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Васпитачи на улици 11. априла 
Пише: В. Андрић 

 
Након Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије, одлуке о учешћу 
у протесту 11. априла донела су и остала два репрезентативна синдиката предшколаца – 
Синдикат образовања Србије и ГСПРС „Независност“. 
Запослени у предшколским установама широм Србије најавили су да ће се у четвртак, 11. априла 
окупити у 14 сати на Тргу Николе Пашића у Београду, одакле ће кренути шетња до 
Председништва Србије и министарстава финансија, просвете и државне управе и локалне 
самоуправе. Тога дана све предшколске установе ће радити уобичајено, потврђено је Данасу у 
„Независности“. 
Протест се организује под називом „Да ли су предшколци просвета“, чиме запослени у 
предшколским установама желе да изразе незадовољство повећањем плата за седам одсто док 
су запослени у основним и средњим школама добили девет процената. Лош материјални 
положај није једино што тишти запослене у предшколству. 
Сузана Лазаревић, из ГСПРС „Независност“, каже за Данас да је забрана запошљавања довела 
до смањеног броја извршилаца, а 30 одсто запослених је ангажовано на одређено време. 
Проблем је и што поједине локалне самоуправе касне са исплатом зарада, што се закони и 
колективни уговор примењује селективно, али и што се у многим предшколским установама 
крше нормативи у погледу простора и броја уписане деце. 
Лазаревић подсећа да запослени у предшколству имају исте обавезе као њихове колеге у 
основним школама, али да их, када је реч о повећању плата, не третирају једнако. Нада се да ће 
их 11. априла надлежни чути, јер нису реаговали на бројне дописе које су им у претходном 
периоду слали. 
Валентина Илић, председница Синдиката образовања Србије, тврди за Данас да је на састанку 
крајем јануара и сам министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић признао да 
су радници у предшколским установама дискриминисани, јер нису добили повећање плата за 
девет одсто, као остали сектори образовања. 
– Било је најава да ће се та неправда исправити и да ће се новац пребацити локалним 
самоуправама преко пројекта за повећање наталитета, али од тога досад није било ништа. 
Запослени у предшколству су у незавидном положају јер се њихове зараде исплаћују из буџета 
локалних самоуправа. Има општина у којима још није исплаћено раније повећање плата за 
четири и шест одсто – навела је Илић. 
 

 

Влада без одговора на захтеве предшколаца 
Пише: В. Андрић 

 
Нико од представника Владе Србије није реаговао на бројне дописе Самосталног синдиката 
предшколског васпитања и образовања, нити им се обратио након што је Републички одбор те 
синдикалне организације донео одлуку о одржавању протеста 11. априла. 
То је за Данас изјавила Босиљка Јовановић, председница Самосталног синдиката предшколског 
васпитања и образовања Србије, чији чланови ће следеће недеље протестовати заједно са 
члановима синдиката предшколаца ГСПРС „Независност“ и Синдиката образовања Србије. 
Да ли је могуће да запослени у предшколским установама добију додатних два одсто повећања 
зарада, и тиме се изједначе са радницима у основним и средњим школама, питање је на које јуче 
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нисмо добили одговор из Министарства финансија. У Министарству државне управе и локалне 
самоуправе, које је такође једна од „адреса“ којој су се обраћали синдикати, речено је нашем 
листу да је то питање у надлежности Министарства финансија, јер се „радио о основици за 
обрачун плата“. Исти одговор добили смо из Министарства просвете. Нико од њих јуче није хтео 
да коментарише најављени протест. 
Подсетимо, запослени у предшколским установама сматрају да су дискриминисани, јер су 
добили повећање плата за седам одсто док су у осталим секторима образовања плате повећане 
за девет процената. 
Таквом одлуком је, сматрају синдикати, прекршен Закон о предшколском васпитању и 
образовању који прописује да „основица за обрачун и исплату плата у предшколским 
установама не може бити нижа од основице за обрачун и исплату плата у основном образовању, 
али може бити увећана из средстава које оствари установа или јединица локалне самоуправе“. 
Тренутна основица за обрачун зарада у основном образовању износи 3.130, а у предшколском 
3.072 динара. 
Касне предлози мреже основних школа 
Иако је рок за достављање предлога нове мреже школа истекао, свега 30 локалних самоуправа 
доставило је Министарству просвете захтев за давање сагласности на акт о мрежи основних 
школа са територије Републике Србије (без АП Војводина). У Министарству просвете за Данас 
кажу да се тај број свакодневно повећава и да су обавештени да велики број локалних 
самоуправа управо у овом периоду одржава скупштинска заседања, тако да очекују до краја 
месеца прилив осталих захтева. 
Локалне самоуправе, када донесу акт о мрежи основних школа, уз елаборат о плану развоја 
мреже, захтев за давање сагласности са документацијом упућују надлежној школској управи, 
која након прегледа документације и давања стручног мишљења, документацију прослеђује 
Министарству просвете на даље поступање. 
 
