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Од јесени без пенала за рану пензију 

Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

Измене закона о ПИО треба да се у септембру нађу пред посланицима Народне 
скупштине. Предлог Самосталног синдиката је да се онима са 40 година стажа 
укине умањење када напуне 65 летаКАЗНЕНИ поени за одлазак у превремену пензију 
биће укинути највероватније у септембру. Како сазнају "Новости", тада би пред парламентом 
требало да се нађу измене и допуне Закона о пензијско-инвалидском осигурању, међу којиме 
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. 

Душко Вуковић, потпредседник Већа Савеза самосталних синдиката Србије, каже да су они као 
чланови Социјално-економског савета добили план рада Владе и Министарства рада, а самим 
тим су упознати и с 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 - каже Вуковић. - 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. 
 
У синдикату још немају 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 наш саговорник. 
Дуго чекање на измене закона у Министарству рада објашњавају чекањем последње ревизије 
аранжмана са ММФ, која је завршена. С друге стране, међутим, на овај начин држава месечно 
уштеди 1,7 милијарди динара, што је на годишњем нивоу прилично велики новац. Решења 
измена и допуна Закона о ПИО још нису конкретно дефинисана, али се очекује да једна измена 
готово сигурно буде укидање казнених поена. 
Већина пензијских система у Европи такође познаје институцију казнених поена за 
превремени одлазак у пензију. Примера ради, у суседној Хрватској само је 19 одсто садашњих 
пензионера одрадило пуни радни стаж. Код њих постоје пенали за раније напуштање радног 
места, и на месечном нивоу они износе 0,1 одсто. Да подсетимо, српским пензионерима се за 
сваки месец који недостаје до 65. године одузима 0,34 процента од чека, што максимално може 
да буде и до 20,4 одсто. 
ЧЕК 30.000, УМАЊЕЊЕ 102 ДИНАРА МЕСЕЧНО 

ПЕНЗИОНЕР чији је чек 30.000 динара и који је у пензију отишао годину дана раније, односно 
са навршене 64 године, сваког месеца је "краћи" за 102 динара, односно годишње за 1.224 
динара. 
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ИМТ подиже 1.000 људи 
 
Ј.Су.   
 
У Влади Србије потписан купопродајни уговор између индијске компаније “Тафе” 
и агенције за лиценцирање стечајних управника. Брнабићева: Оживећемо 
производњу трактора. Посао и за кооперанте 
 
ПОКРЕНУЋЕМО поново производњу трактора у Србији и Индустрија машина и трактора 
Београд ће оживети. Влада Србије подржаће индијску фабрику “Тафе” која је купила ИМТ да 
покрене производњу у овом некадашњем гиганту. Ово је јасан сигнал да држава завршава 
послове и да ће индијски “Тафе” донети у Србију ново знање, нову технологију и нова радна 
места. 
Ово је данас казала Ана Брнабић, премијерка Србије, на свечаном потписивању купопродајног 
уговора између индијске компаније “Тафе” и Агенције за лиценцирање стечајних управника, 
који је вредан 66,8 милиона евра. 
- Завршен је огроман посао који се одлагао више од деценије - нагласила је Брнабићева. - 
Очекујем да ће први трактори бити приказани већ у мају, на Међународном сајму 
пољопривреде у Новом Саду. Нови трактори које ће производити “Тафе” омогућиће јефтиније 
машине српским пољопривредницима, а за спољнотрговински баланс значиће да највећи део 
субвенција које даје држава за набавку нове механизације остане у Србији. Надамо се да ће што 
пре бити покренута производња за домаће тржиште, а касније и за Балкан, друга тржишта у 
Европи и северној Африци."МАГНОХРОМ"ОЧЕКУЈЕМО да ће у наредне две недеље бити 
нађено решење за “Магнохром” из Краљева, а до краја године и стратешког партнера за РТБ 
"Бор" - рекла је премијерка Брнабић. - Важно је и да подигнемо наше брендове као што су “Тоза 
Марковић” у Кикинди, “Икарбус” и БИП. 
Према речима Камала Ахуђе, заменика директора компаније “Тафе” за европско тржиште, 
коначно је добијена прилика да индијска фабрика покуша да од ИМТ направи бренд какав је 
некад био. 
- Искористићемо све да направимо добар и конкурентан трактор по имену ИМТ - казао је 
Ахуђа. - Технологија “фергусон” заједничка је и за ИМТ и за “Тафе”. Што се тиче броја 
запослених, неће бити запослено 800 људи, али биће их и више, бар до 1.000, индиректно, кроз 
кооперанте. 
ЛОКАЦИЈА НИЈЕ ПРОДАТА 
МИНИСТАР пољопривреде Бранислав Недимовић истакао је да је постојала опасност да неко 
оде и од надлежних затражи заштиту жига ИМТ који није био заштићен до 2017, али да је то 
осујећено. 
- “Тафе” је купио део имовине ИМТ која ће служити за производњу српских трактора, а 
предмет продаје није била локација фабрике на Новом Београду - нагласио је Недимовић. 
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Како до посла кроз државне субвенције? 
 
