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ПКБ: Арапи стижу, радници на опрезу 
С. БУЛАТОВИЋ  
 

Понуђач за ПКБ званично ће се знати сутра, али сва је прилика да је реч о фирми "Ал Дахра 
Србија". У марту основали су "Ал Дахра Балканс", па променили име. Послују на територији 
Србије од 2014. године 
ЧИЈИ је потпис на јединој пристиглој пријави за учешће у надметању за Пољопривредну 
корпорацију Београд, знаће се сутра. Тачно у подне је заказано отварање главне коверте, али 
како ствари стоје, највише је изгледа да је за ПКБ заинтересована једино "Ал Дахра Србија", 
српска ћерка-фирма "Ал Дахре" из Уједињених Арапаских Емирата. 
"Ал Дахра" у Србији послује од 2014. године када су постали већински власници, 51 одсто, 
фирме "Руднап аграр" Војина Лазаревића. Већ почетком следеће године "Ал Дахра 
интернешнл" је постала једини власник плантаже у Иригу - "Ал Дахре Руднап". 
У марту ове године основали су "Ал Дахра Балканс", али су тек регистрованом предузећу 
недавно променили име у "Ал Дахра Србија". Иза ове, млађе фирме, стоји "Ал Дахра 
агрикалчр" из Уједињених Арапских Емирата. Претежна делатност новооснованог предузећа је 
узгој музних крава, а пријављени су, такође, у Иригу. 
УЛАЖУ У БЕЗБЕДНОСТ"АЛ ДАХРА", како је лане најавио њен председник Хамид ал 
Дареиказао, улаже како би обезбедили већу безбедност хране. Ова компанија највише земље 
поседује у Египту - 54.000 хектара. По око 4.000 хектара имају у Сједињеним Америчким 
Државама и Шпанији, а око 2.000 хектара у Аустралији. 
Пре тачно годину и по, у време када су заинтересовани за државну пољопривредну фирму 
слали писма о својим намерама, "Ал Дахра" је обелоданила да је спремила 130 милиона долара 
за куповину њива широм света. Тада су Арапи најавили да им је циљ да у Србији имају 20.000 
хектара. Уколико они стоје иза пријаве за трку за ПКБ, ова најава би се могла остварити. ПКБ 
располаже са 17.000 хектара сада пољопривредног земљишта. 
Надлежни синдикате ПКБ јуче још нису обавестили како тече потрага за купцем. 
- Нико нам званично ништа не каже. И ми смо чули да су само Арапи доставили банкарску 
гаранцију и пријаву - каже за "Новости" Милисав Ђорђевић, председник самосталног 
синдиката ПКБ.  
- Ко год да је заинтересован, нас чека тешка борба. Нама никако не одговра модел по коме се 
ПКБ продаје. Не продаје се фирма, већ њена имовина. Значи, ми ћемо бити новозапослени, без 
свих права за које смо се досад изборили. Следи нам борба за колективни уговор и тешки 
преговори. Уколико је послодавац прави, у нама ће имати партнере и добре раднике. Имаће 
уговорну обавезу од три године, а нас после тога поново чека неизвесност. 
 

ЛИСТА "СТО НАЈ": "Петрохемија" добитник после отписа дуга 
С. БУЛАТОВИЋ 
 

Агенција за привредне регистре у среду објавила листе "сто нај" привредних субјеката у 2017. 
години. Историјски "минус" баштини "Србијагас", док је ЕПС највећа компанија 
НАЈВЕЋИ нето добитак прошле године остварила је "Петрохемија", годинама позната по 
губицима. Први на листи губиташа је "Фармаком рудник Леце". Највећи историјски "минус" 
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баштини "Србијагас", док је највећа компанија у Србији - Електропривреда Србије. ЕПС 
предњачи по имовини, капиталу, броју запослених, пословним приходима, али су 16. по 
добити. Овако укратко изгледа пресек у среду објављених листи "Сто нај" привредних 
друштава, које Агенција за привредне регистре саставља на основу анализе пословања 102.391 
фирме које су поднеле финансијске извештаје. 
 
