове за жене и мушкарце", рекла је 
Михајловићева. 
Потпредседница Владе подсетила је да је Србија у претходних неколико година унапредила 
свој законодавни систем, усвојила Стратегију и Акциони план за родну равноправност, али и 
увела Индекс родне равноправности и родно одговорно буџетирање, наводи се у саопштењу 
Кабинета потпредседнице Владе. 
"Поносно могу да кажем да је Србија данас добар пример за многе земље по достигнућима у 
овој области, посебно ако говоримо о родно одговорном буџетирању и Индексу родне 
равноправности", рекла је она. 
Антонио Гутереш, генерални секретар Уједињених нација, рекао је да данас живимо у 
доминантно мушком свету у ком влада доминантно мушка култура и да је то разлог зашто је 
оснаживање жена важно. 
"Сексистичко понашање и стереотипи распрострањени су свуда - у владама, цивилном сектору, 
уметности, медијима. Градећи равноправно друштво, омогућујемо женама да остваре своје 
потенцијале, али и стварамо стабилно друштво. Сви мушкарци треба да се укључе у борбу за 
родну равноправност и због тога сам ја поносни феминиста", рекао је Гутереш. 
Извршна директорка Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена 
(УН Wомен) Пхумзиле Мламбо-Нгцука изјавила је да је унапређење положаја сеоских жена 
важно за остваривање циљева одрживог развоја у Агенди 2030. 
"Сви знамо значење речи женска права, али да би их остварили морамо предузети акције. Од 
овогодишњег заседања очекујем да поделимо примере добре праксе и изнедримо решења за 
жене на селу које представљају вишеструко дискриминисану категорију жена", рекла је 
извршна директорка УН Wомен на свечаном отварању заседања Комисије УН за статус жена. 
Обраћање потпредседнице Владе Србије Зоране Михајловић пред Комитетом УН за статус 
жена предвиђено је у уторак од 10 часова по локалном времену (15 часова по средњеевропском 
времену). 
 
ПОДРШКА УН WОМЕН РОДНО ОДГОВОРНОМ ПОНАШАЊУ СРБИЈЕ 
Потпредседница владе Зорана Михајловић и председница Координациног тела за родну 
равноправност Зорана Михајловић разговарала је данас у Њујорку са званичницима Агенције 
УН за родну равноправност (УН Wомен) о сарадњи, подршци и новим пројектима. 
"Одличан састанак са УН Wомен која је препознала Координационо тело за родну 
равноправност и све оно што Влада и ово тело чине у последњих пар година у области родне 
равноправности. УН Wомен је наш важан партнер, разговарали смо и о новим пројектима и 
будућој сарадњи", изјавила је Михајловић која се састала са Јаником Глемареком, замеником 
директорке УН Wомен и Мариом Ноел Ваезом, програмском директорком УН Wомен за цео 
свет, наводи се у саопштењу из њеног кабинета. 
Михајловић је истакла да је Србија препозната у Уједињеним нацијама и целом свету и по 
родно одговорном буџетирању. 
"Србија је у свој буџет увела родну компоненту, што значи да сваке године у нашим буџетима 
водимо рачуна да новац који се издваја користе равноправно и мушкарци и жене. По томе смо 
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препознати у целом свету, представљамо тзв. студију случаја (цасе студy), и данас све државе у 
свету изучавају шта је урадила Србија по овом питању“, рекла је она. 
Јаник Глемарек, који је и помоћник генералног секретара УН Антонија Гутереша, похвалио је 
досадашње напоре Србије на унапређењу родне равноправности истакавши да је значајно што 
Србија на челу институције за родну равноправност има потпредседницу Владе. 
„Кључ успеха у родној равноправности је координиран рад државе и цивилног сектора и ви сте 
у томе добар пример. Значајне резултате сте постигли кроз родно одговорно буџетирање, нове 
законе у овој области, али и ИПА програм који сте недавно покренули. УН Wомен ће наставити 
да пружа подршку Координационом телу, јер ценимо сарадњу и партнерство у унапређењу 
родне равноправности у Србији“, рекао је Глемарек. 
 

"Кренуо" нови закон о забрани отварања радњи недељом 

Извор: Танјуг  

У Пољској је данас ступио на снагу нови закон према коме продавнице морају да остану 
затворене недељом 
У Пољској је данас ступио на снагу нови закон према коме продавнице морају да остану 
затворене недељом. 
Закон је предложио водећи пољски трговачки синдикат који је тражио да запосленима буде 
омогућено да се одморе и проведу време са својом породицом, пренела је агенција АП. 
Закон је подржала владајућа конзервативна партија, док су му се успротивиле опозиционе 
партије уз упозорење да би на десетине хиљада радника могло да изгуби посао. 
Према новом закону, забрана ће се најпре примењивати две недеље у месецу, а предвиђа да се 
повећа на три недеље у 2019. години и на крају све недеље у 2020. години, изузев у недељама 
пред Ускрс и божићне празнике. 
 