 

Грађани Србије у просеку проведу незапослени од 23 до 25 година 
Пише: В. Стојсављевић 
 
Грађани Србије у просеку 23 година свог живота проводе незапослени, док је женски део 
популације у просеку 25 година незапослен, преноси Радио Слободна Европа податке извештаја 
Светске банке за Западни Балкан. 
У извештају се наводи и да су Србија и Албанија у 2018. години биле државе са највећим 
процентом запослених жена на Западном Балкану. 
У Албанији тај број износи 51 одсто, док је у Србији 45,8 одсто. 
На Косову су грађани у просеку незапослени 35 година, што се тиче мушке популације, и 44 
година када је реч о женама. 
У БиХ тај број за мушкарце износи 30 година, а за даме 36. 
У Македонији је број година колико су незапослени грађани и грађанске 27 и 31, а у Црној Гори 
25 и 27. 
На дну лествице налази се Албанија у којој су мушкарци у просеку 21 годину незапослени, а 
женски део популације 26 година. 
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Синдикат Застава оружје: Надзорни одбор кренуо у општи напад на 
неподобне 
Пише: Бета 

 
Самостални синдикат крагујевачке фабрике Застава оружје оптужио је данас Надзорни одбор 
фабрике да је кренуо у „општи напад“ на синдикат и да спроводи „незабележени терор“ према 
радницима фабрике, а нарочито над „неподобним“ члановима синдиката. 
У саопштењу синдиката се наводи да се по налогу Надзорног одбора смењују руководиоци који 
су чланови синдиката, врши притисак на раднике да се ишчлањују, а на седницама се сатима 
анализира и ставља под лупу све што је везано за синдикат. 
Наводи се да је поново на удару председник синдиката Драган Илић кога оптужују за политичко 
деловање, да организује протесте Један од пет милиона, да је „жути“, као и цела његова 
породица, и да се тражи да буде осуђен „до осам година робије“ јер је председник Надзорног 
одбора наводно бежећи од председника синдиката ударио у шток врата и повредио кичму. 
„Синдикат се оптужује да финансира Демократску странку и дневни лист Данас који је под 
сталном анализом јер Надзорни одбор и служба фабричке безбедности још увек воде истрагу 
како је било могуће да такав лист буде унет и дистрибуиран радницима 25. јануара, у којем је 
било посебно издање о школској слави Свети Сава“, наводи се у саопштењу. 
Синдикат је најавио да ће у наредном периоду предузети све мере синдикалне борбе укључујући 
и најрадикалније како би се одбранио од напада Надзорног одбора који је, како је наведено, 
„делегиран од стране Владе Србије и Министарства одбране.“ 
Скупштина синдиката Застава оружја је 13. марта упутила иницијативу Влади и Министарству 
одбране да се разреше чланови Надзорног обора, али није било њихове реакције. 
 
