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КАКО ДА НАС БУДЕ МИЛИОН ВИШЕЉубисав Орбовић: Решење за белу кугу 
је здрава држава 
 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије сматра да би више и редовне плате уз нове 
могућности запошљавања помогле да људи не беже из земље 

Пад наталитета 

У нашој земљи годинама постоји проблем са наталитетом, и то није ништа ново ни 
изненађујуће. Економска несигурност грађана све је израженија. Тешко је планирати децу у 
ситуацији када без посла можете остати готово сваког дана, а нови се веома тешко проналази. 
Мислим да је решење у здравој држави у којој ће плате бити више и редовне, која ће понудити 
нове могућности запошљавања и на тај начин спречити младе људе да одлазе у свет трбухом за 
крухом. Тек тада ћемо моћи да рачунамо на повећање наталитета. Нажалост, данас се доста 
касно доноси одлука о рођењу првог детета. Границе се померају, а самим тим тешко да ће се 
људи у позним годинама одлучити за друго, а треће готово никако. 
Држава мора да буде интересантна за своје грађане, тек онда ће се млади људи одлучити да 
имају више наследника. Неопходни су и економски стимуланси, као што су укидање пореза на 
беби-опрему и дечју храну. Само за долазак једног малишана у породицу данас су неопходне 
три или четири просечне плате. 

Статистика: Храна и стан пола кућног буџета 

Пише: М. Н. С.   

Породицама фали 412 динара за трошкове, судећи према статистичким прорачунима прихода 
и трошкова просечног домаћинства. Трећина примања потроши се на храну 
СВЕ су мање разлике између породичних прихода и њихове потрошње. Тако барем тврди 
статистика, према чијим прорачунима је породицама у четвртом кварталу 2017. недостајало 
тачно 412 динара да покрију своје трошкове. У истом периоду 2016. фалило нам је дупло више - 
828 динара. 
У четвртом кварталу прошле године просечно су домаћинства на располагању имала 63.674 
динара, док су издаци за личну потрошњу износили око 64.086 динара. Просечни приходи су, 
према статистици, били за 5,0 одсто већи него у истом периоду 2016. године, а трошкови за 
личну потрошњу домаћинстава већи за 4,3 одсто. 
 
Више од половине новца које зараде породице оде на најосновније - храну и становање. Анкета 
статистичара међу породицама широм Србије показала је да за намирнице и безалкохолна 
пића дајемо 34,9 одсто примања. Трошкови становања, воде, струје, гаса и других енергената 
месечно домаћинствима "узму" просечно 18 одсто прихода. 
Поређење трошкова за храну у регионима Србије показује да су Београђани за ове издатке 
издвајали 33,3 одсто буџета, док је породицама на југу и истоку за намирнице било потребно 
35,9 одсто примања. И код комуналија постоји разлика - становање, вода, струја, гас "односило" 
је у Београду 16,4 одсто породичног примања, а у Шумадији и западној Србији - у последњем 
кварталу 2017. - скоро петину породичног буџета. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/teme/teme.97.html:tema-361-Pad-nataliteta
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И ПРЕВОЗ ПАПРЕН 
Транспорт је последњих месеци лане узимао 8,8 породичног буџета. За комуникацију смо 
трошили 5,2 одсто прихода, готово исто смо давали и да бисмо обновили гардеробу и обућу... 
Алкохолна пића и дуван су трошак "вредан" 4,9 одсто прихода домаћинства, а нешто мало 
мање - 4,2 одсто давало се за здравље. 

Нова радна места враћају живот у Топлицу 

Пише: Д. Зечевић  

Председник Србије Александар Вучић у Прокупљу отворио нови погон америчке компаније 
"Бизлинг". У фабрици за производњу каблова за кућне апарате посао добило 450 радника 
КАД год је Србији био потребан радник или војник, Топличани су били први и никада нису 
кукали. Не постоји у Србији крај као Топлица, која је увек само давала отаџбини, не тражећи 
ништа. Зато данас узвраћамо овом крају - отварањем 450 радних места у новом погону фирме 
"Бизлинг". Узвраћамо изградњом путева, новом индустријском зоном и другим инвестицијама. 
Све то ће донети нова радна места у Прокупљу и осталим општинама Топличког округа. 
Ово је у петак рекао председник Србије Александар Вучић, који је у друштву Феликса Тенге, 
извршног директора америчке фирме "Бизлинг", отворио у Прокупљу нови погон те фабрике, 
која производи каблове за мале кућне апарате. Поред постојећих 350 радника у фабрици која је 
до 2017. године била члан компаније "Леони", посао ће добити још 450 људи. 
Председник Вучић је најавио и да ће из буџета бити издвојен новац за улагање у овај крај. Како 
је рекао, обезбеђено је 25 милиона динара за споменик Гвозденом пуку, као и 300 милиона 
динара за улагање у индустријску зону 
- Издвојена су и средства за пресељење болнице - истакао је Вучић. - Потребно је да имамо 
деце. Јер највећи проблем Србије је пад наталитета. Куршумлија, Блаце, Житорађа и Прокупље 
изгубили су половину својих становника. Цео округ сада има 86.000 људи, а то је ужасно тешка 
слика. Зато ћемо дати све од себе да оживимо Топлицу. Сваког дана нас је 107 мање и зато 
морамо да учинимо све што можемо на повећању наталитета. 
Председник је у петак разговарао и са радницима, који нису крили задовољство условима рада, 
али пре свега редовним платама. 
- Знам да се радници у Топлици понашају одговорно и покушаћемо да надоместимо све оно 
што је недостајало у претходне две деценије, да бисмо сутра запошљавали нове раднике - додао 
је Вучић. - Дошло је време да се у тај крај улаже. Топлица постаје све боље место за улагање. 
Развоју ће допринети и ауто-пут Ниш - Драч, чија изградња ће почети за неколико месеци. И 
нова индустријска зона ће отворити нова радна места. 
Српски буџет је трећу годину заредом у суфициту. То се није догодило од Другог светског рата. 
Ствари свакако иду набоље. Потребно је време - не мења се живот за један дан - рекао је 
председник Вучић. 
Одговарајући на питања о економској ситуацији и разговорима са ММФ, Вучић је рекао да ће, у 
договору са премијерком Аном Брнабић, бити потписан нови аранжман на две или три године 
с том финансијском институцијом. 
Председник је поновио да је раст БДП у првом кварталу изнад четири одсто, што је више од 
очекиваног. Најавио да ће пензионери имати значајно више повећање ове године, али и 
запослени у јавном сектору. 
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Закон о лобирању као противтежа корупцији 

