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Укидање пенала за превремено пензионисање средином године 
 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 
 
Новим законом о ПИО, који би требало да буде усвојен до јула, казне за одлазак у пензију пре 
65. године требало би да престану да важе 
У министарству рада су недавно Политици потврдили да су измене закона у току, али да нису у 
потпуности дефинисана конкретна решења  
Пенали за одлазак у пензију пре 65. рођендана могли би бити укинути средином године, када 
се очекују измене Закона о пензијском и инвалидском осигурању, каже за „Политику” Љубисав 
Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС). 
„Најављено је да ће се изменом постојећег закона о ПИО, на коме радна група ради већ дуже 
време, престати с трајним кажњавањем пензионера”, каже он. 
Уместо трајног умањења пензија од 0,34 посто месечно, предлог СССС-а је да казне не важе 
после 65. године и да након тога пензионери наставе да примају пуну старосну пензију. Упркос 
чињеници да је Савез самосталних синдиката Србије још пре годину и по дана Социјално-
економском савету поднео иницијативу за укидање казнених поена за одлазак у пензију пре 65. 
године, а тадашњи премијер Александар Вучић и министар рада Александар Вулин свесрдно 
подржали овај предлог – епилог приче се тек сада назире. 
Накнадно објашњење зашто ни до краја 2017. године, када се очекивало да ће овај предлог 
закона угледати светлост дана, јесте да се чекала последња ревизија аранжмана с ММФ-ом. 
Међутим, и то је прошло. У Министарству рада су недавно „Политици” потврдили да су 
„измене закона у току, али да нису у потпуности дефинисана конкретна решења”. 
Како се, међутим, незванично сазнаје из извора блиских радној групи која ради на измени 
закона, на решењу проблема се ипак убрзано ради како би се предлог закона до краја пролећа 
нашао пред владом. Из СССС-а кажу да су очекивали да ће коначна верзија закона бити готова 
до краја марта, али је тај рок пробијен. 
Иако би ово била одлична вест за све будуће пензионере, па и оне који су се превремено 
пензионисали, с друге стране, не чуди што се држави не жури јер се месечно овако сачува 1,7 
милијарди динара, које би се иначе исплаћивале пензионерима да нема пенала. Ако се то 
помножи с 12 месеци, долази се до цифре од 20,4 милијарде динара које остају у буџету. 
Љубисав Орбовић, председник СССС, каже да је крајње време да се прекине с кажњавањем 
радника који одлазе у превремену старосну пензију, а којима се због тога примања трајно 
умањују 0,34 одсто за сваки месец пре навршених 65 година живота. 
„Наш предлог који је усвојио Социјално-економски савет је да се превремена пензија прима до 
65. рођендана, а после тога пуна без казне”, рекао је Орбовић. Поштеђени пенала биће они који 
имају 45 година стажа. Осим њих, старосна граница се снижава за оне с бенефицираним 
стажом. 
Рачуница показује да пензионер који прима 35.000 динара месечно и коме је остала само једна 
година до навршених 65 година, добија сада због ових пенала 1.428 динара мање. Онима који, 
међутим, имају пет и више година до пуне пензије умањење је 20,4 процената годишње. 
Можда и не чуди што се на укидање ових пенала већ толико дуго чека ако се зна да у буџету 
сваког месеца по овом основу остане 1,7 милијарди динара. Орбовић каже да су пензионери 
неоправдано кажњени јер осим чињенице да већина њих у пензију мора као технолошки 

http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic


4 

 

вишак пре 65. године, истовремено су свима њима зараде годинама умањиване на име пореза и 
доприноса. Па испада да их дупло кажњавају. 
Пензијски систем у ЕУ такође познаје умањење пензија за оне који се пензионишу пре 65. 
године. У Немачкој и Словенији су казнени поени 0,3 посто месечно, у Португалији 0,5, а у 
Финској и Литванији 0,4. У већини других земаља пенали за превремено пензионисање зависе 
од броја година стажа и крећу се од 0,1 посто до 0,34 процента. У већини земаља ове казне су 
углавном трајне. 
 

Љајић: Нема економског раста без повећања извоза 
 
(Танјуг) 

 
МОСТАР – Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић је изјавио синоћ у 
Мостару да Србија треба да повећа робну размену са БиХ, као и да повећање извоза може да 
убрза привредни раст наше земље. 
„Са БиХ имамо робну размену на нивоу од 1,7 милијарди евра годишње, наш извоз је био 
(прошле године) око 1,2 милијарде”, рекао је Љајић Танјугу додајући да је БиХ за нашу земљу 
једно до треће извозно тржиште. 
Како је рекао, Србија учествује као земља партнер на Међународном сајму привреде у Мостару, 
од 10. до 14. априла, како би отворила нова тржишта за наше привреднике. 
„Овде смо да би отворили нова тржишта за наше привредника и да они направе неколико 
нових уговора и пронађу партнере у Мостару. Сигуран сам да је то најбољи начин за опоравак 
наше економије. Нема економског раста без повећања извоза, али да бисте повећали извоз 
морате, осим тога што треба да имате квалитетан производ, да обезбедите и нова тржишта”, 
рекао је Љајић на пријему у организаицији Привредне коморе Србије. 
Љајић истиче да су свако ново тржиште и сваки нови партнер шанса више за наше 
привреднике да буду конкурентнији. 
Према његовим речима, Србија из БиХ углавном увози полупроизводе и сировине, а пласира у 
БиХ велики део производа укључујући и житарице ,воће и поврће и друге артикле. 
„Не постоји неки посебан сектор на који треба ставити фокус, све зависи какве су могућности и 
комплементарност наших привреда. Привредници најбоље налазе путеве за повећање 
трговинске сарадње. Прошло је време када су државе различитим уговорима контролисале 
одређену врсту роба и производа, то је време за нама, посао државе је да створи политички 
амбијент и пословну климу и да има добре уговоре”. 
Љајић истиче и да Србија са БиХ има уговор о слободној трговини у оквиру ЦЕФТ-а споразума 
и да је држава са своје стране урадила добар део посла и да је сада на привредницима да 
пронађу путеве за повећање извоза. 
Министар пољопривреде Бранислав Недимовић је рекао Танјугу да очекује наставак раста 
спољне трговине са БиХ и нагласио да у тој размени пољопривреда учествује са нешто више од 
од 400 милиона евра. 
Како је рекао, пољопривреда је значајан сегмент и око 200 наших компанија из прехрамбне 
индустрије учествује у тој сарадњи, а циље је да се још боље позиционирамо. 
„Да привучемо компаније које ће бити присутне овде за недостајће производе. Све што има 
везе са храном је интересантно за нас, пошто је Србија лидер у региону по призводњи хране”. 
Недимовић истиче да је за нас важна свака „мала ниша у свакој земљи” и да треба да будемо у 
већој мери присутни у БиХ. 
Србија је земља партнер на 21. Сајму привреде у Мостару, од 10. до 14. априла и наступиће под 
слоганом „Будућност нас спаја”, а око 60 компанија из Србије представиће своје производе и 
услуге. 
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Сајам ће данас отворити председник Србије Александар Вучић, а Србија је земља партнер на 
овогодишњој манифестацији.   
 

