
1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

          

13. март 2019. 

                                        

  
 

 

 
 

 
 
 
Синдикат правосуђа: Стефановић прекршио закон код укидања 
репрезентативности ПСС (стр.2) 
Месечна инфлација у фебруару 0,7, међугодишња 2,4 одсто (стр.2) 
Наши суседи дају пензију чак и онима без ДАНА РАДНОГ СТАЖА 
(стр.3) 
Негре: Србија боља инвестициона дестинација, али реформе треба 
завршити (стр.3) 
Оружари у Крагујевцу на суду траже одржавање седнице Скупштине 
фабрике  (стр.5) 
Недимовић: Следеће недеље седница Савета за малине (стр.5) 
За радно место држава даје просечно око 5.500 евра (стр.6) 
ПКС: Решено питање опстанка 14 фабрика стиропора (стр.7) 
Српске плате: Златно доба 1979. Година (стр.8) 
Недимовић: Нисам чаробњак да обећам цену малине (стр.11) 
Ко је крив за пропаст путарских фирми? (стр.12) 
"Горење" хлади само из Ваљева  (стр.13) 

Синдикат „Независност” тражи конкретније кораке министра (стр.14) 
 

   ПРЕС КЛИПИНГ 

http://www.politika.rs/
http://adbox.inbox-online.com/bannerRedirect?bannerId=522&bannerZoneId=1202
http://www.pravda.rs/


2 

 

 

 
 
Синдикат правосуђа: Стефановић прекршио закон код укидања 
репрезентативности ПСС 
Извор:Бета 
 
Синдикат правосуђа Србије оценио је данас да је министар унутрашњих послова Небојша 
Стефановић "прекршио закон" приликом доношења решења којим је укинута 
репрезентативност Полицијског синдиката Србије (ПСС).  
Синдикат правосудја је у саопштењу навео да је при доношењу тог решења "погрешно 
примењена" одредба Закона о раду која се односи на процентуалну густину чланства и по којој 
репрезентативни синдикат мора да има најмање 15 одсто од укупног броја запослених у својим 
редовима. 
"Закон је јасан: тај број се израчунава према броју чланова на основу приступница а не на 
основу плаћања чланарине. У Статуту као највишем општем акту Полицијског синдиката Србије 
постоји одредба по којој се члан синдиката може искључити уколико не плаћа чланарину. Ова 
околност јесте разлог за искључење али одлуку о томе доноси искључиво надлежни орган 
синдиката", стоји у саопштењу. 
Додаје се да док та одлука не буде донета, чланство у синдикату не престаје док "министар 
полиције, као и свако други, то мора да поштује". 
Министарство унутрашњих послова недавно је саопштило да ПСС више није репрезентативан, 
јер је провером утврдјено да тај синдикат има мање од 15 одсто запослених у МУП-у што је 
законски минимум. 
 

 

 
 
Месечна инфлација у фебруару 0,7, међугодишња 2,4 одсто 
Извор:Танјуг 
 
У Србији је у фебруару 2019. године забележен раст потрошачких цена од 0,7 одсто у односу на 
јануар, а на годишњем нивоу инфлација је износила 2,4 процента, према данас објављеним 
подацима Републичког завода за статистику. 
Потрошачке цене су у односу на децембар 2018. повећане за 1,1 проценат. 
У фебруару су на месечном нивоу поскупели акохолна пића и дуван за 2,6 одсто, храна и 
безалкохолна пића за 2,0 посто, здравство за 0,2 процента, док су цене намештаја, покућства и 
текућег одржавање стана, те ресторана и хотела порасле за по 0,1 одсто. 
С друге стране, у посматраном месецу су пале цене одеће и обуће за 1,5 одсто, рекреације и 
културе за 0,7, комуникација за 0,2 и образовања за 0,1 проценат. 
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале. 
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Наши суседи дају пензију чак и онима без ДАНА РАДНОГ СТАЖА 
Извор:Танјуг 
 
Све жене и мушкарци у Северној Македонији старији од 65 година, који нису испунили услове 
за пензију и нису радили ни дан, ове године ће добити државну пензију. 
То се неће односити на оне који су у браку или живе у ванбрачној заједници, а чији партнер већ 
ужива пензију. Та категорија грађана, према влади, није социјално угрожена и неће моћи да 
добија социјалну пензију, преноси портал "24.мк". 
Закон о социјалној сигурности старијих особа стигао је у Собрање и о њему ће се гласати по 
хитном поступку. Њиме је прописано да државна социјална пензија износи шест хиљада денара 
месечно (96,7 евра) и да се једном годишње усклађује са трошковима живота. 
Услов за добијање ове пензије је да особа буде држављанин Северне Македоније и да у тој земљи 
живи последњих 15 година. 
Поред тога, услов је и да особа нема властиту имовину и имовинска права од којих може да се 
издржава, да није корисник пензије или неке врсте примања по основу старости, инвалидности 
или издржавања од друге државе... 
Они који ће примати социјалну пензију имаће право и на накнаду за грејање у износу од 1.000 
денара (16 евра) од октобра до марта. Не постоји процена колико људи испуњава услове нити 
колико ће новца бити издвојено из буџета за те намене. 
Социјалну пензију неће исплаћивати ПИО фонд, већ центри за социјалну помоћ. 
Минимална пензија коју исплаћује ПИО фонд лицима која су радила најмање 15 година износи 
8.800 денара (око 142 евра), што је само 2.800 денара (45,2 евра) више од нове социјалне 
пензије, наводи се у тексту. 
 