Пише: Танјуг  
 
Србија би ускоро требало да добије закон о лобирању, а стручњаци сматрају ће његовим 
усвајањем евентуални утицај на доносиоце одлука изаћи из "сиве зоне", односно да ће простор 
за корупцију бити значајно смањен 
Србија би ускоро требало да добије закон о лобирању, а стручњаци сматрају ће његовим 
усвајањем евентуални утицај на доносиоце одлука изаћи из "сиве зоне", односно да ће простор 
за корупцију бити значајно смањен. 
Усвајање закона о лобирању предвиђено је и Акционим планом за Поглавље 23 и представља 
једну од препорука инстутицује Савета Европе - Групе држава за борбу против корупције 
(ГРЕКО). 
Тај закон, како истиче председник Друштва лобиста Србије Ненад Вуковић, има велики 
антикорупцијски потенцијал и његова суштина је да утицај на доносиоце одлука постане 
транспарентан. 
"То је оно што разликује лобирање од корупције. Постаје видљиво ко лобира, јер постоји 
лобистички уговор који је заведен и за њега се плаћа порез и свако може да оствари увид у то - 
ко је лобирао и према коме", објашњава Вуковић. 
Он одбацује наводе да је лобирање резервисано за повлашћење друштвене слојеве, концерне 
или тајкуне, указујући да управо "маргиналне" групе могу преко лобиста да пренесу поруку и 
"да се њихов глас чује". 
"Време је да се стане на пут квази саветницима који врше утицај на доносиоце одлука. Ми се 
ближимо ЕУ и да бисмо имали лобисте у Бриселу, морамо прво да их створимо у Београду, али 
и да схватимо и разумемо ту професију", указао је Вуковић. 
Важно је, каже, да се лобирање законски регулише и да се та професија декриминализује и 
добије право грађанства, а лако ће се, сматра, после мењати закон ако пракса покаже да постоји 
бољи начин. 
Председник Транспарентности Владимир Гоати подржава доношење закона о лобирању, а за 
Тањуг каже да ће једна од тежих ствари бити да се лобистима онемогући конфликт интереса и 
да, уз тај посао који обављају и за који су плаћени, не обављају неке друге послове за себе 
лично. 
Како каже, важно је да се из изађе из "замрачене" зоне утицаја, због чега се лобирање, што је 
можда и разумљиво, сада сматра негативним, будући да су то често неформални утицаји на 
доносиоце одлука. 
"Лобирање у ''неосветљеним или полуосветјленим'' кулоарима би требало да у великом делу 
постане део прошлости и да се лобисти потпуно законито боре за неки интерес, да штите 
одређене групе и да то постане јавно", рекао је Гоати. 
У САД на пример лобисти јавно траже да буду примљени код посланика Конгреса или Сената, 
каже Гоати и додаје да то често може бити корисно, јер дају аргументе којих посланик можда 
није био свестан, као што и противници истог закона могу да укажу на друге разлоге. 
У суседној Црној Гори, Закон о лобирању је усвојен још 2014. године и дефинисао је шта се 
тацнно може, а шта се не може сматрати лобирањем. 
По дефиницији, лобирање је делатност којом се врши утицај на органе власти на државном и 
локалном нивоу, независна и регулаторна тела, јавна предузећа и друга правна лица која врше 
јавна овлашћења у поступку доношења прописа ради остваривања интереса наручиоца 
лобирања. 
С друге стране, лобирање нису информације, ставови, мишљења о законима и другим 
прописима или нацртима закона објављеним у медијима, грађанске иницијативе, као ни 
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активности особа која као стручњаци саопштавају своје ставове и достављају предлоге 
органима власти. 
Међутим, први лобиста у Црној Гори и директорка Бенефит Цоммуницатионс-а Јелена 
Павићевић каже да тај закон у пракси још увек не функционише, јер не постоји ниједан 
лобистички предмет који је спроведен. 
Ипак, сама чињеница да закон постоји показује добру воље те земље да лобирање успостави 
као један транспарентан и етичан посао који је, како каже, противтежа корупцији. 
Она објашњава да, по закону, државне институције морају да поставе лобирана лица која ће с 
друге стране обавештавати Агенцију за спречавање корупције о свим захтевима и њиховим 
обавезама према одређеним интересним групама. 
Због тога је важно, да лобисти, као свуда у свету, буду искусни људи са личним и 
професионалним кредибилитетом и развијеним друштвеним конекцијама. 
Додаје да се лобирањем, због сукоба интереса, не могу бавити фунционери политичких партија 
и припадници органа политичких партија, јавни функционери и њихови најближи сродници, 
као ни чланови управних одбора јавних предузећа. 
"Закон је дефинисао процес лобирања и услове да би се неко бавио тиме, законска ограничења 
у погледу тога шта није лобирање и ко се не може тиме бавити, као и поступак спровођења", 
додала је Павићевић. 
Сматра да јавност треба да има у виду значај лобирања како би се елиминисале предрасуде и да 
то не доживљава као легалну корупцију и интерно договарање међу утицајним групама. 
На питање шта Србија може да научи из примера Црне Горе, Павићевић каже да претпоставља 
ће се и Србији дешавати сличне ситуације, и да би требало размењивати искуства. 
Иначе, први Нацрт радне верзије закона о лобирању налази се у завршној фази израде, а 
коначну верзију Нацрта закона, Министарство правде ће, речено је Тањугу, тај документ 
поставити на својој интернет презентацији. 
У Министарства кажу да неће коментарисати појединачне одредбе тог закона до саме 
финализације Нацрта, али наводе да је циљ законско дефинисање услова и начини обављања 
делатности лобирања, правила лобирања, регистар и евиденције у вези са лобирањем и друга 
питања од значаја за лобирање. 
Раније су из Министарства правде саопштили да ће у наредних неколико дана отворити јавну 
расправу о првом српском закону о лобирању. 