 
 

Одлична вест за пензионере - после 65. пуна пензија 
 
ИЗВОР: ТАНЈУГ, ПОЛИТКА, ЈАСНА ПЕТРОВИЋ-СТОЈАНОВИЋ  
 
Београд -- Новим законом о ПИО, који би требало да буде усвојен до јула, казне за одлазак у 
пензију пре 65. године требало би да престану да важе, пише Политика. 
 Рачуница показује да пензионер који прима 35.000 динара месечно и коме је остала само једна 
година до навршених 65 година, добија сада због ових пенала 1.428 динара мање. Онима који, 
међутим, имају пет и више година до пуне пензије умањење је 20,4 процената годишње. 
Пенали за одлазак у пензију пре 65. рођендана могли би бити укинути средином године, када 
се очекују измене Закона о пензијском и инвалидском осигурању, каже за тај лист Љубисав 
Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС).  
„Најављено је да ће се изменом постојећег закона о ПИО, на коме радна група ради већ дуже 
време, престати с трајним кажњавањем пензионера”, каже он.  
Уместо трајног умањења пензија од 0,34 одсто месечно, предлог СССС-а је да казне не важе 
после 65. године и да након тога пензионери наставе да примају пуну старосну пензију.  
Упркос чињеници да је Савез самосталних синдиката Србије још пре годину и по Социјално-
економском савету поднео иницијативу за укидање казнених поена за одлазак у пензију пре 65. 
године, а тадашњи премијер Александар Вучић и министар рада Александар Вулин свесрдно 
подржали овај предлог – епилог приче се тек сада назире.  
Накнадно објашњење зашто ни до краја 2017. године, када се очекивало да ће овај предлог 
закона угледати светлост дана, јесте да се чекала последња ревизија аранжмана с ММФ-ом. 
Међутим, и то је прошло. У Министарству рада су недавно потврдили да су „измене закона у 
току, али да нису у потпуности дефинисана конкретна решења”.  
Потпредседник Већа Савеза самосталних сииндиката Србије Душко Вуковић каже за Вечерње 
новости да су они као чланови Социјално економског савета добили план рада Владе и 
Министарства рада, а самим тими су упознати и са прописима које они намеравају у наредном 
периоду да предложе Скупштини.  
"Радна група формирана у време претходног министра за рад Александра Вулина се више не 
састаје, а нова још није формирана. Очекујемо да ће се ускоро састати и да ће веома брзо бити 
разматрана и поменута измена закона. Целу процедуру смо већ једном прешли прошле године, 
од иницијативе, подршке СЕС-а, али и тадашњег премијера, а садашњег председника 
Александра Вучића", каао је Вуковић.  
У синдикату још нема никакав позитиван сигнал из Владе, али претпостављају да ће одржати 
реч дату пензионерима.  
"Предлог самосталаца је да се пензионеру, када напуни 65, а отишао је у пензију са 62 године 
старости, укину пенали само ако је имао 40 година стажа. Неправедно је да онај ко је 
уплаћивао 40 година доприносе, сада нема пуну пензију", каже Вуковић. 
 
 
 
 

http://www.politika.rs/sr/clanak/401650/Ukidanje-penala-za-prevremeno-penzionisanje-sredinom-godine
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Тотални колапс: Блокада и на небу и на земљи 
 
ИЗВОР: ТАНЈУГ  

 
Париз -- Четвртина летова Ер Франса данас је отказана због штрајка пилота и осталог особља 
које тражи шест одсто повећање плата, које су годинама замрзнуте. 
Синдикати планирају нове штрајкове наредних недеља, а придружиће им се и запослени у 
железници због економских реформи које планира да спроведе председник Француске 
Емануел Макрон.  
Хиљаде путника на четири немачка аеродрома, укључујући највећи у Франкфурту, нашло се у 
невољи због штрајка. У штрајку су копнено аеродромско особље, али и други запослени у 
јавном сектору широм земље који су незадовољни платама. 
 
 

 
 

Синдикат прети Министарством, директор их оптужује да лажу 
 
Небезбедни услови рада у Застава оружју 
 
Синдикат Заставе оружје обавестио је јавност да се представници пословодства нису појавили 
ни на данашњој  седници фабричког Одбора за безбедност и здравље на раду. 
 ФоНет 
И поред изузетно тешке ситуације везане за услове рада која узрокује све чешће обуставе рада 
запослених, као и недостатка одговарајуће заштитне опреме и бројних других тешкоћа са 
којима се запослени суочавају, представници руководства већ други пут, тврде синдикалци, не 
долазе на заказану седницу Одбора за безбедност и здравље на раду, услед чега ти скупови нису 
одржани. 
„На седницима одбора је требало да се расправља и о небезбедним условима рада на 
фабричком Стрелишту, где радници већ данима не улазе у кабине за пуцање због присуства 
хемијских супстанци које угрожавају њихово здравље. За пословодство, међутим, ни то није 
био довољан разлог да се појаве на заказаној седници како би се потражио излаз из постојеће 
ситуације, наводи се у данашњем саопштењу оружарског синдиката. 
Представници запослених у Одбору оцењују да „саботирањем и бојкотовањем седница тог тела 
пословодство покушава да избегне суочавање са стварним стањем услова рада у фабрици, као и 
да се избегне одговорност за врло тежак положај запослених у многим процесима рада где се 
угрожава здравље радника“. 
Синдикат ће о овоме обавестити надлежне у Министарству одбране, као и Управу за безбедност 
и здравље на раду тог министарства како би се кренуло са отклањањем бројних проблема са 
којима се, кад су услови рада у питању, суочавају радници у фабрици Застава оружје, поручују 
из Синдиката. 
Брзаковић: Нове лажи синдиката 
Директор Заставе оружја Милојко Брзаковић за наш лист каже да се ради о „новим лажима 
руководства фабричког Самосталног синдиката, чији је потпредседник на челу Одбора за 
безбедност и здравље на раду, и који седнице Одбора заказује у просторијама те синдикалне 
организације, уместо у фабричкој управној згради“. 

https://www.b92.net/biz/vesti/svet.php?yyyy=2018&mm=04&dd=10&nav_id=1379332
https://www.b92.net/biz/vesti/svet.php?yyyy=2018&mm=04&dd=10&nav_id=1379332
https://www.b92.net/biz/vesti/svet.php?yyyy=2018&mm=04&dd=10&nav_id=1379332
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„Инспекторат заштите на раду је задовољан стањем у фабрици“, тврди Брзаковић, 
наглашавајући да простора и потребе за унапређење услова рада има, али да су проблем – паре. 
Застава оружје је, иначе, присутна на Међународном сајму привреде у Мостару, који је данас 
отворио председник Србије Александар Вучић. 
Безуспешно окончани преговори о исплати бонуса радницима Заставе оружја 
 

