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Вулин: Значајно повећан број захтева за самозапошљавање
Извор:Танјуг
Национална служба за запошљавање је кроз различите активне мере прошле године запослила
више од 141.000 људи, изјавио је министар за рад Александар Вулин, и додао да посебно радује
чињеница да је значајно повећан број захтева за самозапошљавање.
Александар Вулин је навео да је Национална служба кроз различите активне мере прошле
године запослила више од 141.000 људи.
Навео је да посебно радује што се значајно повећао број захтева за самозапошљавање и оценио
да то говори да се предузетнички дух буди у нама и да су људи спремнији и сигурнији да ће
њихов посао успети, и да верују у себе, али и земљи у којој живе.
То, како је истакао, потврђује и податак да је прошле године, према подацима АПР-а, уписано
више од 33.000 нових предузетника.
Наводећи да ће увек неко од њих престати да ради, Вулин је рекао да је прошле године 22.000
њих брисано из АПР-а, али да је то за 10.000 мање него 2015. године.
"То говори да су нам послови одрживи, да су услови бољи и да, када људи отворе свој посао, са
сигурношћу могу да очекују да ће имати добре услове и да ће баш ништа неће мењати", навео је
министар.
Поручио је да је посао државе да обезбеди предвидивост за послодавца, да 1. јануара зна како
ће да завршти годину, шта дугује држави и шта држава дугује њему.
Вулин је назначио и да је НСЗ ту, као што је била и свих ових година и изразио наду да ће
послодавци више него до сада користити све услуге које им се нуде.
"Олакшали смо значајно услове за добијање субвенција, значајно смо олакшали услове за нова
запошљавања, обуке, па послодавци искоритите то", навео је министар и додао да је "Амибо"
прави пример како од идеје једно породично предузеће може да постане велико и важно својој
средини.
Власник фирме "Амибо" Милутин Бојовић рекао је да фирма има 56 запослених, да послује од
2001. године и користи субвенције за самозапошљавање, као и друге мере активне политике
запошљавања НСЗ.
Бојовић је навео да је циљ тог предузећа да буде лидер региона у производњи спаваћих
програма и додао да претежно пласира робу на домаћем тржишту, док око 25 одсто производа
извози у БиХ и Црну Гору.
Текстилна радионица "Амибо" почела је са радом 2001. године као радња за услужно шивење.

3

Ђорђевић: Нема новца за веће плате
Пише: М. Д. М.

"Синдикати траже повећање плате од 30 посто, а ја заиста не знам где да пронађемо 8,6
милијарди динара годишње за ту намену".
Ово је јуче изјавио министар одбране Зоран Ђорђевић на конференцији Финансирање
безбедности за 21. век, коју је организовао Београдски центар за безбедносну политику.
Ђорђевић објашњава да чак и да је постојао законски основ за прерасподелу средстава у буџету,
толики новац једноставно не постоји у систему. Он се не сагласио са констатацијом да наша
војска има најмање плате у региону, као и да половина војника није стамбено обезбеђена.
- У Босни и Херцеговини, Албанији и Црној Гори војници су много мање плаћени него у
Србији, што говори да ситуација није баш тако страшна. Проблем је што се као податак узима
само просечна плата професионалних војника, која може да превари, јер ако урачунамо све
бенефиције на крају то и није тако мала цифра - сматра Ђорђевић.
Министар подсећа да се боравак у Копненој зони безбедности, на границама, као и дежурства
на мигрантским рутама, посебно плаћају, па тако зарада професионалног војника за месец
дана са 34.000 може да нарасте и до 76.000 динара.
- Мислим да то није мало, јер на пример моја плата као министра одбране износи 91.000
динара. Када на просечну плату нашег војника од 34.000 урачунате увећане трошкове
становања, дежурства, могућност одласка у мировну мисију и дневнице за службени пут,
видећете да коначна цифра надмашује многе земље у окружењу - тврди Ђорђевић. Он се
присетио периода од пре пет година, када је према његовим речима, војска носила распарене
униформе и поцепане чизме, истакавши да је ситуација данас потпуно другачија.
Говорећи о плану за опремање војске, Ђорђевић је најавио улагања у ваздухопловство и
противаздушну одбрану, набавку артиљеријског оружја домаће производње попут хаубице
"Нора" и оклопних возила "Лазар", а планира се и формирање јединице за брзо реаговање, коју
ће чинити 1. 200 најсавременије опремљених војника.
Он се осврнуо и на набавку мигова из Русије, оценивши да му нису јасне толике полемике и
недоумице око тог посла када је све урађено најтранспарентније могуће.
- Определили смо 185 милиона евра за набавку десет мигова 29, а та средства расподељена су у
три фазе. Прва и друга фаза тичу се предекспортне припреме, што значи њихов долазак овде и
њихов ремонт, који ће их оспособити за деловање у наредних 14 година. У том периоду, у
оквиру пара које смо одвојили, на њима ће бити ремонтовани мотори и агрегати. У трећој фази,
од преосталог новца, ти авиони биће модернизовани - објашњава Ђорђевић.
Министар не дели мишљење појединих стручњака да је набавка руских мигова прескупа, јер
уколико се укупна цифра подели на десет авиона уз уговорено одржавање у периоду од 14
година, то је 18,5 милиона евра по авиону, што, како је рекао, не постоји нигде на свету.
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Осам понуда за куповину ПКБ
Пише: ФоНет
На јавни позив Владе за куповину Пољопривредног комбината Београд (ПКБ) стигло је осам
писама, преноси РТС.
Писма су послали "Ел Дахра" из Уједињених Арапских Емирата, МК група, "Индустрија меса
Матијевић", једно физичко лице из Ковина, две компаније из Велике Британије и по једна из
Кине и Сингапура, али су њихова писма са ознаком тајности и имена не могу да се објаве,
преноси РТС.
У Влади су задовољни одзивом и најављују оглас за продају у наредних месец до месец и по
дана.
ПКБ, један од највећих и најстаријих пољопривредних комбината у Србији, има преко 20
хиљада хектара обрадиве земље, преко 26 хиљада грла стоке, машине, опрему, стакленике и
1.700 запослених.
Да су намерни да га преузму од државе, Влади се пријавило осам потенцијалих купаца.
"Већина њих се определила за све оно што је могуће по српским законима, од продаје имовине,
капитала, стратешког партнерства. Заинтереовани су за све, тако да ћемо на основу тог и
ближих разговора договорити прави модел приватизације. Очекујемо да ћемо у наредних
месец, месец и по објавити прави конкурс за приватизацију ПКБ.
Очекујем да ћемо добити власника до краја године", рекао је министар привреде Горан
Кнежевић.