Анализа показује да је српска привреда подложна спољним утицајима, али и инервенцијама 
државе. Тако и "Петрохемија" прошлогодишњи успех не дугује искључиво резултату у 
пословању, већ отпису дугова. 
- Добит "Петрохемије", која је 40,4 милијарде динара, не долази из рада у тржишним условима 
- објаснила је у среду Ружица Стаменковић, главни регситратор Регистра финансијских 
извештај АПР. - Прошле године јој је одобрен унапред припремљен план реорганизације којим 
јој је отписано 47,7 одсто дугова. Преосталих 52,3 одсто обавеза конвертовано је у акције 
предузећа. Други на листи компанија са највећом добити је НИС. Њена добит је лане износила 
27,8 милијарди динара и 72,8 одсто је већа од претходне године. Ова компанија је друга и по 
приходима, а има и велике ресурсе, капитал и запослене. Прошле године је запослила 145 
људи. Скоро 22 одсто добити дугује финансијској добити, због повољног курса. 
"Србијагас" је трећи по добити - 16,7 милијарди динара и она је 7,7 пута већа него у 2016. 
години. Али је он водећи и по укупном губитку - 128,5 милијарди динара. Тај губитак је чак 49,5 
милијарди динара већи од вредности њиховог укупног капитала. То значи да ова фирма има 
стопу изгубљеног капитала од 162,2 одсто. "Телеком" је четврти по профиту, јер су лане 
зарадили 14,5 милијарди динара. Добит им, је међутим, четири одсто мања него годину раније. 
Пети на списку је "Тигар тајерс" који је профитабилност изборио у тржишним условима. 
Зарадили су 10,3 милијарди динара. Бележе константан и стабилан раст пословних прихода, 
увећали су капитал и имовину и запослили 143 радника. 

 
- Највећи нето губитка има "Фармаком рудник Леце", над којим је прошле године покренут 
стечај - додаје Ружица Стаменковић. - Висок губитак од 20,8 милијарди динара је последица 
драстичног раста губитка из осталих и финансијских активности. Из редовне активности су 
постигли добит, али она чини свега један одсто укупног губитка. Озбиљан је потенцијал 
обавеза због банкарских гаранција, хипотека над читвом имовином, залоге на опреми и јемства 



5 

 

на меницама. "Путеви Србије" су други на три листе - по имовини, капиталу и нето губитку, док 
су по укупном губитку осми. Само 76 одсто пословних расхода је покривено оствареним 
пословним приходима. Пословни приходи нису били довољни за амортизацију јавних путева. 
Путарина се наплаћује на 648 километара ауто-пута, а имају обавезу одржавања 14.161 
километра државног пута. 
На листи сто најпрофитабилнијих фирми је седам јавних предузећа, поред "Србијагаса" и ЕПС-
а, ту су јиш "Београдске електране", "Југоимпорт СДПР", "Пошта Србије", "Топлана Нови Сад" 
и ЕПАС "Тремолектрана Косово".  
"ДЕЛЕЗ" ПРОТИВ "МЕРКАТОРА С" 
СТРУЧЊАЦИ Агенције за привредне регистре су и поредили сличне играче у трговини - 
"Делез" и "Меркатор С". Имају сличне пословне приходе, али дијаметрално другачији резултат. 
"Делез" је девети по нето добити, док је "Меркатор С" четврти по нето губитку. 
- "Делез" је имао раст добити од 69,6 одсто, док је "Меркатор С" имао 3,2 пута већи губитак - 
објашњава Ружица Стаменковић, главни регистратор Регистра финансијских извештаја АПР. - 
Обе компаније су оптерећене историјским губицима, али "Делез" има три пута бољу структуру 
финансирања. 
 
 
НАДАЈУ СЕ КУПЦИМА ДО КРАЈА 2018. 
 
ЛАНЕ је изашла из "минуса" и прешла међу добитнике, али за "Петрохемују" досад није било 
заинтересованог купца. Министарство привреде се, ипак, нада да ће до краја године расписати 
тендер за ову компанију, али и поновити позива за МСК, најавио је јуче државни секретар 
Драган Стевановић. Очекује да ће и данас отворена понуда за ПКБ испунити захтеве из позива, 
па би крај године могли да дочекамо са 95 неприватизованих фирми. 
 
Држава већ неко време тражи партнера за "Петрохемију", али досад није стигла ниједна понуда 
евентуално заинтересованих купаца. С друге стране, очекује се продаја "Луке Нови Сад". За њу 
су интерсовање показале три компаније, па је позив недавно расписан. 
- Стратегија каже да је неопходно у Луку инвестирати четири милиона евра, а ми то не можемо 
- објаснио је Стевановић.  
 
- Она има капацитет за претовар 2,5 милиона тона робе годишње, а претовари се милион тона 
робе. Очекујем да приватизација "Пољопривредне корпорације Београд" буде успешна и да ће 
сви радници тог предузећа задржати радно место. Ако понуда испуњава услове тендера онда ће 
бити проглашено ко је купац имовине ПКБ која је оглашена на продају. ПКБ у садашњем 
формату не може да опстане без додатних улагања. 
 
Новог власника би могла да нађе и "Ваљевска пивара" која је, такође, оглашена.  