Војник по уговору остаје до пензије! 

Пише: Сњежана Видачковић  

Репортер „Новости“ са припадницима Војске Србије на њиховој зимској обуци на планини 
Копаоник. Ускоро закон којим ће то бити регулисано 

ПРИПАДНИЦИ Војске Србије треба да знају да систем о њима брине од првог до последњег 
дана. Управо због тога очекујем да се пред Скупштином убрзо нађе закон према којем ће 
војници по уговору моћи да остану у Војсци све до пензије. Неће морати да напуштају војску са 
40 или 42 године живота, већ ће моћи да продужавају уговор и да ту остану до краја. Сигурност 
је реч коју тражим за сваког нашег припадника, да он унапред зна да уколико даје све од себе, 
ради како треба, поштује своју Војску, његова Војска ће му омогућити да ту остане до пензије. 
Тренутно радимо и на оснивању Геронтолошког центра за припаднике ВС у Београду, за 
почетак.Ово је јуче изјавио министар одбране Александар Вулин, приликом обиласка зимске 
обуке припадника Војске на Копаонику. Осим курса скијања и преживљавања у зимским 
условима, на Копаонику тренутно трају припреме репрезентације Војске Србије у алпском и 
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нордијском скијању за предстојеће Светско војно првенство (ЦИСМ), које ће се одржати од 3. 
до 8. априла у Аустрији. 

- Војска Србије поклања велику пажњу развоју спорта у својим редовима, па ћемо у наредном 
периоду настојати да посебно врхунски репрезентативни спорт ојачамо и планирамо да поново 
организујемо војне спортске савезе, да се војска такмичи између себе и да се такмичи са другим 
војскама али и са цивилима - рекао је Вулин. - Увешћемо значајне промене којима ћемо се 
вратити традицији, формираћемо војне савезе. Хоћемо да најбољим спортистима у Војсци 
Србије омогућимо да се искључиво баве својим спортовима и већ ове године ћемо почети да то 
побољшавамо.Једнако вешта и у скоку са падобраном и на снегу, заставник Радмила Ђурић у 
склопу скијашке репрезентације већ дуго година брани боје Србије.- Припадник сам 63. 
падобранског батаљона специјалне бригаде, дуго скијам за војску и веома сам поносна на све 
успехе које смо досад постигли - каже Ђурићева, за коју колеге кажу да је права "жена змај". - 
Од ове године, у склопу Светског војног првенства ће се први пут појавити дисциплина параски 
и вероватно ћемо и за то формирати екипу. Параски је комбинација двеју дисциплина - прво се 
вози велеслаломска трка после чега се скаче на циљ под нагибом од 30 степени. 

ВЕЛИКА ЗАХВАЛНОСТ РУСИЈИ 

НА питање како коментарише то што су се Руси успротивили формирању тзв. Војске Косова, за 
разлику од америчких званичника који су то подржали, Вулин је рекао да је захвалан Руској 
Федерацији на чврстом ставу. 

- Захвалан сам Русији на принципијелној подршци и чврстом ставу, када је у питању однос 
према формирању тзв. Војске Косова. Нису ни све земље НАТО пакта присталице те војске. 
Људи разумеју да формирање те илегалне војске може угрозити мир и стабилност читавог 
Балкана. Република Србија је одлучно против тзв. косовске војске и учинићемо све да се не 
деси таква паравојска. 