 

Министарство саобраћаја: Радна група прави план за развој 
железничког саобраћаја 
Пише: Бета 

 
Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић обавестила је 
представнике репрезентативних синдиката железничких предузећа да ће Влада Србије 
формирати радну групу задужену за израду плана развоја железничког саобраћаја, саопштио је 
њен кабинет. 
У тој радној групи ће бити представници репрезентативних синдиката железнице. 
„Много тога смо заједно урадили и у реформисању железнице и решавању питања која су важна 
за запослене, од спровођења социјалног програма, до израде колективних уговора. Заједно са 
синдикатима решаваћемо и све изазове који су пред нама, а тичу се пре свега наставка 
модернизације железнице и повећања ефикасности железничких предузећа“, рекла је 
Михајловић. 
Она је нагласила да је железница за Владу Србије од стратешког значаја и да ће држава 
наставити да улаже у модернизацију пруга. 
Репрезентативни синдикати железничара на састанку су изнели своје проблеме и ставове у вези 
с начином информисања запослених, израдом методологије за вредновање послова по 
предузећима, а разговарано је и о улагањима у уредјивање путних прелаза. 
Састанку су, поред репрезентативних синдиката Инфраструктуре железнице Србије, Србија 
воза, Србија карго и Железнице Србије АД присуствовали и представници Синдиката 
железничара Србије, Савеза синдиката железничара Србије, Синдиката извршних служби 
српских железница, Уније синдиката српских железница, Синдиката радника железничке 
инфраструктуре Србије, Синдиката Србија карго и Синдиката новинара Железнице Србије. 
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Пиротски “Тигар” трећи у свету: Испред само Кина и Француска  
Аутор:В.Ћирић  

 

Компанија "Тигар" АД у Пироту, други произвођач гумене обуће у Европи и трећи у свету 
ПРЕМА званичним подацима, компанија "Тигар" АД у Пироту, која има преко 200 врсте разних 

гумених производа међу којима доминира гумена обућа и техничка гума, по обиму производње 

и извоза заузима друго место у Европи и треће у свету. Пре Пироћанаца на овој ранг листи су 

само Кинези и Французи. 

Како наглашава Владимир Илић, директор фабрике са око 1200 радника, прошлогодишњи 
извоз је 9,23 милиона евра, односно око 550.000 пари обуће. 
- Извоз чини преко 70 одсто прихода компаније и он је доказ да веште рузке наших радника и 
мајстоера, креатора, технолога и осталих праве висококвалчитетну чизму којом се носи широм 
света. Са асортиманом ловачке,риболовачке, дечје, модне, заштитне, спортске и обуће 
специјалне намене која се користи у екстремним условима као што су високе и ниске 
температуре, други смо произвођач одмах иза једне француске фабрике, која такође има 
производњу престижних брендова-каже Илић у изјави за "Новости". 
Према његовим речима, оваквом рангу у светским оквирима допринела је производња 
специјализованих артикала као што су израда вијничких чизама за армије скандинавским 
земаља или, на пример за ватрогасце у Хонгконгу. Поменутом рејтингу је значајно допринео и 
извоз за канадске дрвосече или обућа за пољске рударе, као и за ловце који носе пиротске чизме 
од Сибира до афричких савана. 
Стратешко опредељење Пироћанаца је производња и извоз скупље, али и квалитетне обуће, која 
је у протеклом периоду издржала опробу многих светских стандарда предвижђебних за обућу 
специјалне намене. 
Просечна продајна цена коју у извозу имају гумари из најмногољудније Кине јесте око 5,86 евра 
по пару обуће, док је просечна цена чизама насталих у пиротској фабрици око 17 евра, а на 
подучју земаља чланица ЕУ за 2,5 евра већа. 
"Тигар" је иначе већ неколико година у поступку УППР који се успешно реализује. Међу 
највећим акционарима је држава Србија, која је током увођења УППР своја потраживања на 
основу пореза и доприноса конвертовала у власништво.  
Последњи УППР усвојила је Скупшштина акционара предузећа пре недељу дана.Током поплава 
пре неколик година у западној србији, ова компанија донирала је неколико десетина хиљада 
пари гумених чизама становништву и спасиоцима. 
 

