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СЛУЧАЈ ''АГРОКОР'': Само да српски део опстане 
Ј. Су.  
 
Министар трговине у уторак присуствовао састанку на Бледу поводом судбине посрнулог 
концерна "Агрокор". Љајић: Да фирме извршавају обавезе према држави и радницима 
 
"АГРОКОР" је регионални проблем, иако је изворно настао у Хрватској, али та криза је могла 
да угрози, мање или више, економије свих земаља у којима послује. Због тога смо и ми 
заинтересовани да се овај процес успешно оконча што пре. 
Ово је у уторак изјавио министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић после 
регионалног министарског састанка на Бледу у Словенији, посвећеног питањима у вези с 
функционисањем хрватског концерна. 
- Заинтересовани смо за то да фирме из састава концерна које послују у Србији извршавају 
обавезе према држави, запосленима и добављачима - истакао је Љајић. - Земље региона једино 
заједнички проблеми и муке могу натерати на оваква вид сарадње, који може бити добар модел 
за решавање и других отворених питања између наших држава. 
ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Руси ће постати газде "Агрокора" 
Министар Љајић је захвалио потпредседници Владе Хрватске и министарки економије 
Мартини Далић на детаљним информацијама о корацима у процесу стварања новог 
"Агрокора". Како је навео, Србија је заинтересована и да фирме из састава "Агрокора" које 
послују у нашој земљи, а ради се о 11.000 запослених људи и 2.000 добављача, испуњавају 
обавезе према држави и добављачима. Све фирме из овог концерна послују стабилно. 
- Надам се да ћемо на јесен, када се овај процес оконча, имати поново састанак у истом саставу, 
где ћемо имати право "пролазно време", да видимо докле се дефинитивно стигло у процесу 
реструктурирања "Агрокора" - јасан је био Љајић. 
 
УЧЕСНИЦИ РАЗГОВОРА 
У разговору на Бледу учествовали су и потпредседник Савета министара и министар спољне 
трговине и економских односа БиХ Мирко Шаровић, хрватска министарка привреде Мартина 
Далић и генерална директорка Директората за унутрашње тржиште и конкуренцију у 
црногорском министарству економије Биљана Јакић. 
 

ККР улаже 300 милиона евра у Србију 
М. Н. С.   
 
Амерички кабловски оператер најавио нове инвестиције. Вучић: Број запослених велики 
допринос нашој економији 
 
КАБЛОВСКИ оператор "Јунајтед група", у оквиру које послује и СББ, најавио је да ће у 
наредних пет година у Србију уложити још 293 милиона евра. 
Ова компанија је од 2014. године у већинском власништву фондова којима руководи америчка 
инвестициона компанија - ККР, а мањински власник је Европска банка за обнову и развој 
(ЕБРД). Запошљава 1.881 радника. Планове за улагање у уторак су представници ККР 
предочили и председнику Србије Александру Вучићу. 

http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:721511-Rusi-ce-postati-gazde-Agrokora
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- Поздрављамо вашу инвестицију. Задовољан сам бројем људи који запошљавате и то је велики 
допринос нашој економији. Увек ћете имати нашу подршку, упркос јасном неслагању са 
начином на који представљате Србију на својим каналима - истакао је председник Вучић. 
Шеф ККР за Европу Јоханес Хут захвалио је председнику Вучићу на подршци коју Србија даје 
овој компанији и страним инвестицијама у земљи. Он је нагласио да реформе које је Србија 
спровела нису увек лаке и популарне и да је за њих била потребна велика храброст. 
- Ваша храброст да те реформе спроведете треба да буде добар пример и другима - истакао је 
Хут. 
Он је нагласио да је инвестиција ККР групе у Србији изазвала међународну пажњу. 
- Објавили смо намеру да инвестирамо у Србију скоро 300 милиона евра и то је јак доказ да смо 
спремни да на дуге стазе улажемо у Србију - рекао је Хут. - Важно је да људи виде да у Србији 
постоји повољна клима за инвеститоре, што је знак осталим светским компанијама да следе 
наш пример. 
"Јунајтед група" пружа дигиталну инфраструктуру, супербрзи интернет, премијум телевизијске 
садржаје и фиксну телефонију за око 2,9 милиона становника који тренутно користе услуге 
компаније. 
ДОСТУПАН КВАЛИТЕТ 
ДРАГИЦА Пилиповић Шафеј, потпредседница за корпоративне послове "Јунајтед групе", 
истакла је да ће нова инвестиција значајно повећати доступност висококвалитетних 
дигиталних услуга које "Јунајтед група" пружа у Србији. 
 

 
 