За две године у Србији се запослило 73.000 људи, а ова општина је 
РЕКОРДЕР 

Пише:  Дуња Тулимировић 
 
Ваљево, Чачак, Пирот, Оџаци, Рашка, Прешево нашли су се међу општинама и градовима у 
Србији у којима је број запослених порастао више од пет одсто у протекле две године. Међу 
њима предњачи Палилула у Нишу, у којој је за то време чак 56 одсто више људи нашло радно 
место на легалном тржишту. 
Од 169 градова и општина широм Србије, у 74 је број пријављених радника порастао за више од 
пет одсто између 2015. и 2017. године. У 53 места је барем за толико смањен, а у 42 је ситуација 
готово непромењена. Промене у броју запослених неравномерно су заступљене по целој земљи, 
а то јасније показује графика коју су направили истраживачи Фондације за развој економске 
науке (ФРЕН). 
- Број регистрованих запослених највише је порастао у нишкој општини Палилула, где ради 
чак 56 одсто више људи него почетком 2015. године. Више запослених је и у општинама 
Врањска Бања (Врање, 42 одсто) и Црвени крст (Ниш, 41 одсто). Са друге стране значајно је 
смањен број запослених у Рачи (23 одсто), Житишту (18 одсто) и Црној Трави (14 одсто) – каже 
Ненад Јевтовић, истраживач ФРЕН-а. 

http://www.blic.rs/autori/dunja-tulimirovic
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Он додаје да је раст забележен првенствено у градовима и неколико општина у Војводини дуж 
Коридора 10, док је смањење присутно у пограничним градовима попут Кикинде, Зајечара, 
Мајданпека, Прибоја. У већини пограничних места регистрована запосленост је или пала, или 
стагнирала, ако се узме у обзир да промене до пет одсто нису осетне. Мање легалних радника је 
и у централним градским општинама Стари град (Београд) и Медијана (Ниш). 
У две године 73.000 регистрованих запослених више 
У истом периоду број запослених широм Србије порастао за 73.000 људи, каже Јевтовић. 
Највише у прерађивачкој индустрији 
- Највише њих је посао нашло у прерађивачкој индустрији - око 37.000. Више људи ради и у 
трговини (око 18.000), као и у административним и помоћним услужним делатностима, где је 
око 15.000 нових запослених лица за које се уредно плаћа социјално осигурање – каже 
Јевтовић. 
Међу новозапосленима 60.000 ради код послодавца, а 21.000 обавља самосталну делатност. 
Мање здравствених радника 
- Занимљиво је да је крајем 2017. године број људи који раде на легалном тржишту  износио 
2.062.588, а да од тога чак трећина ради у Београду, тачније око 690.000 људи.  Што се тиче 
запослених у јавном сектору, њихов број тренутно износи око 613.000, што је око 20.000 мање 
у односу на 2015. годину, углавном због забране запошљавања која је и даље на снази – 
објашњава он. 
Запосленост је смањена и у пољопривреди за око 12.000 људи, као и у здравству, за око 7.000. 
Истраживање за легално тржиште 
- Промене се анализирају у перидоу од 2015. до 2017, јер је до 2015. за податке о регистрованим 
запосленим коришћено друго истраживање. За податке о запослености сада се користи 
Централни регистар обавезног социјалног осигурања, упоредива серија која даје квалитетне 
податке, јер прати број људи који плаћају доприносе социјалном осигурању – каже Јевтовић. 
Пораст од минимум пет одсто: 
Регистрована запосленост порасла је у градовима и општинама Суботица, Кањижа, Оџаци, 
Кула, Мали Иђош, Србобран, Темерин, Тител, Петроварадин, Сремски Карловци, Бачки 
Петровац, Инђија, Ириг, Рума, Стара Пазова, Пећинци, Опово, Алибунар, Сурчин, Обреновац, 
Раковица, Вождовац, Врачар, Чукарица, Барајево, Сопот, Гроцка, Младеновац, Лазаревац, 
Смедерево, Костолац, Уб, Коцељева, Лозница, Крупањ, Љубовија, Ваљево и Мионица. 
Запосленост неравномерно расла 
Ту су и Косјерић, Кучево, Лапово, Свилајнац, Крагујевац, Кнић, Чачак, Лучани, Ариље, 
Чајетина, Нова Варош, Ивањица, Краљево, Врњачка бања, Рашка, Ћуприја, Праћин, Ражањ, 
Ћићевац, Алексинац, Прокупље, Црвени крст, Мерошина, Пантелеј, Медијана,  Палилула, 
Нишка бања, Дољевац, Бојник, Пирот, Бабушница, Власотинце, Сурдулица, Владичин Хан, 
Врањска бања, Прешево. 
Смањење од минимум пет одсто: 
Регистрована запосленост смањила се у градовима или општинама Нови Кнежевац, Кикинда, 
Житиште, Сечањ, Ковачица, Бач, Мали Зворник, Љиг, Топола, Рача, Велика Плана, Мало 
Црниће, Мајданпек, Зајечар, Рековац, Трстеник, Прибој, Житорађа, Севојно, Бела Паланка, 
Црна Трава, Медијана (Ниш) и Стари Град (Београд). 
Најмање на њиви, највише код послодавца 
Од преко два милиона регистрованих запослених у Србији, 84.6 одсто ради код послодавца, 
11.3 одсто обавља самосталну делатност, а најмање је регистрованих пољопривредника (4.1 
одсто). Преко 90 одсто је у радном односу, пре свега на уговору о раду. 
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"Леони" гради фабрику у Краљеву, посао за 4.000 радника 