Танјуг  
 
Национална службе за запошљавање (НСЗ) планира да кроз два програма у овој 
години запосли више од 6.000 људи 
 
Национална службе за запошљавање (НСЗ) планира да кроз два програма у овој години 
запосли више од 6.000 људи. 
План НСЗ је да се током ове године програмом субвенција за самозапошљавање подржи 3.330 
незапослених како би започели сопствени посао, као и да субвенцијама подрже послодавце у 
запошљавању још 2.710 незапослених. 
С тим циљем, Министарство за рад, борачка и социјална питања, а кроз програме Националне 
службе, субвенционише предузетнике и послодавце сумом од 150.000 до 300.000 динара. 
Како наводе из тог Министарства за Тањуг, субвенције за самозапошљавање намењене су 
незапосленима који се воде на евиденцији НСЗ и који имају завршену обуку за започињање 
сопственог посла. 
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000 динара, 
односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000 динара 
за незапослене особе са инвалидитетом. 
У НСЗ истичу да се право на субвенцију може остварити и удруживањем више незапослених, 
оснивањем привредног друштва, и у том случају, кажу, сваки грађанин појединачно подноси 
захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију. 
Истраживање министарства, додају, показује да је 70 одсто оних који су прошле године добили 
субвенције опстало на тржишту и наставило са пословањем. 
Друга врста субвенција коју обезбеђује НСЗ односи се на запошљавање лица из категорије теже 
запошљивих, а који се одобравају послодавцима из приватног сектора. 
У теже категорије запошљивих, објашњавају у Министарству, спадају млади до 30 година 
старости - без квалификација, односно са ниским квалификацијама, млади који посао траже 
дуже од 12 месеци, Роми, особе са инвалидитетом, жртве породичног насиља... 
Колико ће ко новца добити од НСЗ, зависи од тога колико је општина развијена, па је тако 
150.000 динара намењено за грађане у боље стојећим општинама, па све до 300.000 динара за 
грађане из мање развијених средина. 
Развој предузетништва и подстицање запошљавања у Националној служби укључује и 
активност која подразумева саветовање и информисање у вези са самозапошљавањем, па тако, 
кажу у НСЗ, план је да 18.000 корисника ове године добије такву услугу. 
У Министарству привреде кажу за Тањуг да они већ трећу годину заредом расписују јавне 
позиве за доделу финансијске подршке микро, малим и средњим предузећима, 
предузетницима, а у циљу подстицања запошљавања. 
Наводе да су тренутно отворена два програма финансијске подршке која спроводи 
Министарство привреде, оба у сарадњи са Фондом за развој, те да је један намењен развојним 
пројектима, и представља комбинацију грантова који могу да чине 20 одсто трошкова, док 
преосталих 80 одсто чини повољан кредит Фонда, за шта је обезбеђено 500 милиона динара. 
Недавно је расписан и јавни позив за доделу бесповратних средстава незапосленима, 
поцетницима у пословању, али и привредницима који су у почетној фази развоја предузећа, за 
шта им је на располагању 250 милиона динара. 
"Новац који је доступан кроз овај програм, може се користити за набавку опреме, доградњу, 
реконструкцију, опремање, адаптацију или санацију пословног или производног простора, као 
и за набавку трајних обртних средстава која могу да учествују највише до 20 одсто у структури 
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укупног улагања", поручују из Министарства. 
Минимални износ новца који предузетник може да добије по овом програму је, додају, 
400.000, а максималан, шест милиона динара. 
Јавни позиви ће, напомињу, бити отворени док се средства не утроше, а најкасније до краја ове 
године. 
 
 

КАКО ДА НАС БУДЕ МИЛИОН ВИШЕТихомир Хрњак: Више деце, мањи 
порез 
 
В. Н.   
 