Најезда немачких привредника у Србију 
Аутор: Маријана Авакумовић 

 
Немачка је кључна земља за нас, истакао је председник Александар Вучић приликом сусрета са 
Винфридом Кречманом, наводећи да је трговинска размена с покрајином Баден-Виртенберг 
прешла прошле године 600 милиона евра 
Винфрид Кречман, премијер немачке покрајине Баден-Виртемберга рекао је јуче у Београду да 
су, иако Србија „заслужује поштовање” за оно што је до сада постигла, још увек неопходне 
реформе у области владавине права и правне сигурности, да би немачке компаније, а посебно 
мала и средња предузећа, могле да послују у Србији. „Важно је да мала и средња предузећа 
имају добре послове зато што су управо она кичма наше привреде, она остварују 75 одсто наше 
економске снаге”, рекао је Кречман на конференцији с председником Србије Александром 
Вучићем. 
Он је навео да је сарадња Србије и Баден-Виртемберга добра, и као пример навео мешовиту 
комисију Баден-Виртемберга и Србије у оквиру Европске стратегије за дунавски регион. 
Кречман је рекао да је у Србији како би помогао у процесу придруживања ЕУ. „Србији је место 
у ЕУ, у то сам убеђен”, навео је премијер Баден-Виртемберга, а преноси Бета. 
Немачка је кључна земља за Србију, истакао је председник Александар Вучић, наводећи да је 
само трговинска размена с покрајином Баден-Виртенберг, достигла прошле године 602,4 
милиона евра, што је повећање 12,6 одсто. 
„Овде су велике компаније из те покрајине, попут „Боша”, али у Панчево долази ЦТФ – 
уложиће 160 милиона евра”, рекао је Вучић, уз опаску да нама исто тако требају и стотине 
малих фирми из Немачке, које би улагале у Србију, те да због тога морамо даље да радимо на 
томе да услови за улагаче буду што повољнији. 

http://www.politika.rs/scc/autor/895/Marijana-Avakumovic
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Са Кречманом је у Београд стигло и око 100 пословних људи ове покрајине, треће по величини 
у Немачкој, али по економској снази једног од најбогатијих региона у Европи. 
Сарадња Србије и Баден-Виртемберга је добра, пример је мешовита комисија Баден-
Виртемберга и Србије у оквиру Европске стратегије за дунавски регион 
У њему је седиште неких од најзначајнијих светских компанија, попут „Дајмлера”, „Поршеа”, 
„Боша”. 
Међу најзначајнијим предузећима, чији представници су дошли у Београд, јесте и „Хелер 
машиненфабрик”, једна од највећих компанија из сектора обраде метала у јужној Немачкој. 
Ово предузеће, између осталог, производи ЦНЦ машине за обраду метала, чији приход је у 
2015. години износио 559 милиона евра и која запошљава око 2.500 људи. 
Предузећа из Немачке ће у Србији тражити добављаче и произвођаче у области 
металопрераде, прераде пластике, ауто-индустрије, ваздухопловне, грађевинске и дрвне 
индустрије, као и из сектора енергетске ефикасности и информационих технологија. Немачка 
је и иначе први спољнотрговински партнер Србије – укупна робна размена Србије и Немачке 
прошле године износила је готово 4,4 милијарде евра. Председник Вучић очекује да ове године 
достигнемо пет милијарди евра трговинске размене наводећи да ће Немачка за три године 
бити партнер са којим ће Србија остваривати 20 одсто укупне трговинске размене са светом. 
Додао је да немачке фирме запошљавају 44.619 радника и да очекује да ће их бити и више од 
50.000. „Јасно је да је Немачка буквално кључна земља за Србију” рекао је председник Србије и 
додао да бројке о томе говоре. 
Немачка је код нас инвестирала 2,2 милијарде евра и запослила 44.619 радника 
У том смислу је указао и да расте број туриста из Немачке, да их је претходне године било 
78.300, што је повећање од 12,3 одсто, од којих је 23.000 дошло бродом. 
Он је истакао да верује да та цифра ове године може премашити и 100.000 немачких туриста. 
Немачка је овде инвестирала 2,2 милијарде евра и запослила 44.619 радника, али како је 
најавио председник Вучић уз нове инвестиције у Крагујевцу и Панчеву тај број премашиће 
50.000. 
Народна банка Србије ове године очекује 2,5 милијарди евра директних страних инвестиција, а 
да се те пројекције обистињују потврђује прошлонедељна најава немачке компанија ЦТФ 
„Фридрихсхафен АГ”. Светски гигант је међу десет конкурената изабрао Панчево за изградњу 
своје нове фабрике и у првој фази, од 2019. до 2021. уложиће 85 милиона евра. Ова компанија 
је глобални лидер у технологији погона и шасије, као и активној и пасивној сигурносној 
технологији. Нарочито је позната по производњи система трансмисије, управљања и кочења, а 
последњих година развија и безбедносне системе и електронику. Компанија има око 230 
производних локација у 40 земаља и запошљава око 137.000 радника. 
„Сименс”, који има фабрику ветрогенератора у Суботици, свечано је најавио отварање још једне 
фабрике, овог пута у индустријском парку у Крагујевцу где ће се правити вагонски и трамвајски 
делови за „Сименсова“ шинска возила. 
Немачка компанија „Форверк аутотек”, велики произвођач резервних делова за ауто-
индустрију, у Чачку ће изградити погон који ће запослити 1.000 радника и инвестира око 50 
милиона евра. Ово је породична фирма из немачког града Вупертала и постоји већ 200 година. 
Велики је добављач и произвођач за за „Ауди”, „Дајмлер”, „Крајслер, „Фолксваген”, БМW, 
„Порше”, „Бентли” и остале. 
Осим тога и трговински ланац „Лидл” планира ове године да заврши дистрибутивни центар у 
Новој Пазови и отвори првих 10 до 15 објеката. 
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КИНЕСКА "ИНВЕСТИЦИОНА ГРОЗНИЦА" Желе да купе ПКБ и РТБ 
"Бор", а желе да уложе и у лековито биље и МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР 
 Данијела Нишавић 
 