Извор:  Танјуг 

 
Немачка компанија Леони изградиће фабрику у Краљеву, а која ће запослити 4.000 радника, 
пише РТС. 
У Краљеву је, како наводе, по хитном поступку сазвана ванредна седница Скупштине града на 
којој су одборници расправљали о изменама генералног урбанистичког плана и уређењу 
локације где би се градила нова фабрика компаније Леони у Србији. 
Леони ће у Краљеву, како се каже, запослити 4.000 радника, а први погон за производњу 
каблова и инсталација за аутомобилску индустрију биће завршен до краја децембра ове године 
и очекује се да први радници уђу у хале наредне године. 
Фабрика немачке компаније Леони ће се градити на Ратарском имању, које је сада 
пољопривредно имање, односно, економија Пољопривредне школе. 
Како наводе, данас је сазвана ванредна седница скупштине града са само једном тачком 
дневног реда - Измена плана генералне регулације Ратарског имања - Грдице који је доставило 
Одељење за урбанизам и стамбено комуналне делатности. 
За Леони је планирана парцела површине око 13 хекатара, а производни погон имаће 60.000 
квадратних метара. Очекује се да комплетан пројекат буде завршен 2020. године. 
Леони има фабрике у Нишу, Прокупљу и Бољевцу и запошљава близу 6.000 радника. 
 

Вучић на отварању новог погона фабрике у Прокупљу, посао за још 

500 радника 

Пише:  Танјуг 

 
Председник Србије Александар Вучић отворио је данас у Прокупљу нови погон фабрике "Биз 
Линк", која производи каблове за мале кућне апарате, а у којој ће у наредне две до три године, 
поред постојећих 350 радника, посао добити још 500 радника. 
Нови погон, пресецањем врпце свечано су отворили председник Вучић и извршни директор 
"Биз Линк" холдинга Феликс Тенг. 
Након тога Вучић се састао са руководством компаније, а претходно су му показали постојећи 
погон, а он је на кратко поразговарао са радницима. 
"Биз Линк" послује у Прокупљу пет година и запошљава 350 радника. Компанија производи 
каблове и кабловксе системе, намењене апаратима за домаћинство и електричним уређајима. 
Основана је 1996. године са седиштем у Америци, а послује у више земаља - САД, Јапану, 
Индији, Ирској, Кини, Мексику, Словачкој, Србији... 
- Не постоји ниједан крај у Србији као што је Топлица, која је само давала отаџбини, а мало је 
тражила, рекао је председник Србије Александар Вучић на отварању новог производног погона 
компаније БизЛинк и додао да је сада дошло време да се у овај крај улаже. 
"Топличанин је био први" 
Како је рекао, Топлички крај је чувао Србију од Бугара и Албанаца, а када год су држави били 
потребни радници и војници, "Топличанин је био први". 
Председник је најавио да ће из буџета бити издвојен новац за улагање у тај крај, те да је 
издвојено 25 милиона динара за споменик Гвозденом пуку, 300 милиона динара за улагање у 
индустријску зону и средства за пресељење болнице. 

https://sport.blic.rs/autori/tanjug
https://sport.blic.rs/autori/tanjug
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Вучић је додао да ће се новац уложити и у ауто-пут Ниш-Приштина, који ће помоћи 
индустријски развој тог краја и запошљавање. 
Свако ново радно место значи живот и опстанак 
Он је навео да је нових 450 радних места од великог значаја за Прокупље и за цели Топлички 
округ, као и да свако ново радно место значи живот и опстанак. 
Председник је навео да су Куршумлија, Блаце, Житорађа и Прокупље изгубили половину 
својих становника, те да сада цео округ има 86.000 људи, што је, каже, ужасно тешка слика. 
Вучић: Даћу све од себе да оживим Топлицу 
Он је подвукао да ће дати све од себе да оживи Топлицу, као и да је захвалан инвеститорима и 
радницима који су, иако плате нису високе, задовољни, јер само траже посао. 
Нови погон фабрике БизЛинк запослиће 450 људи, а ова фабрика производи каблове за мале 
кућне апарате и у Прокупљу послује пет година и запошљава 350 радника. 
Компанија БизЛинк отворила је данас нови погон у Прокупљу у којем ће бити запослено 
неколико стотина нових радника, а извршни директор Бизлинк Холдинга, Феникс Тенг 
поручио је да та компанија жели ускоро да постане велика компанија у Србији. 
- “ Ово проширење погона је само почетак, а убеђени смо у успех. Данас још нисмо велика 
компанија у Србији, али смо амбициозни и желимо да ускоро постанемо велика комапнија 
овде” , рекао је Тенг обраћајући се након свечаног отварања. 
До пре две године, каже, никада није био у Европи, а до новембра 2016. никада није био у 
Србији, али је, када је дошао остао импресиониран људима, њиховим ентузијазмом и вољом да 
допринесу да се уради више и боље. 
“ Овај пројекат проширења је за нас и обавеза да још више проширимо пословање у Србији” , 
подвукао је он и захвалио Влади Србије на помоћи и подршци, јер се, како је додао, створила 
кључне услове и окружење да добре компаније, напредују и расту. 
Један од руководилаца у БизЛинку Кристоф Волф поручио је да је ширење капацитета 
фабрике логичан след догађаја и онога што је започето у Србији пре више од четири године, 
када су започели пренос операција из Словачке у Србију. 
Додао је да ће нови погон бити независтан, имати сопствене функције, а у плану је проширење 
опсега производа који ће се правити у Прокупљу. 
Председник општине Прокупље Александар Симоновић захвалио је власницима компаније 
што су препознали Србију као погодно тле за инвестирање, као и председнику Вучићу на томе 
што годинама ради на томе да обезбеди финансијску стабилност и позитивну привредну климу 
и пошаље поруку да је Србија земља у коју вреди улагати. Указао је да је изградња аутопута 
Ниш - Драч веома значајна за топлички крај, како би био још привлачнији инвеститорима и 
даље се развијао. 
- “ То је наша развојна шанса, да изградимо нову индустријску зону, како бисмо имали шта да 
понудимо инвеститорима и уверен сам да ћемо у томе имати подршку владе, јер то значи раст и 
развој не само Прокупља, већ и свих осталих општина, више радних места и останак младих”  - 
рекао је Симоновић. 
Поручио је власницима компаније да су врата општине за њих увек отворена, јер су на истом 
путу и имају исти циљ - раст и развој. 
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Улога џипова у сивој економији 