Од сиромашних траже аванс, складиште и вагу
Пише: М. Вељковић

Нове одредбе уговора за куповину угља за синдикате и удружења доносе новине које ће
крајњим корисницима знатно поскупети цену овог енергента.
Једно од таквих удружења јесте и Градска организација инвалида рада, непрофитна
организација која окупља финансијски и здравствено најугроженију популацију.
Ово удружење је до ове године омогућавало својим члановима да по најнижим ценама и на
рате купе угаљ за огрев. Међутим, од ове године је предвиђена уплата депозита у висини од пет
одсто од укупне нето вредности уговорене количине, што претходних година није био.
- Угаљ нисмо претходних година куповали у количини која је била предвиђена уговором, али
разлог за то јесте тај што један број чланова није могао финансијски да отплати угаљ или се
дешавало да неки члан у међувремену премине. Ипак, угаљ није кварљива роба и као такав
остајао је на површинском копу, казао је Светозар Божиновић, председник Удружења, и
подсетио да се ради о јако осетљивој категорији купца.
- Такође, у понуди за закључење уговора о куповини угља Удружење је у обавези да има
складиште и вагу одакле ће вршити прерасподелу и мерење угља. Удружење се не може бавити
трговином, па чак и да се пререгиструјемо, изгубили бисмо позицију категорије купца за
повољнију куповину угља у односу на трговце. С друге стране, коришћење, односно закуп
складишта утицао би на повећање цене угља, а подсећам да неки од наших чланова имају
најниже пензије у Србији, напомиње Божиновић и моли за разумевање надлежних.
Поред молби, они су упутили и предлоге да се за удружења која окупљају најугроженије слојеве
становништва у новом уговору направе олакшице при куповини угља. Из ТЕ КО Костолац
добили су одговор да су према инструкцијама Сектора за послове и снабдевања из Београда и
Органак ТЕ КО Костолац и Огранак Колубара у обавези да поштују слово овог уговора и све
његове одредбе - без изузетака.
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Злоупотребе и социјала
У Градској организацији инвалида рада кажу да су новине унете у овај уговор стављене са
циљем да се смањи могућност злоупотреба и малверзација при оваквим пословима. Ипак, у
светлу нових трошкова која су неминовна, веома је извесно да ако овако остану ствари, чланови
удружења једноставно остану без огрева за наредну грејну сезону или буду упућени на
стоваришта где су, за пензионере са оваквим примањима, цене недостижне.

Ужички путари најавили блокаду пута Ужице-Златибор
Пише: Н. Ковачевић
Без обзира на то што је пословодство исплатило данас децембарску плату, радници ужичких
„Путева“ који су у штрајку од понедељка, најавили су да ће сутра у 11 часова блокирати
магистрални пут Ужице-Златибор.
То је за Данас најавио Бобан Ћалдовић, председник Самосталног синидката у том приватном
предузећу, додавши да пословодство одбија преговаре са штрајкачким одбором и да тиме крши
закон.
Ужички путари су захтевали исплату зарада и путних трошкова за децембар и јануар, али и
дневница које, како тврде, нису исплаћиване две-три године, као и поштовање осталих права
предвиђених колективним уговором.
- Штрајк настављамо, јер пословодство игнорише наше захтеве и одбија да преговара. Иако је
данас требало да се састанемо са њима, речено нам је да је свих шест директора на службеном
путу. Нећемо одустати и сутра у 11 часова блокираћемо магистралу Ужице-Златибор - рекао је
за Данас Ћалдовић и најавио да ће се блокади пута придружити и радници других погона тог
предузећа у ужичком крају.
- Исплатили су нам плату за децембар, пошто смо најавили блокаду саобраћајнице, али тиме
нису решени наши проблеми, нити су представници пословодства преговарали са нама обајснио је Ћалдовић и истакао да пословодство последњих година урушева то предузеће и да
је раднике довело у ситуацију да штрајковима траже своја права.
Од почетка штрајка, пословодство „Путева Ужице“ и генерални директор Леко Корићанац нису
се оглашавали о проблемима у том предузећу, које је у јавности важило за једно од
најуспешнијих у путној индустрији Србије.

Пропало спајање Војвођанске и Еуробанке
„МК група” још није поднела захтев за сагласност Народне банке за куповину Алфа банке
Јоргованка Табаковић, гувернер Народне банке Србије (НБС), на представљању извештаја о
инфлацији, обелоданила је да су две грчке банке у нашој земљи водиле преговоре о спајању и
да је то трајало шест месеци. Додала је да сада може то да обелодани, пошто је трансакција
неуспешно окончана. Није, међутим, желела да каже о којим банкама је реч.
У банкарском сектору сазнајемо да се радило о потенцијалном спајању Војвођанске банке и
Еуробанке ЕЕФГ. Тачније о уступању тржишта тако што би Војвођанска банка, чији је власник
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Национална банка Грчке, преузела Еуробанк у Србији, док би Еуробанк добила оно што има
Национална банка Грчке у Румунији и Кипру. Преговори су пропали, јер банке нису могле да
се договоре чији удели колико вреде.

„Ал Дахра” ипак хоће ПКБ
Аутор: Ивана Албуновић
Компанија из Уједињених Арапских Емирата послала писмо о намерама, у законском року, и
потврдила учешће у надметању
Компанија из Уједињених Арапски Емирата „Ал Дахра” ипак ће ући у трку за куповину
Пољопривредног комбината Београд ( ПКБ), сазнаје „Политика”.
У јавности се пре неколико дана пронела вест о одустајању ове компаније од најављених
инвестиција у српски аграр. Међутим, та компаније је, како сазнајемо, послала пријаву у
законском року, до 17. фебруара, чиме је потврдила учешће у надметању.
За сада је познато да су одвојена писма о намерама послали Миодраг Костић и Петар
Матијевић, као и неименоване компаније из Кине, Велике Британије и Сингапура.

"Југоалат" пред гашењем!
Аутор:Н. СУБОТИЋ
Црни дани још једног од симбола металског комплекса. Погони без струје четири месеца. У
синдикату не верују да ће производња поново оживети
НОВИ САД ће, по свему судећи, изгубити још једно некада велико име металског комплекса.
"Југоалат", који је некада био светски позната фирма, већ више од четири месеца је без струје, а
како оцењјуе Новак Васић, председник Самосталног синдиката металаца Новог Сада, поновно
покретање производње личи на "немогућу мисију".
"Југоалат" је, подсећамо, пре тридесетак година производио прецизне и специјалне алате, али
се у озбиљним проблемима нашао када су уведене санкције. Епилог је био стечај, који је
покренут 2010. године, и од тада некадашњу перјаницу новосадске металске индустрије чини
само тридесетак радника. План реорганизације предузећа је усвојен крајем августа 2013, а
почетком децембра исте године поднет је захтев за увођење поновног стечаја, јер се
реорганизација није спроводила. Привредни суд је у априлу 2014. покренуо претходни стечајни
поступак, а до тада је у неколико наврата било покушаја да се покрене производња, али...
- Готово сам сигуран да је производња у "Југоалату" прошлост, и поред свих бомбастичних
обећања пословодства - огорчен је Васић. - Нажалост, фабрика и њених тридесетак радника
поделиће, по свој прилици, судбину колега из "Југодента", "Победе", "Петра Драпшина",
"Мотинса" и још неких мањих фабрика металског комплекса. Наравно, волео бих да се варам и
да се деси чудо, али мислим да је наде све мање.
Први синдикалац новосадских металаца наводи да колају информације да судски извршитељи
имају пресуде за заплену имовине, па би "Југоалат" могао да оде "на добош".
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Из фабричких погона, како је најављено пре око пола године, требало је да избаце на тржиште
најмодерније пољопривредне машине, које земљиште обрађују у једном пролазу доносећи
уштеду од 100 евра по хектару, пошто је пословодство у договору са иноватором Станком
Мандићем, власником патента, почело са пробном серијом.
У "Југоалату" је, такође, требало да заживи и производња делова за хидранте у сарадњи са
аустријском компанијом МКЕ, али и тај програм је, после неизмирених дуговања и искључења
струје, доведен у питање.
ПРОПАО ПЛАН
ПЛАНОВИ пословодства "Југоалата", пре искључења струје, били су да у производњи
иновативних пољопривредних машина посао добије око 180 радника. Наводно су за то велико
интересовање показали пословни партнери из Русије, Бугарске, Белорусије, па и западне
Африке.