Готово да нема области за које кинески инвеститори нису заинтересовани да улажу новац у 
Србији. Интересовање су већ показали за Пољопривредни комбинат Беогад, РТБ Бор. И ту неће 
стати, намера им је и да граде фабрику за прераду лековитог биља, производњу гума, 
медицински центар... 
Економска сарадња између Србије и Кине је на узлазној путањи, а Кина је најважнији 
спољнотрговински партнер Србије у Азији. 
- Србија је прва земља са којом је Кина направила безвизни режим и сарадња је увек 
напреднија за корак него са другим земљама - указао је кинески амбасадор у Србији Ли 
Манчанг. 
Стога и не чуди интерес ове брзорастуће економије за нашу земљу. 
Кина - Непресушно тржиште за лековито биље из Србије 
У Министарству пољопривреде вођени су разговори са кинеским инвеститором који је показао 
интересовање за улагање у фабрику која би се бавила прерадом лековитог биља. Кина, би како 
се могло чути у Привредној комори Србије, могла да увезе милион тона лековитог биља, а што 
је за кинеско тржиште мало. 
Кинески гигант би да производи гуме 
Из нове фабрике могло би годишње да изађе десет милиона путничких гума... 
Позната кинеска компанија која се бави производњом гума "Линглонг", према писању светских 
медија, све је ближе одлуци да дође у Србију, а што би била највећа страна инвстиција у нашу 
индустрију. Они већ годину дана траже адресу за европски погон и све су ближе одлуци. У 
конкуренцији четири државе, наводе медији, највеће шансе има Србија. Реч је о инвестицији, 
вредној 400 милиона евра. Намера је да из нове фабрике годишње изађе десет милиона 
путничких гума, два милиона теретних и 10.000 гума за теренска возила. "Европски гумарски 
журнал", позивајући се на кинески извор, недавно је објавио да су Кинези одлучили и да је 
Србија дефинитивни избор. Вест је пренео и чешки привредни лист "Хосподарске новини", јер 
је Чешка важила за озбиљног кандидата, пишу Новости. 
ПКБ 
Једна водећа кинеска компанија заинтересована је за ПКБ и очекује се да ће ускоро послати 
једну посебну стручну екипу у Београд, најавио је амбасадор Кине Ли Манчанг. Према његовим 
речима, они су долазили три пута, што само показује колико су чврсте намере. Кинези су се и 
раније помињали као интересенти, међутим ово је био први пут да се то чује и од кинеског 
званичника. И у ПКБ су потврдили да су прошле недеље у ПКБ долазили представници 
заинтересоване фирме. Иначе, почетком 2017. интересовање за приватизацију ПКБ показали 
су између осталих и Индустрија меса "Матијевић", "МК група", као и "Ал Дахра" из Уједињених 
арапских емирата, које се остале у статусу необавезујућих понуда. 
РТБ БОР 
До краја маја требало би да буде расписан тендер за избор стратешког партнера за Рударско 
топионичарски басен Бор. Интересовање је показала кинеска компанија Зијин, која је имала 
састанке и са председником Србије. Како су најавили уколико би победили на тендеру, намера 
је да обезбеде три пута већу производњу из сопствених сировина, као и да задрже свих 5.100 
радника. 

https://www.blic.rs/autori/danijela-nisavic
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Изградња медицинског центра и међународне школе 
Приликом недавне посете Србији кинеске делегације привредника, Фазхенг група из Пекинга 
најавила је да је заинтересована за инвестиције у области здравства и образовања у нашој 
земљи. Менаџер у кинеској Фазхенг групи Чен Сјаогуанг рекао је Тањугу, након бизнис форума 
са српским компанијама који је одржан у Привредној комори Србије, да су дошли да испитају 
тржиште Србије и да би можда овде могли да направе међународну школу са различитим 
програмима, као и медицински центар. 
- Овде видимо могућност за проналазак новог тржишта, а посебно када је реч о образовању и 
медицинским услугама, по чему смо познати - навео је он. 
Фазхенг група се бави и некретнинама, а Чен каже да немају скоро никакве информације о 
српском тржишту некретнина, али да су би инвестирали у изградњу објеката за здравство и 
образовање. 
Све већи број кинеских туриста 
У Србији из месеца у месец расте број туриста, а статистика је избројала и да је у јануару и 
фебруару код нас боравило 363.310 туриста, од тога страних 159.069. Највише из Бугарске, 
Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске, Румуније, Македоније, Грчке, Кине (укључујући и 
Хонг Конг), Турске и Словеније. Према подацима Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација највећи пораст броја долазака је код туриста из Кине и Израела. Први пут, 
захваљујући директној авио линији и безвизном режиму, Кинези су се нашли на осмом месту. 
Посета Татјане Матић, државног секретара седишту групе "Алибаба" 
За који месец и највећи интернет продавац на свету кинеска компанија Алибаба доћи ће у 
Србију. Са том компанијом разговарало се о три сегмента - онлајн туризму, електронском 
плаћању и отварању дистрибутивног центра. 
 