Самостални сидикат Крагујевца: Да ли ће бити продужен уговор са Фијатом? 
Бета  
Савезу самосталних синдиката Крагујевца сматра да није добро што радници фабрике Фијат 
Крајслер аутомобили (ФЦА) још не знају да ли ће бити продужен десетогодишњи уговор 
између државе Србије и италијанског Фијата који истиче 29. септембра ове године 
 
Савезу самосталних синдиката Крагујевца сматра да није добро што радници фабрике Фијат 
Крајслер аутомобили (ФЦА) још не знају да ли ће бити продужен десетогодишњи уговор 
између државе Србије и италијанског Фијата који истиче 29. септембра ове године. 
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Председник ШС Крагујевца Југослав Ристић је рекао Бети да је одлука од судбоносне важности 
за више од 2.000 радника и живот града Крагујевца. 
Ристић је оценио да је ФЦА поред Застава оружја најважнија фабрика за функционисање града 
Крагујевца који без њих не би више био исти.  
Он је рекао да се сви озбиљни уговори продужавају и шест месеци пре истека важења 
претходног, а у овом случају има доста неизвесности. 
"Или се само не зна или се, пак, дешава нешто што је непланирано", истакао је Ристић. 
Према његовим речима, нови уговор са Фијатим није само економска већ и политичка одлука 
јер треба да се испуне услови које та компанија тражи од државе Србије. 
"Очигледно су уцењивачки капацитети Фијата велики јер је свестан ситуације у Србији и граду 
Крагујевцу", рекао је Рисић. 
У Самосталном синдикату ФЦА потврдили су Бети да и они немају никаквих званичних 
информација пред датум на који је орочен уговор са ФЦА. 
Председник тог синдиката Зоран Марковић рекао је да на питање шта после 29. септембра од 
руководства фабрике само чује одговор да се "ништа не мења". 
Марковић је казао да бар два пута недељно разговора са премијерком Аном Брнабић и њеним 
сарадницима, али да нема никаквих вести за раднике. 
"Ми имамо три кључна захтева, први да се каже на које време ће нови уговор са ФЦА бити 
потписан, други да остаје свих 2.433 радника и да нема отпуштања, а трећи да знамо све о 
радном ангажовању и упослености и да ли ће се крагујевачкој фабрици радити нови Фијатов 
модел", рекао је Марковић. 
Он је потврдио да су радници забринути због неизвесности о продужењу уговора и да им није 
довољна тврдња из Владе Србије да Фијат остаје у Крагујевцу 
 

Отворена фабрика ГЛМ у Зрењанину, посао за 300 радника 
Танјуг  
 

Групација ГЛМ, која се бави производњом издувних система за ауто-индустрију, отворила је 
своју фабрику у Зрењанину 
 
У Зрењанину је данас отворена прва фабрика италијанског предузећа ГЛМ Гроуп у Србији. 
 
Амбасадор Италије у Србији Карло Ло Кашо свечано је отворио фабрику италијанске 
компаније специјализоване за производњу механичких делова за аутомобилски сектор. 
ГЛМ тренутно запошљава 68 радника, са циљем да их у наредним годинама буде преко 100, 
наводи се у саопштењу Амбасаде Италије. 
Трговинска размена између две земље, наводи се у саопштењу, достигла је прошле године 3,9 
милијарди евра, док статистике показују да ће ове године, по први пут, она достићи четири 
милијарде, што је 11 одсто укупне трговинске размене Србије са иностранством. 
Амбасадор Карло Ло Кашо је истакао да италијанска предузећа у Србији бележе значајно 
присутво у више сектора као што су текстилни сектор, аутомобилски, у банкарском и 
осигуравајућем, али и у металуршком и пољопривредном. 
 
"Наша снага огледа се у томе што можемо да поделимо италијански економски модел са 
српским менаџментом и радницима. Овде смо да заједнички дођемо до идеја и решења за 
будући развој и просперитет", поручио је амбасадор Италије. 
У Зрењанину се амбасадор срео са градоначелником Чедомиром Јањићем а након тога је 
посетио друга италијанска предузећа присутна у овој области, наводи се у саопштењу. 
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У Војводини послује више од 70 италијанских компанија, са око 11.000 запослених, што је, 
каже се, додатни показатељ чињенице да економски односи представљају одлучујући аспект 
стратешког партнерства између Србије и Италије. 
 