Министар Вулин обмануо оружаре 
 
Вишенедељни преговори менаџмента и синдиката Заставе оружја о исплати неисплаћеног дела 
бонуса радницима те фабрике окончани су, уочи минулих ускршњих празника, без договора. 
Заставини оружари, подсетимо, већ месецима траже да им се исплати бонус од по 25.000 
динара, а у фебруару им је, након вишедневних протеста, по то основу исплаћено по 10.000 
динара. Синдикат и радници, међутим, захтевали су да им се, почетком априла, исплати још по 
15.000 динара. Пословодство је, сазнајемо, спремно да им подели још по 5.000 динара, и то 
крајем јула, уочи колективног годишњег одмора, на шта руководство синдиката не пристаје, и 
најављује скорашње синдикалне акције. 
– Преговори су протеклих месеци вођени уз посредовање Републичке агенције за мирно 
решавање радних спорова, и сва настојања синдиката да се договори модел којим би се 
запосленима пред ускршње празнике исплатио и део преосталог бонуса нису донела резултат 
који би допринео изласку из вишемесечне кризе која је узрокована неповољним материјалним 
положајем запослених, наводи се у јучерашњем саопштењу синдиката Заставе оружја. 
Истиче се, притом, да зараде крагујевачких оружара, упркос наводима пословодства и 
Надзорног одбора да пословање фабрике „има узлазну линију, и то са резултатима који 
годинама уназад нису остваривани“, не обезбеђују егзистенцијални минимум, узимајући у 
обзир висину потрошачке корпе од 67.000 динара. Ситуацију погоршава, тврде синдикалци, и 
чињеница да обећање надлежних у Министарству одбране и министра Александра Вулина да 
ће радници фабрика Одбрамбене индустрије Србије од 1. марта ове године да буду изузети из 
уредбе Владе Србије о смањењу зарада за десет одсто, није испуњено. Напротив, радници 
Заставе оружја и осталих фабрика ОИС и даље примају умањене зараде, иако плате не примају 
из буџета, већ их зарађују на тржишту, махом иностраном, пошто се највећи део у Србији 
произведеног наоружања, муниције и војне опреме годинама већ извози у више десетина 
земаља широм света. 
– Незадовољство радника је узроковано и сазнањем да ни остали захтеви које је Скупштина 
синдикалне организације Застава оружје упутила Влади Србије и Министарству одбране 15. 
јануара 2018. године нису озбиљније ни разматрани, што целу ситуацију, кад су положај војне 
индустрије и запослених у њој, чини још неизвеснијом, Штрајкачки одбор ће, отуда, након 
сагледавања свих околности, донети одлуке које треба да допринесу решавању ситуације која је 
узрокована проблемима са којима се фабрика и запослени суочавају у овом тренутку, поручују 
из синдиката Заставе оружја. 
Међу захтевима крагујевачких оружара које, како тврде Влада и Министарство одбране нису ни 
разматрали, јесте онај да се Застава оружје, као фабрика од стратешког значаја за безбедност 
земље, изузме из најављеног поступка приватизације домаће војне индустрије, предвиђене 
Нацртом закона о производњи и промету наоружања и војне опреме који би, према 
незваничним информацијама, пред посланицима у Скупштини Србије требало да се нађе 
током наредног месеца, и којим је, поред осталог, предвиђено да инострани инвеститори могу 
да постану власници до 49 одсто капитала фабрика наменске производње. Заставини оружари 
се томе енергично противе. 
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У Пироту се ефикасно одвија пројекат обуке "Корак до посла" 
 

Стручна пракса велика шанса за радно место 
 
Пројекат „Корак до посла“ у Пироту има за циљ повећање броја запослених младих из ромске 
заједнице у Пироту и околини, са акцентом на младе Ромкиње, које немају или имају само 
основно образовање. 
Стручну праксу тренутно обављају 23 Ромкиње. 
– Обучавам се за посао посластичара, значи ми то пуно како би стекла неко звање и како би 
сутра могла лакше да дођем до посла, каже Милица Мусић. Са друге стране у ЈП „Комуналац“ у 
Пироту у Радној јединици Зеленило, за посао вртлара обучава се Милица Денчић. 
– Без посла сам, овај посао ми се свиђа и надам се да ћу после завршетка овог пројекта моћи да 
радим. Ово је за све нас велика шанса, каже она. Председница Удружења „Тернипе“ Радмила 
Нешић каже да је у овај пројекат укључена и ова невладина организација и да је он веома 
важан за ромску популацију у Пироту. 
– Пројекат је намењен осетљивој циљној групи и младима, а то су нашу корисници. Ми смо 
препознали његов значај пошто је реч о пројекту који се односи на запошљавање, а то је нешто 
што је приоритет у раду наше организације. Најпре смо се одазвали на инфо сесију а после тога 
смо разговарали са брокерима Јоб центра. Нашли смо се на истом заједничком задатку и 
конкурисали за овај пројекат, каже Нешићева. 
– Немамо тачне податке о броју запослених Рома и Ромкиња, немамо ни тачне податке о 
њиховом степену образовања, квалификацијама и за које су послове они заинтересовани и за 
које обуке. Циљ нам је такође да урадимо једну базу података о младој ромској популацији, да 
евидентирамо и ажурирамо податке о младима од 17 до 35 година старости, њиховом 
образовању, стручности, социјалном статусу, компетенцијама и интересовањима за посао и 
додатну обуку. База података ће бити доступна Филијали НСЗ, Јоб центру, послодавцима и 
свима онима који могу да омогуће запошљаване ове популације, каже Нешићева. У оквиру 
пројекта су предвиђене стручне праксе из различитих области за младе Ромкиње које се теже 
запошљавају, које немају или имају само завршену основну школу. 
– Имамо пет девојака и жена које се обучавају за посластичаре у Посластичарници „Рафаело“, 
седам заинтересованих за уређење јавних простора су на обуци у сектору Зеленила ЈП 
„Комуналац“, шест будућих козметичарки обучавају се у салону „Луминица“, а пет 
заинтересованих за посао геронтодомаћице је на обуци у Градској организацији Црвеног крста. 
Очекујемо да ће после завршене обуке, неке од полазница обуке моћи да се запосли или 
покрене неки свој бизнис. Многе од њих су се рано удале и сада је прилика да почну нешто да 
раде и својим примером покажу и својој деци да треба бити упоран и да треба да уче, каже 
Радмила Нешић. 
 

СИНОС: Судбински значај стратегије 
 
Синдикат новинара Србије саопштава да са „великом пажњом ишчекује јавну расправу о 
Нацрту Стратегије развоја јавног информисања до 2023. године“, за коју сматра да би у 
„знатној мери требало да заустави урушавање медијске сцене и побољша тежак положај 
новинара и медијских радника“. 
У саопштењу СИНОС очекује да ће „медијска стратегија обавезати надлежне инсистуције да 
створе амбијент за почетак преговора у медијској делатности, јер држава има одговорност и 
обавезу да ради на побољшању положаја и статуса новинара и медијских радника“. 
Израда нове медијске стратегије за СИНОС је од судбинског значаја и „зато излазак 
представника појединих медијских удружења и асоцијација из Радне групе види као 
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опструкцију оних који су најодговорнији за хаотично стање у медијима и изузетно тежак 
положај новинара и медијских радника“. 
 