Без штрајка упозорења у “Горењу”  
Аутор:Б. П. 

 

Управи “Горења” потврђено је да обуставе рада у петак од 12 до 13 часова неће бити 
ВАЉЕВО - Неће бити штрајка упозорења у петак у фабрици “Горења” у Ваљеву, како је био 

најавио синдикат. Управи “Горења” потврђено је да обуставе рада у петак од 12 до 13 часова неће 

бити. 

Синдикат фабрике “Горења” у Ваљеву претходно је најавио штрајк упозорења, због, како је 
наведено, спорних противзаконитих умањења исплата стимулације запосленима од 2014. до 
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краја прошле године, самовољом послодавца. Збирни дуг износи око 140.000 динара сваком 
запосленом. 
Синдикат је навео да збирно умањење накнаде стимулације за сталност на послу, у просеку, са 
затезном каматом износи око 40.000 по запосленом. Упозорен је послодавац и на незаконито 
закинуте трошкове превоза, што по сваком запосленом, са затезном каматом, достиже око 
100.000 динара. 
 

 

 
 
Храна и комуналије узму половину породичних прихода 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Просечни месечни приходи у новцу и натури у Србији, по подацима Републичког завода за 

статистику, лане су износили 63.734 динара по домаћинству.  

У истом периоду издаци за личну потрошњу били су 64.481 динар, што значи да је 
домаћинствима прошле године у просеку месечно недостајало 747 динара да би приходима 
покрили издатке. 
Подаци РЗС-а такође показују да је лане живот ван градова био јефтинији јер је домаћинствима 
с градског подручја месечно за издатке требало 66.135 динара, а онима која су живела ван 
градова 61.777. 
Приходи домаћинстава у Војводини прошле године износили су 60.173 динара, што значи да су 
били 3.561 динар мањи од републичког просека. У исто време, прошлогодишњи издаци за 
личну потрошњу у Војводини били су 61.761 динар, што значи да је војвођанским 
домаћинствима лане у просеку месечно недостајало 1.588 динара, односно дупло него на нивоу 
државе. 
Највећи удео у приходима у новцу на нивоу Србије лане су имали приходи из редовног радног 
односа – 49,1 одсто, пензије – 32,3 одсто, приходи од пољопривреде, лова и риболова – 4,5 
одсто, натурална потрошња – 3,3 одсто, приходи ван редовног радног односа – 2,8 одсто, 
примања од социјалног осигурања – 2,7 одсто и 5,3 процента чине приходи из осталих извора. 
Новчани приходи из редовног радног односа у Војводине лане су такође чинили 49,1 одсто 
новца, или 29.466 динара. При том су били 1.814 динара мањи од прихода из редовног радног 
односа на нивоу државе.  Пензије су у Војводини лане доносиле 31,9 одсто прихода, али је и 
њихов просек од 19.198 динара мањи од просека државе. У исто време, приходи од 
пољопривреде, лова и риболова у Војводини – 5,6 одсто, већи су од оног на нивоу државе и, по 
подацима РЗС, износили су 3.392 динара месечно. И приходи ван радног односа од 3,4 процента 
у Војводини већи су од оних који се бележе на нивоу Србије – 2,8 одсто, а износили су 2.065 
динара. 
Трећина од пензија 