Немачке компаније запошљавају 45.000 људи у Србији, а ово су 
потенцијални НОВИ ИНВЕСТИТОРИ 
 РТС 
 
У Србији немачке компаније запошљавају око 45.000 људи са перспективом нових 
инвестиција. Политичка стабилност је кључни услов за долазак инвеститора, рекао је за РТС 
потпредседник немачко-српске привредне коморе Бојан Предојевић. 
Посета немачких привредника из Баден-Виртемберга поред економских разлога је и 
политички битна јер показује да је Србија сигурна пословна дестинација за улагање, рекао 
је гостујући у Дневнику РТС-а Бојан Предојевић. 
- То је кључни услов јер нико не жели да инвестира, ако та инвестиција није сигурна. 
Политичка стабилност једна од најбитнијих параметара - каже Предојевић. 
Србија је на одличном путу, јер је за циљ поставила чланство у Европској унији, а што су 
сличнији услови са правном регулативом ЕУ то се лакше привредници одлучују за ивестирање 
у нашу земљу, сматра Предојевиућ. 
Немачке фирме у Србији запошљавају 45.000 људи 
Лични контакти са европским и светским лидерима су веома битни за пословни свет. 
- Не може бити бољи сигнал за инвеститоре од сусрета које је имао Вучић са лидерима из 
Берлина, Москве и сетских других метропола - објашњава потпредседник немачко-српске 
привредне коморе. 
За Србију је Немачка најважнији спољнотрговински партнер. Немачке фирме које послују у 
нашој земљи запошљавају 45.000 људи а пословање у Србији најавила је и компанија "ЦТФ". 
- Реч је о компанији из аутомобилске индустрије, а та индустрија је изузетно јака у Немачкој. 
Долазак ЦТФ је велики комплимент за Србију јер та компанија има приходе веће од појединих 
земаља у региону и свету - рекао је Бојан Предојевић. 

http://sport.blic.rs/autori/rts
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/ekonomija/3107704/predojevic-srbija-sigurna-poslovna-destinacija.html
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Брнабић: Баден-Виртемберг нам је један од најважнијих партнера, 
више од 100 фирми запошљава 8.000 људи 
 Танјуг 
 
Премијерка Ана Брнабић присуствовала је данас Заједничкој комисији Србија - Баден-
Виртемберг и поручила да је та немачка покрајина један од наших најважнијих економских 
партнера. 
Она је истакла да је циљ Србије једноставан, а то је динамичнији привредни раст, више радних 
места и боље плаћених послова, те да су односи Србије са Баден-Виртембергом су од изузетног 
значаја за свеобухватне односе са Немачком. 
- Цео тим у влади са председником Александром Вучићем улаже огроман напор да би Србија 
била препозната као одговоран и поуздан партнер - каже Брнабић. 
Премијерка је рекла да ће се настојати да даље јача привредну сарадњу са немачком 
покрајином укључујући ширење постојећих инвестиција у Србији, али и нова улагања. 
Ценимо подршку 
- Србија је на јасном путу и има јасне циљеве, на том путу имамо партнера у Баден Виртембергу 
- рекла је Брнабић и додала да Србија цени подршку коју јој та немачка покрајина пружа на 
путу ка ЕУ. 
Навела је да више од 100 компанија и малих и средњих предузећа из Баден - Виртемберга 
послује у Србији, а да запошљавају више од 8.000 радника. 
Свеобухватна размена Србије и Баден - Виртемберга је у прошлој години премашила 600 
милиона евра, што је 12 одсто више у односу на 2016. годину, а Брнабићка очекује да ће 
размена у 2018. бити увећана. 
Отварање тржишта за српске производе 
- За Србију и наше компаније важно је отварање тржишта Баден - Виртемберга за српске 
производе - рекла је Брнабић и истакла важност Заједничке комисије Србије и немачке 
покрајине. 
Навела је да је тема радних група у оквиру комисије инфраструктура, енергетика, транспорт, 
заштита животне средине, култура, образовање, дигитализација за коју је рекла да је један од 
приоритета Владе Србије. 
- Ово све показује да наши односи нису базирани само на економији, него су свеобухватни и 
фокусирани на нашу заједничку будућност у ЕУ - указала је премијерка. 
"Србија воли да учи" 
Истакла је и да очекује размену искустава Србије и Баден - Виртемберга, те да "Србија воли да 
учи". 
Како је рекла, акценат на сарадњи је стављен и на област културе, а позвала је делегацију из 
Баден - Виртемберга, покрајине у којој, каже, живи око 70.000 наших држављана различитог 
етничког порекла и образовања, да крајем јуна дођу на отварање Народног музеја. 
Такође, истакла је и сарадњу у области заштите животне средине, наводећи да ће та област 
бити један од највећих изазова на путу Србије на ЕУ. 
Промоција сарадње у оквиру Дунавске стратегије 
Премијерка је рекла и да је договорено да се промовише сарадња у оквиру Дунавске стратегије. 
Премијер Баден-Виртемберга Винифрид Кречман рекао је да га радује што Србија жели 
конструктивну сарадњу са том немачком покрајином. Навео је да се рад мешовите комисије 
простире скоро на све области - привреду, науку, пољопривреду, туризам, саобраћај, културу, 
образовање и сарадњу у оквиру Дунавске стратегије. 

https://sport.blic.rs/autori/tanjug
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- Влада Баден - Виртемберга жели да односе даље продубимо и изградимо - поручио је 
Кречман и истакао да економски напредак данас зависи највише од науке, те да је привреди 
потребна добро школована радна снага. 
Србија и Баден-Виртемберг су добри трговински партнери, каже Кречман, и истиче да се ради 
на њиховом побољшању. 
Врата ЕУ за Србију отворена 
Премијер немачке покрајине поурчио је и да су врата ЕУ за Србију отворена, а Србија одлучна 
да уђе на та врата. 
- Србија се налази на добром путу и са великом одлучношћу жели да испуни циљ - рекао је 
Кречман, али и навео да је за чланство Унији потребно испунити важне услове, те да је немачка 
покрајина партнер на путу Србије ка ЕУ. 
После обраћања, Брнабић и Кречман, потписали су протокол са заједничке завршне пленарне 
седнице петог заседања Заједничке комисије Србија - Баден-Виртемберга, а потом су се 
премијери Србије и немачке покрајине састали у Палати Србија. 
 