 
 

 
 

Од јесени без пенала за рану пензију? 
 
Казнени поени за одлазак у превремену пензију биће укинути највероватније у септембру, 
пишу данашње "Новости". 
Према сазнањима листа, тада би пред парламентом требало да се нађу измене и допуне Закона 
о пензијско-инвалидском осигурању, међу којима би била и ова одредба. 
После готово четири године, коначно би требало да престане кажњавање најстаријих суграђана 
који нису прославили 65. рођендан пре него што су напустили радно место, пише лист. 
Потпредседник Већа Савеза самосталних синдиката Србије Душко Вуковић каже да су они као 
чланови Социјално економског савета добили план рада Владе и Министарства рада, а самим 
тими су упознати и са прописима које они намеравају у наредном периоду да предложе 
Скупштини. 
"Радна група формирана у време претходног министра за рад Александра Вулина се више не 
састаје, а нова још није формирана. Очекујемо да ће се ускоро састати и да ће веома брзо бити 
разматрана и поменута измена закона. Целу процедуру смо већ једном прешли прошле године, 
од иницијативе, подршке СЕС-а, али и тадашњег премијера, а садашњег председника 
Александра Вучића", казао је Вуковић. 
У синдикату још нема никакав позитиван сигнал из Владе, али претпостављају да ће одржати 
реч дату пензионерима. 
"Предлог самосталаца је да се пензионеру, када напуни 65, а отишао је у пензију са 62 године 
старости, укину пенали само ако је имао 40 година стажа. Неправедно је да онај ко је 
уплаћивао 40 година доприносе, сада нема пуну пензију", каже Вуковић. 
Дуго чекање на измене закона у Министарству рада објашњавају чекањем последње ревизије 
аранжмана са ММФ, која је завршена, пренеле су Новости. 
 

НОВА ЕКОНОМИЈА 
 
Новим законом о ПИО, после 65 године следи пуна пензија 
 
Политика, Танјуг 
 
Новим законом о ПИО, који би требало да буде усвојен до јула, казне за одлазак у пензију пре 
65. године требало би да престану да важе, пише Политика. 
Пенали за одлазак у пензију пре 65. рођендана могли би бити укинути средином године, када 
се очекују измене Закона о пензијском и инвалидском осигурању, каже за тај лист Љубисав 
Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС). 
"Најављено је да ће се изменом постојећег закона о ПИО, на коме радна група ради већ дуже 



10 

 

време, престати с трајним кажњавањем пензионера", каже он. 
Уместо трајног умањења пензија од 0,34 одсто месечно, предлог СССС-а је да казне не важе 
после 65. године и да након тога пензионери наставе да примају пуну старосну пензију. 
Упркос чињеници да је Савез самосталних синдиката Србије још пре годину и по Социјално-
економском савету поднео иницијативу за укидање казнених поена за одлазак у пензију пре 65. 
године, а тадашњи премијер Александар Вучић и министар рада Александар Вулин свесрдно 
подржали овај предлог – епилог приче се тек сада назире. 
Накнадно објашњење зашто ни до краја 2017. године, када се очекивало да ће овај предлог 
закона угледати светлост дана, јесте да се чекала последња ревизија аранжмана с ММФ-ом. 
Међутим, и то је прошло. У Министарству рада су недавно потврдили да су измене закона у 
току, али да нису у потпуности дефинисана конкретна решења. 
Потпредседник Већа Савеза самосталних синдиката Србије Душко Вуковић каже за Вечерње 
новости да су они као чланови Социјално економског савета добили план рада Владе и 
Министарства рада, а самим тими су упознати и са прописима које они намеравају у наредном 
периоду да предложе Скупштини. 
"Радна група формирана у време претходног министра за рад Александра Вулина се више не 
састаје, а нова још није формирана. Очекујемо да ће се ускоро састати и да ће веома брзо бити 
разматрана и поменута измена закона. Целу процедуру смо већ једном прешли прошле године, 
од иницијативе, подршке СЕС-а, али и тадашњег премијера, а садашњег председника 
Александра Вучића", казао је Вуковић. 
У синдикату још нема никакав позитиван сигнал из Владе, али претпостављају да ће одржати 
реч дату пензионерима. 
"Предлог самосталаца је да се пензионеру, када напуни 65, а отишао је у пензију са 62 године 
старости, укину пенали само ако је имао 40 година стажа. Неправедно је да онај ко је 
уплаћивао 40 година доприносе, сада нема пуну пензију", каже Вуковић. 
 
 
 

 
 
 

Аутобуси у Новом Саду стају? 
 
Н. Суботић  
 
У ЈГСП "Нови Сад" спремни на обуставу рада. Радници градског предузећа нису успели да нађу 
заједнички језик са послодавцима 
АУТОБУСИ ЈГСП "Нови Сад" могли би, како је "Новостима" потврдио Обрад Тепић, лидер 
синдиката Независност, који у овом предузећу окупља 580 чланова, да се у понедељак, 16. 
априла, зауставе на дуже од једног сата. Радници градског предузећа, према Тепићевим 
речима, нису у уторак, и поред вишесатних преговора, успели да нађу заједнички језик са 
послодавцима, тако да планирају да ступе у генерални штрајк. 
Део запослених у градском саобраћајном предузећу, подсећамо, већ је 21. марта одржао 
једносатни штрајк упозорења, а аутобуси су стајали од 13 до 14 часова. И тада је истакнуто како 
су два основна захтева радника окупљених у Независности повећање зарада и реорганизација у 
предузећу. 
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- Имали смо дуге преговоре, али, од штрајка упозорења до сада, нисмо успели да нађемо 
решење, тако да је, како ствари стоје, штрајк једина опција - наводи Тепић. - О реализацији 
штрајка тек преостаје да се договоримо, и треба да одредимо како ће бити испуњен минимални 
процес рада. 
ЗАКОН БРАНИ УВЕЋАЊЕ ПЛАТА 
ПОСЛОВОДСТВО ЈГСП, иначе, у време штрајка упозорења, навело је да захтев за повећање 
зарада не могу да испуне, јер је на снази закон који то не допушта, а истакнуто је и да 
реорганизација нема везе са синдикалним деловањем. 
 