Убрзање привредног раста
Аутор:Д. И. К.
Гувернер НБС Јоргованка Табаковић о оствареним економским резултатима Србије У 2016.
Економски раст Србије у овој години биће три одсто и око 3,5 одсто у 2018. године
СРБИЈА је данас отпорнија на шокове из окружења, захваљујући добрим економским
резултатима у 2016. години, оценила је у среду гувернер Народне банке Србије, Јоргованка
Табаковић. Она је, на представљању најновијег Извештаја о инфлацији, истакла да је 2016.
завршена са међугодишњом инфлацијом од 1,6 одсто, фискални дефицит је смањен на 1,4
одсто БДП, док је стопа проблематичних кредита пала са 21,6 на 17 одсто.
- Инфлација би у Србији ове године требало да се задржи у планираним границама од три
одсто, плус-минус 1,5 одсто и надам се да ће је то увести у групу земаља са стабилном и ниском
инфлацијом - истакла је Табаковићева. - Економски раст Србије у овој години додатно ће се
убрзати на око три одсто и око 3,5 процената у 2018. Раст бруто домаћег производа ће и у
наредном периоду бити вођен инвестицијама и извозом, а све више и потрошњом
становништва.
Гувернерка НБС се осврнула и висину јавног дуга Србије у доларима.
- У последњем кварталу прошле године, долар је у односу на евро порастао за 6,4 одсто. Да тога
није било, јавни дуг би био за 443,6 милиона евра нижи - указала је Табаковићева. - То је
ефекат раста вредности америчке валуте, јер дуг у доларима чини око 34 одсто јавног дуга
Србије. Већ у јануару је долар ослабио за два одсто. То су калкулативни подаци, јер за Србију је
значајно који дугови у ком тренутку доспевају на наплату.
Србија је, према њеним речима, смањила задуженост у америчкој валути за 72,3 милиона
долара.
Када је реч о девизном курсу, гувернерка НБС је истакла да је НБС ублажавала краткорочне
осцилације курса динара које су последица притисака споља и утицаја сезоне, подсећајући да је
за централну банку подједнако важна и ценовна и фискална стабилност.
РАСТ ИНВЕСТИЦИЈА
ГЕНЕРАЛИ директор Директората за економска истраживања и статистику НБС, Ана Ивковић,
истакла је да су стране директне инвестиције у Србији у 2016. надмашиле ниво из 2015. и
износиле су близу 1,9 милијарди евра, или 5,4 одсто бруто домаћег производа.
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Дуалним образовањем брже до посла
Аутор:В. Н.
У Србији већ четири године, кроз пилот-пројекат, ђаци средњих стручних школа се образују и у
компанијама
ГРУПА свршених ђака Техничке школе "Миленко Веркић Неша" у Пећинцима, увелико ради у
компанији "Бош". Баш тамо где су претходне две године одлазили на наставу, као део пилотпројекта дуалног образовања у Србији. Кроз овај пројекат, који подржавају Немачка
организација за техничку сарадњу (ГИЗ), Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ) и
привредне коморе Србије и Аустрије, данас је укључено више од 60 компанија, 18 школа, са
више од 900 ученика и пет трогодишњих образовних профила. У међувремену Влада приводи
крају нацрт првог Закона о дуалном образовању који треба да да регулаторни оквир и омогући
увођење дуалног образовања у школски систем Србије.
Елементи дуалног образовања присутни су у средњем стручном образовању у Србији од 2013.
године. У оквиру пројекта ГИЗ, у складу са потребама и захтевима привреде, организовано је
образовање за три образовна профила - индустријски механичар, електричар и браварзаваривач. Швајцарска је инвестирала у развој профила по дуалном моделу образовања за
сектор дрвно-прерађивачке индустрије. Тако је уведен профил оператер израде намештаја.
Аустрија се укључила у сектор услуга. Од овог месеца у Трговачкој школи у Београду биће
организовано образовање за целу генерацију ученика првог разреда трогодишњег профила
трговац, њих 120 ученика ће се образовати за трговца по дуалном образовању, а у сарадњи са
"Делезом", ДМ, Универекспортом, "Меркатором С" и "ВИП мобајл".
- За наредну школску годину са елементима дуалног образовање би требало да почне
школовање за профиле техничар за логистику и шпедицију, ауто-механичар, модни кројач,
елекромонтер мрежа и постројења, електротехничар обновљивих извора, техничар за
дигиталну графику, техничар за муницију и ракетну технику и техничар за наоружање - каже
Мирјана Ковачевић, директор Сектора едукације у Привредној комори Србије.
Боравак у компанијама у оквиру дуалног модела разликује се од практичне наставе која је
заступљена у садашњем начину стручног образовања младих. У дуалном моделу ученици у
компанијама уче кроз рад у стварном радном окружењу и тиме постепено овладавају
вештинама, али сами доприносе пословним резултатима те компаније. Отуда се подразумева
да за тај ангажман добију и - накнаду.
- Накнада ученицима за учење на раду је једна од основних карактеристика дуалног модела
образовања - објашњава Мирјана Ковачевић. - Тренутно је то питање решено од компаније до
компаније, у складу са њиховим могућностима. У некима накнаде ученицима на месечном
нивоу износе 5.000 динара, а има и примера где се даје већи износ накнаде. Законом о дуалном
образовању би требало да се утврди као обавеза послодавца за најмањи износ накнаде по сату
који ученик проведе у учењу и то као одређени проценат од минималне цене рада. У првој
години тај износ ће бити мањи, јер ђаци тада имају најмање радног искуства и њихов допринос
пословним резултатима је најмањи, а онда би у другој и трећој години са растом њихове
продуктивности на послу и накнада требало да буде већа. Накнада ученицима за учење на раду
треба да буде обавеза послодавца, јер је то једини начин да се обезбеди да се у спровођење овог
модела образовања укључе друштвено одговорни послодавци, који дуално образовање виде као
инвестицију у сопствени пословни развој.
КОМПАНИЈЕ Компаније које учествују у пројекту су "Енерготехника" Јужна Бачка, ЕПС
"Колубара", "Агена технолоџи", "Бош", "Алфа техникс", "МЛ системи", "Сунце Маринковић",
"Милановић инжењеринг", "Застава импро", "Радијатор", "Помак", "Амига", "Термовар",
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"Континентал"... Током прошле школске године учествује и седам компанија из Златиборског
округа "Атлас", "Матис", "Гинко"...
Постојећи закони образовање поверавају искључиво образовним институцијама. Зато Србија
припрема низ закона који ће у овај процес укључити и привреду, али и дефинисати права и
обавезе и компанија и ученика.
- У протеклих неколико недеља радна група Министарства просвете, у којој активно учествује и
Привредна комора Србије, радила је на финалном уобличавању нацрта Закона о дуалном
образовању - додаје Мирјана Ковачевић. - Закон би требало да регулише време које ученик
проводи у компанијама. Треба да омогући да се већи број сати образовања проведе у радном
окружењу. Зато треба решити образовно-радни статус за време учења на раду, накнаду
ученицима за учење на раду, као и проверу стеченог функционалног знања и развијености
вештина по завршеном образовању. Такође, Законом се мора омогућити укључивање
запослених из компанија у "образовање" ученика. И на крају, Закон мора прецизирати начин
утврђивања и начин провере стандарда које морају да испуне привредни субјекти укључени у
дуално образовање, што ће осигурати квалитет учења на раду.
Влада намерава да охрабри компаније које отворе врата за ученике. Модел још није потпуно
познат, али се обећавају субвенције.
- У земљама у којима се овај модел успешно реализује држава пружа подршку компанијама, и
то директну, путем субвенција и рецимо компензацијом једног броја исплаћених
зарада/стипендија ученицима, али и давањима у посебним случајевима - објашњава Мирјана
Ковачевић. - Предвиђене су и индиректне пореске олакшице. Овакви облици подршке
послодавцима разматрају се и у нашој земљи, нарочито имајући у виду чињеницу да степен
развијености наше привреде заостаје у односу на земље које дуални модел образовања
спроводе већ деценијама. Највећи ризик у имплементацији дуалног образовања је спремност и
заинтересованост младих људи да се определе и школују за обављање ових производних
занимања.
Дуално образовање, како објашњавају у Привредној комори, не би требало да буде обавеза, већ
треба да одговори на захтеве привреде. То значи да је идеја да се образовање организује за оне
профиле за које постоји тражња.
- Ни у земљама које традиционално примењују дуално образовање није целокупно стручно
образовање организовано по дуалном моделу, већ се за одређене образовне профиле оно
обавља по класичном моделу - каже Мирјана Ковачевић. - Уколико тржиште рада даје сигнале
да се са дипломом одређеног образовног профила лако може наћи посао, а школовање тог
профила се не обавља у месту живљења и становања, не треба се устручавати од одласка у
други град, друго место где се то школовање одвија. Дакле, са дуалним моделом образовања
нећемо отварати компаније близу школа да би оне могле да нађу места за учење на раду за
профиле које желе да школују. Радићемо супротно томе. Компанијама које могу да реализују
учење на раду и имају потребе за кадровима, помоћи ћемо и наћи начин да организујемо
образовање. У неким ситуацијама ће овакво решење захтевати и велика улагања, али је дуално
образовање инвестиција која се на дужи рок исплати.
МИЛИЈАРДЕ ДАТЕ НА ДОШКОЛОВАЊЕ
ИСТРАЖИВАЊЕ спроведено од 2001. до 2012. године показало је да су српску привреду
недостаци образовног система коштали скоро три и по милијарде евра. Толико је привреда
уложила у додатно обучавање новозапослених ради њиховог увођења у посао.
- Наведени проблеми демотивишу послодавце да запошљавају младе и неискусне људе, јер у
одређеном периоду имају истовремено превелика пореска оптерећења, улагање у
доквалификацију новозапослених и губитак због ниже продуктивности у периоду њихове
адаптације - истичу у ПКС.
ШКОЛЕ КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ
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ПРОФИЛ бравар-заваривач се уз наставу у компанијама организује у следећим школама Техничка школа "Иван Сарић" Суботица, Машинска техничка школа "14. октобар" Краљево,
Техничка школа "Змај" Земун, Средња машинска школа Нови Сад, Техничка школа
Обреновац, Средња школа "Драгачево" Гуча, Средња техничка школа "Никола Тесла" Сремска
Митровица, Политехничка школа Крагујевац.
Уз елементе дуалног образовања образују се индустријски механичари у Техничкој школи
"Миленко Веркић Неша" Пећинци, "Иван Сарић" Суботица, Машинској школи у Нишу,
Техничкој школи Власотинце и Техничкој школи Владичин Хан.
Профил електричар на овај начин се учи у електротехничким школама "Михајло Пупин" Нови
Сад, "Никола Тесла" Ниш и Техничкој школи "Колубара" Лазаревац.
Оператер израде намештаја са радом у компанији образује се у Политехничкој школи у
Суботици и Техничкој школи у Ужицу.
ДОГОВОРОМ ДО УПИСНОГ ПЛАНА
ШКОЛСКЕ управе, представници Националне службе за запошљавање, јединице локалне
самоуправе и Привредна комора Србије треба да одрже састанке чији ће резултат бити општински/градски план уписа ученика. Потписаће га директори свих средњих школа,
представници јединице локалне самоуправе, Националне службе за запошљавање и
Привредне коморе Србије и упутити га Министарству просвете, науке и технолошког развоја на
даље одлучивање. Коначна одлука о броју и структури уписа ученика биће донета до 31. марта
2017. године, а Конкурс за упис ученика у средње школе биће објављен најкасније до 1. маја
2017. године.

