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Ђорђевић: У петак једнократна помоћ пензионерима  
Извор:Новости Онлине 

 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је 
гостујући на РТС-у да ће исплата једнократне помоћи пензионерима почети у петак, 30. 
новембра 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је 

гостујући на РТС-у да ће исплата једнократне помоћи пензионерима почети у петак, 30. 

новембра. 

 

 

Јужнокорејска компанија Есекс Јуроп у четвртак отвара фабрику у 

Зрењанину  
Извор:Бета 

 

Јужнокорејска компанија Есекс Јуроп (Ессеx Еуропе) ће отворити фабрику у Зрењанину са 160 
радника која ће производити емајлиране бакарне жице 
Јужнокорејска компанија Есекс Јуроп (Ессеx Еуропе) у четвртак, 29. новембра ће отворити 
фабрику у Зрењанину која ће производити емајлиране бакарне жице, најављено је данас. 
Фабрика, у коју је инвестирано 30 милиона евра, простире се на 15.000 квадратних метара и 
налази се у индустријској зони Југоисток-Ечка. 
Изградња фабрике почела је у марту ове године када је најављено да ће у њој радити 160 људи. 
За ту инвестицију у Зрењанину одобрени су државни подстицаји од 1,6 милиона евра. 
Компанија Есекс Јуроп се бави проналажењем нових решења у области електрификације возила 
и доприноса развоју обновљивих извора енергије. Део је Супериор Есекса са седиштем у 
Атланти (САД), а та фирма је део јужнокорејске Групе ЛС која производи електро материјал и 
електронику и има годишњи промет од 19 милијарди долара. 
Фабрике те компаније су на три континента - у САД, Канади, Мексику, Кини, Малезији, 
Немачкој, Италији, Великој Британији и Француској. 
 

 

Просечна септембарска плата 47.920 динара  
Извор:Танјуг 

 

Просечна нето зарада по запосленом у Србији за септембар 2018. године износила је 47.920 
динара (око 405 евра), што је реално више за 3,3 одсто него у истом месецу прошле године, а 
номинално више за 5,5 одсто 
Просечна нето зарада по запосленом у Србији за септембар 2018. године износила је 47.920 
динара (око 405 евра), што је реално више за 3,3 одсто него у истом месецу прошле године, а 
номинално више за 5,5 одсто. 
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Септембарска просечна бруто зарада износила је 66.251 динар, и номинално је већа за 4,9 
процената, а реално за 2,7 посто, објавио је Републички завод за статистику. 
У периоду јануар-септембар ове године, просечна бруто зарада је "тежила" 68.032 динара, што је 
у односу на исти лањски период раст од 5,7 одсто номинално, односно од 3,7 процената реално.  
Истовремено, нето зараде су у посматраном периоду порасле за 6,2 посто номинално и за 4,2 
процента реално, на 49.208 динара. 
Медијална нето зарада за септембар износила је 37.957 динара, што значи да је 50 одсто 
запослених остварило зараду до наведеног износа. 
 

 

 

 
 

