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Више од половине запослених сматра да ради у недостојним условима 
Припремио Срђан Димитријевић 

 

Криза, незапосленост, страх од губитка посла и просечне зараде недовољне за основне трошкове 
живота, условили су да готово 60 одсто запослених у Србији сматра да не ради у 
достојанственим условимаа. То су резултати анкете коју је на две и по хиљаде радника урадила 
група социолога из Центра за развој синдикализма и синдиката "Независност". У Унији 
послодаваца кажу да зараде у скорије време не могу бити на нивоу ЕУ, али да се све више ради 
на заштити радника. 
Достојанственим радом сматра се уговорен стабилан и безбедан посао на коме вас не мобингују 
и не шиканирају, у коме је ваша личност поштована, имате заштиту на раду, пристојну зараду од 
које можете да живите, и правну заштиту. 
Синдикати у Србији процењују да приближно петина свих запослених ради на "црно". Скоро 
трећина фирми, укључивши и јавни сектор, запошљава раднике без уговора, не исплаћује им 
редовно зараде, здравствено и социјално осигурање, нити имају заштиту од незаконитог отказа.  
Зарада запослених без уговора је, према истраживањима, за половину мања у односу на 
формално запослене. Нови Закон о раду је, тврде синдикати, поред смањења радних права 
значио и два до три одсто мање зараде, али кривац није само актуелна власт.  
Срећко Михајловић из Центра за развој синдикализма подсећа да су промене које су довеле до 
смањивања радничких права почеле са Законом о раду из 2001. "Тада је проценат у изборном 
телу оних који су данас на власти, био миноран, а нечији други проценти су били небу под 
облаке. Ствар се обрнула, али једно је остало исто, тренд смањивања радничких права је 
настављен", истиче Михајловић. 
Половина запослених сматра да се радна права у овој земљи не поштују или поштују врло мало, 
а две трећине њих сматра да данашња власт заступа интересе капиталиста, а не радника. 
"То говори да смо се свели на најосновније. Нико више не помиње партиципацију у одлучивању, 
па да му то смета, нити мисли, јер велики број људи је убеђен да, од универзитета до медија, да 
је боље за човека да каријерно напредује, да слуша, да је добар са онима горе, него да се тресе по 
синдикату и да нешто протестује", указује Зоран Стоиљковић из УГС "Независност". 
У Унији послодаваца сматрају да у погледу достојанственог рада ситуација иде набоље.  
Бобан Атанацковић из Уније послодаваца каже да је Министарство рада врло активно и да се 
синдикати непрекидно баве том темом. "Унија послодаваца је апсолутно расположена да да све 
од себе да се положај запослених поправи", додаје Атанацковић.  
Додају да хитно треба решавати узроке повећаног броја смртних исхода на раду.  
Према речима Атанацковића, те ствари треба да се сузбију, тако што ће се сузбити рад на црно у 
највећој мери. "Пре свега, имали смо прилике да видимо да су многи који су страдали били 
непријављени, да су радили на црно", наглашава Атанацковић. 
Све чешће радници се ангажују "флексибилно", тако да послодавци смањују трошкове рада, 
повећавају конкурентност на тржишту, али и угрожавају раднике. 
Поред зарада, радницима највише сметају лоши услови рада, неисплаћивање боловања, 
скраћивање боловања и годишњих одмора.  
Иако петина запослених има синдикалну свест и верује да може организовањем радника да 
помогне себи, њихова енергија нестаје у подељености великог броја синдиката. 
 



4 

 

 
 

Похвале и препоруке Светске банке Министарству рада 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Светска банка похвалила је напредак Министарства рада у пружању услуга и 

промени законских регулатива. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић састао се са 
делегацијом Светске банке, која је представила своје резултате Функционалне анализе 
Министарства рада, а која наглашава побољшање квалитета и ефикасности у пружању услуга 
крајњим корисницима у областима социјалне заштите, рада и запошљавања. 
Како је данас саопштено, делегација Светске банке анализирала је како функционишу давања 
која се обезбеђују из буџета ресорног министарства за различите категорије грађана.  
Они су похвалили рад Националне службе за запошљавање и програме преквалификација и 
доквалификација грађана, али и рад ПИО фонда, ЦРОСО-а и Пореске управе на унапређењу 
протока информација о социјалном осигурању, укључујући и административне измене Закона о 
ПиО, који је усвојен пре две недеље. 
Представници Светске банке дали су препоруке за још боље функционисање система и осврнули 
се на нови Закон о финансијској подршци породици с децом. 
Делегација Светске банке подржала је и похвалила неке од измена и допуна Закона о 
финансијској подршци породици са децом, нагласивши да је њихова препорука била да те 
измене управо иду у том правцу.  
Такође су дали препоруке за боље функционисање система, укључујући и наставак проширења 
програма усмерених ка сиромашнима - новчане социјалне помоћи и дечијег додатака. 
Они су оценили да ресор на чијем је челу министар Зоран Ђорђевић ради квалитативно не само 
квантитативно и дали препоруке за још бол?е функционисање система. 
Делегација Светске банке је истакла своју жељу за унапређењем досадашње сарадње како би 
заједнички успели у стварању боље и савременије Србије. 
Министар Ђорђевић истакао је да Влада Србије жели да све што ради за своје грађане буде 
транспарентно и праведно, а уједно и да спречи сваки вид злоупотребе социјалних давања.  
Ђорђевић је овом приликом представио и будуће планове рада ресорног министарства. 
„Желимо да мајке у Србији знају да све што радимо, поготово када су питању измене и допуне 
Закона о финансијској подршци породици са децом, радимо у корист мајки, али у складу са 
могућностима државе. Оно што је битно да грађани знају, јесте да је родитељски додатак 
подстицај који даје држава, како би побољшала демографску слику Србије и помогла свим 
породицама, а дечији додатак представља стечено право“, рекао је Ђорђевић. 
Израда социјалних карата, која ће бити основ за бољу контролу, према речима министра, 
спречиће сваки вид злоупотребе социјалих давања, јер ће се давања вршити по аутоматизму и 
без непотребне администрације. 
„Увођење социјалних карата, донеће корист за будућност, за нашу земљу и за наше грађане. 
Биће израђене по узору на Данску, чији се модел показао као најбољи у свету“, истакао је 
Ђорђевић. 
Министар је напоменуо и даје предлог да измена и допуна Закона о социјалној заштити, буде 
урађена на основу примера САД-а, којим би се увело постепено укидање социјалне помоћи 
приликом запошљавања, а не ођедном. Како каже, тиме би се стимулисали грађани да раде. 
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Ђорђевић се осврнуо на уведене преквалификације и доквалификације запослених и 
незапослених грађана, како би напредовали у својој каријери, објаснивши да је то начин да 
добију прилику да раде оно што воле и тако остваре и боље зараде, са циљем спречавања 
одласка младих из земље. 
Када је у питању брига о корисницима услуга социјалне заштите, Ђорђевић је навео да ће се у 
наредном периоду вршити и реконструкција Центара за социјални рад, која подразумева да се 
центри поделе у категорије, како би се боље утврдило шта је потребно сваком од њих за бољи и 
ефикаснији рад.  
Нагласио је и да ће се на основу броја корисника социјалних установа, одређивати и број 
запослених стручних лица, као и смештајних капацитета,. наведено је у саопштењу 
Министарства. 
 