 

 
 

Негре: Србија боља инвестициона дестинација, али реформе треба 
завршити 
Аутор:Јелена Петровић 

 

Шефица представништва Европске инвестиционе банке за Западни Балкан Дубравка Негре 
каже да је у Србији направљено доста помака последњих година, али да треба још да се ради на 
правној сигурности за инвеститоре, на реструктурирању јавних предузећа, на повећању укупних 
инвестиција - јавних и приватних, и на достизању инвестиционог рејтинга. 
На питање како је Србија успела да се избори са изазовима који су стављени пред њу након 
економске кризе, Негре каже да резултати из 2018. године указују на то да је то урадила добро. 
Наводи да се види да је доста рекордних резултата постигнуто на макроекономском плану, на 
фискалној консолидацији, на стабилизацији финансијског сектора, на повећању страних 
директних инвестиција. Све су то добри помаци, наводи Негре, али истиче да је најважнији 
реформски процес који је Србија започела у последњих десет година заправо преговарачки 
процес са ЕУ. Отварање и затварање поглавља је нешто што има одраз на економију, на 
сигурност која се улива инвеститорима, додаје. 
Оно чему Србија треба да тежи у наредном периоду је да достигне инвестициони рејтинг, до ког 
јој фале нека два степеника, јер ће тиме моћи да се задужује на финансијском тржишту под 
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повољнијим условима, што ће се одразити и на приватни и на јавни сектор, наглашава 
саговорница Н1. 
Говорећи о кључним проблемима које Србија има, каже да је то правна сигурност 
инвеститорима и да се на томе треба наставити са радом. Треба водити рачуна, каже, и кад је у 
питању повећање укупних инвестиција како јавних тако и приватних, домаћих. "Јавне 
инвестиције су на нивоу од 40 одсто по буџету планираном за 2019, а знамо да земље у развоју 
треба да теже већем нивоу", рекла је Негре. Она додаје да треба наставити посао на 
реструктурирању јавних предузећа, да она која остају јавна имају корпоративни, професионални 
менаџмент и да треба да се деполитизују. 
Негре истиче и нерешене билатералне односе у региону који имају утицај и на стабилност 
регије, али и на долазак инвеститора. 
"Не треба заборавити да је доста помака направљено, то се последњих четири, пет година, 
заиста, види... Да не заборавимо да су оне резултат неких тешких одлука донетих у претходном 
периоду, али опет, реформе нису завршене, правни систем државе мора да се јача, институције - 
јавне, државне - морају да се јачају, финансијски сектор да се и даље консолидује, и то је нешто 
на чему се, ја мислим, ради", рекла је. 
Европска инвестициона банка је највећи зајмодавац српској привреди са 5,5 милијарди од 2001. 
Говорећи о даљим плановима кад је у питању Србија, Негре наводи да ЕИБ ради на скором 
потписивању уговора за аутопут Ниш-Плочник, додајући да је то пројекат с којим би требало да 
се започне до краја године. Подсећа да је у последњих пет, шест година ЕИБ подржала више од 
300 пројеката на локалу - у области фундаменталне, капиталне инфраструктуре (путеви, школе, 
обданишта, здравствене установе)... Тај процес, у сарадњи са Министарством државне управе и 
локалне самоуправе, ће се наставити, додаје, и то у оним локалним самоуправама које су 
финансијски најслабије. Други тип инвестиција односиће се на водоснабдевање и на 
канализацију, по разним општинама, по приоритету који је одрадила Влада Србије, наводи. 
Надамо се да ћемо завршити процену пројекта и одобрење кредита за гасну конекцију Србија - 
Бугарска, ЕУ је одобрила је 50 милиона евра за тај пројекат, а ми ћемо кофинансирати 
контрибуцију државе Србије, додаје саговорница Н1. 
Негре каже да раде на пројектима у образовању, на дигиталној агенди, у сектору иновација... 
Додаје да су заинтересовани и за сектор заштите животне средине. Услов финансирања ће бити 
да постоји неопходан оквир и неопходна структура и људи који ће у јавној администрацији моћи 
да управљају тим инвестицијама, каже Негре. 
На питање да ли је Србија постала привлачнија инвестициона дестинација, Негре наводи да 
више од три милијарде евра страних директних инвестиција у претходној години говори у 
прилог томе, као и чињеница да је Србија један од лидера у привлачењу страних инвестиција у 
овом региону, али додаје да мисли да може боље. 
"Без правне сигурности, без завршетка реформи, без реструктурирања предузећа у јавној 
својини, мислим да ће бити све теже и теже да се тај ниво улагања подигне на неки завидан 
ниво, који ће позитивно утицати на дугорачан економски раст, а самим тим и на то да Србија 
достигне, у неком догледном периоду, нове чланице ЕУ", закључила је Дубравка Негре.   
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Оружари у Крагујевцу на суду траже одржавање седнице Скупштине 
фабрике 
Аутор:Бета  

 