 

 
Спор Синдиката и менаџмента оружарске фабрике око заштите на 
раду 
 
Министарство: Пропусти у вези са безбедношћу радника Заставе оружје 
Како се представници руководства Застава оружја нису појавили на последњој седници Одбора 
за безбедност и здравље на раду пре неколико дана, синдикат у овој фабрици затражио је од 
државних органа да реагују и заштите раднике којима је, како тврде, здравље угрожено.  
Из Министарства рада Данасу је стигао одговор да су инспекције министарстава рада и одбране 
биле у овој фабрици почетком марта и откриле неколико неправилности. Између осталог, 
пословодству фабрике остављен је рок до 30. јуна да се Одбор који није у функцији службе 
интегрисане заштите радника стави у ту функцију, али и да пружи сву неопходну помоћ. 
– Одбор за безбедност и здравље на раду није у функцији Службе интегрисане заштите. 
Штавише, од оснивања 2016, Одбор је одржао само један радни састанак у јуну 2017. – наводи 
се у одговору Министарства рада. 
Синдикат Заставе оружје обавестио је јавност да се представници пословодства два пута 
заредом нису појављивали на седници Одбора на којој је требало, између осталог, да се 
разговара о недостатку одговарајуће заштитне опреме и бројних других тешкоћа са којима се 
запослени суочавају. На седницима одбора је требало, о чему је Данас већ писао, 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. 
С друге стране, генерални директор Заставе оружје Милојко Брзаковић не демантује да је 
Инспекторат заштите на раду имао одређене примедбе кад је безбедност на раду у тој фабрици 
и питању, али и да, како тврди, није наложио ниједну хитну меру за њихово отклањање, јер 
нема разлога за то. 
– Тачно је да има неких ствари које треба да се реше у року од месец дана, других за шест 
месеци и трећих до краја године. Ништа, међутим, не мора да се решава у хитном року, што 
сведочи о томе да здравље радника у Застави оружју није угрожено – истиче Брзаковић за 
Данас. 
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Уочени су, како каже, проблеми наслеђени из ранијег периода, односно проблеми стари 
најмање 20 година. Брзаковић подсећа да је у априлу 1999. половина фабрика порушена НАТО 
пројектилима, те да добар део последица тог бомбардовања до данас није отклоњен, пошто за 
то нема пара. 
– Потребни су и време и новац да се фабрика врати у нормално стање. Предузимамо све што 
можемо, а најбитније је да смо много пара уложили у успостављање безбедности производног 
процеса и у заштиту здравља људи у специјалним процесима. Отуда данас у фабрици нема 
прекомерних хемијских штетности и нема радника са професионалним болестима – напомиње 
Брзаковић, истичући да је фабрика у последње три године уложила око 40 милиона динара у 
измештање опасног отпада из погона и фабричког круга, у складу за важећим прописима. 
Опасног отпада има још, али је поступак његовог измештања у току, додаје наш саговорник и 
наводи да су са фабричких објеката у Застави оружју, у међувремену, уклоњени и радиоактивни 
громобрани. 
Поступак против четири особе 
Инспектори из Министарства одбране и Војске Србије, као и из Министарства за рад били су у 
Застави оружје у периоду од 5. до 9. марта, наводи се у одговору Данасу, а предмет надзора 
биле су области безбедности и здравља на раду, заштита животне средине, заштита од пожара 
и експлозија и радних односа. 
Инспектори су извршили за то време процену ризика за 992 радна места на којима 
одговарајуће послове обавља 2.451 особа, од којих су 180 радних места утврђена као радна 
места са повећаним ризиком. „Током надзора, утврђено је да четири запослене особе не 
користе прописана средства и опрему за личну заштиту којом су задужене и против њих је 
покренут одговарајући поступак“, истиче се у одговору Министарства рада. 
 
 