 

Професор Економског факултета: "Ред је да се плате у јавном сектору 
врате на СТАРО" 

 Слађана Гаврић 

 
Професор Економског факултета и бивши саветник Владе Србије Јуриј Бајец нема дилему да 
ове године треба повећати плате у јавном сектору и пензије. 
- Србија неке веће стопе привредног раста не може да обезбеди само растом инвестиција, 
колико год је то битно. Нити то може само извозом. Један део тог раста мора бити везан за 
личну потрошњу. Она кроз тражњу врши притисак на повећање производње, и то је значајан 
фактор. А поготово ако причамо о обезбеђивању виших стопа раста привреде. То није један или 
два одсто БДП-а, већ четири и више – објашњава Бајец за "Блиц" свој став о неопходности 
повећања плата. 
Да ли би веће плате и пензије подигле инфлацију или обориле курс динара? 
- Прво да кажем да је ред да се прво врате пензије које су смањене. Реално је и да се плате у 
јавном сектору повећају, и мислим да за то има простора. Сада је једино питање када ће то у 
току године да се реализује. То ће се видети у разговору са ММФ-ом, јер верујем да ћемо имати 
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неку врсту меког аранжмана са њима. Раст примања неће утицати много ни на курс ни на 
инфлацију. То су повећања која нису толико велика да би то било шта угрозило. 
Да ли су у Србији већи проблем мале плате или незапосленост? 
- Ми водимо политику запошљавања која је везана за проблеме велике незапослености. Њу 
одликују велике субвенције које привлаче инвеститоре. Али они доносе технологије и праве 
производе који не стварају велику додату вредност. Зато покушавају да исцеде профит ниским 
платама. То нису средње и високе технологије где се са висококвалификованим људима и 
вештинама обезбеђује велики вишак. 
Испада да нам странци спуштају просек плата? 
- Да. Политичари ће, наравно, рећи да имамо на берзи рада људе таквих квалификација и да 
запошљавамо где год можемо. Али мислим да таква политика мора да се преиспитује и мења. 
Добар је сигнал да су званично престали да нас рекламирају као јефтину радну снагу. Таква 
политика је у једном тренутку давала добре резултате јер се коначно смањивала незапосленост. 
Али на таквој радној снази не можете у будућности да развијате високе стопе привредног раста, 
па тако ни раст стандарда. 
Да ли је реално да Србија има стопу раста од три и по до четири одсто? 
- Ове године је могуће да буде и четири одсто, па чак и преко тога. Главно питање је шта ће 
бити следеће и 2020. Ми смо у Економском институту радили пројекцију до 2040. за Србију. 
Ишли смо са стопом раста од 4,5 одсто. Показало се да стижемо југоисточну Европу тамо негде 
2030. А да тек 2040. хватамо европски просек. Са том динамиком. Волео бих да могу да кажем 
да Србија може да има седам одсто раста, али знам колико је то тешко одрживо. 
Шта треба да променимо да бисмо убрзали раст привреде? 
- Потребне су страшно велике промене. Морамо да променимо технолошку структуру 
привреде. Важно је какви инвеститори долазе. Нама требају они који су везани за озбиљне 
ланце светске производње који могу произвести већу додату вредност. На садашњој причи то 
није могуће. 
Да стигнемо Европу, неопходне су нам нове технологије 
У које гране је потребно улагати, односно довести нове технологије? 
- Један од централних сегмената у производном смислу је прерађивачка индустрија. Ми сада 
имамо само 23 одсто области у којима су заступљене технологије средњег и вишег типа. А 
земље које постижу веће стопе раста имају преко 50 одсто таквих технологија. А оне онда 
стварају образовни кадар на тај начин што више улажу у школство, истраживање, иновације, 
развој. 

Брнабић и Вујовић са делегацијом ММФ: Успешне реформе, 
финансијска подршка није потребна 