СЕПТЕМБАРСКА ПЛАТА 45.568 У Новом Саду највећа, у Бачу најмања 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Просечна нето септембарска плата запослених у Србији, по подацима Републичког завода за 
статистику, била је 47.920 динара, што је 1.853 мање него у августу.  
Но, нето зараде у првих девет месеци номинално су порасле 6,2 процената, а реално 4,2. У 
поређењу с истим месецом прошле године, просечна нето плата већа је 5,5 одсто номинално, 
односно 3,3 одсто реално. 
Републички завод за статистику саопштио је да је медијална нето зарада за септембар 37.957 
динара, што значи да је половина запослених у Србији остварила зараду управо до тог износа. 
Нето септембарска зарада у Војводини, по подацима РСЗ-а, износила је 45.568 динара и била је 
2.352 мања од просека у републици. Септембарска нето зарада у Војводини мања је 1.550 
динара, односно 3,3 одсто, него у августу. Од седам области у Војводини, већу нето зараду у 
септембру остварили су једино запослени у Јужнобачкој области – 48.462 динара. Преосталих 
шест области имају мању нето зараду и од просека у Војводини и од просека у Србији. Тако је 
просечна нето септембарска плата у Јужнобанатској области 45.111 динара, Западнобачкој – 
41.743, Севернобанатској – 42.915, Севернобачкој – 44.583, Средњобанатској – 45.035 и у 
Сремској – 43.366. 
Зараду већу од републичког просека у септембру остварили су запослени у Новом Саду – 52.447 
динара и Вршцу – 48.523. Та два војвођанска града једина су имала нето зараду већу од 
републичког просека и у јулу и августу ове године. У исто време, нето септембарску плату већу 
од просека у Војводини остварили су запослени у Панчеву – 46.645 динара и Зрењанину – 
46.678. Остале војвођанске општине у септембру имале су нето зараде мање од покрајинског 
просека и кретале су се између 40.000 и 45.000 динара. Мање од 40.000 динара зарадили су 
запослени у Бачу – 37.292, Белој Цркви – 38.624, Ковачици – 38.732, Жабљу – 39.302, 
Србобрану – 37.495, Тителу – 37.974, Чоки – 39.655, Малом Иђошу – 37.704, Новом Бечеју – 
38.917, Иригу – 38.070  и Шиду – 39.941. Од десет војвођанских општина у којима је у септембру 
забележена нето зарада мања од 40.000 динара, најмању имају запослени у запослени у Бачу. 
Јавни сектор бољи од приватног 
Запослени у јавном сектору имали су и у септембру знатно већу нето зараду у односу на 
приватни сектор: у јавном сектору била је 54.031 динар, а у приватном 44.934, односно готово 
10.000 мања. Зараде запослених у правним лицима у септембру су биле 50.864 динара, а код 
предузетника упола мање, односно 25.818. 
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Септембарске нето зараде запослених у јавним државним предузећима биле су 63.182 динара, 
јавним локалним предузећима 46.121, администранцији на свим нивоима 58.514, здравству и 
социјалном раду 48.959 и у образовању и култури 51.936. 
Смањење просечне војвођанске нето зарада од 3,3 одсто у односу на август осликава се и 
индексима плата у војвођанским локалним самоуправама. Тако је индекс смањења 
септембарске нето зараде заблежен у свим војвођанским општинама, осим у Оyацима, где је 
просечна септембарска нето плата 0,4 одсто већа. Највећи пад нето зарада у септембру бележи 
се у Бачком Петровцу – 6,2 одсто, затим у Ковину – 5,2, Панчеву и Житишту – 5,1, Темерину и 
Ади – 5, Шиду – 4,5, Кањижи и Пландишту – 4,2 , затим у Сенти и Зрењанину – 4,1, Тителу – 4, 
Чоки – 3,3, Сомбору и Апатину – 3 одсто. 
 

 
 

 
 

Грађани се жале Вучићу на ниске плате, али дају и предлоге за Косово 
Пише: Селена Косорић 
 