 

Трећина незапослених у Војводини има између 50 и 65 година 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
НОВИ САД: По подацима из Статистичког билтена Националне службе за запошљавање, на 

крају прошлог месеца у Војводини је било 116.253 незапослена лица, што је петина од укупног 

броја лица без радног места у Србији, који је почетком октобра било 553.962. 

Током прошлог месеца у Војводини је запослено 1.939 људи, што је 329 више него у августу. 
Највише радника прошлог месеца запослено је у Јужнобачкој области – 873, затим у Сремској – 
377, па у Севернобачкој – 283, Јужнобанатској – 130, Средњобанатској – 123, Западнобачкој – 
121, а најмање у Севернобанатској – свега 32. 
Највише незапослених у Војводини на крају септембра забележено је у Јужбоначкој области – 
35.925, затим Јужнобанатској – 23.805, Сремској – 15.949, Западнобачкој – 13.552, 
Средњобанатској – 10.718, Севернобачкој – 8.634 и Севернобанатској – 7.670. 
Од укупног броја незапослених у Војводини, највише је оних старих између 55 и 59 година – 
15.297, затим оних који имају између 50 и 54 године – 14.944. На евиденцији незапослених у 
Војводини је и 9.453 лица која имају између 60 и 65 година живота. Дакле, на крају прошлог 
месеца на евиденцији незапослених у Војводини између 50 и 65 година било је 39.694 људи, што 
је трећина укупног броја лица која траже посао. Они спадају у групу теже запошљивих и велико 
је питање да ли ће наредних месеци посла за њих бити или ће, попут млађих, морати да иду на 
преквалификацију или обуку да би обезбедили било какво радно место. 
Готово половина незапослених нестручна     

Од укупно 116.253 незапослена лица у Војводини на крају прошлог месеца, чак 47.449 је 
нестручно, док је стручних 68.804. У две војовђанске области број нестручних који траже посао 
већи је од оних са стручношћу: у Севернобачкој области има 4.376 нестручних и 4.258 стручних, 
а у Севернобанатској 4.308 без стручности и 3.362 стручне. 
Најбољи однос стручних и нестручних незапослених има Јужнобачка област: 24.305 има 
стручност, а11.620 нема. У Јужнобанатској области је 10.340 нестручних и 13.465 стручних, у 
Западнобачкој 4.912 нестручних и 8.640 стручних, док је у Сремској области 9.076 стручних и 
6.873 нестручних.       
На посао чека и 13.414 лица између 45 и 49 година, затим 13.701 које има између 40 и 44 године, 
13.153 старости између 35 и 39 година, 12.532 која имају између 30 и 34 године, као и 11.641 
између 25 и 29 година. На евиденцији незапослених у Војводини крајем септембра нашло се и 
8.396 младих између 20 и 24 године, као и 3.722 оних који имају од 15 до 19. 
Крајем септембра у Војводини је било највише оних који на посао чекају до три месеца – 19.350, 
затим незапослених који га траже од пет до осам година – 14.527. На посао од три до пет година 
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чека 13.656 незапослених, од две до три године њих 10.686. Дуже од десет година посао траже 
13.174 незапослена, док 6.211 њих на њега чека од осам до десет година. Мање од годину посао 
тражи 5.790 лица, од шест до девет месеци 7.835, а од три до шест месеци 9.646. 
 

 
 

 
 

ММФ смањио прогнозу о светском привредном расту 
Извор:Бета 
 
Трговински рат између САД и Кине бацио је сенку на светски привредни раст, оценио је 
Међународни монетарни фонд (ММФ) који је смањио изгледе раста економије за 2018. и 2019. 
ММФ, који је такође указао на ризике око кризе с валутама у неким земљама у развоју, очекује 
раст глобалног бруто домаћег производа (БДП) на 3,7 одсто за 2018. и 2019. односно раст сличан 
2017. године, што је за 0,2 одсто мање од ранијих прогноза.   
Организација је додала да је светски привредни раст и даље јак наводећи да су неки повећани 
ризици "делимично остварени".   
ММФ је прошлог пролећа поменуо те ризике, међу којима су царинске дажбине америчке 
администрације Кини.  
Свески БДП би могао да буде смањен за 0,8 одсто до 2020. године, док је та процена у јулу биа 
0,5 одсто. 
На индонежанском острву Балију почело је годишње заседање ММФ-а и Светске банке, које ће 
трајати до 14. октобра.   
 