Подаци РЗС-а показују да готово трећину укупних новчаних прихода домаћинстава чини новац 
од пензија, који стиже редовно сваког месеца. Тај проценат у Војводини лане је био 31,9 одсто од 
укупних прихода, односно за Војводину 19.198 динара. У Војводини, по подацима Републичког 
фонда ПИО, има 420.551 пензионер, а просечна војвођанска пензија износи 26.934 динара. 
Иначе, у Србији има укупно 1.714.078 пензионера, што значи да је готово сваки четврти из 
Војводине. 
Војвођани су лане 34,9 одсто својих прихода, што је 0,9 одсто више него на нивоу државе, 
трошили за храну и безалкохолна пића – просечно 21.572 динара. За алкохолна пића и дуван 
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месечно су издвајали 2.889 динара, или 4,7 одсто прихода, што је мање него на нивоу 
републике. За становање, воду, електричну енергију, гас и остала горива Војвођани су лане 
издвајали 16,7 одсто прихода, или 10.336 динара, колико износи и просек целе државе. Подаци 
показују да су Војвођани лане издвајали више новца за куповину одеће и обуће него што се то 
чинило на нивоу републике. За ту намену издвајали су просечно 3.515 динара, док је на нивоу 
државе издвајање било 3.425 динара. Сва остала издвајања домаћинстава у Војводини била су 
на нивоу републике, мада у мањем новчаном износу. Тако су за ресторан лане у Војводини 
издвајали просечно 1.898 динара, а на нивоу Србије просек је 2.011. Или, за комуникације су 
Војвођани у 2018. години издвајали просечно 3.190 динара, а просек у Србији био је 3.369. 
И у војвођанским градовима је живот скупљи него у осталим локалним самоуправама. Приходи 
у новцу и натури у градским подручјима у Војводини лане су износили 60.510 динара, а лична 
потрошња 62.653. То пак значи да је домаћинствима у војвођанским градовима месечно 
недостајало 2.063 динара. У исто време, приходи ван градова у Војводини по домаћинству 
износили су 59.066, а лична потрошња 60.383 динара, па је њима месечно недостајало 1.317 
динара. 
 
 

Једноставније до дозвола за рад странаца  
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Влада Србије усвојила је данас Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

запошљавању странаца.   

Предложеним изменама поједноставиће се поступак приликом издавања дозвола за рад 
странцима, с циљем стварања још повољнијег пословног окружења и даљег привлачења страних 
инвестиција, као једног од приоритета Владе, саопштила је владина Канцеларија за сарадњу са 
медијима. 
Кроз увођење могућности издавања радне дозволе странцу на основу одобрене визе за дужи 
боравак по основу запошљавања, стварају се услови за ефикаснији рад Националне службе за 
запошљавање, чији је крајњи ефекат убрзање процедуре за добијање радне дозволе и могућност 
да страни држављани одмах по доласку у Србију отпочну са пословним делатностима, наводи се 
у саопштењу. 
 

 

 
 
ЗОРАН ДРАКУЛИЋ ЗА "БЛИЦ БИЗНИС" Велики српски бизнисмени 
раде са 10 ОДСТО НАПОРА, а ово је услов да увуку много већи новац 
Аутор:С.Л. 
 