У периоду од 1. јуна 2017. до краја новембра 2018. године председнику Србије Александру 
Вучићу обратило се више од 16.000 грађана, речено је порталу Данаса у његовом кабинету. 
Повод за директно обраћање Вучићу, иако не увек, најчешће јесте лоше функционисање 
институција, а оно што се предузима након што један овакав захтев стигне на адресу његовог 
кабинета, како кажу његови сарадници, је скретање пажње управо тим институцијама на 
конкретан случај. 
„На захтеве и жалбе грађана који су упућени председнику реагује се тако што се обраћамо 
надлежним институцијама са молбом да се тај захтев или проблем сагледа у складу са начелом 
добре управе, предузму одговарајуће мере из надлежности и да се о предузетим мерама и 
могућностима за превазилажење проблема обавести подносилац захтева и Генерални 
секретаријат председника Републике“, истичу у Вучићевом кабинету. 
Међу најчешћим захтевима, жалбама су оне које се односе на инвестиције у вези са домаћим и 
страним улагањем, могућност запослења, решавање стамбеног питања, као и жалбе на ниске 
плате, пензије или износ социјалне помоћи. 
Како нам је речено у председниковом кабинету, грађани на овај начин достављају и своје 
предлоге и сугестије у вези са решавањем питања Косова и Метохије. 
Повод за директно обраћање председнику често буду и угрожена права из социјалне заштите, 
попут недоступности у лечењу у области обавезног здравственог осигурања, незадовољавајућег 
рада здравственог особља, недоступности одређених дијагностичких поступака, касне 
дијагностике и изостанка савремених терапијских поступака, неприлагођености здравствене 
службе и здрвствених услуга потребама болесника, молби за помоћ у лечењу у иностранству, 
нарочито деце, лечења особа оболелих од ретких болести… 
„Ту су и захтеви у вези са остваривањем права из пензијског и инвалидског осигурања, услед 
спорог рада фонда ПИО, недоношења решења о смањењу пензија или дуговања за доприносе, и 
то нарочито пољопривредних осигураника. Дешава се и да је у питању сама егзистенцијална 
угроженост и немогућност остваривања права из социјалне заштите због неупућености или 
компликоване процедуре, а чест проблем је и недостатак смештајних капацитета у установама 
социјалне заштите, као и неадекватан приступ запослених у одређеним категоријама“, 
напомињу у кабинету председника. 
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Било је и случајева насиља у породици, било над женама или децом, било у породици или 
партнерским односима, али и насиља над старима, или једноставно „поремећених породичних 
односа“. 
„Овоме треба додати и жалбе на висину пореза на имовину, као и жалбе на спорост у поступању 
судова, органа локалне самоуправе и других државних институција“, додају у одговору са 
Андрићевог венца. 
Напомињу да због техничких недостатака није могуће утврдити број писама из сваке посебне 
регије, али уочено је да писма стижу од грађана из целе земље, па чак и Републике Српске, као и 
бивших југословенских република, а нарочито Црне Горе. 
На питање да ли могу да наведу пример неког упечатљивог захтева који је стигао на њихову 
адресу, из кабинета су истакли случај грађанке села из околине Лазаревца. 
„Грађани села у близини Лазаревца обратли су се са захтевом да се помогне старијој особи која 
је била изложена насиљу и претњама од стране чланова уже породице и сродника у погледу 
имовинских односа и проблема у вези са наследством после смрти супруга. Била је у врло 
незавидном положају и сама није могла да се супростави „неправди“ и насиљу. Адекватном 
интервенцијом МУП- а и Центра за социјални рад проблем је покренут и решен“, наводе у 
Вучићевом кабинету. 
 
 