Председник Самосталног синдиката фабрике Застава оружје из Крагујевца Драган Илић поднео 
је тужбу Привредном суду пошто је Надзорни одбор фабрике одбио да закаже ванредну седницу 
Скупштине предузећа на којој би се запослени упознали са резултатима пословања у прошлој 
години. 
Илић је рекао Бети да је као заступник друштвеног капитала, који чини 24,65 одсто, предложио 
Надзорном одбору да закаже одржавање ванредне седнице Скупштине Застава оружје, али је тај 
предлог одбијен уз образложење да "нема основа" за одржавање те седнице. 
Према речима Илића, оружари су предложили да се на дневном реду нађе извештај о 
пословању у 2018. години као и надлежност Надзорног одбора који, како сматрају, "искаче" из 
овлашћења по Закону о привредним друштвима и Статуту фабрике. 
Тражи се подношење извештаја о пословању фабрике у прошлој години како би се запослени 
упознали са стварним стањем због, како сматра синдикат, "контрадикторних показатеља које је 
износио Надзорни одбор". 
"На основу незваничних информација фабрика је имала губитак у 2018, док се радницима 
саопштавају доста оптимистичнији показатељи пословања", рекао је Илић. 
Он је додао да губитак фабрике Застава оружје расте из године у годину, и да је према извештају 
у Агенцији за привредне регистре у 2017. години било 780 милиона динара, а у 2016. години 570 
милиона. 
Илић је подсетио да је и сам раније "зарадио" кривичну пријаву од председника Надзорног 
одбора Ивице Марјановића због наводног узнемиравања запослених изношењем података о 
губицима фабрике. 
"Сматрамо, такође, да Надзорни одбор излази из својих овлашћења пошто се бави кажњавањем 
запослених, запошљавањем и размештајем радника, као и контролом ношења ХТЗ опреме. Због 
тога тражимо да се и питање надлежности Надзорног одбора разматра на седници Скупштине", 
рекао је Илић. 
Скупштину Застава оружја чине представници капитала фабрике, односно Министарства 
одбране, Фонда за развој, локалне самоуправе и друштвеног капитала-запослених. 
Одлуку по тужби која је поднета јуче, Привредни суд у Крагујевцу би требало да донесе по 
хитном поступку у року од осам дана. 
Уколико прихвати захтев заступника друштвеног капитала суд ће наложити и заказати термин 
одржавања ванредне седнице Скупштине Застава оружја. 
 

 

 
 

Недимовић: Следеће недеље седница Савета за малине 
Извор:Танјуг 

 

АРИЉЕ: Министар пољопривреде Бранислав Недимовић најавио је данас да ће следеће недеље 

бити одржана седница Савета за малине, на којој ће између осталог бити изнети и подаци о 

трошковима производње.  
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"Нисам чаробњак из Оза да могу да обећам цену која ће све задовољити. Мој посао је да 
разговарам и са хладњачарима и са малинарима, да покушам да те природно супротстављене 
ставове некако приближим", рекао је Недимовић. 
Додао је да претходне две године за малинаре нису биле добре, за разлику од ранијих година. 
"Чињеница је да смо 2011. године имали 11.900 хектара малине, прошле године 23.000 хектара 
малине, а тржишта су иста", рекао је Недимовић, напомињући да је тренутно ситуација таква да 
је понуда већа од потражње. Он је додао да је посао државе да отвара тржишта за малинаре и 
истакао да ће ускоро разговарати са представницима јапанске привредне коморе, те да је јуче 
разговарао са делегацијом из Египта у којој су и власници ланаца хотела, како би купили неку 
количину малине за своје потребе. 
Недимовић је најавио да ће следеће недеље бити одржан Савет за малину, на којем ће се изаћи 
са конкретним показатељима колико кошта килограм малине у производњи, на плантажама до 
једног хектара, као и са конкретним мерама.  
"Ми имамо 59.000 газдинстава који имају до једног хектара малине, то је јако важан 
социолошки проблем, са аспекта популационе политике", рекао је Недимовић. 
Он казе да је пораст цене радне снаге велики проблем јер производња килограма малине кошта 
100 динара. 
"Ако не раде само чланови домаћинства, ако тражите раднике са стране, онда ту нема бизниса", 
рекао је Недимовић. 
 
 

За радно место држава даје просечно око 5.500 евра 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
НОВИ САД: Министарство привреде расписало је три јавна позива, који су отворени до краја 

године, на основу којих ће малим и средњим предузећима и предузетницима на располагању 

бити 1,7 милијарда динара бесповратно. 

Бесповратна свота Министарства привреде обезбеђена је за три програма: за развојне пројекте, 
за почетнике у пословању и за набавку опреме. У оквиру програма подстицања предузетништва 
кроз развојне пројекте у овој години Министарство је определо 500 милиона динара за 
бесповратне подстицаје, а програм је комбинација гранта, који чини до 20 одсто инвестиција, 
док преостлаих 80 осто чини повољан кредит Фонда за развој. У циљу равномернијег развоја 
свих делова Србије, Министарство ће предузећима из најнеразвијених локалних самоуправа 
одобравати и веће учешће бесповратне своте – до 30 одсто укупне инвестиције. 
По речима државног секретара у Министарству привреде Драгана Стевановића, услов да би 
предузетници добили бесповратан новац од државе је добар бизнис-план. 
Прошле године смо због великог интересовања обезбедили додатних 300 милиона динара у 
односу на план од 1,3 милијарде, истакао је Стевановић. 
Очекујемо, додоао је, веће интересовање и зато смо за ову годину и определили 1,7 милијарду 
динара. 
Ако то буде мало, обезбедићемо још 300 милиона јер је развој малог и средњег предузетништва 
кључ развоја државе, најавио је Стевановић. 
Он је додао да је лане основано 20.000 нових предузећа и отворено више од 55.000 нових 
радних места, што је резултат политике подстицаја. 
Држава ће и ове године, као и прошле, давати и субвенције по радном месту, а Уредбом Владе 
Србије прописано је да се оне крећу од 3.000 до 7.000 евра по запосленом, у зависности од 
развијености локалне самоуправе. Стевановић објашњава да је ова влада наследила хаотично 
стање 2013. године, а онда законом утврдила оквир за висину субвенција. 
Просек до 2013.године био је 10.000-11.000 евра по радном месту, а сада је 5.000-5.500 евра. У 
најразвијеним општинама то је до 3.000, а у неразвијенијим до 7.000 евра. Ми смо том мером 
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помогли смањење стопе незапослености с 26 одсто на 11,3, из дефицита прешли у суфицит и 
постали земља која је по расту БДП-а на самом врху на европском нивоу, истакао је Стевановић. 
Прошле године је, како је нагласио, потписано 24 уговора с инвеститорима који су користили 