 

 
Секција жена СССС: Посао озбиљне државе је да подржи жене у вези 
проширења породице 
 
У чије име иступа и говори Милене Антић Јанић, виша саветница и шефица 
Одсека за послове у области популационе политике и финансијске подршке 
породици са децом из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања када изговара овако скандалозну, недопустиву и врло увредљиву 
реченицу: „Послодавцу жена треба да ради, а не да рађа“! 
То питање поставља Секција жена Савеза самосталних синдиката Србије реагујући на поменуту 
изјаву. 
„С обзиром на све већи степен бахатости и неодговорног понашања појединих послодаваца 
према радницима у Србији, било би очекивано да овако нешто изговори њихов представник, а 
не чиновница државе чија је кампања за подизање наталитета у јеку али која је, судећи по 
првим резултатима и изјавама, очигледно дестимулисала и саме жене намерне да постану 
мајке. 
Па ипак, чак ни послодавци то не говоре свесни да када би се жене определиле да не рађају, уз 
претпоставку да се све запосле, протеком одређеног времена не би се могла зановити радна 
снага, јер послодавац не би имао кога да запосли“, наводе у саопштењу. 
Како истичу, овакве, крајње неумесне изјаве, пре би могле да буду саставни део депопулационе, 
а не популационе политике, посебно у ситуацији када се у Србији већ осећају тешки 
демографски поремећаји, старење становништва и дебаланс на тржишту рада, на којем се већ 
осећа недостатак бројних занимања и радне снаге. 
„Да разјаснимо шта Држава уопште жели својом стратегијом у области популационе политике 
и финансијске подршке породици са децом. Да подстакне рађање нових генерација или да 
оваквим ставовима и начином утврђивања накнаде зараде за време неге детета потпуно 
дестимулише? Потпуно смо сигурни да огромна већина жена децу рађа из љубави и жеље за 
потомством, а не да би била на боловању и примала 900 динара месечно“, истиче Секција жена 
СССС. 
Посао сваке озбиљне државе, како наводе, је да подстакне оне жене које се колебају у вези 
проширења породице и подржи оне жене које су се већ на то одлучиле. Посао озбиљне државе 
је да натера послодавце да буду друштвено одговорни и да омогуће што боље и прихватљивије 
усклађивање радних обавеза, усавршавања и напредовања у каријери са родитељством. 
„Земља која има готово застрашујући тренд опадања наталитета би требало да подстиче да што 
више компанија усвоје стратегију Породично одогворно пословање – Фамилy Фриендлy 
Ентерприсе (ФФЕ), која је у свету већ показала конкурентску предност са позитивним 
економским ефектима на компанију и дугорочне ефекте на друштво, а не да подржава став да 
жена треба да бира између посла и родитељства. Без обзира у чије име рече “Ниједан 
послодавац неће запослити такву жену – која се данас запослила, а следећег дана затруднела. 
Њему је жена потребна да ради. Заснивате радни однос да бисте радили, а не да сутра одете на 
боловање” – овакве су изјаве непримерене и за сваку осуду“, наводе у саопштењу. 
Такође, додају да након оваквих изјава остаје бојазан шта ће нам још приредити Одсек за 
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послове у области популационе политике и финансијске подршке породици са децом ако на 
овај начин спроводе кампању за подизање наталитета? 
 
 
Најстаријим суграђанима се убудуће примања неће усклађивати према расту инфлације и БДП-
а, што је могуће противуставно 

Висина пензије ће зависити од воље министара 
Пише: М. Н. Стевановић 

 
Тек што су најстарији суграђани почели да прерачунавају колике ће им 
принадлежности након што Скупштина „овери“ предлог Владе и укине Закон о 
умањењу пензија, када је све „пало у воду“ после изјаве министра за рад Зорана 
Ђорђевића. 
     
Он је објаснио да то не значи враћање на стари закон, јер ће се од 2019. уместо усклађивања са 
растом инфлације и делом БДП-а и то два пута годишње, 1. априла и 1. октобра, примања 
одређивати према могућностима државе. То је потврдила и Влада, у саопштењу у којем наводи 
да ће новим законом бити утврђен правни основ којим се „даје могућност Влади за исплату 
новчаног износа као увећања уз пензију у зависности од економских кретања и финансијских 
могућности буџета Србије“. Министар је појаснио да ће Влада „пратити економски и привредни 
раст и могућности у земљи и према томе ће се и пензије повећати“, а када и колико, одређиваће 
држава. Он тврди и да би повећања тако могла да буду већа од инфлације и да би Влада „на тај 
начин побољшала материјални положај најстаријих суграђана“. 
Економисти не деле ентузијазам министра и указују да би то решење било супротно Уставу који 
прописује да се пензиони систем уреди законом а не да се регулише без икаквих критеријума и 
зависи од воље извршне власти. 
– Таква најава чини ми се недозвољеном и незаконитом, јер је пензиони систем регулисан 
озбиљним законом, који дуго траје и по којем су људи стекли пензиона права. Не би било 
примерено да то Влада мења декретом и нејасно је како је схватила да има таква овлашћења. 
Јасно је да ако Скупштина, у чију самосталност сумњам, усвоји закон који то омогућава, он ће 
имати легалност, али не и легитимност јер би се њиме изменила права стечена ранијим 
законима – каже за Данас економиста Љубомир Маџар. 
Милан Ковачевић, консултант за инвестиције, нада се да тај предлог неће проћи јер је то 
кршење основног концепта осигурања, где постоје јасна права оних који уплаћују да знају каква 
ће им пензија бити. 
– То би такође био и нови начин манипулације извршне власти, која сада пензионерима каже 
да им примања зависе од тога колико је прилив у буџет добар или лош и уместо да сама сноси 
одговорност за то, пребацује је на плећа најстаријих – каже Ковачевић за Данас. 
Он додаје да се отворио и нови проблем због нелинеарног повећања пензија, најављеног од 
октобарског чека, за које каже да такође урушава пензиони систем. 
– Иако на први поглед делује као социјална мера то што ће више да порасту најниже пензије, 
то није начин да се решавају социјални проблеми, јер нису сви који примају најниже износе и 
угрожени. Неки су намерно уплаћивали најнижу основицу, други имају мали стаж у земљи и 
према томе примају и пензију, али остатак радног века провели су иностранству и одатле им 
стиже знатно више. Сви ће, без обзира на укупна примања, добити повишицу од 13 одсто, док 
ће највеће пензије моћи да се увећају само за 0,5 одсто. То иде ка уједначавању примања – 
објашњава Ковачевић и додаје како је то радикално рушење пензионог система, јер зашто би 
ико уплаћивао више када ће му се касније примања изједначити са онима који су били на 
минималној основици. 
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Цене повећане 2,6 одсто 
 