Држава би велику стимулацију порасту наталитета могла да пружи кроз фискалну 
политику, сматра адвокат Тихомир Хрњак 
 
Држава би велику стимулацију порасту наталитета могла да пружи кроз фискалну политику, 
сматра адвокат Тихомир Хрњак. 
- Кроз пореску политику могла би да стимулише родитеље, тако да они који имају двоје и више 
деце добију пореске олакшице, било кроз порез на зараде, било преко пореза на имовину. 
Могло би да се уведе прогресивно опорезивање, па да они који имају велику имовину а немају 
деце или имају само једно дете плаћају сразмерно већи порез, а да се његова стопа смањује с 
порастом броја потомака - сматра Хрњак. 
ПРОЧИТАЈТЕ И:Бора Дугић: Потребно је више храбрости 
Он напомиње да они који немају потомке немају ни толике расходе, па је логично и праведно 
да плаћају и већи порез. Посебно би, како наглашава, требало кроз смањење дажбина држави 
стимулисати приватнике, и то и мајке и очеве. Само у адвокатури, како напомиње, има више од 
4.000 жена адвоката, које с трудноћом често остају без драгоцених прихода. 
 
 
 

 
 
 

Орбовић: Новим законом укинућемо пенале за превремени одлазак у 
пензију 
 
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. 
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. 
Предлог да казне не важе после 65. године 
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. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:721176-Bora-Dugic-Potrebno-je-vise-hrabrosti
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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. 
Чекала се ревизија аранжмана са ММФ 
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 - казао је Вуковић. 
Одржати реч 
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. 
Шта показује рачуница 
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. 
 
 

Брнабић: За две недеље решење за Магнохром Краљево 
 
 Данијела Нишавић 
 
Премијерка Ана Брнабић очекује да ће у наредне две недеље бити нађено решење за 
Магнохром Краљево и истиче важност подизања и других брендова као што су Тоза Марковић 
у Кикинди, БИП и Икарбус. 
Брнабић каже да стечајеви морају да се завршавају у фабрикама, те да постоје потенцијални 
купци. 
- То ће значити и симболично да се српска привреда подиже и да стаје на своје ноге - подвукла 
је премијерка. 
Каже да је важно подизати српске брендове и фабрике које су биле снага локалне економије. 
- Данас настављамо храбро даље тај посао - рекла је Брнабић након потписивања 
купопродајног уговора за Индустрију машина и трактора (ИМТ) Београд са индијском 
фабриком "Тафе". 
Премијерка каже да се нада да до краја године буде нађен стратешки партнер за РТБ Бор. 
Наводи да је претходна влада завршила јако изазован и важан пројекат са Железаром 
Смедерево у којој је сачувано 5.000 радних места иако су, додаје, сви говорили да је немогуће 
да се Железара сачува, те да је прошле године успешно приватизована Галеника. 

https://sport.blic.rs/autori/danijela-nisavic
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Изразила је задовољство што је посао око ИМТ успешно завршен, те да предстоји покретање 
производње.Након потписивања купопродајног уговора за ИМТ, послужена је торта у облику 
трактора. 
 

Уз државне субвенције посао за 6.000 људи у 2018. Години 
 
 Танјуг 
 
Национална службе за запошљавање (НСЗ) планира да кроз два програма у овој години 
запосли више од 6.000 људи. 
План НСЗ је да се током ове године програмом субвенција за самозапошљавање подржи 3.330 
незапослених како би започели сопствени посао, као и да субвенцијама подрже послодавце у 
запошљавању још 2.710 незапослених. 
С тим циљем, Министарство за рад, борачка и социјална питања, а кроз програме Националне 
службе, субвенционише предузетнике и послодавце сумом од 150.000 до 300.000 динара. 
Како наводе из тог Министарства за Тањуг, субвенције за самозапошљавање намењене су 
незапосленима који се воде на евиденцији НСЗ и који имају завршену обуку за започињање 
сопственог посла. 
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000 динара, 
односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000 динара 
за незапослене особе са инвалидитетом. 
У НСЗ истичу да се право на субвенцију може остварити и удруживањем више незапослених, 
оснивањем привредног друштва, и у том случају, кажу, сваки грађанин појединачно подноси 
захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију. 
Истраживање министарства, додају, показује да је 70 одсто оних који су прошле године добили 
субвенције опстало на тржишту и наставило са пословањем. 
Друга врста субвенција коју обезбеђује НСЗ односи се на запошљавање лица из категорије теже 
запошљивих, а који се одобравају послодавцима из приватног сектора. 
У теже категорије запошљивих, објашњавају у Министарству, спадају млади до 30 година 
старости - без квалификација, односно са ниским квалификацијама, млади који посао траже 
дуже од 12 месеци, Роми, особе са инвалидитетом, жртве породичног насиља... 
Колико ће ко новца добити од НСЗ, зависи од тога колико је општина развијена, па је тако 
150.000 динара намењено за грађане у боље стојећим општинама, па све до 300.000 динара за 
грађане из мање развијених средина. 
Развој предузетништва и подстицање запошљавања у Националној служби укључује и 
активност која подразумева саветовање и информисање у вези са самозапошљавањем, па тако, 
кажу у НСЗ, план је да 18.000 корисника ове године добије такву услугу. 
У Министарству привреде кажу за Тањуг да они већ трећу годину заредом расписују јавне 
позиве за доделу финансијске подршке микро, малим и средњим предузећима, 
предузетницима, а у циљу подстицања запошљавања. 
Наводе да су тренутно отворена два програма финансијске подршке која спроводи 
Министарство привреде, оба у сарадњи са Фондом за развој. Један је намењен развојним 
пројектима, и представља комбинацију грантова који могу да чине 20 одсто трошкова ( за шта 
је обезбеђено 500 милиона динара), док преосталих 80 одсто чини повољан кредит Фонда. 
Недавно је расписан и јавни позив за доделу бесповратних средстава незапосленима, 
почетницима у пословању, али и привредницима који су у почетној фази развоја предузећа,. 
Програм је комбинација 30 одсто гранта министарства, а за шта је на располагању 250 
милиона динара, осталиј 70 одсто чине повољни кредити Фонда за развој. 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
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"Новац који је доступан кроз овај програм, може се користити за набавку опреме, доградњу, 
реконструкцију, опремање, адаптацију или санацију пословног или производног простора, као 
и за набавку трајних обртних средстава. 
Минимални износ новца који предузетник може да добије за стартап, је 400.000, а 
максималан, шест милиона динара. 
Јавни позиви ће бити отворени док се средства не утроше, а најкасније до краја ове године. 
 