Без првог часа у школама прекосутра 
Пише: В. Андрић 
 
У основним и средњим школама, чланицама неког од четири репрезентативна синдиката 
образовања, прекосутра неће бити првог часа у преподневној и послеподневној смени због 
штрајка упозорења. 
Руководства Уније синдиката просветних радника Србије, ГСПРС „Независност“, Синдиката 
образовања Србије и Синдиката радника у просвети Србије, одлучила су да 11. децембра буде 
одржан протест испред Владе и штрајк у законским оквирима, са скраћеним часовима на 30 
минута. Просветни радници траже повећање зарада за 14,6 одсто, колико им је, како тврде, 
обећано приликом ранијих преговора са представницима државе. 
– Наша очекивања су релативна, јер смо све испреговарали са представницима власти, али су се 
они оглушили о обећања. Осим повећања зарада, наш захтев је да се настави рад на платним 
групама и разредима, као и израда новог посебног колективног уговора. ПКУ коју је на снази је 
продужен прошле године, иако смо били против тога, са образложењем да ће се донети платне 
групе и разреди – каже за Данас Јасна Јанковић, председница Уније синдиката просветних 
радника. 
На питање какав одзив чланства очекује и да ли је штрајкачка енергија потрошена, она каже да 
ће „свака синдикат проценити шта ће да уради“, напомињући да протестом „желе да поруче да 
су свесни шта се дешава“ и да „не могу и неће да прећуте“. 
Председник Синдиката радника у просвети Србије Слободан Брајковић истиче за Данас да није 
лако мотивисати просветне раднике да поново уђу у штрајк, али да просвета ни ово не би 
добила да није било протеста и да синдикати не желе да стану. 
Представнике репрезентативних синдиката образовања јуче је у Скупштини Србије примио 
председник Одбора за образовање Муамер Зукорлић, али је тај разговор завршен без 
конкретних резултата. 
– Он је рекао да нас подржава, да наше плате треба да буду веће, али да Одбор није надлежан за 
то питање. Ми то слушамо од сваке власти, али се ништа не мења. И са најављеним повећањем 
плата за девет одсто, просветни радници ће поново заостајати за свим другим делатностима које 
се финансирају из буџета. Тренутна просечна плата професора почетника износи 47.774 динара, 
а са повећањем ће имати око 52.000 динара – истиче Брајковић, напомињући да ће у зависности 
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од развоја ситуације синдикални органи одлучити да ли ће се штрајк у школама наставити 
после 11. децембра. 
Позив младим истраживачима 
Београд – Министарство просвете је објавило позив за учешће 100 талентованих младих 
истраживача у научноистраживачким пројектима које реализују акредитоване 
научноистраживачке организације у текућем циклусу истраживања. 
Право да учествују имају истраживачи који су први пут уписали докторске студије у школској 
2018/2019 години, а позив ће бити отворен до 15. децембра. 
Преко претходних позива на пројекте које финансира Министарство просвете укључило се више 
од 840 нових истраживача, а за неке је тај процес и даље у току, због сложене процедуре избора 
у звања. 
 
 