Радници Гумопластике и даље у штрајку 
 
Готово 60 радника фабрике Гумопластика из Бујановца штрајкује од краја децембра прошле 
године чекајући да им држава као послодавац исплати социјални програм за који су се 
пријавили још прошлог јуна. 
Држава им као већински власник, осим тога, дугује и више од 12 милиона динара за зараде јер 
су радници тужили и добили на суду државу која им је годинама уназад плаћала зараде знатно 
ниже од прописаног минималца. Како смо писали пре неколико седмица, плате запосленима у 
овој фабрици која се бави прерадом гуме, пластике и метала су између 8.000 и 15.000 динара. 
С обзиром на то да је Гумопластика прошлу годину завршила у минусу већем од 1,4 милиона 
динара и да у том буџету нема новца да исплати социјални програм, једини начин да се то 
уради јесте да држава из свог другог буџака издвоји средства. Међутим, за то је потребно време, 
али и разне измене и усвајања процедура. 
У Министарству рада за Данас кажу да су упознати са ситуацијом у овој фабрици, да је 
пословодство крајем 2017. поднело захтев за одобравање средстава за решавање вишка 
запослених, али да документација није била потпуна, јер наведено предузеће није имало 
органе управљања које именује Влада. 
– Почетком 2018. Влада је именовала органе управљања те су се стекли услови за израду и 
доношење Програма за решавање вишка запослених код послодавца. Тек након ступања на 
снагу Одлуке за 2018. и усвајања Програма распореда и коришћења средстава Транзиционог 
фонда могуће је разматрање и одобравање поднетих захтева – истичу у Министарству рада. Тек 
након доношења Одлуке, како тврде, као и других потребних аката, субјекти приватизације 
биће у могућности да поднесу захтеве за исплату средстава. 
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У међувремену, први корак је начињен јер је Влада на последњој седници прошлог четвртка 
усвојила Одлуку којом се утврђује програм решавање вишка запослених за ову годину. У том 
буџету би требало да се нађе новца и за раднике Гумопластике. 
Како за Данас објашњавају у Влади, усвојена је измена према којој ће запослени бирајући једну 
од опција која је за њега најповољнија, моћи да се одлуче за отпремнину у висини збира једне 
трећине своје зараде за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца код кога 
остварује право на отпремнину, с тим да укупна висина отпремнине не може бити већа од 
8.000 евра. 
Министарство привреде је 14. октобра расписало јавни позив за прикупљање писмених понуда 
о заинтересованости за куповину Гумопластике у Бујановцу, међутим, судбина фабрике која 
ради од почетка седамдесетих и даље је неизвесна. 
Држава: Не бисмо смели да плаћамо мање од минималца 
На питање Данаса да ли су упознати са тим да је у државној фирми послодавац исплаћивао 
радницима плате знатно ниже од законом прописаног минималца, у Министарству рада су нам 
рекли да је „у складу са Законом о раду обавеза послодавца да запосленом исплаћује зараду 
која не може бити мања од минималне зараде“. 
Сва 43 радника која су тужила послодавца имају правоснажне пресуде и требало би да добију 
7,2 милиона динара на основу тога што су годинама, закључно са 2016, примали много мање од 
законског минимума. Вештачењем је утврђено да држава дугује и 31 раднику који нису тужили 
послодавца и то 5,4 милиона динара. 
Нагодба између поверилаца највећег хрватског ланца трговине приводи се крају 
 

Руси највећи акционари Агрокора, Тодорић остаје без ичега 
 
Нагодба поверилаца Агрокора изгледа да се приводи крају и већ је завршен нацрт модела по 
коме ће се расподелити власништво у Новом Агрокору у коме више по свему судећи неће бити 
места за Ивицу Тодорића. 
Наиме, према нацрту нагодбе, како извештавају хрватски медији, руске банке Сбербанк и ВТБ 
би требало да добио удео од око 44 одсто, од чега око 30 одсто Сбербанка која је и највећи 
поверилац Агрокора. На овај начин ће Руси, чији је амбасадор дао изјаву да је задовољан 
договором, имати највеће, али не и већинско учешће у компанији. Власници обвезница 
Агрокора би требало да добију удео од 23 до 25 одсто, а међу њима највећи амерички 
инвестициони фонд Најтхед 12 одсто. Иначе Ивица Тодорић, власник Агрокора поднео је 
бројне тужбе против људи из власти које оптужује да раде за Најтхед и да им омогућавају 
огромну добит пошто су уложили 530 милиона евра у обвезнице Агрокора, а добиће исплату од 
1,06 милијарди евра када се обнови кредит од милијарду евра којим је прошле године спречен 
стечај Агрокора. Пошто је пред Уставним судом Хрватске захтев за одређивање уставности 
Лекс Агрокора, Тодорић се узда да ће овај закон, који је сам прихватио, али како тврди, под 
принудом, бити проглашен неуставним, а онда намерава да тужи Најтхед за надокнаду штете 
коју процењује на око две милијарде евра. 
Око осам одсто нове компаније која ће преузети имовину старог презадуженог Агрокора од 
кога повериоци потражују око 7,6 милијарди евра требало би да иде хрватским банкама, а 
толико и добављачима. Они ће имати право и на наплату неких потраживања, али не више од 
укупно 80 милиона евра. Нова компанија имаће седиште у Холандији будући да је већина 
поверилаца из иностранства. 
Јуче се огласио и Ивица Тодорић у интервјуу телевизији Н1 у Лондону где ће се 20. априла 
одлучивати о томе да ли ће бити изручен Хрватској. Он је изјавио да су дугови „смејурија“, да су 
у 2016. порасли за само два одсто у односу на претходну годину, да су сви били репрограмирани 
и да компанија уопште није имала проблем са ликвидношћу. Он се осврнуо и на куповину 
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Меркатора уз коментар да је то можда била грешка, јер је милионе потрошио на преузимање 
ове компаније. Занимљиво је да је Тодорић устврдио да су јемства која су давале његове 
компаније била незаконита, односно без одлука скупштине компаније, али да он то није знао, а 
да су правници погрешили. 
У случају појединачних предузећа из групе Агрокор, она чија је имовина мања од обавеза биће 
у стопостотном власништву поверилаца, док ће предузећа у иностранству, међу којима су и она 
у Србији у којима нема ванредне управе, бити под контролом поверилаца у оној мери у којој је 
Агрокор био њихов власник. 
Перушко: Саветници нису скупи 
Фабрис Перушко, ванредни управник Агрокора који је на том месту заменио Анту Рамљака 
након што је овај под притисцима дао оставку у фебруару, изјавио је да су кључни елементи 
нагодбе договорени и да ће наредна три месеца која је привредни суд дао за закључење нагодбе 
бити искоришћена за техничку и правну финализацију споразума. Мада је Рамљак дао оставку 
због оптужби да је за саветника ангажовао фирму у којој је радио због чега су у јавности 
посебно критиковане провизије бројних консултаната, Перушко је рекао да су у ствари 
трошкови саветника испод један одсто потраживања, док је просек у другим случајевима био од 
један до три одсто. Он је у гостовању на ХРТ изјавио да акционари Агрокора нису део нагодбе, 
али да неће бити изостављени и да ће власници фирми добити оно што остане кад се 
повериоци наплате. Међутим, он је истакао да су дугови већи од имовине Агрокора тако да је 
јасно да су власници, а пре свега Тодорић, остали без Агрокора и свих његових компанија. 
 