субвенције за радна места. Од тог броја, 11 су странци, а 13 домаћи инвеститори. 

Проблем је у томе што домаћи инвеститори немају радно интензивне пројекте, као „Леони” или 
„Јура”, где је 1.000-2.000 и више радних места. Код наших су пројекти мањи, са 100 до 300 
радних места, казао је Стевановић. 
Дошло време да плате буду преко 600 евра 

Буџетом за ову годину планирано је око 15 милијарди динара за субвенције приватним 
предузећима, што је око 2,5 милијарде више него лане. Стевановић најављује да ће сада 
субвенције добијати компаније, односно инвеститори, који имају капитално интензивне 
пројекте да би Србија нашла своје место на мапи четврте индустријске револуције и долазили 
они улагачи који траже висококвалификане стручњаке. 
Јер, само инвеститори који имају капитално интензивне пројекте могу обезбедити да плате  
квалификованих српских радника буду преко 600 евра.  
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж оценио је да је од велики користи за 
домаћу економију што су изменама и допунама Закона о улагањима страни и домаћи 
инвеститори изједначени јер је то довело до тога да све више домаћих фирми користи државне 
подстицаје за улагања. 
На иницијативу ПКС-а, домаће компаније ће, као и стране, убудуће бити ослобођене царина на 
увоз машина из земаља ван ЕУ, односно оних с којима немамо нулту царину, а које 
представљају улог у основна средства, односно основни капитал, објаснио је Чадеж. 
Према његовим речима, од 56 компанија чији су инвестициони пројекти подржани државним 
подстицајима у 2017. и 2018. години, чак 35 је домаћих из разних сектора привређивања – од 
агробизниса, преко индустрије до услуга. 
То говори о јачању инвестиционог потенцијала домаће привреде, поручио је Чадеж. 
 
 

ПКС: Решено питање опстанка 14 фабрика стиропора 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Домаћи произвођачи стиропора, захваљујући успешној иницијативи Привредне 

коморе Србије (ПКС), могу да рачунају на већу производњу тог термоизолационог материјала и 

проширење капацитета, чиме је решено питање опстанка 14 домаћих фабрика стиропора.  

На иницијативу Групације произвођача хидро и термоизолационих материјала ПКС, измењен је 
Правилник о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда, из 2017. 
године. 
Домаћа регулатива усклађена је са регулативом Европске уније и праксом земаља у окружењу, 
што произвођачима отвара врата за већи пласман стиропора у топлотно изолационим 
системима на фасадама објеката, наводи се у саопштењу ПКС. 
Драган Стевановић, секретар Удружења за хемијску, гумарску и индустрију неметала Привредне 
коморе Србије каже да је на овај начин, после годину и по активних напора да се измене 
подзаконска акта, решено велико питање опстанка 14 фабрика стиропора у Србији.  
Досадашњи Правилник у великој мери ограничавао је коришћење стиропора и готово у 
потпуности елиминисао његову примену на фасадама. 
Чланови Групације наводе да је, поред проширења примене стиропора, један од приоритета у 
новом Правилнику била противпожарна заштита. Прикупљени су примери добре праксе 
земаља окружења и Европске уније и размотрени у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације 
Министарства унутрашњих послова.  
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Домаћи Правилник, са аспекта противпожарне заштите у грађевинарству, строжи је у односу на 
праксу у Европској унији и јасно одређује употребу стиропора као изолационог материјала. 
Милан Тасић, председник Групације произвођача термо и хидро изолационих материјала ПКС, 
власник и директор "Фиме“, истиче да су у протеклој години произвођачи стиропора имали пад 
од 30 одсто пласмана на тржишту овог грађевинског материјала, због претходног Правилника 
који је усвојен без консултација са Групацијом.  
То је довело и до отежаног снабдевања термоизолационим материјалима на тржишту Србије.  
За пуни ефекат новог Правилника потребне су две до три године да би се материјал вратио у 
пројекте и наруџбине почеле поново да расту, сматра Тасић. 
Владимир Ћујић, потпредседник Групације и директор маркетинга "Аустротерма Србија“ каже 
да је највећи бенефит за произвођаче коју је донео измењени Правилник што се стиропор као 
компонента композитно фасадног термоизолационог система може се примењивати и на 
вишим објектима него до сада и што су описи категорија зграда измењени тако да ће и по том 
основу стиропор имати ширу примену. 
"ПКС нам је била огромна подршка у овоме, задовољни смо ауторитетом који има у заступању 
интереса привредника у оквиру наше Групације“, истакао је Ћујић. 
 