Лошим државним услугама плаћамо повишице у јавном сектору 
Пише: М. Обрадовић 
 
У предлогу буџета за 2019. годину који ће се пред посланицима (заједно са још 27 закона) наћи 
данас, највећи издатак биће за плате запослених у јавном сектору за шта ће бити издвојено 
294,44 милијарде динара, око 22 милијарде више него у овој години. 
Ово значи да ће укупни расходи за плате бити повећани за 8,1 одсто, али ће нето плате 
запослених у јавном сектору бити повећане за у просеку девет одсто пошто је укинут допринос 
за незапосленост на терет послодавца. Међународни монетарни фонд, Фискални савет и многи 
други стручњаци упозоравали су да плате не би требало да расту брже од номиналног БДП-а 
који ће према пројекцији државе бити 6,8 одсто наредне године. 
Председник Фискалног савета Павле Петровић је јуче изјавио да се „сувише дало на повећање 
плата у односу на повећање јавних инвестиција, а тиме се поткопава и креше привредни раст 
земље“. 
Други проблем код плата у јавном сектору је што је и у наредној години задржана уредба о 
ограничавању запошљавања у јавном сектору по ком државне институције могу да запосле 
неког само уз одобрење посебне комисије на републичком нивоу. Након четири године примене 
овог прописа, због кога се број запослених у јавном сектору смањује за око 10.000 годишње, 
квалитет неких јавних услуга доведен је у питање. 
„Отуда та гимнастика, забраните додатно запошљавање, смањиће се додатно број запослених и 
то није добро. Та мера је изнуђена, то се ради већ шест, седам година, морала би да се направи 
систематизација, да се одреди колико где треба људи. Број запослених се смањује јер одлазе у 
пензију, али одлазе на местима која су критична. Већ две до три хиљаде људи треба здравство, 
инспекције требају још људи и ускоро ће доћи у питање њихово само функционисање“, изјавио 
је Петровић. 
У анализи Фискалног савета из октобра наводи се да је забрана запошљавања за последицу 
имала раст привремено-повремених и сличних ангажмана и нарушавање структуре 
запослености, при чему су хронични и недопустиви мањкови у неким секторима, као што су 
здравство, Пореска управа, екологија, приступање ЕУ у пољопривреди. 
И економиста Иван Николић се слаже да је ограничење запошљавања дискутабилно са 
становишта ефикасности јер се све више људи запошљава по уговорима и другим основама. 
„У неким сегментима јавног сектора ограничавање запошљавања је спустило квалитет услуга 
испод оптималног. Пуно тога смо уштедели претходних година и довели удео плата у БДП-у 
испод просека ЕУ и сазрели су услови да се укине таква мера. Али сада је готово, буџет је 
направљен. Можда, следеће године ако привредни раст буде ишао како је планирано у другој 
половини године се донесе таква одлука“, оценио је Николић. 
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С друге стране, Милојко Арсић, професор на Економском факултету у Београду, сматра да је 
ограничење запошљавања мање од два зла. 
„Не можемо говорити о потпуној забрани запошљавања јер су се људи запошљавали у јавном 
сектору на разне начине. Та уредба спречава да не дође до стихијског раста запошљавања у 
државним институцијама. Истина је да неки орган при влади можда неће одобрити 
запошљавање тамо где треба. То је лоша замена за уређен систем запошљавања који је требало 
успоставити“, сматра Арсић додајући да у неким секторима као што је здравство цео регион има 
проблема са одласком лекара у иностранство. 
„Лекари одлазе и из Хрватске и Румуније иако су много боље плаћени него у Србији, јер земље 
из овог региона просто не могу да парирају платама у Немачкој. То би требало да се решава на 
нивоу ЕУ. Можда је требало да држава субвенционише станове за медицинско особље, не само 
за органе безбедности, тако би их пре задржали наравно уз обавезу да остану и раде у Србији“, 
истиче наш саговорник. 
Треће спорно питање код раста плата у јавном сектору је што ће ове, а и следеће године ове 
плате расти двоструко брже од плата у јавном сектору. Овим се потпуно ревидирају кретања из 
претходних година када су смањивани јаз између плата у јавном и плата у приватном сектору. 
Такође, повећање плата од седам до 12 одсто у јавном сектору није ишло у правцу уклањања 
диспаритета. 
„Ово повећање плата не иде у правцу отклањања диспаритета. Рецимо неке безбедносне службе 
имају највећи раст плата и примаће већу зараду за исти посао него људи у другим секторима. С 
друге стране администрација је први пут у последње четири године добила повећање од седам 
одсто, што је најмање. То је популистичко подилажење ниским страстима широких маса. Ти 
људи су језгро државе, они пишу и спроводе законе“, оцењује Арсић. 
 
 

Бајатовић: Буџет за 2019. годину уравнотежен 
Пише: ФоНет 
 
Генерални директор “Србијагаса” и посланик Социјалистичке партије Србије Душан Бајатовић 
оценио је данас да је предложени буџету за 2019. годину уравнотежен. 
Бајатовић је рекао да ће се “трошити онолико пара колико ћемо сигурно направити у нашој 
економији, не више од тога” и да ће се смањивати општи дуг државе. 
“У новембру или децембру раздужићемо се за додатних 1,2 милијарде долара, а имаћемо толико 
раздужења и наредне године, што значи да ће се и општа сума дуга смањити”, прецизирао је 
Бајатовић. 
Он је истакао да су додатна улагања у опрему Војске Србије добродошла. 
“Мислим да је добро што ће ове године бити повећане плате војсци и полицији, а надам се и 
идуће године, када ће доћи до делимичног повећања плата и у здравству и у школству”, рекао је 
Бајатовић. 
Он је казао да је задовољан што је буџетом за 2019. годину “200 милиона евра потенцијално 
предвиђено за екологију и додатних 200 милиона за улагање за опрему у здравству”, јер то 
указује на значајно виши ниво стандарда. 
Према његовим речима, ако све буде у реду градиће се и гасовод од Бугарске границе до 
Мађарске, што је инвестиција од око милијарду и осамдесет милиона евра, а биће проширен и 
Банатски двор. 
“Добили смо за то одговарајућу подршку државе, а остало ће бити пројектно финансирање”, 
рекао је Бајатовић. 
Упитан да ли ће бити квалитетне расправе о буџету за 2019. годину, с обзиром да је на дневном 
реду седнице још 61 тачка, Бајатовић је одговорио да “за три минута за сваки члан закона може 
да се каже шта значи”. 
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“Друга је ствар што смо ми Скупштину претворили у арену у којој се највише прича у циљу 
добијања дневно-политичких поена, уместо да се прича о законима”, рекао је Бајатовић. 
 