Малопродајне цене роба и услуга у Србији повећане су у августу у односу на исти 
период 2017. за 2,6 одсто, а у односу на децембар прошле године 2,2 одсто, 
саопштио је данас Републички завод за статистику. 
     
У поређењу са јулом ове године цене су у августу у просеку више 0,3 одсто. 
У августу ове године у односу на претходни месец забележен је раст цена у групама рекреација 
и култура (3,3 одсто), стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,6 одсто), транспорт 
(0,4 одсто), комуникације (0,3 одсто, храна и безалкохолна пића (0,2 одсто) и у групама 
здравство и ресторани и хотели (за по 0,1 одсто). 
Пад цена забележен је у групи одећа и обућа (-1,5 одсто) и у групама алкохолна пића и дуван и 
намештај, покућство и текуће одржавање стана (за по -0,1 одсто). 
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале, пише у саопштењу. 
 

 
 

Од Нове године за 300.000 радника коверте дебље око 2.000 динара 
 
НОВИ САД: Од почетка следеће године запосленима који у Србији раде за минималац – а 
процењује се да их је око 300.000 – коверте ће бити 8,6 одсто дебље него сада. 
Наиме, одлуком Влада Србије утврђена је нова минимална цена рада од 155 динара по радном 
сату, што је 12 динара више од садашње минималане сатнице. Уз повећање које ће уследити од 
Нове године, а прва исплата ће бити у фебруару 2019, минималне зараде биће око 2.000 динара 
више, односно с око 24.880 динара достићи ће нешто више од 27.000. 
Као и протеклих година, ставови послодаваца и синдиката о висини минималне зараде били су 
различити. Послодавци су били спремни на повећање од око пет одсто, док су синдикати 
захтевали да нова минимална сатница буде десет одсто виша, одоносно истицали су да би она 
требало да буде 160 динара. То је и разлог што Савез самосталних сидниката Србије није 
прихватио донету одлуку пошто се о томе морају изјаснити његови органи. Извесно је да је 
одлука Владе Србије ишла у правцу да се помире ставови синдиката и послодаваца јер је 
повећање минималне цене рада баш такво – више од пет одсто, на шта су били спремни 
послодавци, али мање од десет, што су захтевали синдикати. Томе у прилог иде и то што је 
министар за рад Зоран Ђорђевић рекао да ће се са социјалним партнерима разговарати о 
пакету мера до краја године – о повећању плата и пензија, као и о укидању појединих накнада. 
 