Извор:  Танјуг 

 
На састанку председнице Владе Србије Ане Брнабић и министра финансија Душана Вујовића са 
делегацијом Међународног монетарног фонда (ММФ) констатовано је данас да финансијска 
подршка Србији, услед успешно спроведених реформи и стабилних јавних финансија, неће 
бити потребна. 
Оцењено је да нови Инструмент координације политика (Полицy Цоординатион Инструмент - 
ПЦИ) може да буде добар модалитет будуће сарадње и подршка Србији, саопштила је владина 
Канцеларија за сарадњу са медијима. 
У разговору је истакнуто да су охрабрујући макроекономски показатељи из јануара доказ да су 
вискоке стопе раста БДП-а у Србији могуће кроз наставак спровођења структурних реформи. 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
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Током састанка сумирани су резултати недавно успешно завршеног аранжмана са том 
институцијом, као и најновија макроекономска и фискална кретања. 
На састанку са делегацијом ММФ-а, коју је предводио Џејмс Руф, било је речи и о мерама 
економске политике, институционалним и структурним реформама које треба Србија да 
спроведе како би што пре ухватила корак са најразвијенијим државама Еврпске уније. 
Делегација ММФ 
За разлику од прошле, трогодишње сарадње, која је у фокусу имала стенд-бај аранжман из 
предострожности, овом приликом разговори су вођени о приоритетима економске политике у 
наредном периоду који ће учврстити постигнуте резултате реформи и обезбедити дугорочан и 
одржив привредни раст, наводи се у саопштењу. 
У тиму ММФ-а, на чијем је челу Џејмс Руф, налази се и шеф Канцеларије те међународне 
финансијске организације у Београду, Себастијан Соса. 
Разговори две стране ће, како је најављено, трајати до петка, 16. марта. 

 

Чекајући новог власника пожешке Будимке 

На списку заинтересованих странци, али и домаћи тајкуни 
За куповину пожешке Будимке, до пре двадесетак година најпознатијег домаћег бренда у 
индустрији прераде и промета воћа, поврћа и меса, заинтересовано је више од двадесет 
иностраних и домаћих компанија, које ће своје карте открити у априлу, када се очекује 
расписивање огласа за продају. 

Након неуспешне приватизације, потом и стечаја покренутог пре две године, Привредни суд у 
Ужицу је, у децембру 2017, прогласио банкрот, што је омогућило да се у фабрици рашчисти 
финансијска ситуација и утврде дуговања према повериоцима. Јер, упркос томе што је у 
фебруару 2016, када је отворен стечајни поступак, суд ефикасно поступао с намером да што пре 
прогласи банкротство, процес је био отежан, пошто држава није успевала да рашчисти 
ситуацију са бившим власником. Наиме, фирма Панкомерц из Новог Сада, власништво 
Ананија Павићевића, која је фабрику приватизовала 2008. и са којом је држава раскинула 
уговор, користила је сваку прилику да овај процес одуговлачи. 

Павићевић је, како је Данас писао, у сарадњи са фирмом Стевовић анд ПартнерсГМБх Мунцхен 
Германy, у јуну 2016. године, покушао да прода Будимку кинеској компанији Нортх 
Агрицултурал, не поменувши кинеском инвеститору да је фабрика у стечају. Ту трансакцију 
спречио је тадашњи министар привреде Жељко Сертић, који је представницима кинеске 
компаније, на једној од седница у Влади Србије, саопштио да су „у последњем моменту избегли 
класичну превару, у коју их је водио Стевовић, обмањујући их обећањима да се фирма може 
преузети реорганизацијом из стечаја“. Кинези су одустали од куповине, а Павићевић је 
оптужио Сертића да је „саботирао продају“. Ипак, ужички суд је успео да спроведе све 
процедуре и да прогласи банкротство, чиме је фабрику ослободио великог финансијског 
терета. Ђорђе Стевановић, члан Већа поверилаца, каже за Бизнис да је тиме почело „коначно 
разрешење агоније у којој су се нашли и Будимка и њени повериоци“. На листи поверилаца су 
привредни субјекти, радници, банке, фондови, јавна предузећа и државне институције, којима 
се дугује око 12 милиона евра и од продаје ће, по утврђеним приоритетима, моћи да наплате 
део својих потраживања. Утврђено је да фабрика поседује велики капитал – око 30 хектара 
уређеног земљишта, око 100.000 квадратних метара производних погона за прераду воћа, 
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поврћа и меса, хладњаче, фарму, као и 15 хектара слободних површина, од чега је око 10 
хектара под јабукама. Ипак, припреме за продају нису још приведене крају, пошто се ишчекује 
да Републички геодетски завод изда неколико листова непокретности и поседовних листова. 
Оглашавање прве продаје, која би требало да се обави прикупљањем понуда или акцијском 
продајом, требало би да се догоди у априлу ове године.– Када би се све ставило у функцију 
капитал фабрике вредео би око 20 милиона евра, али треба имати у виду да је, након банкрота, 
суд утврдио да Будимка дугује повериоцима око 12 милиона евра, рачунајући и камате. 
Вредност капитала Будимке биће, највероватније, процењена на око осам милиона евра, али ће 
према одредбама закона, због банкрота, почетна продајна цена бити преполовљена и износиће 
око четири милиона евра. Ако се, примера ради, фабрика прода за четири милиона евра, 
исплатиће се 30 одсто поверилачког дуга – објашњава Стевановић и додаје да би четири 
милиона евра, у датим околностима, била добра цена за купца, али и за продавца и 
повериоце.Он подсећа да купац има могућност да прода објекте, који нису потребни за процес 
производње, и да на тај начин покрије део новца уложеног у куповину, али и да одмах 
инвестира у производњу, као и да запосли раднике. Уз опаску да сви тиме добијају Стевановић 
каже да је тај модел требало да се примени још 2010. године и да се одмах прогласи банкрот, 
„али људи су тада били неповерљиви“. Да је Будимка препозната као добра прилика за 
улагање, о томе сведоче подаци да је од децембра прошле године заинтересованост исказало 
више од 20 компанија из ЕУ, Уједињених Арапских Емирата, Кине и других делова света, али и 
неколико домаћих бизнисмена, међу којима су, према сазнањима Бизниса, Петар Матијевић и 
Миодраг Костић.– Реч је о истим оним компанијама које су и пре пет и више година, биле 
заинтересоване али тада се нико од њих није усудио да купи Будимку, јер од представника 
државе нису могли да добију прецизне податке. Сада, сви заинтересовани могу да добију 
детаљне информације, али тек када буду откупили продајну документацију, сазнаћемо ко ће 
бити потенцијални купци. Осим директних контаката са менаџментом Будимке, неке 
компаније су ангажовале адвокатске канцеларије и консултанте, неке су у контакту са Владом 
Србије, министарствима привреде и пољопривреде и локалном самоуправом, тако да се са 
сигурношћу не може рећи колико је, заправо, потенцијалних купаца – каже саговорник 
Бизниса.Треба поменути и закупце, с обзиром на то да је део имовине Будимке, већ годинама 
уназад дат у закуп, а уговори ће важити до продаје. Већина закупаца заинтересована је да купи 
објекте и земљиште које су закупили, а који нису неопходни за процес производње. Уколико би 
се закупцима та имовина понудила на продају, купац Будимке би могао да надокнади највећи 
део износа који би платио за куповину Будимке. Успешном продајом Будимке, како оцењује 
Стевановић, отвориле би се нове пословне могућности, рачунајући и упошљавање, у старту, око 
100 радника са перспективом да се ангажује још 200 радника. То значи да би од 1.700 
незапослених у Пожеги, могло да се запосли 300 људи, односно једна шестина незапослених. С 
друге стране, кооперантима се пружа прилика да наставе производњу воћа и поврћа, а разним 
фирмама да понуде своје услуге. „Ако је улагање од пет до десет милиона евра, ефекат за град је 
четири пута већи, због плаћања ПДВ-а, доприноса на плате, а све то отвара велику перспективу 
за читав крај, не само за Пожегу“, указује Стевановић. 