 

Три године чекали 500 евра, сад чекамо 470 
Пише: М. Н. Стевановић 
 
Већ неколико година уназад председник Србије Александар Вучић најављује да ће просечна 
плата до краја децембра 2018. достићи 500 евра. 
Како се дан „Д“ приближио, тако су и најаве о очекиваном благостању почеле да сплашњавају, 
па је у последњем обраћању то „сведено“ на 470 евра. Економисти сматрају да је и то тешко 
оствариво. Највећи проблем је што председник може да рачуна само на то да ће јавни сектор да 
„повуче“ просек, јер на висину зарада у привреди не може да рачуна. Чињеница је да су плате у 
државној администрацији премашиле тај таргетирани просек од 470 евра, у јавним 
предузећима поготову и да су у прошлој години биле за око 18 одсто веће него у привреди, а у 
првој половини ове, разлика је увећана на 20 одсто. Уз најављене повишице, јаз би могао да 
расте. 
– Знамо чему служе таква обећања, али су она, реално, тешко остварива. Могуће је да се 
калкулише са и иначе увећаним примањима у децембру, па да се то прикаже као раст плата, али 
ће потом у јануару уследити пад. Наравно да се већа издвајања из буџета за зараде правдају 
тиме да је сада, после раста инвестиција и извоза, потребна већа потрошња како би погурала 
производњу. Економисти на ту тезу гледају различито, али она ипак има оправдања под 
условом да то прати повећан квалитет услуга из јавног сектора – каже за Данас Јуриј Бајец, 
професор Економског факултета у Београду. 
Он наглашава да се то у Србији није десило. Привреда због тога споро напредује, али њен темпо 
прате и зараде у реалном сектору. И уз притисак државе у Социјално-економском савету, јако се 
тешко прогура чак и раст минималца, па на крају имамо необичну ситуацију да у 
администрацији и јавним предузећима плате расту, а да упркос повољнијој квалификационој 
структури запослених, којом се те јаче плате често правдају, немамо бољу услугу. 
Иначе, приче о повишицама кренуле су готово паралелно са смањењем од десет одсто у 
државној администрацији, 2014. због консолидације буџета. Настављене су периодично, по 
неколико пута у свакој години. 
– Надам се да ћемо за две године моћи да кажемо да је просечна плата у Србији 500 евра – 
рекао је 2016. Вучић као тадашњи премијер. 
У јануару 2018. просечна зарада била је 422 евра. 
Уследила су и реалнија обећања, па је у марту 2017. Вучић очекивао просечну зараду до краја те 
године од 440 евра, али се испоставило да је достигла тек износ од 401 евро. Председник је 
наставио да очекује, па је рок померио за март ове године, али се ни то није остварило јер је 
просек заглавио на 418 евра. 
– Данас је плата 425, а пре краја године биће између 480 и 500 евра – наставио је неуморни 
председник да прогнозира у априлу ове године. Заправо, најављујући нови раст, сада не само 
зарада него и пензија, изјавио је да ће оне бити „веће него икада“. Изгледа да је та формулација 
била успешна, па ју је до у реч почетком овог месеца поновио министар финансија Синиша 
Мали најављујући нови буџет, али он се није „хватао“ за конкретне износе. 
За сада, председник се пре неколико дана зауставио на процени просечне плате до краја ове 
године на 470 евра. Што је и даље тешко остварив циљ. Али, биће времена за нове рокове и 
обећања. 
А шта би са платним разредима? 
– Апсурд је да после толико година, обећања о успостављању система зарада у јавном сектору, 
платних разреда, нису испуњена а рок се стално помера. Проблем се сада „решава“ генералном 
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повишицом за све. Практично, јавни се сектор и даље посматра линеарно, а не улази се у 
квалитет делова. Негде је исказан вишак запослених, негде мањак, а не постоји систем плата 
којим би се то регулисало, као што се не може избећи неефикасност. У приватном сектору се 
јако пази да раст зарада прати повећана профитабилност, у јавном би требало да мерило буде 
квалитет услуга, али механизам за то не постоји – каже Јуриј Бајец и додаје да ће се најављено 
повећање зарада, посебно што се уз то најављује и раст пензија које се такође дотирају из 
државне касе, сигурно учинити да буџет у наредној години не буде баш тако добро 
избалансиран. 