Пиреус банка у Србији није на продају
Извор:Бета
Пиреус банка у Србији има амбициозне планове пословања и није на продају, изјавио је
председник Извршног одбора те банке Војислав Лазаревић.
"Изузетно смо задовољни оствареним резултатима у 2016. години. Профит банке је био 26
милиона динара а дуплиран је здрав портфолио кредита правним лицима, што доказује
посвећеност банке локалном тржишту и развоју српске привреде", рекао је Лазаревић у развору
са новинарима.
Он је истакао да банка нема потребу да тражи нове власнике, да се докапитализује или спаја са
неком другом банком.
Пиреус банка, део истоимене грчке банкарске групације, у Србији има 26 филијала и
запошљава око 450 људи.
Лазаревић је истакао да је стопа ненаплативих кредита (НПЛ) у Пиреус банци у Србији
смањена за скоро десет одсто, са 34 на 24 одсто и да се очекује да ће до краја 2017. године пасти
на око 11 процената.
"Учешће проблематичних кредита је смањено углавном отписом и наплатом, али и растом
кредитне активности банке", казао је Лазаревић.
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План банке је, како је додао, повећање прихода од 10 одсто као и раст од 25 одсто готовинских
кредита становништву и раст од 19 одсто кредита привреди.
"У плану је и отварање нових филијала у већим градовима, попут Смедерева и Ужица", најавио
је Лазаревић.