Пожељан купац– За Будимку, која би са око 40.000 тона готових производа могла да буде 
профитабилна фирма, пун погодак би био да је купи нека успешна мултинационална 
компанија, јер је због капацитета којим располаже фабрика, потребан неко ко има велико 
тржиште. С друге стране, ако би је купиле мање компаније, фабрика би се свела на мало или 
средње предузеће, чиме би економски ефекти били минимални за цео крај – процењује Ђорђе 
Стевановић, члан Већа поверилаца Будимке. 

Респектабилан капитал 
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Утврђено је да фабрика поседује велики капитал, односно, око 30 хектара уређеног земљишта, 
око 100.000 квадратних метара производних погона за прераду воћа, поврћа и меса, хладњаче, 
фарму, као и 15 хектара слободних површина, од чега је око 10 хектара под јабукама. Ипак, 
припреме за продају нису још приведене крају, пошто се ишчекује да Републички геодетски 
завод изда неколико листова непокретности и поседовних листова. Оглашавање прве продаје, 
која би требало да се обави прикупљањем понуда или акцијском продајом, требало би да се 
догоди у априлу ове године. 
 

 
Око 80 радника Застава оружја обуставило рад 
 
Око 80 радника фабрике Застава оружје погона Алатнице данас је обуставило рад, саопштила 
је синдикална организација Застава оружје. 
Како наводе, незадовољство радника је кулминирало због нерешених проблема који се тичу 
услова рада, начина награђивања, као и начина на који се руководи, због чега су у том делу 
фабрике у значајној мери пољуљани међуљудски односи. 
“У току данашњег дана нису се изнашла одговарајућа решења, па се очекује да се у току 
сутрашњег дана реше изнети проблеми са којима се радници Алатнице суочавају”, додаје се у 
саопштењу. 
 