Велики српски бизнисмени раде са десет одсто напора, а у Србију би могли да увуку огромне 
паре само да имају већу сигурност и дијалог са властима, каже у разговору за “Блиц Бизнис” 
Зоран Дракулић, домаћи привредник и председник српског пословног клуба “Привредник”. 
- Радећи у Србији доста смо научили, изгубили смо много пара и сада нисмо сигурни да можемо 
да кренемо пуном снагом напред. Спремни смо да помогнемо и да изнесемо своје идеје али је 
проблем што између приватног сектора и државе нема дијалога. Комуникацију са Александром 
Вучићем и Владом стално тражимо, али је не добијамо. А имамо толико предлога и толико тога 
би могли да радимо, само нас нико ништа не пита. Притом одговорно тврдим да приватници у 
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Србију могу да донесу велике паре и инвестиције. Данас имамо привреднике који на светском 
тржишту могу да се задуже за милијарде, али Србија то не користи - оценио је Дракулић. 
Да је у Влади, Дракулић би како каже, једном недељно окупљао привреднике. 
- Договарали би стратешке правце којима привредници могу да помогну било да су у питању 
региони или гране индустрије. Ми као привредници треба да предложимо у шта да уложимо, 
али и ми тражимо неке концесије. Ако доведеш страну фирму која ти запошљава јефтину радну 
снагу и даш му 10.000 по раднику, а ја сам у мој пројекат уложим 11 милиона евра без динара 
државне подршке, онда нисмо равноправни. Не може 95 одсто сувбенција да иде странцима, а 
пет одсто домаћим фирмама, што је до сада био случај - каже Дракулић откривајући да је 
недавно завршио градњу фабрике за производњу топлоте и струје у Бољевцу код Зајечара у 
укупној вредности од 11,5 милиона евра. 
На констатацију да се у Влади већ дуже време хвале добрим резултатима, Дракулић каже да ту 
има истине, али да истовремено има и доста простора за рад. 
- Имамо фискалну консолидацију, суфицит у буџету, инфлацију од два одсто, ниске камате на 
кредите, све мању незапосленост, али је суштина да народ лоше живи, и то је због малог раста. 
Значи морамо да дигнемо друштвени производ јер имате 50 одсто људи у Србији који живе са 
30.000 динара месечно и то хитно морамо да променимо. Решења су да поправимо инситуциије 
система, смањимо сиво тржиште и корупцију, уредимо правни систем и да с друге стране 
дигнемо приватни сектор смањењем пореских намета за 10 до 15 процентних поена - каже 
Дракулић. 
Додаје и да би се економски јача Србија много лакше борила са политичким проблемима. 
- Таксе на Косову не би толико тешко пале да смо економски јачи. Те санкције ће да нас коштају 
0,5 до 0,7 одсто БДП годишње а најтрагаичније је што ми ту робу немамо нигде друго да 
извеземо и што немамо ново алтернативно тржиште - оценио је Дракулић. 
 

 
УРЕДБА О КАТАСТРУ Уведен минимални процес рада у Републичком 
геодетском заводу 
Извор:Блиц 
 
Влада Србије, на предлог министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зорана 
Ђорђевића, који је и председник Радне групе за спровођење споразума, усвојила је уредбу која 
подразумева да се у Републичком геодетском заводу уведе минимални процес рада. 
Како "Блиц" незванично сазнаје, то, практично, значи да запослени у катастру морају, после 
више од месеца штрајковања, да се врате на посао и почну са радом, макар и у смањеном обиму. 
 
 

Светска банка: У Хрватској раст 2,5 одсто, Србији 3,5, Турској тек 1 
проценат 
Извор:Блиц , СЕЕбиз  
 
Хрватска привреда наставила је расти по стопи од 2,6 одсто у 2018., док се у предстојећем 
раздобљу од 2019. – 2021. године очекује умерен раст по просечној стопи од 2,5 одсто, наводи се 
у данас објављеном известају Светске банке. 
Светска банка је претходно у свом извештају обелоданила да у Србији у овој години очекује 
привредни раст од 3,5 одсто, колико очекују и у ресорном Министарству финансија. 
Привредни раст у Европи и централној Азији у 2018. години успорио је на 3,1 одсто, а предвиђа 
се како ће у 2019. години пасти на 2,1 проценат због све споријег глобалног раста и неизвесних 
изгледа. 

https://www.blic.rs/biznis/vesti/sinisa-mali-od-pdv-za-dva-meseca-52-milijarde-dinara-javni-dug-504-odsto-bdp/2ezb3y8
http://www.blic.rs/autori/blic
http://sport.blic.rs/autori/seebiz
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Земље региона забележиле су различите стопе раста. Расту на регионалном нивоу увелике су 
допринели позитивни помаци у подацима о БДП-у Русије као највеће привреде, баш као и 
убрзани раст у Албанији, Мађарској, Пољској и Србији. С друге стране, Турска је забележила 
знатно успоравање раста услед притиска финансијског тржишта као и валутног притиска. 
Наиме, тамо се за 2019. годину предвиђа раст од 1 одсто што је знатан пад у односу на 7,4 из 
2017. године. 
 