УКИДАЈУ СЕ ПЕНАЛИ? Од септембра би ови пензионери требало да 
примају ПУНЕ ПЕНЗИЈЕ 
 
 Танјуг 
Казнени поени за одлазак у превремену пензију биће укинути највероватније у септембру. 
Према сазнањима "Вечерњих новости", тада би пред парламентом требало да се нађу измене и 
допуне Закона о пензијско-инвалидском осигурању, међу којиме 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. 
 

Немачка: Други дан штрајка запослених у јавном сектору 
 
 Срна 
 
Синдикати радника врше додатни притисак на запослене у јавном сектору у Немачкој данас 
другог дана штрајка због плата у којем учествује више од 25.000 радника болница, центара за 
његу деце и депонија, пренели су немачки медији. 
Медији преносе да данашњи штрајк није утицао на летове у Немачкој. 
Штрајкови су јуче проузроковали ометање авио-саобраћаја, након што су отказане стотине 
летова. 
Синдикат "Верди" захтева да за шест одсто буду повећане плате за 2,3 милиона запослених у 
јавном сектору, али су федерална Влада и општине то одбиле јер то сматрају превиликим 
повећањем. 
Следећа рунда преговора би требало да буде одржана у недјељу, 15. априла. 

https://www.blic.rs/autori/tanjug
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Председник "Вердија" Франк Бсирске је за Ројтерс изјавио да ће запослени морати да понуде 
нешто конкретније током треће рунде преговора, како би се избегло заоштравање ситуације. 
Председник баварског синдиката државних службеника Ролф Хаберман је изјавио да би 
запослени требало да изнесу понуду која одговара "снази немачког економског полета". 
 
 

 
 

Тражи се укидање трајних пенала и за оне који су већ у пензији 
 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 
Небојша Атанацковић: „Имам запосленог са 40 година радног стажа који због шећерне болести 
мора у пензију у 62. години и биће кажњаван наредне три године. Таква неправда према 
запосленима мора да се исправи.” 
 
Најава укидања трајних пенала за одлазак у пензију пре 65. године старости, о чему је 
„Политика” писала пре два дана, изазвала је велико интересовање јавности, што због тога што 
се нико од надлежних не изјашњава о овом питању које интересује све будуће пензионере, што 
због чињенице да нико не говори да ли ће се укидање ових својеврсних казни односити и на 
актуелне пензионере који су први чек примили пре 65. рођендана. 
Један од читалаца, који се јавио „Политици”, тврди да му се на име ових казни годишње одузме 
100.000 динара, иако има више од 40 година радног стажа, од тога 15 бенефиција, али не 
испуњава старосни услов – нема још 65 година. 
 