Фијат највећи извозник у Србији 
 
Вредност извоза 15 највећих извозника у Србији у прва два месеца ове годне била је 707,4 
милиоан евра, а највећи извозник је компанија Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) Србија, чији 
је извоз био 140,5 милиона евра, објавило је Министарство финансија. 
Како се наводи, на другом месту нашла се компанија ХБИС група, власник смедеревске 
Железаре, која је имала извоз од 132,8 милиона евра. Та компанија је у јануару била највећи 
извозник. 
Тигар тајерс из Пирота је на трећој позицији са извозом од 64 милиона евра. Следе Нафтна 
индустрија Србије са 51,4 милиона евра извоза, Петрохемија из Панчева са извозом од 41,4 
милион евра, Роберт Бош из Београда са 38,3 милиона евра, Тетра пак из Београда са 33,5 
милиона евра, РТБ Бор са 30,9 милиона евра, Хемофарм из Вршца са 28,7 милиона евра и Јура 
корпорација из Раче са 27 милиона евра. 
На том списку су и Леони из Прокупља са 26,8 милиона евра извоза, Грундфос из Инђије са 
26,4 милиона евра, Хенкел са 24,3 милиона евра, Делфи пакард из Новог Сада са 20,9 милиона 
евра и Горење са извозом од 20,3 милиона евра. 
 

Ниске плате кочница за пословне планове 
 
Турска компанија Бертекс најављује повећање производње и броја запослених у својој фабрици 
у Крагујевцу 
Турска компанија Бертекс, која у свом погону за производњу женске гардеробе у Крагујевцу 
тренутно запошљава 160 радника, најављује скорашње отварање још толико радних места. 
У Бертексу, наиме, планирају успостављање пословне сарадње са немачким Ђино Бенотијем и 
заједничко освајање нових европских тржишта, што, тврде у тој фабрици, отвара могућност да 
се број запослених удвостручи. 
Гардероба марке „Бертекс“ која се производи у центру [умадије извози се, како преноси 
телевизија Крагујевац, у земље Европске уније, али и испоручује познатим европским 
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брендовима, међу којима су и Зара, Ц&В, Страдивариус… Турска фирма, иначе, планира да у 
својој фабрици у Крагујевцу, у догледно време, има укупно око 600 запослених. 
У Савезу самосталних синдиката Србије у Крагујевцу сматрају, међутим, да ће фабрика имати 
проблема са обезбеђењем нових радника, понајвише због ниских зарада. У крагујевачком 
погону „Бертекса“ месечна плата, према незваничним, али не и непоузданим информацијама, 
износи тек нешто изнад „минималца“ у Србији, што је неодговарајуће чак за домаће 
(не)прилике, с обзиром на услове и динамику рада у текстилној индустрији. У прилог овоме и 
податак да је већи број радница у крагујевачкој фабрици словеначке Фори Групе својевремено 
одустао од преласка у турску компанију, управо због ниских зарада. 
Бертекс у Крагујевцу послује од априла прошле године, и овде производи женске одевне 
предмете од памука, вискозе, пана, плиша и осталих материјала. 
 

КТВ: Срби блокирају рад одбора „Трепче“ 
 
Како приштинска телевизија јавља, предвиђено је било да се преко конкурса који је био 
објављен прошлог децембра бирају три особе које ће представљати Србе у борду, али се нико 
није пријавио.  
Због тога је влада покушала да попуни та места пре истека рока за пријаву члановима 
синдиката из српске заједнице. 
„И са севера и са југа, 20 одсто запослених има право да делегира по једног представника, а у 
том случају могу их делегирати њихови синдикати. Разговарали смо и радили, како би могли 
да предложе имена“, рекао је Хаки Шатри, саветник премијера Косова, преноси РТК. 
Новим законом о Трепчи који је усвојила Скупштина Косова у прошлом мандату коме се 
снажно противила Српска листа, Рударско-металуршки комбинат Трепча, претворен је у 
привредно друштво, од којих 80% припада Влади Косова а 20% запосленима. 
Због тога што не постоји одбор, Трепча и даље нема директора и још није регистрована као 

јавно предузеcе́ са посебним статусом како је предвиђено Законом, наводи ова телевизија, 
наводи се на РТК. 
Ово је само један од одбора који још увек није комплетиран, од 18 колико их је укупно. 
 

 