 

Ђилас: ММФ подржава економску политику која уништава Србију 
Извор:Бета 
 
Економска политика Владе Србије коју више од пет година подржава Међународни монетарни 
фонд (ММФ) потпуно уништава Србију, оценио је један од оснивача Савеза за Србију Драган 
Ђилас у писму које је доставио шефу мисије ММФ-а за Србију Џејмсу Руфу. 
Ђилас је навео да једино што је у том периоду урађено јесте смањивање буџетског дефицита, али 
на рачун грађана, а не државе.   
"Никада нисте реч проговорили о томе да је раст бруто домећег производа у Србији (БДП) у 
Србији претходних шест година најмањи у региону и Европи. Никада нисте реч рекли на тему 
повећања јавног дуга Србије са 15 на 25 милијарди евра. Никада нисте јавно саопштили да је 
смањење стопе незапослености последица промена начина рачунања, као и чињенице да 
годишње преко 60.000 људи напусти Србију, нити сте поставили питање како је могуће да у 
Србији запосленост расте три пута брже од БДП-а", поручио је Ђилас шефу мисије ММФ-а.   
Додао је да грађанима Србије ММФ треба да каже да је овогодишњи раст БДП-а последица 
успешне пољопривредне године, али и раста производње струје "у односу на катастрофалну 
2017".   
Ђилас је подсетио Руфа да је прошле године објашњавао да су временски услови и хладноћа 
разлог смањене производње струје у Термоелектрани "Никола Тесла" у Обреновцу.   
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"Остали сте неми и на чињенице да није спроведена реформа јавних предузећа, да изградња 
инфраструктуре касни годинама, да се нетранспарентним субвенцијама доводе инвеститори 
који исплаћују минималне зараде... Ћутите и на јасно видљиво партијско запошљавање у 
државном сектору, као и на то да страначки лидери и чланови фамилије контролишу све 
привредне токове", навео је Ђилас у писму Руфу.   
Он је истакао да га је на тако обаћање подстакло то што је шеф мисије ММФ-а похвалио власт у 
Србији због приватизације РТБ Бор и ПКБ-а.   
"Да ли знате да је компанија која је купила РТБ Бор такодје државна, само кинеска, а не српска? 
Ако је по Вама проблем државно власништво у компанијама, зашто Вам је као власник 
прихватљива кинеска држава, а српска није? Што се ПКБ-а тиче зашто мислите да је арапски 
менаџмент квалификованији за ратарску производњу од српског?", запитао је Руфа бивши 
градоначелник Београда и оценио да су приватизације РТБ-а и ПКБ-а урадјене на штету грађана 
Србије.   
Ђилас је истакао да је, у условима глобалне трке за резервама бакра, "РТБ Бор дат компанији Зи 
Дјин без долара плаћања држави Србији као власнику, односно да је једина обавеза кинеске 
компаније докапитализација у вредности од 350 милиона долара у периоду од три године".   
"За тај износ, који де фацто плаћа сам себи, Зи Ђин постаје власник 63 одсто РТБ Бор. По томе 
испада да цео РТБ Бор данас вреди укупно 205 милиона, а само за топионицу је држава у 
последњих пет година издвојила више од 300 милиона евра", указао је Ђилас.   
Он је подсетио да је 2012. године ПКБ је имао пословни приход од 60,8 милиона евра и 
пословну добит од седам милиона евра, а да је 2017. године приход томпаније био 34 милиона 
евра и губитак 12 милиона.   
"ПКБ је систематски уништен да би данас хектар земљишта ПКБ-а био продат арапској 
компанији за 4.200 евра, иако је цена реално бар пет пута већа, уз образложење да ће арапски 
менаџмент боље водити компанију од српског", навео је Ђилас у писму Руфу.   
Додао да очекује одговор на питање да ли представници ММФ-а знају да су "ћутањем о реалној 
економској ситуацији с једне и похвалама пљачкашких приватизација са друге стране, постали 
саучесници СНС-а и Александра Вучића у економском уништавању државе Србије". 
 
 

Инспектори открили 12 градилишта с радницима "на црно" 
Извор:Бета 
 
Инспектори за рад су ванредним контролама у Београду у септембру открили 12 градилишта на 
којима су затечени радници који су обављали посао без уговора о раду, "на црно", саопштило је 
Министарство Србије за рад, борачка и социјална питања. 
По доласку инспектора, затечени радници би одлазили, не пристајући на легитимисање и не 
одговарајући на питања инспектора о свог раду. 
По информацијама Инспекората за рад, градилишта где су затечени радници без уговора о 
раду, немају грађевинске дозволе, о чему су обавештене власти у Београду и надлежна 
грађевинска инспекција. 
Инспекција рада је позвала грађане да неправилности на раду бесплатног пријаве на телефон 
0800/300-307, у оквиру пројекта "Реци НЕ раду на црно". 
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ОПАКИ ПЛАН ЗА НОВУ ПЉАЧКУ "ГОШЕ" Откривамо ко ће СТРПАТИ 
НОВАЦ У СВОЈЕ ЏЕПОВЕ 
Аутор:Жељка Јевтић  