Прогноза Светске банке: привредни раст Србије три одсто, јавни дуг 56 
одсто 
 
(Танјуг) 
 
Светска банка предвиђа да ће привредни раст Србије износити 3,0 одсто ове године, за идућу 
годину прогнозира 3,5 процената, а за 2020. раст од 4,0 одсто. 
Истовремено, овај међународни кредитор процењује да ће јавни дуг Србије пасти на 56 
процената бруто домаћег производа (БДП) у овој години, у 2019. години на 54,3 процента, а у 
2020. на 52 одсто БДП-а. 
Према најновијем редовном извештају Светске банке за Западни Балкан, који је представљен 
данас у Канцеларијама ове међународне финансијске институције у Београду, инфлација ће 
ове, као и у наредне две године, износити 3,0 процента. 
Пројектовани раст БДП-а региона Западног Балкана ће се у овој години опоравити на 3,2 
посто, а у 2019. години ће износити 3,5 процената. 
У извештају се такође наводи да је привредни раст у Србији успорио на процењених 1,9 одсто у 
2017. години, првенствено услед неповољних временских услова.  
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Извештај за Западни Балкан 
 

Светска банка: Јефтини послови погурали запосленост у Србији 
 
Привредни раст у земљама Западног Балкана у 2017. успорио је у односу на претходну годину и 
то пре свега због слабијег резултата српске привреде која је расла свега 1,9 одсто. 
Како је оцењено на представљању редовног економског извештаја Светске банке за Западни 
Балкан, просечан раст у 2017. је износио 2,4 одсто у односу на 3,1 одсто претходне године. 
Истовремено, запосленост у целом региону је расла брже од економије и то пре свега 
захваљујући слабо плаћеним пословима пре свега у услужном сектору. Чак осам од 10 нових 
радних места отворено је у услугама, а највише у трговини. 
Према речима Лазара Шестовића, економисте Светске банке, у Србији је прошле године раст 
запсолености износио три одсто, а отворено је више од 30.000 радних места у трговини и 
23.000 радних места у индустрији. Општи показатељи тржишта рада, стопа незапослености и 
запослености су добри, али ради се о слабом квалитету, ниским платама и нестабилним 
пословима пре свега у трговини. 
“Пословима у индустрији допринеле су стране инвестиције и ту се ради о радно интензивним 
делатностима. Међутим, то је радна снага са малим платама, а уз то је за њих углавном 
исплаћена субвенција”, рекао је он уз објашњење да се подаци из Анкете о радној снази слажу и 
са подацима о регистрованој запослености као и са уплаћеним доприносима. Раст 
запослености већи од привредног раста значи да је продуктивност српске економије смањена. 
Светска банка је прогнозирала просечан раст за регион у 2018. години од 3,2 одсто, а у 2019. 
години 3,5 одсто. Међутим, за Србију су задржали прошлогодишњу пројекцију од три одсто, 
док је рецимо Влада конзервативно пројектовала раст од 3,5 одсто. 
Шестовић истиче да су се одлучили да задрже пројекцију зато што је економија у Србији 
подложна бројним шоковима и ударима. 
“Прошле године имали смо јаку зиму и сушу, а после неочекивано смањење јавних 
инвестиција”, објаснио је он. 
Он је оценио и да су ризици за Србију даљи раст дефицита текућег рачуна који је прошле 
године скочио на 5,7 одсто БДП-а захваљујући повећању цене енергената, али и расту 
потрошње која се аутоматски прелива на раст увоза. Зато је упозорио да плате у јавном сектору 
у наредних годину, две не би смеле да расту брже од номиналног БДП-а. 
 

 
 

Поповић: Инжењери кључни за дигитализацију индустрије 
 
Извор: Танјуг 
 
БЕОГРАД: Србија треба да сачува своју традиционалну индустрију, али истовремено да гради 
нове и модернизује постојеће индустријске капацитете на "паметним основама", рекао је 
министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић, додавши да су за тај процес 
дигиталне трансформације српске индустрије потребни најбољи инжењери. 
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Он је данас, на састанку са представницима државних институција, водећих техничких 
факултета и компанија из домена производних технологија, поручио да је шанса Србије у 
новим технологијама и изградњи економије засноване на иновацијама и знању.  
"Иновације почивају на технологијама и научним сазнањима, али оне не могу да постоје ван 
економског простора. Наш задатак је да афирмишемо двојаку улогу иновација, као економске, 
и као научне категорије. Библиотеке су важне, али је још битнија економија", објаснио је 
Поповић. 
Он је истакао да је у сагледавању иновација, битно да разумемо да оне не могу да постоје без 
два главна елемента, економије и инжењера.  
"Зато још једном желим да нагласим да наш будући фокус, поред иновација као моторне 
компоненте и кључног фактора компетитивости сваке економије, мора да буде на 
инжењерству", рекао је Поповић. 
Он је указао да Влада Републике Србије чини све да створи такав образовни, научно-
истразивачки и иновациони амбијент који ће задржати младе инжењере у Србији.  
"Ове године смо зато повећали буџет за развој иновација, иновационог предузетништва и 
иновационе инфраструктуре пет пута. Наша шанса је у младим инжењерима и желимо да им 
омогућимо услове да наставе да се образују и стварају у Србији", навео је Поповић. 
Он је нагласио значај улоге техничких факултета у Србији да стварају нове и подижу 
компетенције постојећих инжењера.  
"То видим као један од приоритета за нашу државу у будунћости, јер су нам за Индустрију 4.0, 
потребни инжењери 4.0", навео је Поповић. 
 