Субвенције државе: За ново радно место од 3.000 до 7.000 евра 

Љ. Малешевић 

НОВИ САД: Влада Србије донела је Уредбу о условима и начину привлачења директних 
инвестиција, која ће ових дана ступити на снагу, а по којој су страни и домаћи инвеститори 
изједначени, као и услови које морају испунити да би добили новчану помоћ државе. 
Субвенције могу добити привредна друштва са седиштем у Србији. 
Мали привредни субјект је онај који има мање од 50 запослених, средњи уколико запошљава 
од 50 до 250 радника, а велики који има више од 250 радника. 
Субвенције се и овога пута додељују у зависности од степена развијености општине у којој се 
реализује инвестициони пројекат. 
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Подстицаји за оправдане трошкове бруто зарада за нова радна места крећу се од 3.000 евра по 
новоотвореном радном месту у првој групи развијености општина, до 7.000 евра по раднику у 
девастираним подручјима Србије. 
За општине у другој групи развијености подстицаји по радном месту су 4.000 евра по раднику, 
за трећу групу 5.000, а за четврту 6.000.  
Период гарантованог улагања и запослености, током којег субвенционисани инвеститор не сме 
да смањује вредност основних средстава као ни број запослених радника, јесте три, односно пет 
година након реализације инвестиције. Инвеститор који добија помоћ државе мора радницима 
да исплаћује зараду најмање у висини минималне зараде и друга примања, као што су топли 
оброк и регрес, тако да уговорена плата износи најмање 120 одсто утврђеног минималца. 
Максимална износ субвенција за велика привредна друштва износи највише до 50 одсто 
оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта, 60 одсто за средње привредно 
друштво, а за мала привредна друштва највише до 70 одсто оправданих трошкова. Новац се 
може доделити за инвестиционе пројекте у производном сектору код којих оправдани 
трошкови у материјална и нематеријална средства износе најмање 500.000 евра и којима се 
обезбеђује запошљавање више од 100 нових радника. 
Субвенције добијају и инвестициони пројекти у сектору услуга међународне трговине код којих 
оправдани трошкови улагања у материјална и нематеријална средства износе најмање 150.000 
евра и у којима се обезбеђује запошљавање 100 радника. 
Преговори с 50 компанија 
Влада Србије преговара с више од 50 инвестотора који би требало да отворе 28.000 радних 
места. 
Претходна искуства показују да политика субвенционисања отварања нових радних места, која 
је враћена 2014. године, даје добре резултате и да се свака субвенција, односно инвестиција 
државе у нове инвестиције, врати у државни буџет у року од 18 до 22 месеца. 
Новац могу добити и инвестициони пројекти у сектору пољопривреде чији трошкови износе 
најмање 2.000.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 25 нових радника, као и 
за инвестиционе пројекте у сектору услуга хотелског смештаја у бањским подручјима чија је 
минимална вредност 2.000.000 евра и у којима се обезбеђује запошљавање 70 радника на 
неодређено време. 
Степен развијености општина утиче и на своту коју ће држава додељивати инвеститорима, па 
ће тако они који запошљавају у девастираним подручјима добијати новац чак и када имају 
оправдане трошкове од најмање 100.000 евра, под условом да отворе десет нових радних места. 
За улагање у општине у четвртој групи развијености услов су оправдане инвестиције од 
најмање 200.000 евра и запошљавање 20 радника, за трећу групу улагање мора бити најмање 
300.000 евра и запошљавање 30 нових радника, за другу групу улагање је најмање 400.000 
евра и 40 радних места, док је за прву групу потребно улагање од најмање 500.000 евра и посао 
за 50 нових радника. 
У овој Владиној уредби посебно је уређено улагање под посебног значаја за државу Србију. 
Улагања чијом реализацијом се битно утиче на даљи развој привреде у Србији као 
инвестиционе локације, улаже најмање пет милиона евра или отвара више од 500 нових 
радних места сматра се улагањем од посебног значаја. Таквим улагањем сматра се и 
инвестиција која се реализује на територији једне или више општина и подстиче реализацију 
развојних приоритета тих локалних самоуправа у функцији повећања њихове конкуретности. 
Улагања на основу усвојених билатералних споразума и споразума о прекограничној сарадњи 
се такође сматрају улагањима од посебног значаја за државу. 
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Сигурна кућа у Сомбору: Економски оснажити жене 
 

М. Миљеновић 

Сигурна кућа у Сомбору чини све не би ли додатно оснажила жртаве породичног насиља, али и 
све друге жене а посебно оне у руралним подручјима као посебно осетљивој категорији наших 
суграђанки. 
СОМБОР: Док се на националном нивоу, мимо очекивања, још увек ломе копља око појединих 
законских решења у вези даље заштите жена као несумњиво највећих и најчешћих жртава 
породичног насиља, Сигурна кућа у Сомбору чини све не би ли додатно оснажила ове, али и све 
друге жене а посебно оне у руралним подручјима као посебно осетљивој категорији наших 
суграђанки. Управо због тога су у овој установи покренули пројекат „Био идеа на чистом 
плавом Дунаву” који не малим средствима суфинансира Екуменска иницијатива жена Омиш.  
Сам пројекат је пре свега плод дугогодишње сарадње, али и овдашњих настојања запослених у 
установи својевремено изграђеној у великој акцији Фонда Б92, сомборског Центра за социјални 
рад и ресорног покрајинског секретаријата, да се жене из сеоских подручја Бачког Моноштора, 
Бездана, Бачког Брега и осталих насељених места у околини Сомбора економски оснаже и 
активирају. 
- С обзиром на то да је ово подручје и еколошки заштићено, јако нам је важно да и активности 
буду усклађене са тим - каже Тамара Савовић, задужена за рад и активности у Сигурној кући у 
Сомбору.- Такође, Сомбор као град који се налази на граничном прелазу, где је тачка спајања 
Дунав, кроз овакве активности, социјалну заштиту, размену идеја и искустава, промовише 
мировну културу, помирење, толеранцију, јачање и заговарање женских људских права и 
заједнички суживот између различитих вера и нација. 
Помоћ запосленима, али и штићеницама сомборске Сигурне куће уовом правцу је као и до сада 
стигла са не тако очекиване, али изузетно значајне стране. Наиме, као најбољи доказ да као 
друштво и сама схвата сву тежину проблема злостављања рањивих категорија становништва, 
пре свега жена, у помоћ је прискочила Индија, односно њено дипломатско представништво у 
Београду. Тако је у просторијама српског представништва земље коју много тога, пре свега из 
најсјајнијег периода Покрета несврстаних, веже са Србију, уприличен састанак Нариндер 
Чаухан, амбасадорке Индије и Саниде Кларић, председнице Удружења “Био идеа за одрживи 
развој” као и Тамаре Савовић, руководиоца Сигурне куће. 
Том приликом је договорена посета индијске амбасадорке Сомбору приликом одржавања 
радионица у насељеним местима овдашњег атара, као и подршка при успостављању контаката 
са женама Индије које се баве женским социјалним предузетништвом у циљу својеврсног 
трансфера знања и. искуства у овој области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