Хестил: Из Смедерева се неће продавати кинески челик
Извор:Бета
Компанија Хестил Србија саопштила је да се челик из Кине или других земаља неће продавати
у Србији, земљама ЕУ или осталим државама у окружењу и додала да развојну шансу види на
тржишту прерађивачке индустрије у Србији и у региону.
Директор Хестил Србија, Сихаи Сонг рекао је да годишња производња у Железари Смедерево,
чији је власник кинески Хестил, износи 2,2 милиона тона челика и да је током протеклих
година роба произведена у Железари Смедерево представљала око један одсто ЕУ тражње.
"Ми смо опредељени на продају робе произведене у Србији, уз све поштовање закона државе у
којој послујемо, ту укључујући и законе ЕУ. Наставићемо да сервисирамо наше купце из ЕУ,
упркос нашем малом уделу на том тржишту. Како би успешно постигли наше пословне циљеве,
ми смо посвећени придржавању здравих економских принципа, и очувању нашег пословања у
Србији", рекао је он.
Хестил Србија огласила се поводом антидампинг истраге Европске комисије за период почев
од 1. јула 2015. до 30. јуна 2016, а против увоза топло ваљаних производа пореклом из неколико
земаља, укључујући производе српског произвођача компаније Железара Смедерево.
У саопштењу подсећају да је Хестил Србија власник имовине Железаре Смедерево од 1. јула
2016. године.
Сонг је најавио да Хестил Србија планира да ове године инвестира 120 милиона долара у
постројења, фокусирајући се на унапређење и модернизацију функционалности опреме, као и
мере оптимизације производних трошкова."Разматрали смо линију за топло поцинковање, али
на крају она није укључена у план инвестиција за 2017. О томе се још увек дискутује, и не
постоји план за краткорочно инвестирање. Кључне ставке овог плана капиталних инвестиција
су унапређење заштите животне средине и квалитета производа, при чему не постоји план
даљег увећања производних капацитета", рекао је он.
Додао је се да се имовина смедеревске железаре користе у производном процесу компаније
Хестил Србија која је члан ХБИС породице, а која је "фокусирана на продају својих српских
производа, и на постизање својих пословних планова заснованих на таквој производњи".
Сонг је рекао је Хестил Србија "свесна да је у циљу остваривања пуне конкурентности
компаније непходно фокусирати се на производњу високо квалитетних производа са додатом
вредношћу, као што су бели лим и хладно ваљани производи које захтевају наши постојећи и
будући купци".
Он је оценио да Кина и Србија имају традиционално добре и пријатељске односе и да очекује
да ће интензивирање економске сарадње два народа само додатно допринети развојним
плановима.Сонг је нагласио да Хестил има велику подршку гувернера кинеске провинције
Хбеи, који је одлучан да доведе још кинеских инвеститора и компанија у Србију.
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У 200 компанија 100.000 запослених
Америчка привредна комора у Србији (AmCham) организовала је свечаност поводом генералне
скупштине и доделе годишње награде „AmCham Hero„ и том приликом истакнуто је да та
привредна комора, с 200 чланица из 18 сектора, запошљава 100.000 људи у Србији.
Како је на свечаности рекао председник АмЧама Зоран Петровић, та комора представља
најјачу и независну пословну мрежу у Србији, додајући да је претходна година била веома
успешна јер су постигнути важни кораци у побољшању пословног окружења и платформе
пословања за чланове.
– Имамо 200 чланова из 18 сектора и запошљавамо 100.000 људи, а када се осврнемо на 2016.
годину, у којој смо славили 15 година рада у Србији, с поносом можемо закључити да је била
веома добра година за АмЧам – истакао је Петровић.
Амбасадор САД Кајл Скот нагласио је да Србија има велике конкурентне предности, образовану
радну снагу, преговоре с ЕУ, сарадњу с Русијом и Турском, те да нема разлога да наша земља не
постане погонска снага у југоисточном делу Европе.
– Америчке компаније запошљавају више од 16.000 људи у Србији, а имамо још већи утицај на
пословно окружење – нагласио је амбасадор. – Ви преносите пословне вредности, социјалну
одговорност на српске компаније, имате утицај и стварате бољу будућност за генерације које
долазе. Помажете не само компанијама већ свим људима у Србији.
Како је додао, три речи АмЧама за 2017 су „активан, храбар, самопоуздан”, нагласивши да су то
праве три речи за ову годину, а да би додао и „водити, инспирисати, повезивати”.
– Ми смо дефинитивно предводници у пословању, нудимо стручна знања, расправљамо о
значајним питањима, о пореској политици, изазовима и проблемима, ви сте увели
приправништво у систем образовања у Србији и тако помажете у стварању нових пословних
вођа и заиста сам поносан на то – рекао је Скот.
Нагласио је да ће AmCham заједно радити на повећању глобалне конкурентности, јачању
еУправе, транспарентности и да се убрза Европски пут Србије.
Годишња награда „AmCham Hero” додељена је научници Магдалени Ђорђевић из Института за
физику у Београду, за унапређење и промоцију науке.

АФЕРА "САМСУНГ" Српским радницима у Словачкој потурају уговоре
на РУМУНСКОМ
Аутор:Бојана Богосав

Раднике из Србије у фабрикама у Словачкој снашла је нова мука. Агенција преко које су
отишли условила их је да потпишу нове уговоре на румунском језику ако хоће да добију плате.
На Фејсбук страници "Ларго координатори СДСК Водерадy" агенције "Ларго", која посредује и
одводи грађане у Словачку у фабрике беле технике, након писања медија о преварама којима се
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служе осванула су обавештења о примањима плата, али и о новим уговорима које запослени
морају потписати.
Наиме, како стоји у обавештењу, свако ко је тамо мора да потпише, у супротном неће добити
плату.
Незадовољни и збуњени радници обратили су се редакцији "Блица". Како кажу, последњих
дана дешавале су се промене које су их довеле до тога да се запитају за кога заправо они раде.
- Тренутно сам у Словачкој где радим за компанију "Самсунг". Пре неколико дана речено нам је
да морамо да потпишемо нове уговоре иначе нећемо добити плату. Ти уговори су на румунском
језику, нико од нас не зна шта пише. Потписали смо их да не бисмо остали без пара које смо
поштеним радом зарадили - каже узнемирени радник.
"Блиц" је имао увид у нове уговоре које су радници потписали, а оно што је занимљиво јесте да
уместо "Ларга", преко којег су отишли, сада на уговору стоји име нове агенције "Јобс", која је
регистрована у Румунији.
- Питао сам за кога ми радимо, а они су рекли: за "Ларго", наравно. Какав "Ларго" када пише
"Јобс"? Пре две године моје колеге и ја смо потписали уговоре о запослењу са агенцијом "Ларго
Хунгари кфт", која је била послодавац свима нама који смо радили у "Самсунгу" у Словачкој.
Они су нас буквално изнајмљивали "Самсунгу" и другима. Није ми јасно зашто смо морали да
потпишемо нови уговор, и то на језику који нико од нас не разуме а да нисмо добили примерак
на српском. Условили су нас да потпишемо нешто што не разумемо - збуњен је наш саговорник.
Он додаје и да су након нових потписаних уговора, уместо мајица које су до сада носили,
добили нове.
- На старим мајицама писало је "Ларго", док на новим стоји "ЈобсС". Сви смо у шоку. Не знамо
шта се догађа - прича нам радник.
Колико су текстови објављени последњих дана уплашили управу "Ларга", говори и чињеница
да на све начине објавама на Фејсбуку покушавају да се оправдају и прикажу да је у Словачкој
све у најбољем реду.
Тако су од радника који тренутно бораве у Словачкој затражили да направе "најзанимљивији
селфи из логора у Словачкој са најатрактивнијом поруком за оне који су их ових дана на
најгори могући начин оцрнили".
- Игра траје све док новине буду објављивале о нама свима најгоре могуће лажи и
дезинформације. Награду ће добити слика са највише лајкова - пише у њиховој објави, као и то
да је награда "Ларго" опрема.
Коме не одговара, нека се врати кући. Уговори су потписани после прашине која је дигнута због
нашег рада и на мађарском и на српском и на румунском, а радници ако не разумеју, нека се
обрате преводиоцу Бранислав Мерник, директор агенције "Ларго"
Бранислав Мерник, директор агенције "Ларго" у Србији, прокоментарисао је за "Блиц" да су
нови уговори у ствари исти они које су радници наводно потписивали у Србији.
- Ко је збуњен, коме не одговара, нека се врати кући. Уговори су потписани после прашине која
је дигнута због нашег рада и на мађарском и на српском и на румунском, а радници ако не
разумеју, нека се обрате преводиоцу. Потписани су на свим тим језицима јер са њима имају
сигурност. Штавише, имају примерке уговора на свим језицима - тврди он.
Власник осуђиван
Један од услова за раднике који иду у Словачку је да нису кривично осуђивани. А како је сазнао
„Блиц“, први човек агенције Бранислав Мерник има досије и осуђиван је.
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И ВЛАДА СЕ УКЉУЧИЛА Потписан уговор, Радници "Пролетера"
добијају повећање и боље услове рада
Аутор:Беба Бојовић