Фијат предводи домаће извознике, а на листи и Народни музеј 
 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: Укупна вредност извоза 15 највећих српских извозника у првом кварталу 2018. 
године износила је 1,1 милијарду евра, при чему челна позиција припада компанији Фијат 
Крајслер Аутомобили Србиија (ФЦА), а у том друштву се неочекивано нашао и Народни музеј у 
Београду са извозом вредним 33,3 милиона евра. 
 
У Народном музеју су изненађени што су се нашли на листи највећих извозника, с обзиром на 
то да, како кажу за Танјуг, нису остварили било какав девизни прилив. 
Како објашњавају, Народни музеј повремено има тематске изложбе с којима гостује у 
иностранству, што подразумева да се у уговору наведе декларативна вредност културних 
добара која се привремено извозе из земље, како би организатор изложбе на основу тог износа 
одредио висину осигурања експоната, која пада на његов терет. 
Дакле, у Народном музеју наглашавају да ту нема никакве стварне трансакције, односно да 
нити средства излазе нити улазе у њихову касу. 
Што се тиче листе највећих експортера, извоз Фијата је у периоду јануар-март ове године 
достигао 225,7 милиона евра, док је извоз ХБИС групе, власника смедеревске Железаре, 
износио 201 милион евра, према данас објављеном извештају Министарства финансија "Текућа 
макроекономска кретања". 
На трећој позицији је пиротски Тигар тајерс са 103,8 милиона евра, а следе Нафтна индустрија 
Србије са 82,5 милиона евра и друштво за трговину "Роберт Бош" са износом од 61,5 милиона 
евра. 
Панчевачка ХИП Петрохемија се са извозом вредним 58,7 милиона евра нашла на месту број 
шест највећих домаћих извозника, испред компаније Тетра Пак са пласманом у иностранству 
од 52,5 милиона евра. 
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Осми највећи српски извозник је вршачки Хемофарм (45,2 милиона евра), девети је Грундфос 
Србија са 44,7 милиона евра, а десети је РТБ Бор са 44 милиона евра. 
Следи прокупачки Леони са вредношћу извоза од 42,2 милиона евра, Хенкел са 41,7 милиона 
евра и Јура са 40 милиона евра. 
Са продајом у иностранству вредном 35,4 милиона евра, Ер Србија је заузела 14. место, а 
Народни музеј у Београду, како смо већ навели, нашао се на 15. позицији са 33,3 милиона евра. 
 

 
 

Синдикат: Угрожено здравље радника Стрелишта Застава оружја 
 
Аутор текста:Бета 
 
Синдикат фабрике "Застава оружје" указао је на лоше услове рада запослених на 
Стрелишту где се испробава произведено оружје и да радници не улазе у кабине 
због присуства "хемијских штетности" које угрожавају здравље. 
У саопштењу Самосталног синдиката фабрике се наводи да запослени у том делу производње 
већ дуже време осећају здравствене тегобе у виду мучнина, главобоља и да имају лошу крвну 
слику, док су поједини радници због озбиљних тегоба и присуства штетних материја у 
организму били и на болничком лечењу. 
Синдикат је указао на озбиљност тог проблема, али и на чињеницу да представници 
руководства у Одбору за безбедност и здравље на раду одбијају да присуствују састанцима тог 
одбора. 
"Руководство покушава саопштењима да оправда недолазак на седнице Одбора али не даје 
објашњење због чега се код радника на Стрелишту појављују озбиљне здравствене тегобе", 
наводи се у саопштењу Синдиката. 
 