 
У току је још једна у низу пљачки "Гоше", која прети да буде и последња, а катанац стављен на 
капију предузећа. Како "Блиц" сазнаје, из фабрике се изузима вредна имовина, како за "Гошу" 
не би било купца, а имовина распарчана у корист приватних лица. 
Тренутно се одвијају два паралелна процеса. 
Први - унутар Фабрике шинских возила ("Гоша ФШВ") сумњива процена имовине и најава да би 
предузеће могло бити стављено на продају већ у новембру, у овом случају окрњено. 
Други - полиција по налогу Тужилаштва чешља документацију у оквиру истраге о ранијим 
малверзацијама које су трајале низ година, довеле до самоубиства и самоповређивања радника, 
и чињенице да је фабрика и поред послова губиташ са зарадом - "нула". 
Радници "Гоше" годинама нису примали плату, иако су уредно долазили и радили, а фабрика 
имала уговорене послове. Радник Д. М. (57) извршио је самоубиство на радном месту у марту 
прошле године. Није добио најмање 20 плата. Три месеца касније, још један радник покушао је 
самоубиство у фабричком кругу због немаштине 
Према сазнањима "Блица" полицијски инспектори прошле недеље били су у фабрици и 
тражили додатну документацију. Међутим, ова истрага траје већ дуже време и како ствари стоје 
неће се завршити до најављене продаје "Гоше ФШВ". То практично значи да, неће ни помоћи да 
се оптужницом докаже досадашњи криминал, расветле проневере, како би се спречило да 
тренутни учесници у процени имовине "Гоше" користе неразјашњену ситуацију на штету 
радника и државе. 
Шта се заправо догађа у "Гоши ФШВ" и шта држава мора да спречи? 
Стечајни управник Аца Митић покушава да изузме највредније делове имовине фабрике 
Стечајни управник Аца Митић, који је на тој позицији од прошле године, настоји да мимо воље 
Одбора поверилаца распарча имовину и засебно прода атрактивне непокретности у Београду, а 
из фабрике изузме и значајну, вредну производну линију "Y25". Међу приватном, књижном и 
ванкњижном имовином "Гоше ФШВ" је, између осталог, пословни простор на Хајдук Вељковом 
венцу броју два, део пословно-стамбене зграде у Динарској 14, али и део пословно-стамбене 
зграде у Малешкој 28а. 
Како "Блиц" сазнаје, изузимање некретнина покушава да се одради под изговором да је 
некадашњи купац и власник „Гоше“, словачки ЖОС Трнава, на њих ставио хипотеку, а потом све 
пренео на кипарску фирму "Лиснарт" (28. марта 2017. године). 
Међутим, овакав навод за изузимање имовине је чињенично нетачан и законски неодржив. 
Махинација би могла да прође да - ЖОС Трнава не дугује држави Србији новац, тако да држава 
може да наплати своје, а приде што је и доказано - ЖОС Трнава и "Линарт" су повезана лица, 
односно иста екипа. Изговор са хипотеком најједноставније речено - не стоји. 
Стечајни управник Митић за раздвајање имовине користи још један изговор који није одржив - 
да је у питању ванкњижна имовина "Гоше ФШВ", дакле "Гошина" имовина само која није 
легализована. 
Из продаје стечајни управник покушава да изузме и вредну производну линију "Y25". Управо 
кроз ово постројење види се и део крађе и уништавања фабрике из Смедеревске Паланке од које 
је град живео. Ова линија била је купцу ЖОС Трнави обавезна инвестиција. Међутим, ова 
компанија увезла је постројење под изговором да су га привремено ставили у "Гошу" - чиме су 

http://www.blic.rs/autori/zeljka-jevtic
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избегли плаћање царине. С друге стране, када се нешто привремено увезе, нема располагања, 
што, међутим, овде није био случај. Линија је коришћена, а томе у прилог говори чињеница да је 
од "Гошиних" пара плаћан њен закуп. Према непотврђеним подацима око 50.000 евра месечно. 
То значи да је на овакав начин ЖОС Трнава практично повратила новац који је уложила у своју 
иначе, обавезну инвестицију! 
Постројење у време када је купљено пријављено је да кошта око милион и по евра, данас вреди 
око милион. ЖОС потом својој фирми "Зволен" у Словенији, дакле опет повезана лица, продаје 
постројење док је још под лизингом, а да нису платили царину у Србији. Стечајни управник 
покушава да ову линију изузме из "Гоше" и врати српској царини, а царина по тој логици 
практично ЖОС Трнави. Осим што је недопустиво да се враћа било шта ономе који дугује 
држави и радницима, ово постројење припада "Гоши ФШВ", која га је практично већ отплатила. 
"Блиц" јавно пита стечајног управника "Гоше ФШВ" Ацу Митића: 
1. Да ли сте као стечајни управник пописали сва постројења и опрему коју „Гоша ФШВ“ води у 
својим књигама? Шта недостаје? 
2. Да ли сте преузели пројекте, елаборате и сертификате у власништву „Гоше“ јер се сумња да је 
руководство нелегално присвојило документа. 
3. Да ли сте покренули тужбе против свих дужника фабрике? 
4. Да ли сте утврдили или реаговали на штетно пословање између „Гоше ФШВ“ и неке друге 
фирме? На то имате право као стечајни управник. 
5. Која је фирма добила у закуп фабрику за, буквално, ситне паре, а да још није ни платила ни 
тај закуп, због чега негодује, пре свих, државни Фонд за развој? 
6. Колика је ваша плата као стечајног управника „Гоше“? 
7. Да ли ви као стечајни управник уопште имате интерес да нађете стратешког партнера односно 
купца? 
"Блиц" ће у наставцима објавити све нерегуларности везане за Фабрику шинских возила "Гоша" 
у настојању да се спречи потпуно уништавање предузећа, злоупотреба његових ресурса, да 
породице радника остану без будућих примања, али и исплате досадашњих зарада. 
СУТРА: које фирме и њихови директори су директно последњих година учествовали и на који 
начин у извлачењу и прању новца из "Гоше ФШВ". 