У ивањичкој фабрици чарапа "Пролетер", у присуству високих званичника из Владе,
представника локалне самоуправе и Немачко-српске привредне коморе, власника овог
предузећа Рајнера Баумбаха и представника Синдиката, потписан је анекс колективног
уговора у коме стоји повећање зарада за 600 запослених, у просеку двадесет одсто, побољшање
положаја и услова рада, набавка ХТЗ опреме, сређивање тоалета...
Како су навели присутни, очекивања су да у току 2017. године сви проблеми које је Синдикат
изнео у име запослених, буду решени, а са друге стране да овај вид мотивације радника
услови повећање продуктивности као дугорочни циљ пословања ивањичке чарапаре од које
непосредно егзистира преко 2.000 људи.
- Годинама смо покушавали да организујемо састанак са власницима фабрике и челним
људима како бисмо у обостраном интересу решили проблеме и повећали продуктивност. То је
било немогуће са претходним менаџментом "Пролетера", па је ово за нас значајан помак у
смислу саме срадње. Нећемо се освртати уназад, суштина је да смо нашли заједничко решење
по коме ће бити задовољан и радник и послодавац - каже председник Синдикалне
организације "Пролетер", Драгољуб Дамљановић.
Власник "Пролетера", Рајнер Баумбах, истакао је задовољство што су потписивањем овог
уговора испуњена раније дата обећања.
- Као што сам најавио пре четири недеље овим почиње нова ера за запослене у "Пролетеру". Са
председником Владе и амбасадором Немачке и представницима локалне самоуправе Ивањица,
имали смо јутрос веома конструктивне разговоре иза којих је уследила пуна подршка развоју
фабрике и упошљавању људи, у погледу будућег снабдевања гасом овог простора. Такође су
обећали да ће у складу са могућностима подржати ову регију и у развоју саме инфраструктуре саопштио је Баумбах.
Јорг Хескенс, саветник председника Владе РС, позвао раднике и власнике да поштују договор
који ће их одвести заједно у светлију буднућност. Истакао је и подршку Владе РС која ће
помоћи да гас што пре стигне у Ивањицу.
Први човек ивањичке општине, Зоран Лазовић, обећао је пуну подршку не само "Пролетеру"
већ свим пројектима који имају развојни карактер.
- Јутрос смо имали веома конструктиван састанак у кабинету премијера Александра Вучића где
смо добили гаранције, да ће доћи до гасификације Ивањице крајем 2018. године. Вредност овог
пројекта је 5,5 милиона евра што је за наш град огромна инвестиција од вишеструког
значаја. Такође желим да истакнем одличну сарадњу коју имамо са господином Баумахом и
немачки инвеститори су увек добродошли у наш град. Потрудићемо се да доведемо још
инвеститора са крајним циљем што мање стопе незапослености у Ивањици - рекао је Лазовић.
Колико је повећање зарада у "Пролетеру" значајно за целокупну општину говорио је помоћник
председника, Ненад Главинић.
- С обзиром на то да се плате запосленима у "Пролетеру" повећавају 20 до 25 одсто, доћи ће до
повећања средстава која се сливају у буџет општине преко пореза на плате. Тренутна средства
су око 21 милион а самим повећањем плата одразиће се на прилив у буџету од 4,2 милиона. Да
појаснимо то је једно спортско игралиште годишње, нова улица или рецимо замена кровова на
Дому здравља - закључио је Главинић.
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Фабрика је заменила 90 одсто запослених РОБОТИМА, исход вам се
НЕЋЕ ДОПАСТИ
Извор:бусинессинсидер.цом / М.А.

Критика аутоматизације је тешко одржива када статистички подаци јасно илуструју њене
потенцијале. Најновији докази стижу из кинеске фабрике у Донггуан Ситију.
Фабрика је недавно заменила 90 одсто људске радне снаге машинама и повећала
продуктивност за запањујућих 250 одсто, док је удео грешака смањен за чак 80 одсто.
Фабрика компаније “Цхангyинг Прецисион Тецхнологy” некада је запошљавала 650 људи, који
су производили мобилне телефоне. Данас је за производњу задужено 60 роботичких руку, које
раде 24 сата дневно на 10 производних линија.
У фабрици је остало још само 60 радника: троје је задужено за контролисање и надгледање
производне линије, док остали надзиру компјутерске контролне системе. Сав преостали посао
је препуштен способним роботичким рукама.
Луо Веићијанг, генерални директор фабрике, каже да би број радника могао да буде сведен на
свега 20. С обзиром на ефикасност остварену аутоматизацијом, неће дуго потрајати пре него
што и друге фабрике крену стопама фабрике из Донггуана.
Ефикасност, међутим, има своју цену: људска радна места. Истраживање Универзитета
Оксфорд и истраживачког центра “Оксфорд Мартин” показује да постоји ризик да ће 47 одсто
радних места у САД бити аутоматизовано у наредних 20 година.
Вештачка интелигенција ће заменити адвокате, новинаре, терапеуте...
При том то неће бити само послови у фабрици. С обзиром на брзину којом напредују роботика
и вештачка интелигенција, машине ће ускоро бити у стању да преузму послове у различитим
индустријским гранама и да их обављају барем подједнако добро као људи - ако не и боље.
Већ данас постоје роботи адвокати који брани клијенте којима је неоправдано написана казна
због погрешног паркирања, вештачка интелигенција која поставља лекарску дијагнозу,
“новинари” роботи и компјутерски терапеути, који су често успешнији од људских колега када
је у питању извлачење неопходних информација од пацијената.
Владе и приватне организације улажу озбиљне напоре у овај проблем, а један од њих је
“универзални основни доходак, систем у коме сви грађани једне земље имају безусловно право
на одређени новчани износ, поред прихода који стварају на друге начине.
Пилот-пројекти у Индији, Канади и Финској већ су покренути и до сада су дали обећавајуће
резултате. Прерано је рећи да ли би универзални лични доходак могао да реши проблем
масовног губитка посла услед аутоматизације, али би то свакако могао да буде охрабрујући
економски потез током транзиције.