Због штрајка и данас отказана трећина летова Ер Франса 
 
Аутор текста:Бета  
 
Око 30 одсто летова Ер Франса планираних за данас биће отказано због седмог 
дана штрајка особља те авиокомпаније. 
Синдикати Ер Франса траже повишицу плата од шест одсто после вишегодишњих замрзнутих 
примања. Компанија нуди повишицу од један одсто наводећи да би више од тога нашкодило 
тек почетом крхком опоравку фирме. 
Према подацима синдиката, штрајкови већ коштају Ер Франс 200 милиона евра. 
Очекује се да ће бити отказано око 40 одсто летова те компаније на дугим линијама и 25 одсто 
летова на кратким линијама на аеродрому Париз-Орли, као и да ће бити погођени француски 
региони. 
 
 
 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
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СБ: Раст плата у Србији да не буде већи од раста БДП-а 
 
Извор: Танјуг/Сава Радовановић 
 
Повећање плата у јавном сектору у Србији у наредних годину-две не би требало да 
буде веће од номиналног повећања бруто дамаћег производа (БДП) тако да се 
укупна маса зарада одржава на нивоу који је сада успостављен, изјавио је виши 
економиста Светске банке Лазар Шестовић. 
"То би требало да буде економска политика коју би на средњ и рок водила Влада Србије", казао 
је Шестовић у Београду на представљању економског изваштаја Светске банке за Западни 
Балкан. 
Како је истакао, фонд зарада у јавном сектору у прва два месеца 2018. номинално је био већи за 
11,8 одсто него у истом периоду 2017. године, односно тај фонд је на свим новоима државе био 
7,9 милијарди динара. 
Раст пензија је, по речима Шестовића, у том периоду био четири одсто, што је 3,3 милијарде 
динара више него 2017. 
"То ће имати утицај на економски раст јер је учешће државе у укупној потрошњи становништва 
доста велико", казао је Шестовић и додао да може да настане проблем зато што се потрошња 
становништва углавном одрази на увоз јер се купује роба широке потршње и повећава дефицит 
текућих трансакција. 
Он је навео да је дефицит текућих трансакација повећан са 3,1 одсто БДП-а, колико је износио 
2016. године, на 5,7 одсто у 2017. што је показатељ бржег раста увоза него извоза, иако је и 
извоз имао велику стопу раста од 11 одсто. "То је један од највећих ризика за Србију која има 
висок ниво спољнег дуга", казао је Шестовић. 
Према његовим речима, држава може да се уштеди на издацима за субвенције великим 
државним предузећима. 
Он је истакао да су у прва два месеца издаци за субвенција за те компаније повећани, што како 
је додао, није у складу са прокламованом политиком државе да ће се решити тај проблем. 
У извештају Светске банке се подсећа да држава има власнички удео у више од 600 фирми, а 
неколико њих је заједно коштало државу један одсто БДП-а, колико је издвојено за њихову 
финансијску подршку. 
Истовремено, како је оценио, спорији раст привреде, који је прошле године био 1,9 одсто, није 
се одразио на запосленост, па је у тој области забележен раст, што су потврдили и подаци из 
Анкете о радној снази, али и подаци из Националне службе за запошљавање (НСЗ). 
Шестовић је казао да су подаци из Анкете и НСЗ-а у последње две године "по проценама 
Светске банке на високом нивоу", супротно оценама које се могу чути у медијима да су 
непоуздани. 
"Ти подаци су квалитетни и поуздани и можемо да их користимо за анализе", казао је он. 
Подсетио је да је стопа запослености прошле године повећана за три одсто и додао да је на тај 
раст утицао пре свега услужни сектор, јер је у трговини 2017. запослено око 30.000, а и 
индустријски сектор са око 23.000 запослених. 
На питање новинара какав је квалитет тих радних места, он је казао да "није идеалан". 
"Доста људи је запослено у области трговине где су плате ниске, као и у новим индустријским 
погонима који су направљени уз значајне државне субвенције", казао је Шестовић. 
Он сматра да је охрабрујући раст броја фирми из телекомуникација и ИТ сектору, али да 
статистика показује да још увек велики део њих послује у сивој зони. 
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Синдикат: Радници Застава оружја имају озбиљних здравствених 
проблема, поједини завршили у болници 
 
Аутор: Бета 

 
Синдикат фабрике "Застава оружје" указао је на лоше услове рада запослених на Стрелишту 
где се испробава произведено оружје и да радници не улазе у кабине због присуства "хемијских 
штетности" које угрожавају здравље. 
У саопштењу Самосталног синдиката фабрике се наводи да запослени у том делу производње 
већ дуже време осећају здравствене тегобе у виду мучнина, главобоља и да имају лошу крвну 
слику, док су поједини радници због озбиљних тегоба и присуства штетних материја у 
организму били и на болничком лечењу. 
  