 

 
 

Српске плате: Златно доба 1979. година 
Пише: РТС 

 
У односу на централну Европу, сада смо тамо где смо били крајем 19. века. Златно доба српског 
стандарда била је 1979. година. 
Да је Чедомиљ Мијатовић, министар финансија Краљевине Србије с краја 19. века, тада попут 
Душана Вујовића сада, изјавио како наша земља ни за век и по неће стићи европски стандард – 
био би у праву. Јер сада смо практично у односу на развијене земље и у односу на земље 
централне Европе опет тамо где смо били крајем 19. века, каже Милојко Арсић, професор 
Економског факултета. 
„Земље западне Европе су око три пута развијеније од Србије, а земље централне Европе су 
скоро дупло развијеније од Србије. Што значи за ових претходних 130 до 140 година релативну 
разлику нисмо успели да отклонимо“, закључује Арсић. 
У ауторском тексту за недељник НИН, бивши министар финансија написао је да би, на основу 
стопа раста остварених од почетка глобалне кризе, Србији требало читавих 185 година да по 
реалној куповној моћи стигне 15 старих чланица Европске уније. 
Екатарина Вострокнутова је као главни економиста Светске банке за Западни Балкан радила 
сличне калкулације. Каже да је на Копаоник бизнис форуму разговарала са бившим министром 
финанија Душаном Вујовићем. То зависи од претпоставке од које се у рачуници пошло, 
објашњава. 
„Да, то је могуће. Али, он је рачунао колико ће времена Србији требати да достигне веома богате 
европске земље. То није нешто на шта Србија треба да се угледа у овом тренутку. И да Србија 
треба да се упоређује са европским просеком, а не са Немачком“, сматра Вострокнутова. 
Мерна јединица Вујовићеве љутње 
Привредна стагнација посебно одликује периоде великих катастрофа. У двадесетом веку, земља 
је прошла кроз два балканска и два светска рата, хиперинфлацију и бомбардовање. Ако се 
историја понавља, да ли је данас Душан Вујовић у праву? Или је, што би злобници рекли, ова 
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рачуница само мерна јединица Вујовићеве љутње. Професор Милојко Арсић каже да имамо 
шансу да тај период знатно скратимо. 
„Ако би изостале реформе, ако не бисмо успоставили добар привредни систем, могуће је и то да 
се догоди. Јер то се већ једном догодило у последњих 140 година“, каже Арсић. 
Осим што је Србију упоређивао са најбогатијим европским земљама, Вујовић је рачунао да ће 
наша привреда наредних век и по расти по просечној стопи од 0,6 одсто. Као у време глобалне 
економске кризе и током периода фискалне консолидације. Што је у најгорем економском 
сценарију могуће, али мало вероватно. 
Историчар Предраг Марковић приметио је да се те наочаре промене кад је човек на власти или 
кад није. „Ко би га знао, требало би наћи неку његову изјаву кад је био на власти“, сугерише 
Марковић. 
Пре тачно две године Вујовић је средњорочне прогнозе базирао на 3,5 до четири одсто. 
„То није плафон, већ минимум који пројектујемо“, говорио је Вујовић док је био на власти. 
А тим минимумом, на који је рачунао док је био министар, Србији би требало најмање четири 
деценије да се по стандарду приближи Европи. 
„То би подразумевало да у том периоду растемо брже од Немачке и Аустрије за три процентна 
поена. Да ми растемо по стопи од око пет, а они око два одсто. Тако бисмо сваке године 
смањивали ту разлику. Значи, толико нам треба и да стигнемо отприлике и земље ЦЕ. Зато што 
ће они у том периоду расти по стопи од око 3,5 одсто до четири одсто. Значи најкраћи неки 
период од 40 година. Тешко можемо у неком краћем периоду“, напомиње Милојко Арсић. 
Немачких два одсто веће од наших пет 
Сличну прогнозу изнели су и аналитичари Светске банке у извештају „Оживљавање привредне 
машине Западног Балкана“. Екатарина Вострокнутова израчунала је да, са актуелном стопама 
раста, то може да се догоди за 40 година. 
„Такође, претпостављамо да ће се то догодити уколико Европа буде имала ниске стопе раста. 
Ако Европа буде расла брже од Србије, то може и да значи да Србија никада неће стићи 
европски стандард. Јер да би се приближила Европи, Србија мора да расте брже“, сматра 
Вострокнутова. 
Преведено у паре, раст од пет одсто за просечног Србина значи повећање плата од око 20 евра. 
Док за Немца раст од само два одсто значи повећање плата за око 50 евра. 
То значи да бисмо за петнаестак година могли по платама да стигнемо Словенију, у којој су 
плате 1.000 евра. 
Има економиста који уопште не желе да изводе овакве рачунице, јер сматрају да су 
дестимулативне. И било да је за њихово остварење неопходно 15, 40 или 185 година, неко може 
да помисли да је боље да не ради ништа ако ће морати да чека цео свој живот да би живео као 
просечан Европљанин. 
„Нерад се никад не исплати. Ако Србија не буде радила ништа, онда никада неће стићи Европу. 
Ни за 200 година. Зато што друге земље неће чекати на вас. Ако желите да стигнете било кога, 
неопходно је да растете брже“, убеђена је Вострокнутова. 