МАТИЈЕВИЋ ЗА "БЛИЦ" Зашто Костић и ја не можемо ЗАЈЕДНО
Аутор:Слађана Гаврић
Уз стране компаније, у трку за куповину Пољопривредног комбината Београда (ПКБ) ипак
улазе и два велика домаћа играча - Миодраг Костић и Петар Матијевић.
Они су обојица јуче потврдили за "Блиц" оно што је наш лист објавио дан раније - да су ушли у
трку за ПКБ и да су послали писма о заинтересованости Министарству привреде.
То су урадили појединачно, иако се помињала њихова заједничка сарадња, односно наступ око
приватизације ПКБ-а. Матијевић је такав план и потврдио пре месец дана, али је рекао да су
њих двојица одустали од овог комбината.
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Шта се у међувремену десило, па су се предомислили и ушли у трку за приватизацију ПКБ-а, и
то појединачно, прво нам је јуче објаснио Матијевић.
Када сам мало преспавао, разговарао са људима, распитао се и видео да неће бити тих
озбиљних Арапа, одлучио сам да се пријавим Петар Матијевић
- Тачно је да сам рекао да немамо шансе против Арапа или Кинеза који су хтели ПКБ, али када
сам мало преспавао, разговарао са људима, распитао се и видео да неће бити тих озбиљних
Арапа, одлучио сам да се пријавим - каже Матијевић.
Он наглашава да није знао да се арапска "Ал Дахра" неће пријавити, али да је тако нешто
начуо.
- Помислио сам да су неке дезинформације у питању када се у медијима појавило то да Арапи
хоће да купе ПКБ, па сам одлучио да пошаљемо писмо о намерама. Зашто да нам то промакне,
можда се нико и не јави - објашњава Матијевић.
Иако ово нису коначне понуде, па постоји могућност да се "Ал Дахра" појави као озбиљан
купац, Матијевић сада каже да га то не брине.
- Па ако буде, видећемо... Не верујем да Арапи баш хоће да раде земљу. Да су хтели, већ би дали
прелиминарну понуду - каже власник Индустрије меса "Матијевић".
Иначе, он сматра да би почетна цена од око 75 милиона евра за 23.000 хектара била
прихватљива. На питање о томе шта се догодило, па су он и Костић одвојено конкурисали, иако
су планирали конзорцијум, Матијевић одговара:
- Не можемо нас двојица заједно. Утркујемо се. Видећемо ко ће пре поклекнути.
У МК групи Миодрага Костића потврдили су да су заинтересовани за куповину ПКБ-а.
- Ослањајући се на велико пословно искуство у области аграра, МК група је природно
заинтересована за куповину ПКБ корпорације. Ми смо једна од водећих холдинг компанија у
Србији, чија је основна делатност производња и трговина пољопривредним производима. Са
више од 30 година искуства и више од 7.000 запослених, сврставамо се међу највеће и
најснажније компаније у домаћем аграру - истакли су у Костићевој компанији.
У случају да МК група купи ПКБ, Србија би добила своју највећу вертикално повезану аграрну
компанију у Европи
Они додају и да њихов процес производње заокружује комплетан циклус пословања "од њиве
до трпезе".
- У случају да МК група купи ПКБ, Србија би добила своју највећу вертикално повезану аграрну
компанију у Европи - нагласили су у овој фирми.
У сваком случају, приватизација ПКБ-а је тек ушла у прву фазу. Према неким очекивањима,
цео поступак би могао у завршну фазу у јуну ове године.

Табаковић: Србија ће бити у групи земаља са стабилном и ниском
инфлацијом
Извор:Танјуг
Инфлација би у Србији ове године требало да се задржи у планираним границама од три одсто,
плус-минус 1,5 одсто и надам се да ће је то увести у групу земаља са стабилном и ниском
инфлацијом, рекла је данас гувернер Народне банке Србије (НБС) Јоргованка Табаковић.
Она је на презентацији извештаја о инфлацији за фебруар истакла да су кључни ризици за
фискалну и монетарну стабилност утицаји из окружења.
- Повећава се дивергентност монетарних политика водећих централних банака, а тиме и
неизвесност њиховог утицаја на глобалне токове капитала. Из Србије су се повукли
инвеститори са 900 милиона евра које су улагали у државне хартије од вредности. Србија је
17