 
 

ММФ ПОДИГАО ПРОГНОЗУ раста Србије НА ЧЕТИРИ ОДСТО за 2018. 
Годину 
Извор:Танјуг 

 
Међународни монетарни фонд (ММФ) званично је повећао прогнозу привредног раста Србије 
за 2018. годину са ранијих 3,5 одсто на 4,0 процента у најновијем, јесењем извештају 
"Перспективе светске економије". 
ММФ је задржао пројекцију раста српског БДП-а за наредну годину на 3,5 одсто, док за 2023. 
годину прогнозира убрзање на 4,0 процента, према публикацији објављеној на сајту Фонда 
поводом годишње конференције ММФ-а и Светске банке у месту Нуса Дуа у Индонезији, која је 
почела данас и трајаће до 14. октобра. 
Званична прогноза ММФ-а о овогодишњем привредном расту Србије незнатно је нижа од 
пројекције коју је 4. октобра у Београду изнео шеф мисије Фонда за Србију Џејмс Роуф, који је 
на конференцији за новинаре рекао да се очекује раст БДП-а Србије од 4,2 одсто. 
У новом извештају Фонда, такође се процењује да ће инфлација у Србији у овој години износити 
2,1 посто, а догодине 2,3 процента. 
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Поред тога, предвиђа се да ће дефицит биланса текућих плаћања Србије у овој години бити на 
прошлогодишњем нивоу и да ће износити 5,7 посто, да ће у 2019. години бити смањен на 5,6 
процената уз тенденцију даљег пада на 4,1 одсто 2023. године. 
Према пројекцији ММФ-а, стопа незапослености у Србији износиће 13,8 одсто у овој години, а за 
идућу годину се предвиђа њен благи пад на 13,5 одсто. 
 
 

Турска фирма стиже у Ариље, посао за 400 радника 
Извор:Екапија.цом 
 
Председник општине Ариље Милош Недељковић најавио је да турска фирма Ертекс изградити 
свој погон у овом граду, у коме ће посао наћи око 400 радника. 
- Сутра у Ариље долази представник турске компаније Ертекс са којом је потписан меморандум 
о сарадњи у јуну ове године. Компанија се бави производњом еко коже и планирано је да у овој 
фабрици запосли око 400 радника - рекао је за Глас западне Србије председник општине 
Ариље. 
Опрема је већ стигла 
Недељковић је истакао да је општина обезбедила локацију и да је потребно да се то земљиште са 
пољопривредног преведе у грађевинско, преноси еКапија. 
- Обратили смо се министарству, и ових дана очекујемо завршетак тог процеса. Ако све буде 
ишло по плану, градња производних погона би требало да крене почетком следеће године. 
Опрема је стигла, тренутно се налази у Београду. Сада се тражи магацин у Ариљу где би била 
смештена док не почне градња - прецизирао је први човек општине Ариље. 
Турски инвеститори очекују да ће се чак 80 одсто целокупне производње извозити на европско 
и руско тржиште, а да месечни извоз буде већи од два милиона евра. 
Посебна пажња за екологију 
Приликом потписивања меморандума најављено је да ће фабрику опремити најсавременијом 
технологијом и да ће се посебно водити рачуна о екологији. 
Осим постојећих, купљени су и додатни филтери за пречишћавање отпадних вода који су чак и 
изнад стандарда Европске уније, преноси еКапија. Фабрика ће се простирати на 3.000 метара 
квадратних, на око два хектара земљишта. 
 

 

 
 
У септембру откривено 12 дивљих градилишта 
Пише: ФоНет 

 
Инспекторат за рад у оквиру Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
током ванредних инспекцијских надзора у Београду током септембра, открио је 12 градилишта 
на којима су затечени радници који су радили „на црно“. 
Према саопштењу Министарства, регистрована су градилишта на општини Миријево у улици 
Витезова Карађорђеве звезде преко пута АЦ Лазић и иза броја 70, Миријевски Булевар – угао са 
улицом Витезова Карађорђеве звезде и Ул. Миријевски булевар бб. 
На списку су наведена и градилишта на углу улице Мите Ружића и улице Каменогорске,потом у 
општинини Крњача у улици Зрењанински пут бр. 62 и ул. Јовице Васиљевића 38 . 

https://www.ekapija.com/news/2274256/predstavnici-turskog-erteksa-stizu-u-arilje-izgradnja-pogona-eko-koze-pocetkom-2019
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Радници „на црно“ су регистровани и на углу улице Албанске споменице и улице Приморска 
(Палилула), на локацији Вишњичка Бања, у близини улице Павла Угринова, где има више 
грађевинских објеката у изградњи и улици Хумска бр. 6 (Савски Венац). 
А у Великом Мокром Лугу се наводе градилишта у улици Цветанова ћуприја код бр. 24 и улици 
Цветанова ћуприја код бр. 32 м – лево. 
Затечени радници напуштали су своја радна места без пристанка на легитимисање и 
одговарање на сва остала питања инспекције у вези са њиховим радним ангажовањем. 
Према информацијама Инспектората, градилишта немају грађевинске дозволе, о чему су 
писаним путем информисани Град Београд и надлежна грађевинска инспекција. 
 
 

Радници „Застава камиони“ најавили протест у Београду 
Пише: ФоНет 

 
Бивши радници фабрике „Застава камиони“ који данима протестују испред Скупштине града 
Крагујевца, најавили су данас да ће, највероватније већ следеће седмице, своје незадовољство 
због неисплаћених зарада исказати у Београду испред Министарства привреде. 
Члан Организационог одбора незадовољних радника Милојко Поповић рекао је ФоНету да им 
држава за неисплаћене зараде дугује од 150.000 до милион динара и да због тога намеравају да 
протест наставе „на правој адреси“ у Београду. 
Следећег понедељка направићемо списак радника који ће ићи на протест у Београду, а тада 
ћемо највероватније и одлучити када ћемо ићи. За сада имамо обезбеђена два аутобуса, а ако 
интересовање буде веће ангажоваћемо још возила, рекао је Поповић. 
На данашњем протесту они су захтевали разговар са градоначелником Крагујевца Радомиром 
Николићем од кога очекују да им организује састанак са надлежнима у Влади Србије на којем 
би се разговарало о решавању проблема неисплаћених зарада и осталих потраживања. 
Незадовољни радници су 2013. године, уз социјални програм напустили радна места, али већ 
пет година скоро нико од њих није наплатио стара потраживања за неисплаћене зараде за која 
имају и правноснажне судске пресуде. 
Према Поповићевим речима, око 300 бивших радника фабрике „Застава камиони“ потражује 
око 80 милиона динара. 
Представници оштећених радника су се у више наврата обраћали надлежним министарствима 
са захтевом да Влада Србије испуни све финансијске обавезе предвиђене Протоколом из 2008. 
године потписаним између Владе, Групе Застава возила и Синдикатом, уочи доласка „Фиата“. 
 