Нагли економски преокрет Србија је већ доживела. Али у 19. веку. Од Марићевића јаруге до 
тадашње модерне европске државе. Пошли смо 1804. године буквално из јаруге, каже 
историчар Предраг Марковић. 
„Почетак наше државе је јаруга код Орашца, без градова, без икаквих институција. И крајем 19. 
века ми смо европска земља, која је привукла највише досељеника у Европи. Србија по броју 
усељеника једино може да се мери са Америком, Аустралијом“, истиче наш саговорник. 
Варљиво лето 1979. године 
Крајем 19. века, Србија је у односу на тадашње територије Хабзбуршког царства била двоструко 
мање развијена. Током 20. века, све до краја седамдесетих година прошлог века та разлика се 
смањује. 
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„Тад смо били по нивоу развијености на нивоу просека Пољске, Чехословачке и Мађарске. 
Имали смо најмањи заостатак у односу на европске земље у новијој економској историји“, 
подсећа Милојко Арсић. 
Економисти се слажу да је крај седамдесетих био златно доба у нашој економској историји. 
Славне 1979. године просечан Србин имао је доходак као просечан Немац или Француз, само 23, 
односно 24 године раније. Учитељица из Београда имала је тада већу куповну моћ од своје 
колегинице у Мадриду или Атини. Али варљиво лето 1979. године кратко је трајало. 
„Имали смо несрећу да нас је оборила велика дужничка криза почетком осамдесетих година. 
Велика дужничка криза која је оборила неке латиноамеричке земље је најгоре ударила две 
најлибералније социјалистичке привреде. То су Пољска и Југославија. Није случајно да су 
немири избили у Пољској због мера штедње. Солидарност и пад комунизма почео је са 
стезањем каиша и са погоршањем стандарда пољске радничке класе крајем осамдесетих 
година“, подсећа Марковић. 
То је био последњи период снажног раста у периоду социјализма, додаје Милојко Арсић. А 
осамдесетих година криза је захватила и нас и друге социјалистичке земље. 
„Па смо их ми сустизали зато што смо у том периоду имали врло спор раст, а они су имали још 
спорији, а многи и пад. Попут Пољске или Мађарске, у којој су већ били унутрашњи политички 
проблеми“, каже Арсић. 
Бравар, ипак, није био бољи 
Југословенски економски модел био је једнако нерационалан као и у осталим социјалистичким 
земљама, а грађани Југославије нису живели боље од осталих земаља источне Европе, тврди 
економиста Горан Николић. 
У својој књизи „Разбијање економских митова“, Николић наводи да је у периоду од 1951. до 
1990. године просечан раст југословенске привреде износио 4,5 одсто. А по том показатељу, 
Југославија је била боља само од Мађарске, што је Николића навело на закључак да „бравар, 
ипак, није био бољи“. 
То је као субјективно осећање хладноће, примећује историчар Предраг Марковић. Метеоролози 
кажу није хладно, а ви се смрзавате. 
„Тако да, кад Горан Николић покаже те бројеве, то испаде тако. Али већина људи памти то као 
златно време због низа разлога. Титово време се поклопило са глобалним златним добом, са 
глобализацијом, индустријализацијом у целом свету. А код нас је стандард био знатно виши од 
околних земаља, као што су Мађарска, Румунија. О Албанији и да не говоримо“, истиче 
Марковић. 
Деведестих се привреда Србије у периоду од само три године практично преполовила. Бруто 
домаћи производ, односно све оно што грађани и привреда створе за годину дана, пао је за 50 
одсто у односу на ниво из 1989. године. Капитал привреде се истопио, чиме су трајно смањене 
способности за раст. Ако се транзициони учинак наше привреде мери од краја деведесетих до 
данас, неког напретка ипак има. 
Екатарина Вострокнутова каже да Извештај о транзицији Европске банке за обнову и развој 
(ЕБРД) показује да је „Србија остварила велики напредак када је о реформама реч“. У овом 
извештају оцене иду од један до четири. Србија је од краја деведесетих до 2014. године повећала 
своју оцену са један на три. То је скоро крај транзиције, али значи да неке реформе још нису 
завршене, примећује она. 
Не постоји ништа што мање развијеним земљама гарантује да ће само са протеком времена 
сустићи развијене земље, закључује Милојко Арсић. 
„То сустизање ће се догодити само ако будемо примењивали одређену врсту политика. Ако 
успоставимо привредни систем какав постоји у западноевропским земљама, владавину права, 
организујемо ефикасан и квалитетан образовни систем, добру инфраструктуру. Ништа не 
гарантује да ће нека релативно мање развијена земља аутоматски са протеком времена сустићи 
развијене земље“, наводи Арсић. 
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Да се са протеком времена неке ствари не мењају, говори и листа земаља које су већ деценијама 
на европском дну. Ту готово да нема промена. 
Нажалост, изгледа да је златна 1979. година, када смо за Западом заостајали 23 године, била 
само случајна станица. Брзи возови европског стандарда нису се више заустављали на српском 
перону. 
 