Фирме траже раднике, али тешко налазе стручне 

 
Љ. Малешевић 

НОВИ САД: Судећи по резулатима анкете коју је 21. пут спровела компанија ПwЦ и 
представила на тек завршеном „српском Давосу” на Копаонику, српски пословни лидери су ове 
године оптимистичнији него у протекле три у погледу раста броја запослених у њиховим 
компанијама. 
Чак 58 одсто њих рекло је у анкети да планира ове године отварање нових радних места. 
Но, истраживање указује и на све већи ниво забринутости пословног света због недоступности 
одговарајуће обучених кадрова: чак 91 одсто испитаника из пословног света у Србији забринуто 
је због тога. Конкретно, што се тиче дигиталних вештина, 85 одсто извршних директора је 
изузетно забринуто за њихову доступност у земљи, док 73 одсто сматра да њихови запослени не 
поседују вештине које се данас сматрају неопходним. 
Осим тих, на листи највећих разлога за бригу високо место заузимају брзе технолошке промене 
и стрепња од последица високотехнолошког криминала, које су први пут откако се спроводи 
истраживање у Србији рангиране међу првих десет претњи по пословање. 
Повећану забринутост због брзине и последица технолошких промена ове године исказало је 
88 одсто испитаника у Србији, што представља највећи скок у односу на претходне три године. 
Зато не чуди ни пораст забринутости због високотехнолошког криминала, који и у свету и код 
нас бележи значајан скок. 
Глобализација није помогла 
Резултати ове анкете показују и да пословни свет у Србији гледа на глобализацију као на појаву 
која представља добробит за све. 
Наиме, већина сматра да је глобализација позитивно утицала на кретање људи, робе и 
капитала, као и на бољу размену информација. Но, пословни људи у Србији оцењују да 
глобализација није у довољној мери допринела смањењу разлике између богатих и 
сиромашних, да није успешно решила питање управљања геополитичким ризицима, као ни 
питање потпуног и смисленог запошљавања. 
Истраживање је показало и да се генерални директори компанија слажу с тим да је потребна 
преквалификација кадрова да би се оспособили за нова и другачија радна места, док би 
образовни систем требало да се мења тако да омогућује стицање одговарајућих вештина које би 
запосленима помогле да се успешно снађу у радном окружењу које доноси будућност. 
Већина директора у Србији – 64 одсто – препознаје обавезу преквалификације и слажу се у 
томе да имају одговорност да преквалификују запослене чија су задужења и послови 
аутоматизовани услед технолошких достигнућа. 
Данас успешне компаније треба да теже ка успостављању сарадње с универзитетима, и то на 
свим ниовима, да би млади људи могли стећи потребна знања и вештине, оценила је Биљана 
Боговац, партнер из компаније ПwЦ Србија. 
Премда због бирократије, наводи даље наша саговорница, у појединим земљама то није лако 
остварити, од изузетне је важности да компаније пронађу партнере у образовном сектору који 
ће својим примером променити ту ситуацију. 
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Школе на Косову данас затворене због штрајка наставника 

Извор: Танјуг 

ПРИШТИНА - Школске установе на Косову, укључујући универзитете, данас су затворене због 
штрајка наставног особља, јављају косовски медији. 
Особље тражи исплату за рад током 1990-их година, када је, како тврде, српска власт затворила 
школе на албанском језику, али су они, како наводе, наставили да предају у импровизованим 
објектима, пренето је у данашњем УНМИК-овом прегледу штампе. 
Синдикат косовских просветних радника је саопштио да ће, ако њихови захтеви не буду 
испуњени, позвати на генерални штрајк 13. априла, наводе приштински медији.  
 