ПРЕДСЕДНИК У МОСТАРУ: Запошљавање и бољи живот грађана најважније 
теме 
 
Председник Србије Александар Вучић отворио је у уторак 21. Међународни сајам привреде у 
Мостару 
На сајму привреде учествује око 700 излагача из 20 земаља, а међу њима предњаче излагачи из 
земље партнера Србије, као и Кине и земаља региона. 
Вучић, који је у понедељак стигао у Мостар, изјавио је раније да очекује да односи Срба, Хрвата 
и Бошњака буду бољи. 
"Ми ћемо дати све од себе да градимо боље односе у будућности", истакао је Вучић. 
Он је додао да је важно да покажемо колики значај Мостар има за Србију у смислу сарадње, 
будућности и бољих привредних контаката. 
Председник Србије Александар Вучић отворио је данас 21. Међународни сајам привреде у 
Мостару, на којем Србија учествује као земља партнер под слоган "Будућност нас спаја", са 
скоро 70 компанија. 
Отварању присуствују члан Председништва БиХ из реда хрватског народа Драган Човић, 
премијер Бугарске Бојко Борисов, премијер Хрватске Андреј Пленковић, председник 
Републике Српске Милорад Додик...а из Србије, земље партнера Сајма, присутни су и 
министри за трговину и пољопривреду, Расим Љајић и Бранислав Недимовић и председник 
Привредне коморе Србије Марко Чадеж. 
Србија ће осим привредног потенцијала и извозних могућности до 14. априла промовисати и 
туристичку понуду, богату културну баштину, гастрономију и друге предности које је чине 
добром дестинацијом за улагање и пословање. 
У оквиру Националног павиљона на око 900 квадратних метара изложбеног простора, у 
организацији ПКС и Развојне агенције Србије, на Мостарском сајму излажу српске компаније 
из скоро свих сектора привреде - највише у области прехрамбене индустрије, затим индустрије 
машина и опреме, грађевинске и текстилне, електро, металске, као и индустрије намештаја. 
Своју понуду представиће и фирме које пружају транспортне, инжењерске и графичке услуге. 
На сајму је, између осталих, представљен београдски аеродром "Никола Тесла", МТЕЛ, Нафтна 
индустрија Србије, Србијагас, Југоимпорт СДПР, А Хотели, Ер Србија, Алева, Бамби, Комтрејд, 
Хбис група - Железара Смедерево, Имлек, Књаз Милош, Нектар, Пионир, Соко штарк, Јумис, 
Златиборац, Алфа плам, ФАМ, Јела Јагодина, Симпо... 
Србију овога пута представљају углавном велике и средње компаније приватног и јавног 
сектора, значајни извозници у више од 120 земаља региона и света. 
Међу излагачима су и мање брзорастуће поуздане фирме које имају оформљену озбиљну и 
квалитетну понуду која се већ пробија у региону, а већина њих је већ позната 
босанскохерцеговачким партнерима и излагачима из других земаља. 
Наступ на 21. међународном сајму привреде у Мостару одлична је прилика да привредници из 
Србије учврсте постојећу сарадњу и договоре нове послове и кооперације са партнерима из БиХ 
и других земаља. 
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Са великим бројем излагача, сајам представља највећу и најзначајнију пословну изложбу у 
БиХ. 
На изложбеном простору од 30.000 квадратних метара окупиће се представници привреда и 
компанија из више од 20 земаља. 
ЧАДЕЖ: СТВАРАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ЕКОНОМСКОМ ПРОСТОРА ЈЕ СТВАР ОПСТАНКА 
Председник Привредне коморе Србије (ПКС) Марко Чадеж изјавио је у Мостару, пред почетак 
регионалног сајма привреде, да обим укупне српске трговине са БиХ расте и да је размена и 
роба и услуга прешла две милијарде. 
"Босна и Херцеговина је значајно тржиште за нас, расту и инвестиције српских компанија, 
отварају производне погоне и предузећа", рекао је Чадеж и додао да је Сајам уједно и прилика 
да се ради на заједничком улагању у треће државе. 
"Стварање јединственог економског простора је ствар опстанка, а не добре воље", рекао је 
Чадеж и додао да су механизми које је Цефта усвојила пре 20 година застарели и да треба 
радити на новим. 
"Потребни су нови механизми и заједничке институције које ће да олакшају проток роба и 
услуга, људи, да не чекају камиони на границама, да имамо један печат када говоримо о 
фитосанитарним сертификатима и ветеринарским", рекао је Чадеж и додао да верује да је то 
могуће и неопходно ако желимо раст који ће да нас приближи ЕУ. 
12:31 - ВУЧИЋ: САРАДЊА ЈЕ ОНО ШТО НАМ ЈЕ НАЈПОТРЕБНИЈЕ 
Сарадња је оно што је најпотребније у региону, том поруком председник Србије Александар 
Вучић је данас отворио Међународни сајам привреде у Мостару и истакао да ће се и даље 
залагати, са свим партнерима, за заједничко тржиште у региону. 
Вучић је у обраћању цитирао Бертранда Расела да је "сарадња једини начин да се човечанство 
искупи", те подвукао да је управо у тој реченици све оно што што је нама у региону данас 
потребно. 
"И искупљење за све грешке, глупости и крваве свађе, и сарадња, и то не само као искупљење, 
већ и као много више од тога. То је једини начин да преживимо сви заједно и постанемо 
озбиљни партнери, и једни другима, али и ка великом свету који нас окружује", истакао је 
председник Србије. 
 