 

Лидл отвара радње, на удару Меркатор група и Делез 
Пише: Љиљана Буквић 

 
Осам година након што је регистровао своје пословање у Србији са оснивачким улогом од 
20.000 евра, немачки малопродајни ланац Лидл ће у четвртак отворити врата својих 16 
продавница купцима у 12 градова наше земље. 
Оно што ће, како су најавили у овој компанији, понудити грађанима је „понуда јединствених 
брендова који до сада нису били доступни у Србији“, чему се потрошачи у нашој земљи највише 
и радују. Уз унапред познату филозофију највећег немачког учесника на тржишту малопродаје 
за очекивати је да ће, као и свуда где се појави, откинути добар део колача од актуелних играча 
на домаћем тржишту. Пре свих, Делеза и Меркатора, али и малих трговаца који буду имали ту 
несрећу да се налазе у близини неке од Лидлових продавница.  



12 

 

Према последњој анализи тржишта малопродаје у Србији, коју је урадила Комисија за заштиту 
конкуренције, водећи продавци на мало, гледајући приходе у 2016, били су белгијски Делез са 
21 одсто учешћа и Меркатор, у чијем су саставу ланци ИДЕА и Рода, са неких 16 одсто. Гледајући 
и по регионима ова два малопродајна ланца доминирају, а десет највећих у Србији заузима 55 
одсто у укупном промету, док сви остали учесници појединачно имају мање од један одсто 
тржишта.  
Нема сумње да ће се Лидл врло брзо позиционирати веома високо. Према процени КЗК од пре 
неколико месеци, Лидл би могао да приграби од пет до седам одсто тржишта, док економиста 
Драгован Милићевић, бивши државни секретар Министарства трговине, верује да би већ 
наредне године Лидл могао да заузме од 10 до 15 одсто српског тржишта малопродаје.  
– Мислим да ће Лидл врло брзо претећи Меркатор групу, нарочито ако знамо какви све 
проблеми постоје, али ће и Делез изгубити део купаца – напомиње Милићевић за Данас.  
Доласком новог играча можда на највећем удару биће значајан део малих трговаца.  
– Када год дође неки нови ланац дешава се да се у кругу од неколико километара затварају мале 
радње. Лидл нуди асортиман мало другачији од осталих и зато мислим да ће успети да заузму 10 
до 15 одсто тржишта. Тако су почели и у Хрватској – истиче Милићевић.  
Пре три године, на пример, Лидл је био трећи играч на тржишту Хрватске, међутим 
доминантна позиција лидера Конзума све је угроженија. На то је пре неколико дана на свом 
блогу упозорио и бивши први човек највећег хрватског малопродајног ланца Ивица Тодорић. 
Конзум је тако други квартал ове године пао на испод 20 одсто удела у тржишту, док је Лидл на 
другом месту напредовао до 11,7 одсто.  
Милићевић каже да је годинама пратио рад Лидла у седам или осам земаља и да се овај немачки 
малопродајни ланац готово увек руководио тим да цене усклади са потрошачком снагом купаца.  
– Тако ће верујем бити и овде. Прилагодиће цене платежној моћи грађана Србије. Притом, 
њихове марже нису мале, у Хрватској Лидл има марже од 30 одсто, док трговине у Србији имају 
марже у просеку између 17 и 23 или 24 одсто. Лидл зато има јако ниску набавну цену робе. И 
никако не смемо заборавити да две трећине робе у њиховим радњама није домаћег порекла – 
напомиње Милићевић.  
Највећи губитници доласком Лидла ће, уз наравно оне који буду затворили своје „радње у 
крају“, бити, сматра он, домаћи добављачи.  
– Не очекујем велику корист од Лидла, нити неку револуцију, али би домаћи добављачи могли 
да имају штету. Велики играчи ће сада покушати да се прилагоде Лидлу и ту би домаћи 
добављачи могли да страдају – истиче Милићевић.  
Према подацима из 2016, трећи учесник по величини на тржишту Србије био је ДИС са 3,56 
одсто учешћа, потом Аман и Универеxпорт са 3,48, односно 3,20 одсто. У првих десет су и Гомеx 
са више од два одсто и Метро, Qуаттро, ПерСу и Веро, који сви имају мање од два одсто учешћа. 
И док из године у годину Делез и Меркатор губе део купаца, Аман је на пример у узлазној 
путањи, нарочито на територији Београда, где је одмах иза Делеза и Меркатора и по приходу, 
али и по продајној површини, захваљујући томе што су наставили ширење куповином објеката 
Вишњице, Роде, али и куповином Интереxа.  
Комисија за заштиту конкуренције је у анализи која је обухватила период од 2014. до 2016. 
утврдила да је без обзира о ком се региону Србије ради неприкосновен двојац Делез-Меркатор, 
док се од трећег до десетог места смењују мањи продајни ланци. У Београду су то Соулфоод и 
Арома, у Војводини ПерСу и Гомеx држе четврту и пету позицију после Делеза, Меркатора и 
ДИС-а, док после исте тројке у источној и јужној Србији највећи приход бележе лесковачка 
Приманова и врањски Леон. У региону западне Србије у првих пет по приходу су Еуропром и 
Фортуна маркети.  
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Нових 16 продавница Лидла у Србији вероватно неће покварити просек у структури 
малопродајних објеката у којој са 80 одсто доминирају мале радње, међутим, нема сумње да ће 
утицати на промену распореда међу топ играчима по оствареном приходу. 
У старту 1.500 запослених  
Лидл за почетак отвара радње у Београду, Бору, Зрењанину, Крагујевцу, Лесковцу, Нишу, Новом 
Саду, Смедереву, Сомбору, Суботици, Ужицу и Шапцу. Отварање продавница у другим 
градовима, најавили су, очекује се од новембра. У тренутку отварања у Лидлу ће радити више од 
1.500 запослених, што ће додатно поправити статистику из 2016. У периоду од 2014. до 2016, 
према анализи КЗК, број малопродајних објеката је порастао за 19 одсто, број запослених за 
неких 7.000, а грађани су у малим трговинама пре две године трошили у просеку 59.000 динара 
за годину дана.  
 