Трновит пут до пензије 
Аутор: Марија Бракочевић 

Разлог за чекање решења дуже од два месеца није неажурност фонда, већ неуплаћени 
доприноси или део стажа остварен у иностранству 
После 41 године и шест месеци радног стажа и напуњених 65 година живота, Богдан Басарић 
из Београда одлучио је да подвуче црту и у складу са законом Фонду за пензијско и инвалидско 
осигурање поднесе захтев за пензионисање. То је урадио још 4. децембра прошле године, дан 
после напуњених 65. Надлежни су, како тврди, обећали да ће га о свему благовремено обаве-
стити. Од тада је прошло више од три месеца, а Богдан донедавно није знао шта се дешава са 
његовим захтевом. Решење о пензионисању издато му је пре неколико дана, а од фонда до тог 
момента није добио никакав одговор.  
– Више од три месеца сам чекао на решење које сам заслужио, јер сам радио 41 годину и шест 
месеци. Никога нажалост није занимало од чега ћу у међувремену да живим, од којег новца ћу 
плаћати комуналије. Када сам средином децембра почео да се распитујем око свог статуса, ре-
чено ми је да је поступак обустављен. Предмет је по свему судећи стављен у фиоку, али ме нико 
из Фонда ПИО није о томе обавестио, нити ми је ико објаснио због чега је то урађено. Уместо у 
заслужену пензију, стигао сам нигде. Хвала богу, решење је коначно стигло – каже Богдан Ба-
сарић.  

Млади рачунају да ће променити неколико послова 
Аутор: Катарина Ђорђевић 
Бирајући занимање и основци и средњошколци говоре да њихов професионални развој неће 
престати по завршетку факултета, а свесни су да су им за готово сваки посао неопходни знање 
страног језика, возачка дозвола Б категорије и информатичка писменост 
Пред дилемом који факултет да упишу сваке године нађе се више од 50.000 средњошколаца 
који би своје тинејџерске жеље требало да уклопе у реалност у којој стручњаци различитих 
профила годинама чекају на запослење. Иако велики број школараца одлуку о избору занима-
ња одлаже за друго полугође, психолог Елеонора Влаховић, која се већ тридесет година бави 
професионалном оријентацијом ђака, истиче да се одлука о жељеном факултету не доноси ме-
сец дана пред упис, јер је реч о избору занимања којим ће се особа бавити 40 година.  

http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic
http://www.politika.rs/scc/autor/904/Katarina-Dordevic
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– Постоји неколико врста средњошколаца који долазе на професионалну оријентацију. Прва су 
мултиталентована деца, коју истовремено привлаче и математика и језици и соло певање и ва-
јарство. Задатак психолога у том случају је да помогну тинејџерима у коначном избору: шта же-
ле да им постане професија, а шта хоби. У другу групу спадају ђаци који уопште не знају шта 
желе. Има и оних који подједнако желе да се баве двема потпуно различитим професијама 
(економијом и машинством), оних који прецизно знају шта хоће, али знају да тешко могу да на-
ђу посао са том професијом (етнологија), а има оних који такође знају шта желе, али су свесни 
да због лошег успеха тешко могу да дођу до индекса жељеног факултета – објашњава наша са-
говорница. 
 

 

Млади рачунају да ће променити неколико послова 

ИЗВОР: БЕТА  

Приштина -- Просветни радници на Косову данас ће одржати једнодневни штрајк тражећи 
исплату зарада онима који су радили у просвети од 1990. до 1999. године. 
 Штрајк ће бити одржан у организацији Уједињеног синдиката образовања, науке и културе 
Косова, а штајку се одазвао највећи број основних и средњих школа и универзитета Косова. 
Синдикалисти захтевају да се просветним радницима који су држали наставу у основним, 
средњим и високим школама на Косову у периоду од 1990. до 1999. године исплате зараде које 
нису примали у време када је образовни систем на Косову био "искључен из система и ученици 
и наставници избачени из образовних објеката одлукама органа тадашње власти у Србији".  
У Влади Косова и Министарству образовања, науке и технологије казали су да нема разлога за 
штрајк, пошто је у у процедури закон који уредјује спорно питање.  
Синдикалци су навели да се питање зарада запослених у просвети од 1990. до 1999. године 
непотребно одлаже и не решава упркос обећањима и договорима које су постигли с 
председником Скупштине Кадријем Весељијем и премијером Рамушом Харадинајем.  
У међувремену из Министарства финансија захтевају да се процедура усвајања закона спроведе 
према законским одредбама, односно да се уз предлог достави и финансијска конструкција 
закона. 
 

 

 