Вучић је добио Захвалницу мостарског сајма, која му, каже, лично значи много, али значи и за 
Србију. Подсетио је да већ четврту годину долази на Сајам у Мостару, да је долазио и када 
Србија није била земља партнер, и изразио наду да ће Србија следеће године имати још више 
излагача. 
"А ја ћу бити у публици, да се радујем напретку, већој размени између Србије и БиХ, БиХ и 
Хрватске, Србије и Хрватске.. и односима у региону", рекао је Вучић. 
Додао је да се питао да ли смо претерали у броју билборда, у најави великог броја компанија из 
Србије, али је схватио да су Мостарци, тиме што су се уздржали да не униште те билборде, 
показали да делом покушавају да разумеју да је наша намера најбоља, и захвалио им се на 
томе. 
"Како сте ви нас дочекали у Мостару, тако ми вас у Београду, Новом Саду, Крагујевцу... Сигуран 
сам да ћете имати све више грађана из Србије у Херцеговини, као што сам уверен да ћете 
осетити гостопримство и гостољубље нашег народа у Србији", рекао је Вучић. 
Ми смо пре свега комшије, констатовао је, али, како је рекао, и много смо више и ближе од 
тога. 
Наводећи да је на сајму 60 компанија из Србије, те да се робна размена између две земље 
приближава цифри од две милијарде евра, Вучић је приметио да су нам, због лекција које још 
учимо, овакви сајмови потребни. 
"А ми, подељени на ситне државе и још ситнија тржишта, немамо чему да се надамо ако кроз 
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размену не ујединимо та тржишта. С тим ће онда тржиштем сви хтети да сарађују, а тиме бисмо 
остварили развој, који нам је потребан да ухватимо корак са светом", поручио је председник 
Србије. 
Зато нам је потребан овакав сајам, јер тако се види колико нам је потребан јединствени 
простор. 
"Овде противника нема, сви смо партнери, овде је и велики наук да је нама политичарима 
политика граница само да бисмо могли да кажемо да имамо неки нерешени проблем, али 
људима у привреди оне су непотребан баласт", поручио је он и обећао да ће заједно с 
партнерима наставити да ради на заједничком тржишту. 
У том контексту је захвалио бугарском премијеру Бојку Борисову што је дошао на сајам у 
Мостару, али и свима у региону који подржавају заједничко тржиште. 
"Хвала посебно Борисову који је схватио колико је важно да заједно с нама учествује у развоју 
регије, јер важно је да нам људи на целом том простору живе боље", истакао је Вучић. 
Нашим су привредницима, додао је, потребни бољи транспорт, смањење дажбина, јер, како је 
приметио, границама не можете да зауставите бизнис, а "ми не само да нећемо, већ желимо да 
сарадњом сви имамо користл, посебно је важно да нам комшије и пријатељи буду задовољни". 
Привредницима је захвалио посебно, наводећи да је њихова улога најважнија. 
"Ви градите мостове, стварате корист за све људе на овим просторима и зато вам желим да 
остварите своје планове, да заједно идете на трећа тржишта, да развијате сарадњу, а у Србију 
сте сви добродошли". 
Са БиХ желимо да имамо још бољу сарадњу, јер су показали како је бити добар и прави 
домаћин, рекао је Вучић и позвао их у да дођу у Србију. 
"Верујем да Мостар може да буде важно стециште окупљања, а Мостарце и Херцеговце позивам 
да дођу у Срибју и увере се да ће их тамо дочекати пријатељи". 
Комшије који имају заједнички интерес којима је јасно да ће им бити толико добро колико и 
суседима, истакао је председник Србије. 
Према његовим речима, на сајму су они који разумеју значај јединственог тржишта. 
Како је рекао овде су на штандовима Србије и фирме чији су власници Хрвати из Хрватске који 
су дошли да представе своје приозводе. 
Истакао је да када је бизнис и пословна сарадња у питању граница нема, и поручио да не 
можете да зауставите бизнис све и да хоћете, а ми, каже, не да нећемо, него радимо на томе да 
се он све више и брже развија. 
Много је важно, подвукао је председник Србије, да нам комшије и пријатељи буду овде и навео 
да када неком није добро, није ни суседу а када свима нама овде није добро онда ни Европи 
није најбоље. 
"Када наши грађани живе боље и Европи је стабилније и мирније" рекао је Вучић и обраћајући 
се привредницима рекао да су они ти који политичаре терају на многе важне кораке те да је 
задовољан штио данас са њима учествује на овом сајму. 
Учесницима Сајма пожелео је многе послове, а у име Србије поручио свима да су добродошли у 
нашу земљу. 
Захвалио је Мостарцима и посебно члану Председништва БиХ Драгану Човићу на изванредном 
гостопримству земљу и на томе што је показао како је бити прави домаћин. 
Вучић је поручио и да ће увек долазити на Сајам када год будемо позвани а такође је позвао 
Мостарце и Херцеговце да дођу у Србији . 
"Можемо заједнички да изградимо будућност и много заједнишког посла...живело 
пријатељство наших земаља и наших људи - то је важније од свега" закључио је председник 
Србије. 
Председник Србије Александар Вучић и високи званичници земаља из региона прославили су 
отварање Међународног сајма привреде у Мостару на националном штанду Србије уз трубаче. 
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Након што је формално отворио 21. Међународни сајам привреде, на којем је представљено и 
више од 60 српских компанија, Вучић је "повео" све ка штанду Србије "Будућност нас спаја". 
Вучић је српски павиљон обишао заједно са бугарским премијером Бојком Борисовим, 
домаћином сајма хрватским чланом Председништва БиХ Драганом Човићем, председником 
Црне Горе Филипом Вујановићем, хрватским премијером Андрејом Пленковићем, 
председником РС Милорадом Додиком и председником Привредне коморе Србије Марком 
Цадежом. 
Вучић и гости су се поздравили са њима, а после тога посетили и остале штандове компанија из 
Србије, затим штанд Хрватске, Мађарске и других земаља. 
Председник Србије разговарао је са привредницима, пробао њихове производе и упознао се са 
њиховом понудом. 
 