 

Вучић: Долазак Фолксвагена подигао би БДП за 12 одсто 
Извор:Танјуг 
 
Председник Србије Александар Вучић каже да би долазак Фолксвагена (ВW) у нашу земљу 
подигао бруто домаћи производ Србије за 12 одсто. 
"Ако би Фолксваген дошао, са извозом од четири милијарде и шесто милиона евра, то би било 
12 одсто увећање БДП-а. Тиме у једној години, некумулативним сабирањем, стижете поједине 
земље за десет-десет и по година, пошто ће сад просечна стопа у ЕУ износити 1,1 одсто", рекао је 
Вучић у емисији "Без устручавања" на Јутјуб каналу "Без Цензуре". 
Тренутно су, како каже, у оптицају две могуће локације за ВW - једна у централној Србији, а 
друга у Војводини. 
"Уколико би они евентуално дошли, то би био гаме цхангер и све би променило. Тада би наша 
стопа раста била драматично већа", нагласио је председник. 
Каже и да је реално да стопа раста у овој години буде 3,5 одсто, а следеће 4,5 или 5 процената, и 
да ће Србија имати виши БДП од Бугарске, а да је Румунија имала нешто нижи раст од нас 
прошле године. 
"Али не можемо да се меримо са њима по том питању", поручио је председник, додајући да смо, 
међутим, по платама већ негде изједначени са Бугарском, док смо по пензијама чак и испред. 
"Не мислим да је живот у Србији лошији него у Бугарској, али то није за поређење. Они су 
добили 40 милијарди евра директних пара из ЕУ. Ми, ако смо укупно добили милијарду евра са 
свим оним из фонда солидарности после поплава, где је било око 170 милиона. То су огромне 
разлике", поручио је Вучић. 
Наглашава да се константно ради на повећању БДП-а, а у прилог томе наводи инвестиције, као 
што је отварање фабрике ЗФ у Панчеву за који дан, затим отварање фабрике Линглонг за 
годину дана у Зрењанину, компаније Минт у Лозници... 
"ЗФ ће бити чудо за Панчево. То је фабрика која је најважнији компоненташ у Немачкој, који 
сада хоће да ради код нас један Р&Д центар", изјавио је Вучић. 
Председник очекује да би још једна велика компанија могла доћи у нашу земљу, а која би, како 
каже, драстично помогла подизању Баната. 
Говорећи о повећању минималних зарада, Вучић је рекао да су на том плану предузете 
драстичне акције, и да је минимална плата данас 27.200 динара, док је пре шест година била 
15.170 динара. 
"Када погледате у односу на евро то је негде око 43 одсто више, са 161 на 232 евра", изјавио је 
председник. 
То су, напомиње, озбиљна повећања, али то и даље није довољно, јер, како каже, минималне 
зараде и минималне пензије морају да буду више, и мора се обезбедити да просечна зарада буде 
500 евра, у односу на 329 евра колико је износила када је он постао премијер. 
Подсетио је да су у време када је постао председник Владе, дотације из буџета за исплату пензија 
биле на нивоу од 61-62 одсто, што, како каже, значи да смо из пензијско-инвалидског осигурања 
имали свега 38-39 одс 
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Влада усвојила Национални програм за сузбијање сиве економије 
Аутор:Бета  
 
Влада Србије усвојила је Национални програм за сузбијање сиве економије са акционим планом 
за његово спровођење 2019. и 2020. године. 
На седници је, како се наводи у саопштењу Владе, усвојен и акциони план за спровођење 
Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Србији, до краја 2020. 
године. 
Влада је усвојила и измене Закона о запошљавању странаца којима је предвиђена могућност 
давања радне дозволе на основу одобрене визе за дужи боравак по основу запошљавања. 
Како се наводи у саопштењу, усвојен је и закључак о усвајању Акционог плана за преговарачко 
Поглавље 22 - Регионална политика и координација структурних инструмената у приступним 
преговорима Србије са Европском унијом. 
На седници је донета и одлука о оснивању Академије васпитачко-медицинских струковних 
студија чије ће седиште бити у Крушевцу, која ће омогућити интеграцију Високе школе за 
васпитаче у Крушевцу, Високе медицинске школе у Ћуприји и Високе школе за васпитаче у 
Алексинцу. 
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