 
 

 
 
 
Просечна нето зарада у септембру 47.920 динара 
Извор:Бета 
 
Просечна нето зарада у Србији у септембру је била 47.920 динара, што је номинално 5,5 одсто 
више него пре годину дана, а реално је повећање од 3,3 одсто, саопштио је Републички завод за 
статистику. 
Просечна бруто зарада била је 66.251 динар и за 4,9 одсто је номинално већа него у септембру 
прошле године, а реално је већа за 2,7 одсто. 
Медијална нето зарада за септембар ове године износила је 37.957 динара, што значи да је 50 
одсто запослених месечно зарађивало до тог износа. 
Раст нето зарада за девет месеци ове године номинално је био 6,2 одсто, а реално 4,2 одсто, док 
су бруто зараде номинално увећане 5,7 одсто, односно 3,7 одсто реално. 
 
 

Обустављен претходни стечајни поступак над стакларом из Параћина 
Извор:Бета 
 
Привредни суд у Крагујевцу донео је одлуку о обустављању претходног стечајног поступка над 
Српском фабриком стакла из Параћина јер је фирма Вексилум Балкан повукла предлог за 
покретање стечаја. 
Заменик портпарола Привредног суда у Крагујевцу Саша Милосављевић је рекао агенцији Бета 
да је предлагач обавестио суд о повлачању предлога 23. новембра, а суд је одлуку донео јуче. 
У претходном стечајном поступку требало је да се испита постојање разлога за стечај над 
стакларом. 
Решење о обустави претходног стечајног поступка биће правноснажно осам дана од дана 
пријема, речено је у суду. 
Стаклара је у јуну прошле године најпре избегла стечај, јер је Привредни суд одбио предлог за 
отварање стечајног поступка зато што му нису били предочени докази којима би се потврдило 
да предлагач, чачанска фирма Вексилум, заиста има потраживање од 47 милиона евра. 
Првобитно решење Привредног суда у Крагујевцу је укинуто после жалбе предлагача стечаја 
Привредном апелационом суду. 
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Нема купаца за Луку Нови Сад 
Извор:Бета 
 
Министарство привреде Србије је објавило да је био неуспешан тендер за продају Луке Нови 
Сад, јер није стигла ниједна понуда. 
На продају је било понуђено 99,4 одсто акција Луке Нови Сад по почетној цени од око 15,98 
милиона евра, а два пута је продужаван рок за достављање понуда. 
Право учешћа на тендеру имале су фирме које се баве лучком делатношћу у последњих десет 
година у континуитету и да су у 2017. години имале приход од најмање 30 милиона евра, као и 
да су у свакој од последње три године имале претовар од 1,4 милиона тона. 
Лука Нови Сад је једина лука у Србији у већинском власништву државе, има претовар од око 
милион тона робе годишње, а капацитети су јој већи од 2,5 милиона тона. У тој компанији ради 
око 150 људи. 
У Влади Србије очекивали су да ће се на тендер јавити неке од најреномиранијих фирми у свету 
у области лучког бизниса, као што су Дубаи Порт Wорлд из Уједињених Арапских Емирата, 
немачки Ренус и америчка група Валона. На ранији позив за достављање писама о 
заинтересованости за приватизацију Луке Нови Сад јавило се 12 фирми и инвеститора. 
 