Аутор: Маријана Авакумовић 

Желимо да се бавимо унакрцном провером имовине и прихода, најавила Драгана Марковић, 
директорка Пореске управе 
Све више луксузних аутомобила може да се види на улицама, али увећање њиховог броја 
никако не одговара расту наше привреде. Један поглед на улице Београда у саобраћајном 
шпицу довољан је да се јасно сагледају сразмере сиве економије. Ово запажање изнео је 
Миодраг Костић, председник „МК групе”, на панелу посвећеном унапређењу и реформи 
Пореске управе на недавно одржаном „Копаоник бизнис форуму”. 
– Да ли тај број аутомобила одражава реалну економију? Наравно да не. Ја не видим сразмеру 
– констатовао је Костић и предложио: 
– Причамо о порасту БДП-а један или два одсто, а сиво тржиште заузима 30 одсто. Хајде да 
вратимо 10 процената у легалне токове. То је значајан раст и то је реално. 
  
На његово питање када ће Пореска управа унакрсно да контролише приходе и имовину 
грађана Драгана Марковић, директорка Пореске управе, одговорила је да у претходних 20 
година то нису радили на прави начин, иако им Закон о пореском поступку то омогућава. Један 
од разлога изостанка унакрсне контроле је систематизација и сложеност тог процеса. 
 –Желимо да се тиме бавимо у будућности. До краја године ћемо донети акт о систематизацији, 
па ћемо моћи да проширимо и тај део – рекла је она. 
Пореска управа мора да има политичку подршку како би могла да ради свој посао како треба и 
да би могла да буде изван утицаја различитих интересних група, нагласио је Далари Пиетро, 
економиста ММФ-а. 
– Пореска управа је заиста добро пословала током последњих неколико година. Увела је 
инспекције и праћење. Важно је наставити у том правцу – био је задовољан Пиетро. 
Ту његову констатацију потврдиле су и чињенице које је изнела директорка Пореске управе. 
Успоставили су нову организациону структуру и намера је да се број филијала до јуна 2019. 
сведе на 35, а највише 39, најавила је Марковићева. То значи да ће инспектори покривати своје 
обвезнике у кругу од 30 до 40 километара.  
Говорећи о резултатима рада за 2017. годину навела је да је наплаћено 1347,8 милијарди 
динара јавних прихода што је 14,6 одсто више у односу на 2016. и додала да је наплата ПДВ-а 
достигла рекордних 300,1 милијарду динара. Пореска полиција је поднела 1.583 кривичне 
пројаве, 116 особа лишено је слободе, и откривено је 129 „перачких и фантомских предузећа”. 
Међутим, први човек „МК групе” имао је занимљиво питање за директорку Пореске управе. 
Њега је занимало да ли она зна ко плаћа највећи порез у Србији, будући да се у јавности говори 
само о неплатишама. 
Драгана Марковић рекла је да се то зна, али да постоје законски оквири који ову службу 
ограничавају да то јавно објави. Костић је на то одговорио да би волео да је он у јавности познат 
по томе колико је пореза платио, а не по чувеној куповини шећерана: 
– Ако бисте питали јавност ко је онај Костић, сви би рекли да је то онај што је купио шећеране 
за три евра. А ја бих волео да им кажете да су од 2003. до сада те шећеране платиле стотине 
милиона евра пореза. Мени је јасно да порез мора да се плаћа, ако хоћете пензију, добру 

http://www.politika.rs/scc/autor/895/Marijana-Avakumovic
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социјалну заштиту, путеве без рупа – рекао је први човек „МК групе” која годишње плаћа око 
100 милиона евра разних пореза. 
Министар Душан Вујовић недавно је најављујући пореску реформу рекао да би требало да се 
пређе на систем који је заснован на добровољном опорезивању, тако да „оне који су поштени 
нико не шиканира“. 