 

Недимовић: Нисам чаробњак да обећам цену малине 
Пише: Н. Ковачевић 

 
„Нисам чаробњак из Оза да могу да обећам цену која ће све задовољити. 
Мој посао је да разговарам и са хладњачарима и са малинарима, да покушам да те природно 
супротстављене ставове некако приближим“, саопштио је министар пољоривреде Бранислав 
Недимовић, након што је данас означио почетак градње фабрике за прераду воћа „Х&С фруитс“ 
у Ариљу. 
Малинари из западне Србије захтевају да аконтна цена прве класе тог воћа овогодишњег рода 
буде 1,4 евра, односно 165 динара са тенденцијом раста и поручују да неће одустати од тог 
захтева. 
Министар је додао да „велики број хладњача унапред нуди кооперантима одговарајуће услове, 
али да увек има 30 до 40 одсто произвођача малине на тржишту „који нису нигде“. Он је најавио 
да ће Савет за малину заседати следеће седмице и да ће сена тој седници, између осталог, 
говорити и о трошковима производње тог воћа. 
О будућој фабрици „Х&С фруитс“коју су, према подацима АПР-а,  крајем децембра 2017. године 
основали ариљско предузеће „Станић“ и мађарска компанија „Хоризон Фоод КФТ“ и то са по 50 
одсто новчаног улога, Недимовић је рекао да је иницијатива за њено оснивања покренута 2016. 
године, на заједничкој седници влада Србије и Мађарске. Од тада је, како је рекао, Влада Србије 
је тражила партнереса мађарске и српске стране који могу да остваре тај пројекат. 
Наводећи да ће фабрика извозити концентрате и каше од малине и другог воћа, Недимовић је 
поручио да су „прерада и извоз воћа спас за пољопривреднике у Србији“. 
Истакавши да је градња те фабрике „резултат разговора премијера Србије и Мађарске“ и 
„добрих српско-мађарских односа“, заменик министра за спољне послове и трговину 
МађарскеЛевенте Мађар је навео да је „жеља Мађарске да улагања прошири и ван Војводине“. 
Милан Станић, сувласник „Х&С фруитс“ је казао да ће градања трајати годину дана и да ће 
фабрика допринети бољем и лакшем пласману малине, те да ће и цена бити боља, када почне 
производња. Он је објаснио да ће „у првој фази фабрика производити воћне каше и 
концентрате, који ће се дорађивати у Мађарској“, а потом додао да је „у плану да се касније 
производња комплетира у Ариљу“. 
Свечаности је присуствовао и Милош Недељковић, председник општине Ариље, који је истакао 
значај будуће фабрике за ту варошицу, а потом додао да ће њеним пословањем бити „решен део 
проблема у преради тог воћа. 
Инвестиција од 7,5 милиона евра 
У изградњу фабрике, која ће се простирати на 3.411 квадратних метара и која ће прерађивати 12 
тона малине, купине, шљиве, вишње и боривнице на сат, компанија „Х&С фруитс“ из  Ариља, 
како је речено, уложила је 7,5 милиона евра. 
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Ко је крив за пропаст путарских фирми? 
Пише: М. Н. Стевановић 

 
Главни догађај крајем прошле недеље не само за пословни свет било је изрицање пресуде из 
поновљеног суђења Мирославу и Марку Мишковићу и Милу Ђурашковићу. 
Према првостепеној пресуди, на коју опет имају право жалбе и специјални тужилац и 
окривљени, они су проглашени кривим за утају пореза на капиталну добит из пословања 
путарских предузећа. 
Марку Мишковићу је досуђен једногодишњи кућни притвор и новчана казна од осам милиона 
динара због утаје 320 милиона динара из пословања Мера инвеста, док је Мирославу 
Мишковићу, власнику Делта холдинга изречена казна од две и по године затвора и осам 
милиона динара јер се сматра да је саветовао сина како да прикрије приходе. 
Ђурашковићу, кога првостепени суд сматра кривим и за утају пореза и за штету произведену 
крушевачкој Фабрици мазива (ФАМ), изречена је готово преполовљена казна у односу на прво 
суђење, односно седам година затвора и 3,5 милиона динара. 
Још на првом суђењу одбачене су оптужбе за оштећење путарских предузећа из састава 
Ђурашковићеве Нибенс групе, што је иначе био главни адут оптужнице и разлог за 
вишемесечни притвор. Једна од последица тог хапшења је да Нибенс група, која је окупљала пет 
великих грађевинских фирми, практично више не постоји. 
Од замаха који је пет приватизованих локалних предузећа за одржавање путева и, ван групе, 
„Партизански пут“, имало крајем прошле деценије остало је више од 3.000 радника без посла и 
дугови. Ако Мишковићи и Ђурашковић нису криви за пропаст тих предузећа, како проистиче из 
одбачене оптужнице, неко јесте, као и за урушавање читаве плејаде некад моћних грађевинских 
фирми које су биле у стању да изграде најзахтевније пројекте по целом свету. 
– Све је уништено. Од изворних фирми, Комграп, Рад, Трудбеник, Напред, Мостоградња, „Ратко 
Митровић“, Планум, па и Енергопројект који је више радио консалтинг – мало је шта остало. А 
та предузећа су доносила годишње огромне девизне нето приливе из послова у иностранству. 
Сада су изгубили радну снагу, што ћемо као земља тек да осетимо, а тржиште је уступљено 
странцима. Наше путеве и велике објекте сада раде Турци, Грци, Кинези, Азербејџанци и никога 
озбиљно не брине што мало-мало па се нешто уруши. Тачно је да нам њихове државе дају 
кредите са ниском каматом, али то су прескупи кредити јер њихове фирме зарађују огромне 
профите и то на терет наших предузећа које ангажују као подизвођаче по срамним ценама – 
каже за Данас Горан Родић из Грађевинске коморе Србије. 
Иначе, пад домаћих грађевинара започео је санкцијама 90-их, али су и тада велики системи 
налазили начина да раде вани. Много више их је у последње две деценије уништила 
приватизација и држава. 
Она предузећа која су продата странцима, нестала су јер су на локацијама које су имали сада 
никли неки други објекти. Кроз неке од фирми продатих практично непознатим или 
фиктивним власницима, опран је огроман део капитала из сумњивих послова, а део је 
„пласиран“ и кроз изградњу што објашњава експанзију нелегалних грађевина и хаос у 
урбанистичком планирању. 
Највећи број некадашњих гиганата уништила је директно држава, а као најтежи удар забележен 
је велики дуг за изведене радове у периоду до 2009. Од преко 200 милиона, колико је државна 
каса остала дужна за посао пре свега на коридорима, отплаћен је тек део и са великим 
кашњењем. 
Путари су били принуђени да скупим кредитима, кажу са зеленашком каматом, сами 
финансирају изградњу. На том списку поверилаца Планум, Путеви Ужице, Мостоградња и низ 
других, остали су „кратки“ и за по 20 милиона евра, а механизам тужбе против државе нису 
могли да примене јер у том случају не би добили друге послове. 
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– Јединство и Путеви Ужице су у време пред олимпијаду имали велике послове у Сочију и тај 
новац зарађен у Русији инвестирали су овде како би остали у послу. Они су једни од ретких који 
су преживели и солидно раде, али зато већина других такву шансу није имала. Сада нам се 
дешава да на коридорима, великим пројектима па чак и у изградњи државних станова раде 
странци. Њима се толерише и кашњење и лош квалитет. Држава жмури на то што ангажују 
домаће фирме као подизвођаче а сами убиру кајмак од наших пара – истиче Родић и додаје да 
би власт морала тај сектор да организује преко посебног министарства , да га препусти људима 
од струке али и да оснује гарантни фонд који би омогућио нашим предузећима да учествују на 
тендерима. Уз то, наглашава наш саговорник, када морају да ангажују стране фирме, морало би 
то да се услови партнерским односом са домаћим предузећима, како би она могла да стичу 
референце неопходне за тендере у иностранству. 
 