 
Раднице у Турској најавиле протесте за 1. Мај 
 
Због невидљивости жена на тржишту рада у Турској и неповољног третмана у односу на мушке 
колеге, раднице ове земље најавиле су протесте за 1. мај. 
 Фонет/АП 
Радничке организације и синдикати у Турској састали се у Анкари како би се договорили о 
организацији штрајкова широм Турске поводом празника рада. Састанку су присуствовале 
представнице политичких странака које су посебно истакле важност солидарности жена. – Кад 
се жене уједине и заједнички се боре за властити идентитет, донеће једнакост, мир и 
демократију. Чврсто сам уверена да ћемо тако победити, рекла је једна представница Народне 
демократске партије. 
Синдикати упозоравају да се спроводи акција против запослених градског саобраћајног 
предузећа како би се превоз приватизовао 
 

Због неисправних возила ГСП – казне возачима 
 
Саобраћајна полиција последњих дана масовно је кажњавала возаче градског саобраћајног 
предузећа „Београд“ због неисправности возила, иако ти није њихова лична, већ одговорност 
ГСП-а, указују представници појединих синдиката у ГСП. 
Сви возачи добили су обавештења да су појачане контроле у току и предузеће их опомиње да не 
користе мобилне телефоне током вожње. Ипак, нико у ГСП-у није објаснио запосленика шта да 
раде у случају да им је возило неисправно па полицајци треба да им наплате казну због, рецимо 
неисправне сијалице, као што се дешавало. 
Небојша Алексић, председник синдиката „Слога“ ГСП, сматра да се ради о организованој 
акцији МУП-а која за циљ има да онемогући возачима да обављају свој посао, који је ионако 
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отежан лошим условима рада, а да тиме допринесе и гашењу целокупног градског саобраћајног 
предузећа. 
– циљ је довођење ГСП-а у позицију да не може да оствари свој основни задатак, који му је дао 
оснивач Град Београд – а то је превоз путника. И све са једноставним разлогом – да би се ГСП 
потпуно уништио и тржиште уступило приватнику. Уз то ће се продати гараже предузећа на 
атрактивним локацијама, у екстра зонама, као грађевинско земљиште. За све то политичари ће 
узети велику провизију, упозорава Алексић. Он додаје да ће највећи терет тога поднети 
грађани, који ће остати без превоза, или га плаћати још скупље, док ће радници остати без 
посла. Алексић подсећа да је уништавање ГСП-а већ увелико у току, а да је ово још једна у низу 
акција које томе доприносе. 
– Осим што немамо исправна возила, возачи масовно одлазе из предузећа због лоших плата и 
услова рада, док су они који су остали у страху да ће добити казне ако одбију да возе 
неисправна возила. А и они су свесни колико се тиме угрожава безбедност свих учесника у 
саобраћају, истиче Алексић. 
И СОС синдикат у ГСП упозорио је све запослене да се полиција врши честе контроле, те да 
зато треба да одбију да возе неисправна возила. 
– Због учестале контроле молимо возаче да поштују законе и да технички неисправна возила 
искључују из саобраћаја. Једино тако ће заштити себе од кажњавања, а послодавца натерати да 
поправља возила и купује делове, навео је овај синдикат у свој саопштењу. 
Не разумемо се са Министарством државне управе 
Министар просвете Младен Шарчевић очекује да ће са представницима Министарства државне 
управе и локалне самоуправе постићи договор о платним разредима за запослене у 
образовању. 
– Ако почнемо лоше ондаћеод 1. јануара 2019. године опет бити проблема да просвета у овом 
закону није схваћена како треба- рекао је Шарчевић, коментаришући најављени протест Уније 
синдиката просвених радника, која је најавила окупљање испред Владе за 25. април јер још 
није завршен посао са платним разредима. 
Министар је уочи данашњег састанка са представницима МДУЛС-а рекао да са тимом из тог 
министарства нису на истој таласној дужини. 
– Не разумемо се или ми из просвете имамо лошу навику да мислимо да ће неко да нас 
превари. Мислим да они не схватају суштину радних места у просвети. Покушавамо да им то 
објаснимо заједно са синдикатима. Они не разумеју категорију библиотекара, људи који се баве 
ученичким и студентским стандардом… психологе и педагоге третирају као асистенте, а не као 
стручне сараднике који су битни за процес рада и не могу бити испод категорије професора. 
Постоји неслагање у шест до седам тачака на којима мора озбиљно да се ради – рекао је 
Шарчевић. 
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Насиље над женама - 18 жртава од јануара, колико целе 2010. 
Аутор текста:Бета 
 