Вучић: Србија жели да настави сарадњу са ММФ-ом, могуће веће плате 
и пензије 

Извор: Бета 

Руф: Руководство ММФ-а користило пример Србије као успешан модел за друге земље 
Председник  Србије Александар Вучић данас је у разговору са мисијом Међународног 
монетарног фонда (ММФ) рекао да Србија жели да настави сарадњу са том финансијском 
институцијом кроз нови програм, саопштено је после састанка. 
„Желимо да одржимо стабилност јавних финансија и целокупне економије и, што је још 
важније, постигнемо већи раст бруто домаћег производа (БДП)”, рекао је Вучић на састанку 
којим мисија ММФ-а завршава посету Београду. 
Шеф мисије ММФ-а Џејмс Руф је честитао Вучићу успешан завршетак трогодишњег 
аранжмана и нагласио да је руководство ММФ-а користило пример Србије као успешан модел 
за друге земље. 
Саговорници су се сагласили да је неопходно завршити реформу јавних предузећа и решити 
проблем са губиташима у јавном сектору, наводи се у саопштењу кабинета председника Србије 
и додаје да је договорена помоћ и подршка ММФ-а у бољем пројектовању и остваривању 
могућности за ефикасније управљање јавним инвестицијама. 
Тема разговора била је и повећање плата и пензија, у чему су се Вучић и представници ММФ 
сагласили да, захваљујући одличним резултатима од почетка године, у буџету Србије има 
простора за те повишице, наводи се у саопштењу. 
Разговарано је и о доношењу новог Закона о накнадама, којим би били укинути сви 
парафискални намети, што би олакшало пословање привреди у Србији, као и о смањењу 
пореза и доприноса на плате као једне од мера подстицаја запошљавања у приватном сектору. 
На састанку Вучића са мисијом ММФ-а оцењено је да Србија иде добрим путем и да је остала 
посвећена даљем спровођењу економских реформи, повећању стопе раста БДП-а и побољшању 
животног стандарда грађана, истиче се у саопштењу. 

Вучић: Поражавајућа демографска слика Србије – сваког дана губимо 
107 људи 

Извор: Танјуг 

Број деце по мајци је 1,44 а за просту репродукцију треба нам бар 0,8 више. У противном, доћи 

ћемо у ситуацију да кроз неколико година имамо значајно мање становника, уз исти број 

пензионера, а то значи да смо завршили као нација, истакао је председник 

Председник Србије рекао је данас да је демографска слика Србије поражавајућа и да се мора 
смањити негативан природни прираштај, а да је он јуче донео одлуку о формирању Савета за 
популациону политику. 
Србија, рекао је, у обраћању нацији, тренутно има 6.995.808 становника, а да ће, ако се овакви 
негативни трендови наставе, до 2060. имати између 3,9 и 5,5 милиона становника. 
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Вучић је казао да као председник има право да каже да су последице пада наталитета 
катастрофалне, да ми немамо децу и немамо будућност. 
На ванредној прес конференцији посвећеној тој теми, Вучић је рекао да сваког дана „губимо” 
107 људи, да становништво губимо већ 67 година, а за 27 последњих година имамо негативни 
природни прираштај. 
„Број деце по мајци је 1,44 а за просту репродукцију треба нам бар 0,8 више. У противном, доћи 
ћемо у ситуацију да кроз неколико година имамо значајно мање становника са истим бројем 
пензионера, а то значи да смо завршили као нација, нећемо имати ни економски, ни 
демографски ни политички потенцијал”, рекао је Вучић те поручио да нам за то није нико 
други крив, ни САД, ни ЕУ... већ да смо сами криви. 
Влада је у петак усвојила, каже, популациону стратегију и позива све надлежне да се ангажују 
на њеном спровођењу. 
Кључни проблем Србије је број новорођене деце и ако проблем наталитета не обрадимо одмах 
и на другачији начин изгубићемо земљу, а на то немамо право, јер је наша обавеза да бринемо 
о отаџбини у будућности, поручио је председник. 
„Кинези брину 1.000 година унапред, хајде да ми пробамо за 50 унапред. Да живимо животе 
наше деце и унучића, да размишљамо остављамо ли им земљу, отаџбину или не”, нагласио је 
Вучић представљајући мере популационе политике. 
Он је упозорио да ће од броја рођене деце за 15-20 година зависити одрживост пензионог 
система, јер ће деца која су данас рођена тада уплаћивати у пензиони систем. 
Изнео је податак да је 1950. године у Србији било 163.297 беба, а 2017. године скоро 100.00 
мање, при чему данас имамо већи бој становника. 
Како је рекао, демографски проблем имамо и на селу и у градовима, а најмање проблема је у 
Новом Саду, највише због избеглих људи који су дошли ту, затим у Новом Пазару, Сјеници, 
Тутину, Прешеву. 
„Данас се боримо за свако радно место, фабрику, пројекат, да побољшамо услове, уз значајније 
повећање плата и пензија ове године, по први пут се људи осећају боље, али не желим да 
занемаре оно од суштинског значаја”, подвукао је председник. 
Како је рекао, за две или три године мораћемо да увозимо радну снагу, јер немамо деце. 
Истакао је да он као председник има право да укаже на катастрофалне последице и да га не 
интересују реакције ни из владе ни из света који би да му „соле памет”, јер ничије уставно 
право неће бити угрожено. 
„Пишите саопштења, бавите се феминистичким, оваквим и онаквим покретима... На томе раде 
сви од Немачке, Данске, Шведске... само ми не предузимамо ништа, јер смо саможиви”, рекао 
је Вучић.  