 

 
 

"Горење" хлади само из Ваљева  
Аутор:Б. ПУЗОВИЋ 

 

Кинеска компанија "Хајсенс група" гради нову фабрику расхладне технике у Србији, која ће 
бити центар за читаву Европу. У хали капацитета 750.000 уређаја годишње, посао за још 1.000 
радника 
ФАБРИКА "Горења" у граду на Колубари постаће центар за производњу расхладне технике 
"Хајсенс групе" у читавој Европи. У Ваљеву ће наредне године бити изграђена нова производна 
хала, с капацитетом од 750.000 уређаја годишње, ангажовањем локалних добављача. После 
пуштања у рад крајем 2020. године, запошљаваће додатних 1.000 радника. 
Од 1. априла, фабриком "Горење Ваљево" руководиће нови директор из Србије Дејан 
Милутиновић. Ваљевска фабрика има 1.300 запослених, а прошле године остварила је више од 
17 милијарди динара прихода продајом расхладних уређаја на тржиштима Србије, Немачке, 
Русије, Чешке и Мађарске. 
- Ове године следи селидба производње свих фрижидера и посебне линије уградних хладњака 
из Велења у Ваљево и требало би да буде завршена у априлу - рекао је Симон Кумер, директор 
"Горења Ваљево". - Уколико томе додамо и изградњу нове производне хале на простору 
некадашње фабрике "Елинд", у наредном периоду "Горење Ваљево" ће постати центар за 
расхладну технику "Хајсенс групе" у Европи. 
Према речима чланице управе "Горења" Станке Пејановић, прошлогодишњим стратешким 
партнерством са "Хајсенс групом", лидером у производњи електронике и апарата за 
домаћинство на азијском тржишту, постављени су темељи за још снажнији развој. Ово 
партнерство ће омогућити приступ новим тржиштима, али и унапређење пословања у Србији.  
ПОДРШКА ДУАЛНОМ 
У ПРОТЕКЛЕ четири године "Горење" је у Ваљеву уложило 220.000 евра у спортске клубове, 
културне институције, добротворне организације, појединце... Уз отварање нових радних места, 
у склопу пројекта дуалног образовања у Србији, у ваљевској фабрици биће настављен унапређен 
програм праксе са средњошколце и студенте, уз могућност даљег професионалног усавршавања 
у "Горењу". 
 

 

 



14 

 

 
 

Синдикат „Независност” тражи конкретније кораке министра 
Аутор:М. Ћ. 
 
Синдикат просветних радника Србије „Независност” позвао је министра просвете Младена 
Шарчевића да у случају инцидента у Основној школи „Никола Тесла” предузме конкретније 
мере. У раковичкој осмолетки „Никола Тесла” пре 11 дана шесторица ученика обукли су мајице 
са натписом „Догодине у Призрену” и сликом авиона и тенкова, док је један од њих носио 
мајицу са ликом Гаврила Принципа. Ђаци су покушали да се на одмору фотографишу тако 
обучени, а дежурни наставници су их приметили и позвали директора. У присуству разредне 
старешине отишли су у Стевуљевићеву канцеларију, где су оставили мобилне телефоне и мајице 
док трају часови. Тим поводом, прошлог петка, просветна инспекција посетила је школу, а шта 
су инспектори утврдили знаће се наредних дана. 
Унија синдиката београдских школа у међувремену је замерила директору Стевуљевићу што је 
са ученицима разговарао без присуства родитеља. Како је претходних дана Стевуљевић 
указивао, он је само тражио да се деца пресвуку, наводећи да се све време поступало искључиво 
на основу просветних препорука. 
Ипак, Синдикату просветних радника „Независност” директорова образложења нису убедљива. 
Из овог синдиката подсећају да је инспекција због других проблема у исту ову осмолетку, на 
чијем је челу Стевуљевић годинама, долазила и раније. 
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