 

Брнабић: Грађевинарство нам је важно, проблем у радној снази 
Извор:Бета 
 
Грађевинарство је једна од кључних привредних делатности у Србији и има огроман утицај на 
раст бруто домаћег производа, а најизраженији проблем у тој индустрији је недостатак радне 
снаге, саопштио је кабинет премијерке Ане Брнабић. 
Брнабић је на састанку са представницима грађевинске индустрије Србије казала да је "изазов 
за Владу да тај раст буде одржив и да се настави и у 2019. и 2020. години".  
"Предложени буџет за инфраструктурне инвестиције у 2019. години је више од 200 милијарди 
динара и највећи је до сада, што значи да грађевинска индустрија мора да има снагу да настави 
да вуче наш даљи раст", рекла је Брнабић. 
У саопштењу се наводи да ће бити уложена милијарда евра за наставак великих пројеката путне 
и железничке инфраструктуре, изградњу станова за припаднике служби безбедности, 
проширење и изградњу научно-технолошких паркова у Београду, Нишу и Новом Саду, пројекте 
завршетка и изградње клиничких центара у Србији, домова здравља и општих болница.  
"У разговору је истакнуто да ће предложене измене и допуне Закона о јавним набавкама 
елиминисати појаву дампинг цена и да ће већи фокус бити на квалитету понуде уместо на цени, 
што није био случај до сада. Циљ ове мере је побољшање финансијске позиције наших 
грађевинских фирми и квалитета изведених радова", наводи се у саопштењу.  
Додаје се да је проблем радне снаге могуће решити преквалификацијом и унапређењем 
капацитета за обуку људи за различите грађевинске профиле. Учесници састанка су се 
усагласили да је неопходно повећати инспекцијски надзор због сузбијања сиве економије у 
грађевинарству и похвалили измене и допуне Закона о планирању и изградњи.  
Састанку су присуствовали и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана 
Михајловић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, 
председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж, директор Канцеларије за управљање 
јавним улагањима Марко Благојевић и директор Грађевинске дирекције Србије Небојша 
Шурлан. 
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Академик Зукорлић примио представнике четири просвјетна 
синдиката 
 
У здању народне Скупштине, данас, 27.11.2018, уприличен је састанак предсједника 
Одбора за образовање, науку, технолошки развоји и информатичко друштво 
академика Муамера Зукорлића и потпредсједника одбора проф. др. Љубомира 
Стојимировића са представницима четири репрезентативна синдиката: Унијом 
синдиката просвјетних радника, Гранским синдикатом просвјетних радника 
Србије, Синдикатом радника у просвјети Србије и Синдикатом образовања Србије. 
Синдикати су иницирали овај састанак због нагомиланих проблема у вези са социјалним 
дијалогом, платним разредима, колективним уговорима и бројним другим проблемима. 
Након што су представници синдиката изложили ставове о назначеним проблемима, академик 
Зукорлић је изразио спремност за пуну сарадњу са синдикатима, износећи лични став да није 
задовољан са статусом образовања у цјелокупном друштвеном систему, те да је због значаја 
образовања неопходно направити својеврстан савез од стране законодавне, извршне власти и 
синдиката укључујући и опозицију, надилазећи страначке и друге партикуларне разлике. 
Представници синдиката су се захвалили домаћину на разумијевању, истичући да од свих 
адреса којима су се обратили једино је предсједник Одбора за образовање, науку, технолошки 
развоји и информатичко друштво академик Зукорлић позитивно реаговао. 
 

 