Од почетка 2018. године у Србији је 18 жена страдало у породичном насиљу, што представља 
највећи број жртава породичног насиља у последњих 10 година. 
Како пише  Политика, током целе 2010, у породичном насиљу готово исти број жена је страдао, 
као од почетка ове године. 
Адвокат Аутономног женског центра Вања Мацановић је за тај лист рекла да многи 
професионалци и даље не препознају ситуацију високог ризика, односно да је свака трећа жена 
убијена током 2017. године, насиље претходно пријављивала полицији. 
Она је, коментаришући учинак Закона о спречавању насиља у породици, који је донет прошле 
године, истакла да је добро што је држава увела нулту толеранцију за насиље. 
Лист наводи да ће за годину дана бити изречено око 10.000 хитних мера удаљења насилника, 
односно заштите жртве, али да највећи број оптужених за насиље у породици и даље добија 
условне казне. 
Директорка виктимолошког друштва Србије Весна Николић Ристановић рекла је за овај лист 
да репресивни закони немају утицај на смањење криминалитета. 
"Кривични закони не могу да реше нагомилане психолошке и породичне проблеме. Мора се 
интезивирати рад на превенцији фаталних исхода", истакла је Николић Ристановић. 
Она је додала да се насилницима ретко одређује притвор, а то је "мера која у највећој мери 
штити жртву од ескалације насља и убиства". 
Према њеним речима, приметан је "тренд" самоубистава међу учиниоцима насиља у породици. 
 

Зарада банака у Србији најбоља у последњих десет година 
Аутор текста:Политика 
 
Банке у Србији оствариле су прошле године добит већу од 60 милијарди динара, што је око 
пола милијарде евра, пише данашња "Политика". 
Толика зарада банака најбоља је у последњих десет година, односно од почетка светске 
економске кризе, и остварена је упркос драстичном паду камата, наводи лист. 
Додаје се да су при врху листе банака с највећом зарадом карте промешане. Највећу добит, од 
12 милијарди динара, остварила је АИК банка. Она је за годину дана профит готово 
утростручила, чиме је са четвртог места у 2016. години избила на прво у 2017. години. 
"Банка Интеза скинута је с трона на којем је била годинама и лане је била на другом месту. То, 
медјутим, не значи да јој је зарада нижа. Из финансијских извештаја види се да је прошле 
године зарадила 11,8 милијарди динара, што је за петину више него 2016. године", наводи 
"Политика". 
На трећем месту је Комерцијална банка чији је профит био 8,1 милијарду динара, следе 
Сосијете женерал банка са добити од 6,6 милијарди динара, Уникредит са добити од 6,6 
милијарди динара, колико је зарадила и Рајфајзен банка. 
 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
http://www.politika.rs/
http://rs.n1info.com/journalist50/Politika-/1
http://www.politika.rs/sr/clanak/402138/Banke-u-Srbiji-2017-zaradile-pola-milijarde-evra
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Синдикат Ер Франса одбио понуду управе, штрајк се наставља 
Аутор текста:Бета/АФП/АП 
 
Управа француске авиокомпаније Ер Франс понудила је одређено повећање плата синдикату 
који је одмах одбио понуду, чиме се штрајк особља наставља. 
Председник синдиката пилота Ер Франса Филип Еван оценио је понуду као "потпуно 
неодговарајућу" и додао да се штрајк наставља. 
Управа авиокомпаније понудила је повећање плата од два одсто одмах, а од пет одсто у периоду 
од три године. 
Синдикат је затражио најпре повећање од шест одсто да би у преговорима пристао да повећање 
буде од 5,1 одсто, али да та мера одмах ступи на снагу. 
Особље Ер Франса у прекидима штрајкује осам дана што компанију кошта око 220 милиона 
евра. 
Током данашњег штрајка биће отказано око 45 одсто далеких летова и око 35 одсто средњих 
летова ка и око Париза. 
 

Војни и Полицијски синдикат: Пријава МУП- а због протеста 
Аутор текста:Бета 
 
Војни синдикат Србије саопштио је да је МУП против тог синдиката и његовог председника 
Новице Антића поднео прекршајну пријаву због организовања протеста пре пола године у 
Београду. Председник Полицијског синдиката Србије Вељко Мијаиловић изјавио је да је МУП 
и против њега поднео прекршајну пријаву. 
Синдикат је оценио да је то "покушај власти да ућутка тај синдикат и да га спречи да у јавности 
износи сазнања о корупцији, крађи буџетских средстава, подривању одбрамбене моћи државе 
и мобингу у војсци".   
Како се наводи у саопштењу, у питању је пријава за протест одржан 7. октобра 2017. године.   
"Пријава је поднета и поред чињенице да је скуп уредно пријављен, одржан без иједног 
инциндента и професионално обезбеђен уз асистенцију полиције", саопштио је синдикат и 
навео да се тим газе Уставном загарантована права и грађанске слободе и покушава да се 
ућутка и угаси једини репрезентативни синдикат у историји Војске Србије.  
Мијаиловић: Притисак на Полицијски и Војни синдикат 
Председник Полицијског синдиката Србије Вељко Мијаиловић изјавио је данас да је МУП и 
против њега, као и против председника Војног синдиката, поднео прекршајну пријаву због 
одржавања протеста од пре шест месеци и оценио да је то последица додворавања појединаца 
из полиције врху власти. 
"Зашто се сада, тек после пола године, подноси прекршајна пријава? Да ли је могуће да истрага 
траје чак шест месеци? Ово је ништа друго него додворавање појединаца из полиције својим 
наредбодавцима из врха власти. Цео протест је пријављен и одржан, као и наш протест из 
априла прошле године, када се окупило око 100.000 грађана и тада није било прекршајних 
пријава. Ово је само још један вид притиска на Полицијски и Војни синдикат Србије", навео је 
Мијаиловић. 
Он је у писаној изјави рекао да претње казном већом од милион динара неће спречити 
синдикат да и даље излази на улице и бори се за бољи положај свих запослених у МУП-у и 
Министарству одбране. 
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