Напунити најмању корпу за три године 
Да би се напунила минимална потрошачка корпа у Србији, потребно је око 36.000 динара, 
односно око 1,5 садашња минимална зарада. Да би се достигао тај износ, минимална сатница 
требало би да буде много виша од оне која је сада одобрена, односно морала би да премаши 
200 динара. 
Потпуно је извесно да је тај износ немогуће достићи брзо, али су синдикати, послодавци и 
представници Владе постигли договор да у наредне три године минимална цена рада достигне 
висину минималне потрошачке корпе. 
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Дакле, од јануара наредне године минималац ће бити виши, а колико – зависи од тога колико 
се времена у току месеца ради пошто се висина минималца обрачунава на основу броја радних 
сати у месецу. Уз садашњу цену рада од 143 динара по радном сату најнижи износ минималца, 
у месецима који имају најмање радних сати, 160, јесте 22.880 динара, а од 1. јануара 2019. 
године и уз минималну сатницу од 155 динара, биће 24.800. У месецима у којима се ради 168 
сати, минимална зарада биће 26.040 динара уместо садашњих 24.024, док ће у месецима у 
којима има 176 радних сати, уместо садашњих 25.178 динара бити 27.280. У месецима у којима 
има највише радних сати, 184, биће и најдебља коверта оних који раде за минималац јер ће се у 
њу, уместо садашњих 26.312 динара, сместити 28.520. Уз повећање минималца од почетка 
следеће године биће нешто већа разлика између највишег износа минималне зараде и оне која 
се исплаћује у месецима с најмање радних сати. Наиме, сада је она око 3.400 динара, а од 
следеће године ће бити око 3.700.   
На питање да ли је повећање од око 2.000 динара, колико ће минимална зарада бити виша од 
следеће године, мало или много одговор зависи од тога да ли неко сваки месец минималну 
зараду доноси кући или је исплаћује. Потпуно је јасно да је с износом од око 27.000 динара, 
колико ће у просеку од наредне године бити минимална зарада, веома тешко прегрмети цео 
месец, али је то ипак више новца у кућном буџету. С друге стране, због повећаног минималца, 
послодавци ће морати да издвајају више новца за обавезе које се сваког месеца морају да плате. 
 

Мали: За Србију наступа златно доба 
Извор: Тањуг/Зопран Жестић 
Аутор текста:Бета 
 
Министар финансија Синиша Мали изјавио је да су резултати српске економије импресивни, 
да ће пензионери од 1. октобра имати никад веће пензије и да ће плате у јавном сектору до 
краја године бити повећане. 
Мали је за РТС казао да су сви економски показатељи добри и да то даје оптимизам да се иде 
даље, али да се мора радити паметно како би животни стандард грађана био бољи и како би се 
минимална зарада изједначила са минималном потрошачком корпом. 
Поновио је да је стопа раста БДП у првих шест месеци 4,9 одсто, да је стопа незапослености 11,9 
одсто, да је учешће јавног дуга у БДП-у испод 60 одсто, али да се тежи да буде испод 50 одсто.  
"То су озбиљни резултати, имамо суфицит у буџету већ другу, трећу годину за редом", казао је 
Мали и додао да је 1,4 милијарде евра инвестиција у првих шест месеци, што је 15,6 одсто више 
него прошле године. 
Мали је казао да се борба за смањење незапослености и повећање раста БДП-а наставља.  
"За Србију наступа златно доба... Стижемо и престижемо и земље у окружењу. Приближавамо 
се оквирима да просечна плата буде 500 евра", казао је Мали.  
Говорећи о минималној цени рада, Мали је казао да је са 143 повећана на 155 динара по сату и 
да је више усмерена на захтеве синдиката, а не послодаваца.  
"Желимо да заједно са синдикатима дођемо до тога да минимална зарада буде изједначена са 
минималном потрошачком корпом", поручио је Мали. 
"Очекујем да ПКБ буде успешно приватизован" 
Министар финансија Синиша Мали изјавио је да се данас отварају понуде за 
куповину имовине Пољопривредног комбината Београд (ПКБ) и да очекује да то 
буде још једна успешна приватизација. 
"Данас се отварају понуде. Видећемо шта ће писати у тим понудама", рекао је Мали за РТС. 
Он је казао да је интенција да се пронађе партнер за ПКБ који ће обезбедити континуитет 
производње, инвестиције како би се пољопривредна производња и сточарство развијали, као и 
да се обезбеде "пуна права и заштита запослених" 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
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Радници поново спречили извршитеље да уђу у фабрику у Чачку 
Аутор текста:Бета 
 
Радници Фабрике резног алата (ФРА) у Чачку и данас су осми пут у протеклих шест месеци 
спречили судске извршитеље, који су у присуству полиције, покушали да преузму погон за 
израду кугличних вретена. 
Око 100 радника блокирало је фабрички улаз, спречавајући судске извршитеље да уђу у 
фабрику и наплате дуг од поравнања са једном чачанском приватном фирмом, који је од 1,5 
милион динара у међувремену, са каматама, нарастао на око 4,6 милиона динара. 
Кордон полиције, који је био постављен неколико метара испред фабричке капије спречио је 
новинаре да уђу у фабрику, док су били присутни судски извршитељи. 
Полиција није дозволила да у фабрику уђе и више одборника из две одборничке групе у 
Скупштини Чачка - опозиционе Двери и владајуће Српске напредне странке, који су дошли да 
подрже раднике. 
Након што су судски извршитељи напустили фабрику, полиција се повукла. 
Представници синдиката рекли су новинарима да је погон "Куглична вретена" од значаја за 
одбрамбену индустрију о чему постоји решење Министарства одбране из 2017. године. 
ФРА, која се бави производњом и продајом резаног алата и машина, основана је 1953. године и 
сада је у фази реструктуирања. 
У фабрици је запослено 560 радника. 
 