ВУЧИЋ: ЗАПОШЉАВАЊЕ И БОЉИ ЖИВОТ ГРАЂАНА НАЈВАЖНИЈЕ ТЕМЕ 
Привредни сајмови, попут данашњег у Мостару, запошљавање и бољи живот грађана треба да 
нам буду најважније теме, поручио је данас председник Србије Александар Вучић. 
Он је у изјави новинарима, после отварања 21. Међународног сајма привреде и обиласка 
штандова, рекао да се кроз разговор са људима види колико је мало потребно да би се осећали 
сигурније и видели другачију будућности за земљу и децу. 
Вучић је рекао да Србија, без обзира што идуће године неће бити земља партнер, има обавезу 
да дође са још више излагача и покаже колико је Мостар важан за нас, али и цела Херцеговина. 
"А сви Херцеговци, и људи из целе БиХ, Републике Српске и Федерације добродошли су у 
Србију, да нам буду драги гости, да радимо заједно још више", рекао је Вучић. 
Председник Србије је назначио да се радујемо повећању извоза у БиХ, али исто тако и 
повећању увоза, јер ћемо тиме моћи да набављамо робу и сировине под повољнијим условима, 
него из западноевропских или неких других земаља. 
"То је узајамни подстицај који доноси много радних места", подвукао је Вучић. 
Додао је да политичаре обично питају шта су конкретно договорили и приметио да је 
"конкретно то што сваке године имамо за по 200 милиона евра већу трговинску размену". 
Поновио је да су Србија и БиХ од 2006. године готово удвостручиле трговинску размену, те да 
се приближавају цифри од две милијарде евра, коју ћемо достићи можда већ на крају ове 
године. 
"То су за нас велики успеси и велике ствари и ако о томе будемо говорили и размишљали о 
људима, њиховим судбинама, уверен сам да ћемо умети да сачувамо мир и стабилност, што је 
услов да бисмо говорили о привредној сарадњи", указао је Вучић. 
Он је још једном захвалио хрватском члану Председништав БиХ Драгану Човићу на 
гостропримству и на томе што су, каже, замолили Мостарце да поштују Србију и госте, који су 
узвратили великим поштовањем домаћинима. 
Узвратили су, додао је, и односом који није био "слабији" од односа који су показали претходни 
партнери Сајма, јер смо показали колико желимо да уложимо у медије у Херцеговини, и 
колико желимо да покажемо наше чисто и добро лице на сајму. 
Приметио је и да смо довели најбоље компаније у Мостар, "крем де ла крем" српске привреде. 
Захвалио је српским привредницима, као и онима из Хрватске, БиХ, Мађарске, Кине.. који су 
дошли да увеличају манифестацију. 
"Желим да вам следеће године сајам буде још бољи и успешнији сајам. Наше је да радимо 
овако, да нам сајмови, запосљавање и бољи живот грађана буду најважније теме а не неке 
друге", закључио је Вучић. 
ЧОВИЋ: НАПРАВИТИ НОВЕ ОДНОСЕ, ЕЛИМИНИСАТИ СВЕ ГРАНИЦЕ ОКО БиХ 
Члан Председништва БиХ из реда хрватског народа Драган Човић је изјавио данас да је уверен 
да ће Србија и БиХ наставити све боље да сарађују и да ће решити сва отворена питања. 
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Човић је на отварању Међународног сајма привреде у Мостару, на коме Србија учествује као 
земља партнер са више од 60 компанија, рекао да та сајамска манифестација никада није 
успешније организована. Он је нагласио да БиХ претендује да буде део ЕУ и да за њу постоји 
само европски пут и позвао Бугарску и Хрватску да помогну БиХ на том путу, додајући да 
рачуна на подршку Србије и Црне Горе. 
"Циљ је да БиХ буде модерна европска држава, као и да БиХ преко представника 
конститутивних народа осигура потпуну једнакоправност Бошњака, Хрвата и Срба у свим 
деловима БиХ". 
Човић је рекао да му је посебно задовољство што је председник Србије Александар Вучић 
прихватио да Србија ове године буде земља партнер и што је, како је рекао, препознао интерес 
сарадње привредника две земље, али и што је дао лични печат интензивирању сарадње у 
претходних неколико месеци као и година. 
Захваливши Вучићу Човић је навео да је управо он не само дао посебан "штих" последњих 
месеци и Мостару и Херцеговини. 
"Истина, тај штих побуди разне друге интересе, али ћемо ми остати по страни у односу на те 
симпатније које међусобно имамо унутар БиХ и наших пријатеља из Србије и Хватске и Црне 
Горе, већ искључиво желим данас да вам захвалим на свему што сте урадили у последњих 
неколико месеци за привредну сарадњу, али и у претходне две, три године када сте били на 
другим функцијама, и на напорима да се ојачају односи Србије и БиХ. Уверен сам да ћемо тим 
путем наставити", поручио је Човић. 
Казао је и да Србија и БиХ треба да ојачају односе и да је уведен да ће БиХ, као што је 
билатерално решила са Црном Гором сва отворена питања, то исто учинити и са Србијом и 
Хрватском. Како каже, робна размена БиХ са Србијом и Хрватском појединачно износи око две 
милијарде евра године и да је треба још више повећати. 
Човић је поручио да треба направити нове односе и елиминисати све границе око БиХ - 
изградњом инфрастрктуре, оценивши да је то једини пут да БиХ постане нормална држава у 
будућнности. 
Подсетио је да је мостарски сајам пре 21 годину био мала привредна манифестација и да је 
привреднике требало убедити да после рата сарађују, а да је сада сарадња значајно порасла. 
ЧОВИЋ: ИМА УСЛОВА ЗА ИЗБОРНИ ЗАКОН, А ДА ЛИ ЋЕ ГА И БИТИ? 
Хрватски члан Председништва БиХ Драган Човић каже да су сторени услови да се изборни 
закон у БиХ промени, али да не зна да ли ће до тога доћи у преосталих 20 дана. 
Човић је новинарима на мостарском сајму рекао да је све учињено да се изборни закон 
промени и да легитимни представници сва три конститутивна народа буду изабрани на свим 
нивоима власти. 
"Да ли ћемо у томе успети за 20 дана је питање одговорности свих учесника у овом процесу", 
поручио је он. 
Хрватски представник у парлементу ће томе дати пуни допринос, рекао је те додао још верује 
да ће закон бити прихваћен у периоду који је остао на располагању. 
Упитан зашто нема бошњачких званичника на отварању Сајма, Човић је рекао да су дошли 
ресорни министри који представљају бошњачки народ, да нема оних који се "можда препознају 
као класнични политичари из неког разлога", али да о томе треба њих питати, те додао да је 
Бакир Изетбеговић био позван да присуствује отварању. 
ВЕЛИКЕ СРПСКЕ КОМПАНИЈЕ ЖЕЛЕ ДА ПРОШИРЕ ПОСЛОВАЊЕ У БИХ 
Велике српске компаније које учествују на Међународном сајму привреде у Мостару желе да 
прошире пословање у БиХ, пронађу пословне партнере и повећају инвестиције. 
Тако, директор за маркетинг и планирање у Хбис групи Србије Јован Ðорђевић каже да је 
Железара Смедерево први пут на том сајму али да има веома добру сарадњу са купцима на 
овом тржишту, те да им је намера да повећају сарадњу и прошире је на нове купце". 
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Наводећи да Железара продаје топло и хладно ваљане лимове, као и беле лимове, Ðорђевић 
каже да им је намера да значајно повећају обим продаје на тржишту целе БиХ, у оба ентитета. 
"У БиХ постоји потреба за производима наше железаре а због јаке конкуренције ми се боримо 
пре свега добрим квалитетом", казао је Ђорђевић. 
В.д. генералног директора београдског аеродрома "Никола Тесла" Саша Влаисављевић је казао 
да већ неколико година посећује мостарски сајам, али да је ове године Србија земља партнер и 
да је зато дошла у најјачем саставу, а посебно када је реч о ваздухопловству које представљају 
београдски аеродром и Ер Србија као најбољи у региону. 
"Сматрамо да имамо много услуга у ваздухопловству које можемо пружити, Ер Србија и ми", 
навео је Влаисављевић. 
Каже да се београдски аеродром у проширивању сарадње у региону оријентисао на свој 
школски, односно тренинг центар, који је надалеко познат и у овом делу Европе један од 
најпознатијих. 
"Тренутно је наш тренинг центар врло активан у региону и покушавамо да продамо наше 
услуге", рекао је Влаисављевић додајући да аеродром и Ер Србија покушавају да материјализују 
свој лидерски положај у региону. 
Регионални експорт менаџер за тржиште БиХ у "Бамбију" (Моји брендови) Дарко Крнетић је 
рекао да та компанија први пут наступа на сајму у Мостару, иако су грађани БиХ потрошачи 
Бамбија, пре свега "плазме". 
"Плазма" је, подсетио је, највећи Бамбијев бренд, али компанија жели да се афирмише у БиХ и 
другим производима. 
 
"Сајам је изузетно посећен и добра је прилика за све привреднике и размену пословних идеја и 
мишљења, тако да смо се врло радо одазвали позиву. Ми смо дуго присутни на тржишту БиХ и 
радимо преко овлашћеног дистрибутера", казао је Крнетић. 
Бамби, каже, жели да повећа своје присуство на том тржишту и сајам је прави начин, те додаје 
да је та компанија две године спонзор Игре младих у БиХ. 
 
 
 

 
 

У Војводини мање незапослених него на крају године 
Љ. Малешевић 

 
      
НОВИ САД: Према подацима објављеним у Статистичком билтену Националне службе за 
запошљавање, на крају прошлог месеца у Војводини је без посла било 131.666 особа, што је за 
3.483 мање него на почетку године, када их је било 135.149. Другим речима, за прва два месеца 
ове године у Војводини је запослено око 3.500 лица. 
Од седам војвођанских области највише незапослених на крају марта ове године било је у 
Јужнобачкој – 40.167, затим у Јужнобанатској – 25.697, те Сремској области – 18.266. У  
Западнобачкој области тада је без посла било 15.688 особа, Средњобанатској – 12.545, 
Севернобанатској – 9.597 и у Севернобачкој – 9.724 незапослена. И поред тога што је у 
Јужнобачкој области у прва два месеца ове године било највише незапослених, у овом делу 
Војводине је у том периоду највише незапослених добило посао – 1.177. У Јужнобанатској 
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области посао је нашло 609 незапослених, Сремској – 588, Западнобачкој – 344, 
Севернобанатској – 298, Средњобанатској – 296 и у Севернобачкој – 153. 
Међу 131.666 незапослених у Војводини без школске спреме је њих 49.132, а са основном 
школом 5.118. Квалификованих с трећим степеном стручне спреме на крају марта било је 
26.986, а средњошколаца 33.335. С петим степеном стручне спреме крајем прошлог месеца 
било је 690 незапослених, са шестим 3.024, седмим 13.220, док је међу незапосленима 37 особа 
с осмим степеном стручне спреме. 
У региону Војводине је на крају марта било 54.250 нестручних и 77.416 стручних особа које су 
тражили посао. Међу њима је 3.292 особе старости између 15 и 19 година, затим 10.824 оних 
старих између 20 и 24 године, као и 13.818 особа који имају између 25 и 29 година живота. 
 