 

 
 

СВЕТСКА ТЕХНОЛОГИЈА У ЛУЧАНИМА: У новом погону све је на 

дугме  
Аутор:В. ИЛИЋ  

 

Лучанска војна фабрика "Милан Благојевић" примењује светску технологију 
У ХЕМИЈСКОЈ индустрији "Милан Благојевић" у Лучанима је почела пробна производња у 
новој фабрици за континуирану нитрацију целулозе, која обезбеђује једињења за баруте и 
ракетна горива. Реч је о најсавременијој светској технологији из ове области, све опасне 
операције изводе се без присуства људи, преко командне табле одакле се дозирају сировине и 
нитрација, даљинским управљањем. Радове је изводила немачка фирма "Јозеф Мајснер" - од 
надзора, монтаже и уградње опреме, до функционалне пробе и пуштања у рад. 
Предузеће је из сопствених средстава издвојило близу 1,6 милиона евра за овај нови погон, док 
је у градњу и технологију Влада Србије уложила око 4,4 милиона евра. 
- На тако савршеној и вредној опреми радиће само петорица запослених - казао је пуковник 
Војске Србије Радош Миловановић (74), генерални директор "МБ Наменске", напомињући да ће 
ове године фабрика уложити осам милиона евра у нове програме. 
У наредном раздобљу, објашњава Миловановић, планирано је освајање две нове технологије, 
тробазних барута и модуларних пуњења за чувену хаубицу 155 мм, коју производи "Југоимпорт" 
у Смедеревској Паланци. 
- За то наоружање потребна је посебна муниција, па идемо на нову технологију, уз подршку 
Владе Србије. Те две инвестиције вредне су око 16 милиона евра, а највећим делом новац ће 
обезбедити фабрика - додаје пуковник Миловановић. 
БИЋЕ ПЛАТЕ И 100.000 - ВОДИО сам ову фабрику кад је била у губитку, нисам имао 

људима да поделим плате, а сад су све обавезе плаћене и на рачуну имамо 16 милиона евра 

готовине. Претходног месеца просек зарада био је 73.000, а наш циљ је 100.000 динара. 

Ово војно предузеће константно бележи пораст производње и пласмана робе на инострано 
тржиште. Око 40 процената програма, у који спадају производи од нитроцелулозе, све врсте 
барута и ракетних горива, завршава на домаћем тржишту. Остатак иде у извоз, и то у све земље 
некадашње Југославије, али и у Бугарску, Румунију, Италију, Шпанију, Аустрију, Француску, 
Америку, Малезију... 
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- Успели смо у јакој конкуренцији компанија из Европе да капацитете упослимо, биће посла и 
следеће године, а колектив од 1.320 запослених лане је остварио добит од 13 милиона евра, са 
просечним примањима од 63.000 динара - истиче пуковник Миловановић. - За првих седам 
месеци ове године имамо седам милиона евра добити. При томе, од почетка прошле године до 
данас, државној каси дали смо 2,5 милијарди динара на име пореза на добит.  
ДОНАЦИЈА 
ОПШТА болница Чачак добиће ускоро најсавременију опрему за лапароскопске операције у 
области оториноларингологије коју је донирала фабрика "Милан Благојевић-Наменска". 
Вредност донације је 4,5 милиона динара. 
 

 

НБС: Референтна каматна стопа остаје 3,0 одсто, привредни раст 4 

одсто  
Извор:Танјуг 

 