Синдикат је указао на озбиљност тог проблема, али и на чињеницу да представници 
руководства у Одбору за безбедност и здравље на раду одбијају да присуствују састанцима тог 
одбора. 
  
"Руководство покушава саопштењима да оправда недолазак на седнице Одбора, али не даје 
објашњење због чега се код радника на Стрелишту појављују озбиљне здравствене тегобе", 
наводи се у саопштењу Синдиката. 
 

Француски синдикати позивају на штрајк који би паралисао државу 
 
Аутор: Танјуг 

 
Седам главних синдиката у јавном сектору Француске позвали су на једнодневни штрајк 
следећег месеца. 
Тиме се, како наводи Ројтерс, повећава обим незадовољства и протеста с којима се суочава 
председник Емануел Макрон због његових реформи с циљем преобликовања француске 
економије. 
 То ће бити трећи једнодневни штрајк наставника, васпитача у вртићима, државних 
службеника од октобра, поред осталих запослених у јавном сектору, у знак протеста због 
Макронових планова за гашење више од 100.000 радних места у јавном сектору и везивању 
плата за радни учинак.  
 "Наше организације не деле циљеве за које се залаже влада, а који укључују смањење обима 
јавног сектора кроз одбацивање или чак приватизовање сектора", наводе синдикати у 
саопштењу објављеном синоћ.  
 Како се приближава крај његове прве године председничког мандата, Макрон се носи с 
проблемима штрајка железничара због потреса у државном железничком предузећу СНЦФ, са 
студентским протестима због реформе високог образовања која води ка затварању неких 
факултета, као и са бесом пензионера због виших накнада за социјално осигурање.  
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Макронова влада сматра да су реформе у јавном сектору потребне како би се смањили расходи 
и побољшала ефикасност.  
 Министарство финансија је саопштило да ће буџетски дефицит Француске пасти брже од 
очекивања током петогодишњег мандата Макрона, јер се раст показао јачим него што је раније 
процењено, али је влада такође нагласила да неће попустити са резањем јавних расхода.  
 "Морамо да наставимо с нашим напорима... са смањењем јавних расхода", рекао је министар 
за буџет Жерар Дармане за телевизијску мрежу "Француска 2", преноси Ројтерс. 
 

ВРАЊСКЕ 
 
ОРБОВИЋ у колевци СУРОВОГ КАПИТАЛИЗМА 
 
Извор: Врањске 
 
Стошићева на челу 13.000 радника  
Љубисав Орбовић, председника Савеза самосталних синдиката Србије, боравиће у 
Врању у четвртак 12. априла, где ће разговарати са председницима синдикалних организација 
са подручја Пчињског округа. 
Ружица Стошић, председница Већа Савеза самосталних синдиката у Врању каже да 
су тема састанка синдикалаца са Орбовићем актуелни проблеми у раду синдикалних 
организација и Савеза самосталних синдиката Србије за Град Врање и положај запослених у 
Пчињском округу. 
- Организације Самосталног синдиката на подручју Пчињског округа имају велике 
проблеме у свом раду, а у појединим предузећима је чак онемогућено формирање 
синдикалних организација, па ће председници организација Самосталног 
синдиката упознати председника Орбовића са тим проблемима и затражити 
помоћ у решавању проблема - саопштила је Ружица Стошић. 
Председница Савеза самосталних синдиката у Врању је на крају изнела податак да ова 
синдикална организација на подручју Пчињског округа има око 13.000 чланова. 
 

ПИРОТСКЕ ВЕСТИ 
 
Захтев Самосталног синдиката: У превремену пензију без умањења 
пензије 
 
Самостални синдикат поднео је захтев Влади Србије да се омогући одлазак у 
превремену пензију уз умањења само док се не стекне и други услов за одлазак у 
пензију, након чега треба да следи исплата пуне пензије, казао је председник 
Републичког одбора Савеза самосталних синдиката Србије задужен за комуналне 
делатности Милан Грујић. Грујић је додао да је оптимиста и да верује да ће овај 
захтев синдиката, по њему потпуно оправдан, бити и усвојен. 
-Ова прича дуго траје, објашњење Владе је да је умањење износа превремене пензије била 
неопходна мера због стабилизације буџета и Пензионог фонда. По мени је то крајње 
непримерна одлука, јер већина људи која је захваћена овим начином обрачуна провело је цео 
радни век у производњи, нису криви што им је угашено предузеће, што не могу на тржишту 
рада наћи запослење, и логично је да, ако је угрожен Фонд, та казнена мера траје док се не 
испуне оба услова, али онда би сваки радник требао поштено да прима све оно што је и зарадио 
за време свог радног века-казао је Грујић. 