Највише новчаних накнада у Новом Саду 
На крају прошлог месеца у Србији је 37.607 незапослених примало новчану накнаду од НСЗ, од 
којих 7.082 у Војводини. 
Највише незапослених који су добили новчану накнаду је у Новом Саду – 3.339, а потом у 
Сремској Митровици – 1.357. Новчану накнаду је у Сомбору добило 1.171 особа, Зрењанину – 
898, Кикинди – 825, Суботици – 711, Панчеву – 741 и Вршцу – 450.  
 
На војвођанској евиденцији незапослених крајем прошлог месеца било је 14.363 особа старости 
од 30 и 34 године, док је оних од 35 до 39 година било 14.996. Између 40 и 44 године на 
евиденцији незапослених у Војводини на крају прошлог месеца било је 15.740 особа, од 45 до 
49 година - 15.325, а од 50 до 54 године 16.823 особа. На евиденцији незапослених налази се и 
16.610 лица старости између 55 и 59 година, али и 9.874 оних који имају између 60 и 65 година. 
Подаци из Статистичког билтена НСЗ показују да се на војвођанској евиденцији за 
запошљавање налази чак 13.525 лица који посао траже преко једне деценије, као и 6.698 оних 
који су ебз радног емста осам до десет година.  На посао између пет и осам година чека 16.624 
незапослена, од три до пет година њих 15.655, а од две до три године 12.722 особа. Годину-две 
на посао чека 19.040 лица, од 9 до 12 месеци њих 6.523, од шест до девет месеци још 8.500, од 
три до шест месеци њих 12.500, а до три месеца 19.879. 
 

 
 

Српска индустрија брзо расте, али ће тек 2026. достићи 1990. 
 
Аутор текста:еКапија 
 
Српска индустрија крајем 2017. године произвела је највише у последњих 25 година, истакао је 
економиста Иван Николић, уредник месечника Макроекономске анализе и трендови (МАТ). 
На представљању новог броја овог издања Економског института и Привредне коморе Србије, 
он је указао да је учинак индустрије на крају прошле године премашио досадашња два 
максимума достигнута у протеклих четврт века, преноси портал еКапија. 
Како је наведено на сајту ПКС-а, Николић је напоменуо да оваква позитивна епизода раста 
индустријске производње, која је започета у лето 2014. године, није забележена ни у деценији 
која је претходила распаду СФРЈ. 

http://rs.n1info.com/journalist169/eKapija-/1
https://www.ekapija.com/news/2088203/industrijska-proizvodnja-u-srbiji-na-najvisem-nivou-u-poslednjih-25-godina-dostizanje
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“Раст физичког обима индустријске производње осамдесетих годинама прошлог века износио 
је, у просеку, само 0,95 одсто годишње, док је од августа 2014. до почетка 2018. просечан 
месечни раст производње био 0,55 одсто, што одговара годишњем расту од 6,8 одсто”, казао је 
Николић. 
Снажна експанзија индустрије је, притом, и веома стабилна, с обзиром на то да је просечни 
раст и током 2017. био 0,54 одсто месечно. 
Аутор овог истраживања закључује да је раст индустријске производње од 2014. наовамо 
задовољавајући, али је достигнути ниво на крају 2017. још далеко од оног из 1990. године. 
“Достигнута индустријска производња на крају 2017. била је 44,2 одсто мања од оне из 1990. Са 
просечним растом у последње три године, ниво индустријске производње из 1990. Србија ће 
достићи 2026. године”, указао је Николић. 
Занимљива је и опаска аутора да се, услед бржег раста индустријске производње од раста бруто 
домаћег производа, њен релативни удео у бруто додатој вредности привреде увећава. Изнад је 
европског просека и упоредив је са најуспешнијим земљама. Овај показатељ за Србију у 2017. 
износи 26,4 одсто, док је истовремено у Немачкој индустрија чинила 25,7 одсто укупне бруто 
додате вредности. 
Уколико би се спорији раст БДП-а за растом индустрије у Србији одржао још коју годину, врло 
брзо бисмо достигли Чешку или Ирску, земље у којима је индустријализација релативно 
посматрано најдаље одмакла. 
Све већи квалитет индустријског раста 
Поред стабилности, раст индустријске производње од 2014. карактерише и све већи квалитет 
тог раста. Раст је одржив, јер већим делом потиче од извоза, а током 2017. и од инвестиција. 
Постигнути резултат је утолико значајнији, јер је постигнут за време примене оштрих мера 
фискалне консолидације које су неповољно деловале на домаћу тражњу. 
Поред тога, аутор уочава последњих година тенденцију благе релативне промене структуре 
производње у корист области са вишим технолошким садржајем. 
“У периоду 2010–2017. удвостручен је удео средње-високих технолошких области прерађивачке 
производње у стварању додате вредности овог сектора, са 11 на 22 одсто”, истиче Николић. 
Унутар овог технолошког подскупа најбоље показатеље бележи производња хемикалија и 
хемијских производа, која је у периоду 2014–2017. остварила чак 46 одсто прираста додате 
вредности целог подскупа средње-високих технолошких области. Следе: производња 
непоменутих машина и непоменуте опреме 32,1 одсто и производња електричне опреме 12,3 
одсто. 
Производња моторних возила, приколица и полуприколица и производња осталих 
саобраћајних средстава имале су једноцифрен допринос расту додате вредности овог подскупа 
области прерађивачке индустрије – 8,9 и 0,7 одсто. 
Високо технолошке области, као што је производња рачунара, електронских и оптичких 
производа, као и производња основних фармацеутских производа и препарата, незнатно су 
смањиле свој удео у прерађивачкој индустрији. И то искључиво услед мањег доприноса 
фармацеутске индустрије, који је у лаганом паду још од 2008. године. 
Упркос томе, посматрано збирно, високо технолошке и средње-високо технолошке области 
повећале су свој допринос додате вредности прерађивачког сектора са 17 одсто у 2010, на 26 
одсто у прошлој години. 
Николић закључује да не постоје за све земље важећа развојна решења, нити је искључиво 
индустријализација и њена технолошка развијеност пресудна за постизање високих стопа 
привредног раста. Она је потребна, али није довољна, јер пример Естоније говори да кључни 
покретач развоја могу бити и услуге – пре свега, стручне, научне, иновационе и техничке 
делатности, наводи се. 
 