Просветари: Преговарамо и разматрамо радикализацију штрајка 
Аутор текста:Стефан Станковић 
 
"Желимо конкретне преговоре, а не бла бла разговоре. Наставићемо да се боримо, нећемо да 
прихватимо да будемо у 8/3 платној групи, деградирани и понижени. Прихватамо преговоре, 
али и разматрамо радикализацију штрајка", каже Јасна Јанковић из Уније синдиката 
просветних радника Србије. 
Јасна Јанковић каже да је штрајковало више школа него 3. септембра и да се штрајк захуктава. 
"Они који су чланови синдиката су обавезни да штрајкују када централа огласи штрајк, сви 
остали могу, али не морају, али подржавају нас и неки који нису до сада јер виде зашто је то 
неопходно", каже Јанковић. 
Како је објаснила Јасна Јанковић, запослени у просвети затражили су да буду сврстани у девети 
платни разред, заједно са лекарима, а не у осми, како се сада предвиђа. 
"Разлика је 286 динара. Критеријум напредовања је занемарен у осмом платном разреду, не 
могу сви напредовати кроз платне разреде. Наш предлог је да од деветог разреда напредујемо 
до крајних граница. Рецимо, теткице и домари нису у овом систему и нема их у платним 
разредима. Сви који раде у школи а немају више од четвртог степена су на минималном 
дохотку", додаје она. 
Каже да су се још током 2017. борили против закона јер је, како је рекла, дискриминисана 
велика група радника. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
http://rs.n1info.com/journalist25/Stefan-Stankovic/1


12 

 

"Просветних радника има 120 хиљада, то је велики систем, ако од свакога узмете по мало, може 
тај новац да се прелије некоме кога држава више воли. На новим преговорима Синиша Мали је 
говорио да се боре да не оду лекари, ја сам питала шта ћете када оду професори. Према нама 
никад нису праведни". 
Извор: Н1 
Разговори се настављају у среду, а на њима ће поред представника синдиката бити и министри 
Младен Шарчевић и Бранко Ружић. 
"Наш министар Шарчевић се понаша од дана до дана, прво каже да није био на годишњем 
девет година, онда да се спремна, па да смо ми на годишњем и не може да разговара, он је нас 
ове године подржао да будемо у деветој групи. А Ружића виша занима мобилни него оно што 
имамо да кажемо, он је рекао да је лепо што смо то рекли, али да је он члан владе и радиће шта 
му се каже. Министарство државне управе је преузело велики терет, хтели су да направе закон 
а да не консултују струку, мене не занима колико су платили стране експерте, могли су само нас 
да питају, апелујемо да се саслуша струка, ми желимо у 9-1 групу и остављамо лекаре у 9-3 да 
напредују. Борба за образовање је на нивоу пр-а", додаје Јасна Јанковић.  
Весна Војводић из Синдиката просветних радника Независност каже да људи у школама треба 
да имају свест да борбу морају да истерају до краја. Сматра да је  хиљаду школа које штрајкују 
значајан број и да министар треба да се запита шта је то што не ради како треба па наставници 
излазе после 30 минута. 
"Дуго чекамо остварење наших нада да будемо смештени на место које нам обезбеђује праведну 
позицију и неку врсту напретка. Данас нас убеђују да је такав систем платних група диван, а ми 
им објашњавамо да ту нема ништа добро. Занемарљиво је колико би коштало да нас преместе у 
девету групу, јер ми у осмој немамо могућност да напредујемо кроз звање", рекла је Војводић. 
Она поручује да у Шарчевићевим изјавама види несагласје и додаје да сматра да би се 
министар прилагодио решењу које не подразумева његов активизам. 
"Он је човек који није довољно активан, подржавам апел да нас више не брани, да је он радио 
свој посао како треба радили бисмо посао за који смо се школовали, а не објашњавали где је 
грешка". 
 