 

Пословодство Фијата у Србији не реагује на захтеве, радници најављују да ће се обратити 

централи компаније у Торину и Влади Србије 

Више од 500 потписа на захтев за исплату бонуса 

Петиција којом више од 500 радника Фијат Крајслер аутомобила Србија захтева исплату бонуса 
ефикасности за прошлу годину, почетком наредне седмице ће… 
… сазнаје наш лист, бити прослеђена менаџменту компаније у Торину и Влади Србије, као 
потписницима споразума о формирању крагујевачке фабрике. 
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Крајем прошле недеље, петиција је предата пословодству крагујевачке фабрике, од којег су 
њени потписници тражили исплату бонуса за 2017. или образложење због чега радници у 
Србији, за разлику од својих италијанских или колега у Фијатовој фабрици у Пољској, на 
пример, немају право на ту врсту финансијске награде за успешно пословање. Како одговор 
пословодства ФЦА Србија до јуче није стигао, потписници петиције су одлучили да се обрате 
представницима оснивача и сувласника. 
Потписници петиције подсећају да је руководство репрезентативног Самосталног синдиката у 
ФЦА Србија прошле године у неколико наврата најављивало да ће и запослени у крагујевачкој, 
као и њихове колеге у другим Фијатовим фабрикама, на име добрих производно-пословних 
резултата компаније, да добију заслужене финансијске награде, и то у фебруару 2018. године. 
Како је обећани рок за исплату бонуса истекао, то су се, у име запослених који траже исплату 
бонуса, Зорану Марковићу, председнику тог синдиката још почетком месеца обратиле колеге 
из „Независности“, тражећи од њега да радницима „јасно и гласно одговори, да ли је и када од 
послодавца тражио испату бонуса запосленима“. 
Уместо директно, Марковић је потписницима петиције, међу којима има и подоста чланова 
„његовог“ самосталног синдиката, недавно посредством нашег листа одговорио да „бонуса неће 
бити“. 
– Нема бонуса. Бонус се даје кад нема повећања плата. У Италији су Фијатови радници 
потписали да три године неће да траже повећање плата и у те три године им се исплаћују 
бонуси, а тако је и у Пољској. Радници у Крагујевцу су добили повећање плата, што је 
дугорочно решења, и то је цела прича – рекао је Марковић за Данас. 
Из „Независности“ су му узвратили да не прихватају ту причу. Повећање плата, тврде у том 
синдикату, уследило је због раста минималне цене рада, а што нема никакве везе са бонусом. 
У Фијатовим фабрикама у Италији правило је, појашњавају организатори потписивања 
петиције у ФЦА Србија, да се плате запосленима повећавају сваке године, и то најмање за износ 
инфлације у тој земљи. Како инфлације у Италији нема, или је минимална, то се радницима 
Фијата, према договору синдиката и менаџмента, за период од 2015. до 2017. исплаћују бонуси 
од око 1.300 евра годишње, док ће за 2018. бити двоструко већи. 
За српске раднике друга правила 
Запослени у компанији Фијат Крајслер аутомобили Србија сматрају да и они имају право на 
бонус, тим пре што је, како наводе, и крагујевачка фабрика део ЕМЕА групе коју чине Фијатови 
произвођачи аутомобила и делова у Европи, Блиском и Средњем истоку и Африци, те би сва 
права која имају радници Фијатових фирми у Италији, Пољској, Турској и другде требало да 
важе и за крагујевачке. Према правилнику ЕМЕА групе, минимални бонус износи шест одсто 
од просечне годишње плате у конкретној фабрици, што у крагујевачком случају износи око 
30.000 динара. 
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Масовни протести пензионера у Шпанији 

ИЗВОР: БЕТА   

 

Десетине хиљада пензионера протестовало је широм Шпаније захтевајући повећање издвајања 
за пензије. 
Синдикати и пензионерска удружења позвали су на протесте у преко сто шпанских градова 
захтевајући да пензије расту у складу са инфлацијом. Многи пензионери наводе да је владино 
повећање пензија од 0,25 одсто у прошлој години недовољно. 
Демонстранти су изашли на улице Мадрида упркос киши и хладном времену, а неки од њих су 
носили банер на којем је писало "заштита пензија је устав". Пензионери су протестовали и на 
улицама Барселоне и других већих градова  
"Трошкови живота расту, а пензије су повећане само за 0,25 одсто. Тако да пензије нису 
довољне", рекла је 70-годишња пензионерка Антонија Мароки. Она је додала да је раније за 
струју издвајала око 150 евра, а да је сада тај трошак скочио на 200 евра.  
Пензионом систему у Шпанији прети урушавање због растућег броја пензионера и малог броја 
радника који доприносе у пензиони фонд, упозоравају стручњаци. Влада је саопштила да је у 
2017. години за пензије исплаћено 139 милијарди евра, односно 29 одсто укупне јавне 
потрошње.  
Ово је други протест пензионера у Шпанији у протеклих неколико недеља, сто повећава 
притисак на централну владу у Мадриду. 
 

 