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну 
стопу задржи на нивоу од 3,0 одсто 
Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну 
стопу задржи на нивоу од 3,0 одсто. 
Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду очекивано кретање инфлације и њених 
фактора у наредном периоду, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике, 
наводи се у саопштењу НБС. 
Након овогодишњег минимума у априлу, инфлација се, очекивано, вратила у границе циља и у 
августу је износила 2,6 процената. Извршни одбор очекује да ће се међугодишња инфлација и у 
наредне две године кретати у границама циља. 
У средњем року кретање инфлације биће пре свега опредељено постепеним растом агрегатне 
тражње. Одржавање постигнуте ценовне стабилности у наредном периоду оцекују и 
финансијски сектор и привреда, о чему сведоче њихова инфлациона очекивања усидрена око 
циља од 3,0 процента и за годину, и за две године унапред. 
Економија Србије снажно расте од почетка године, по највишој стопи у последњих десет година, 
чему доприноси и претходно ублажавање монетарне политике НБС. 
Према оцени Извршног одбора, привредни раст у овој години износиће преко 4,0 процента, уз 
висок допринос инвестиција, које ће и у наредном периоду омогућити наставак динамичног 
раста извоза прерађивачке индустрије. 
Раст инвестиција подржан је и повољним условима финансирања и растом кредитне 
активности. Такође, нето прилив страних директних инвестиција, који више него у пуној мери 
покрива дефицит текућег рачуна платног биланса, доприноси смањењу спољне неравнотеже у 
средњем року преко утицаја на раст извоза. 
Извршни одбор сматра да је опрезност у вођењу монетарне политике и даље потребна, пре свега 
имајући у виду дешавања у међународном окружењу. Кретање светске цене нафте и даље је 
волатилно, иако се, према фјучерсима, очекује стабилизација до краја 2018. Због више цене 
нафте на светском тржишту, ове године је нешто виша и инфлација у међународном окружењу. 
Такође, до краја године очекује се и наставак заоштравања монетарне политике Система 
федералних резерви САД и завршетак програма квантитативног попуштања Европске 
централне банке, што би могло да се одрази на токове капитала према земљама у успону. 
Поред тога, раст протекционизма у међународној трговини утицао је на мању спремност 
инвеститора за улагања и повећану неизвесност на међународном финансијском тржишту. 
Ипак, Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из 
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међународног окружења повећана захваљујући повољнијим макроекономским показатељима и 
изгледима за наредни период. 
Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи 
биће одржана 8. новембра. 
 

 

Нови Пазар: За месец дана откривено 90 радника на црно  
Извор:Бета 

 

Инспекција рада у Новом Пазару открила је током септембра 29 послодаваца код којих је 
затечено 90 особа које су радиле "на црно", односно без одговарајућег уговора о раду 
Инспекција рада у Новом Пазару открила је током септембра 29 послодаваца код којих је 
затечено 90 особа које су радиле "на црно", односно без одговарајућег уговора о раду, објавио је 
данас радио Сто плус. Према подацима Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, више од половине радника без уговора о раду откривено је у грађевинским 
компанијама (55), од којих су 34 инспектори затекли током две контроле на градилиштима 
турске фирме "ГВН Интернатионал Цонструцтион". 
Непријављени радници откривени си и у компанији за производњу конфекције "Перлла" (10), 
грађевинској фирми из Турске "Бедрихан Инсаат" (осам), као и на градилишту код Адмира 
Араповића (шест). 
Остали радници "на црно", углавном по један или пар њих, затечени су у трговинским и 
угоститељским радњама, мењачницама, пекарама, фризерским салонима, такси превозницима 
и фирмама за уградњу елелектро инсталација. 
Против власника предузећа инспектори су подносили прекршајне пријаве, уз обавезу да са 
радницима закључе уговоре о раду. 
 

 

Две повишице пензионерима од новембра  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

 

За колико ће до краја године бити промењена примања најстаријих грађана. Чекови са 
износима између 25.000 и 32.285 динара биће увећани по два основа 
ПЕНЗИОНЕРИ чије су пензије између 25.000 и 32.285 динара на октобарском чеку имаће два 
повећања. Једно повећање добијају укидањем Закона о привременом умањењу, а затим још 
додатних пет одсто, који стижу из државне касе за најстарије са најнижим примањима. 
Примања ће бити за исти проценат већа и онима који пре четири године нису били обухваћени 
смањењем, односно пензионерима са чековима испод 25.000 динара. 
Рачуница показује да пензионер који је 2014. године имао 26.000 динара, ванредним 
повишицама претходних година сада прима 27.745 динара. Укидањем закона ће имати 29.132, а 
када се на то дода још пет одсто, његов чек ће износити 30.588 динара. Корисник који је пре 
четири године имао 28.000 добиће 32.445, онај са 30.000 сада ће имати 34.477, док ће износ од 
32.000 бити повећан на 36.743 динара. 
Када је реч о чековима са износима мањим од 25.000 динара, којих је на списку ПИО фонда 
нешто више од 950.000, они ће имати за пет одсто више. То значи да ће чек од 15.000 сада бити 
15.750, 17.000 убудуће 17.850, они са 23.000 примаће 24.150, а пензионерима са 25.000 коверта 
ће бити 26.250 динара. 
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Свако наредно повећање пензија мораће да, како је саветовао наше власти Међународни 
монетарни фонд, буде линеарно, односно исти проценат увећања мораће да важи за све 
пензионере. 
Према статистици ПИО фонда тренутно у Србији има око 1,3 милиона пензионера чија су 
месечна примања до 32.285 динара, која је одређена као горња граница за повишицу, али и за 
једнократну помоћ. Осталих нешто мање од пола милиона ће морати да се задовољи увећањем 
које доноси укидање прописа о умањењу, које је важило претходне четири године. 
Предложеним изменама Закона о ПИО предвиђа се и укидање формуле за усклађивање пензија 
два пута годишње, а уместо тога Влади се даје овлашћење да сама о томе одлучује. 
- Добро је то што законске измене укидају Закон о привременом смањењу пензија, али уносе 
несигурност и потенцијално своде пензијски систем Србије на ниво најнестабилнијих система у 
земљама Северне Африке и Блиског истока - оценио је Фискални савет. 
Напуштање јасне и објективне формуле за усклађивање пензија негативно би се, према 
њиховом мишљењу, одразило на предвидивост пензијског система и створило би додатну 
несигурност код радника који уплаћују доприносе, али нису у могућности ни да оквирно знају 
како ће се кретати њихова будућа пензијска примања, нити да финансијски планирају своју 
старост.  
"САМОСТАЛЦИ" ПРВИ НА РЕДУ 
ПРЕМА садашњој динамици исплате ПИО фонда већ 2. новембра на адресе пензионера 
самосталних делатности стићи ће увећана примања, четири дана касније дебље коверте добиће 
пољопривредни и војни пензионери. Повишицу ће 10. новембра осетити и пензионери из 
категорије запослених, којих је највише. 
 
 

 