 

 
 

Мали: Пензије од 1. октобра никада веће 
 
Министар финансија Синиша Мали каже за РТС да жели заједно са синдикатима и 
послодавцима, да се у наредних пар година минимална зарада изједначи са минималном 
потрошачком корпом. Напомиње да Србија иде ка златном добу. 
Синиша Мали рекао је гостујући у Дневнику РТС-а да се данас отварају понуде за ПКБ. 
Гостовање Синише Малог у Дневнику РТС-а 
"Видећемо шта ће писати у њима. Наша интенција је да ПКБ нађе партнера који ће обезбедити 
континуитет производње и додатне инвестиције како би се и пољопривредна производња и 
сточарство даље развијали и како би се обезбедила пуна права и заштита запослених. Са те 
стране, очекујем ако понуда буде исправна, још једну успешну приватизацију", каже министар 
Мали.  
Истиче да је стопа раста привреде у првих шест месеци ове године 4,9 одсто. 
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"Раст БДП-а је међу две највеће стопе раста у Европи у овом тренутку. Расте нам и грађевинска 
индустрија и прерађивачка индустрија и пољопривреда. Стопа незапослености данас је 11,9, а 
2013. године је била 25,9", напомиње министар. 
Каже да у области фискалне политике имамо суфицит у буџету већ две године заредом. 
"Уштедели смо више и то је новац који остаје у буџету. Што се инвестиција тиче, имамо 1,4 
милијарде евра инвестиција у првих шест месеци што је за 15,6 одсто више него прошле 
године. Управо због тих резултата ми идемо са никада већим пензијама од 1. октобра, идемо са 
повећањем плата у јавном сектору до краја године", напомиње Мали. 
Додаје да Србија иде ка златном добу. 
"Са овим имамо реалне основе за повећање пензија и основе за повећање плата. Стижемо и 
престижемо и земље у окружењу и приближавамо се том неком нивоу од 500 евра просечне 
плате. Стопа раста од 4,9 одсто је највећа у последњих 10 година", сматра Мали.  
Напомиње да је минимална цена рада подигнута на 155 динара по сату. 
"Први пут смо прешли ту психолишку границу од 27.000 динара. Желимо да повећавамо 
просечну плату и да заједно са синдикатима и послодавцима дођемо до тога да у наредних пар 
година минимална зарада буде изједначена са минималном потрошачком корпом", истиче 
министар финансија.  
Каже да је предстојећа посета председника Србије Кини веома важна. 
"Очекујемо не само добру презентацију Србије и резултата већ очекујемо и потписивање бар 
десетак уговора од милијарду и пет стотина милиона долара, као и нове инвестиције ", 
закључује Мали.  
 

 
 

Минималац 228 евра 
Минимална зарада ће следеће године у Србији бити 27.022 динара или 228 евра, 
најавио је Синиша Мали, министар финансија. Влада Србије одлучила је да 
минимална цена рада буде повећана за 8,6 одсто, односно да цена по сату рада 
буде 155 динара. Са овом одлуком се, међутим, нису сагласили представници 
синдиката. 

 
Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, рекао је да су и 
синдикати и послодавци, као и представници Владе постигли договор да у наредне три године 
минимална цена рада достигне висину минималне потрошачке корпе. Представници 
синдиката су рекли да нису могли да прихвате одлуку од 8,6 одсто, јер је на састанку органа 
синдикалних организација договорено да се тражи повећање од 10 одсто, па без поновног 
одлучивања тих органа нису могли да прихвате нову цену. 
Истичу да нису имали времена да са чланством размотре предлог Владе о повећању за 8,6 
одсто, док су га послодавци прихватили. Најважније је, кажу, да се минималац последње три 
године знатно повећао. 
- Морам да кажем да је минимална зарада порасла 28 одсто за те три године, а да је просечна 
плата порасла свега 10 одсто - навео је Орбовић. 
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Како је за "Вести" изјавио Жељко Веселиновић, председник Удружених синдиката Србије 
Слога, одлука Владе да минималац повећа за 8,6 одсто толико је срамна и понижавајућа, јер је, 
како истиче, то повећање унапред "појела" реална инфлација, а не званична статистика којом 
власт барата. 
- Највећу одговорност сносе актуелна власт и комплетна Влада, а то што се с овом одлуком 
нису, наводно, сагласили представници синдиката не умањује њихову одговорност - каже 
Веселиновић. 
Зоран Ђорђевић, министар за рад, рекао је да је Влада донела одлуку да минимална цена рада 
буде већа за 8,6 одсто, јер је законска обавеза да се до 15. септембра донесе одлука о износу 
минималца. 
- Нећемо доносити ништа нереално. Нека времена, када су одлуке доношене да би се 
додворавало грађанима, сада су ствар прошлости. Излазимо са оним што реално можемо, а у 
овом тренутку ово је оно што држава може да учини - рекао је Ђорђевић. 
Минимална зарада тренутно износи 143 динара по сату, што је 24.882 динара месечно, односно 
око 210 евра. 
Привремена мера 
У Србији око 300.000 радника прима минималац. Из Уније послодаваца кажу да је 
таква плата заправо привремена мера. 
- Уколико то стање исплате минималне цене рада траје дужи период, онда послодавац треба 
или да промени делатност или да размисли о томе да укине фирму - истакао је Милош 
Ненезић, председник Уније послодаваца Србије. 
 
 
 