мала и отворена економија и изложена је померању капитала - рекла је Табаковић и додала да
је цена нафте у свету други ризик по финансијску стабилност у земљи.
Она је истакла да је Србија сада отпорнија на утицаје споља него раније јер је 2016. године
остварила добре резултате.
Прошла година је према њеним речима завршена са медјугодишњом инфлацијом од 1,6 одсто,
фискални дефицит је смањен на 1,4 одсто бруто домаћег производа (БДП), дефицит платног
биланса са 4,7 на четири одсто БДП-а, а учешће проблематичних кредита у укупним
банкарским позајмицама са 21,6 на 17 одсто.
- НБС је ублажавала краткорочне осцилације курса евра које су последица притисака споља и
утицаја сезоне - рекла је Табаковић и додала да је за централну банку подједнако важна како
ценовна тако и фискална стабилност.
Јавни дуг Србије би био мањи 444 милиона евра да није скочио долар
Јавни дуг Србије би био за 443, 6 милиона евра нижи, да се није десио раст долара у четвртом
кварталу 2016. који је износио 6,4 одсто, оценила је Јоргованка Табаковић.
- Србија је одговорном политиком смањила дуг у доларима за 72,3 милиона долара, али је
укупан дуг, као ефекат раста долара у четвртом кварталу, за 444,6 милиона већи - рекла је
Табаковић на конференцији за новинаре у НБС.
Она је навела да је за државу Србију значајно који дугови доспевају у доларима, а они чине 34
одсто укупног дуга, као и то шта нам доспева за наплату када се овакве осцилације дешавају.
Већ у јануару, додала је гувернер, имамо пад долара од 2,0 процента у односу на евро, тако да
бих те податке требало да узимамо калкулативно.
- Апелујем да све податке у вези са растом јавног дуга, који нису трајни, образлажемо на начин
који није површан. Многе ствари иду у добром смеру, и таквим ћемо их одржати - рекла је
Табаковић.
Наводећи да смо у прошлој години имали повлачење странаца са доларског подручја који су
улагали у наше динарске хартије, прецизирала је да је укупно повучено преко 900 милиона
евра.
- Мислим да сте свесни да је НБС развила све системе предвиђања и реаговања. Довољно смо
учинили да трошимо мање као одржава, да добијемо улагаче који желе да трајно остану овде,
али да добију мање али стабилне зараде. С друге стране, гледамо да реструктуришемо дуг, и да
улагачи у хартије буду и домаћи - рекла је Табаковић.
Број банака не одређују нечије изјаве већ тржиште
Број банака у Србији не одређују било чије изјаве, већ тржиште и клијенти, поручила је
Табаковић, поводом недавне изјаве бившег гувернера Радована Јелашића да се све грчке банке
спремају за повлачење из наше земље.
- Број банака на тржишту Србије није ствар моје оцене, бившег гувернера, било ког банкара
или било ког појединца. Тржиште и клијенти процењују број банака потребан њима, односно
профитабилност банкартског сектора у Србији одређује да ли ће неко овде остати или
напустити ово тржиште - рекла је Табаковић.
Она је подсетила да је регулативом о лиценцирању банака први пут искључено доскреционо
право НБС да одлучује о томе ко може да уђе на банкарско тржиште Србије, нагласивши да је
наша земља отворена за све квалитетне стицаоце лиценце и за оне који виде простор да га
развијају и на њему зарађују.
Табаковић је подсетила да је крајем прошле године дата дозвола за рад Банци Кине (Банк оф
Цхина) у Србији, која је почела са радом у јануару, и која је изабрала Београд као центар за
развој свог пословања у овом делу Европе.
Такође је изразила задовољство што и домаћи приватни власници показују интерес за учешће у
банкарском сектору Србије, наводећи да је окончана трансакција у којој је Директна банка из
Крагујевца преузела Финдоместик банку.
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- Имамо сазнања да постоје интересовања за Алпха банку од домаћег стицаоца али још нисмо
добили званичну апликацију да дамо сагласност која се од НБС очекује - рекла је Табаковић.
Поводом спекулација које се тичу грчких банака у Србији, нагласила је да НБС нити износи,
нити жели да износи податке "који могу на било који начин да угрозе стабилност финансијског
система, да унесу немир међу запосленима у банкама, међу депоненте...".
- У том смислу не бих подржала неодмерене изјаве, преурањење изјаве било кога када је реч на
пример о грчким банкама - казала је гувернер, додавши да сада може да обелодан, пошто је
трансакција неуспешно окончана, да су две грчке банке у нашој земљи водиле преговоре о
спајању преко шест месеци.
- Оно што се дешава са грчким банкама није везано за услове на тржишту Србије. То су планови
које грчке банке имају у вези са договором са својим повериоцима и њихово повлачење из
Србије и региона јесте начелни план њихових матица, а не из било којих разлога који зависе од
нас - навела је Табаковић.
Упозорила је, такође, да неодмерене изјаве, посебно када је реч о финансијском сектору, могу
да створе узнемирење, да снизе вредност нечијих акција, или да утичу на то да се донесе
преурањена одлука од које би сви могли да имају штету.
Гувернер је предочила да грчке банке од 2015, када је почела грчка криза која се на одређени
начин тицала и нас, ни на који начин нису довеле у питање стабилност српског финансијског
система, јер је НБС предузела правовремен мере које су утицале на одржавање поверења у
финансијски сектор.

КРАГУЈЕВАЦ И СВИЛАЈНАЦ ПОГУРАЛИ ИЗВОЗ Суфицит Шумадије и
Поморавља пола милијарде долара
Извор:Танјуг

Привреда Шумадијског и Поморавског управног округа остварила је 2016. године суфицит у
спољнотрговинској размени у вредности 596,5 милиона долара, што је повећање од 10,8 одсто у
односу на годину дана раније.
Укупан обим трговине са светом износио је 3,33 милијарде долара, од чега је извоз "тежио" 1,96
милијарди долара, а увоз 1,36 милијарди, према подацима Регионалне привредне коморе
Шумадијског и Поморавског управног округа.
Покривеност увоза извозом је повећана са 136 процената на 143,6 одсто.
Највећи суфицит у Шумадијском округу остварила је привреда Крагујевца у вредности од 384,6
милиона долара, који је за 2,3 одсто већи у односу на 2015. годину.
У Поморавском округу, највећи суфицит је забележила општина Свилајнац у вредности од 45
милиона долара, који је за 54,6 процената већи него претходне године. На другом месту је
суфицит Јагодине у вредности од 15 милиона долара.
Извоз у земље чланице ЕУ учествује са 88,6 одсто у укупном извозу привреде региона, а увоз из
ЕУ са 83,8 процената у укупном увозу. Суфицит у размени са земљама чланицама Уније износи
594,5 милиона долара, и већи је за 15 одсто него 2015. године.
Суфицит у размени са земљама ЦЕФТА износи 112 милиона долара.
Највећа извозна тржишта Шумадијског и Поморавског округа били су: Италија, Словачка,
Немачка, БиХ, Румунија, Словенија, Црна Гора, Руска Федерација, Македонија и Пољска.
Највећи раст извоза остварен је у Македонију (30 одсто), Словачку (19) и Црну Гору (15,4
одсто).
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НБС: РАСТ плата и запослености у приватном сектору
Извор:Танјуг
Привредни раст Србије биће убрзан на око 3,0 одсто у овој години и на око 3,5 процената у
2018, процењује Народна банка Србије у данас објављеном, фебруарском Извештају о
инфлацији.
Раст бруто домаћег производа ће и у наредном периоду бити водјен инвестицијама и извозом
услед наставка интензивне реализације инфраструктурних пројеката и повољнијег
инвестициног амбијента, наводи се у документу.
Допринос расту очекује се и од финалне потрошње, на коју ће, како напомињу из НБС, утицати
очекивани раст запослености и зарада у приватном сектрору, и у одредјеној мери повећање
пензија и плата у јавном сектору.
Медјугодишња инфлација би од почетка 2017. године требало да се надје у границама циља од
3,0 одсто уз одступања у оба правца за 1,5 процената, а затим да требало да настави стабилно
кретање у оквиру тих граница до краја 2018.
Нова пројекција инфлације за први квартал 2017. године је, како се напомиње, незнатно виша
од предвиђања из новембра због бржег раста светске цене нафте крајем прошле године.
Карактер монетарне политике у наредном периоду и даље ће у највећој мери зависити од
дешавања у медђнародном окружењу, поручују из централне банке.
НБС наглашава да ће наставити пажљиво да прати и оцењује тенденције на домаћем тржишту
и у медјународном окружењу, како на медјународном финансијском, тако и на тржишту
примарних производа, а користиће и све расположиве инструменте како би инфлација остала
ниска и стабилна у средњем року што ће уз очување финансијске стабилности допринети
привредном расту на одрживим основама.

Свакодневно се суочавају са бројним ОПАСНОСТИМА: Они су једна од
НАЈУГРОЖЕНИЈИХ категорија радника
Извор:Фокус.ба
Када је реч о безбедности рудара тренутно је јако сложено и тешко стање у рударским
објектима РМУ “Зеница“ у погонима “Страњани“ и “Стара јама“, изјавио је Синан Хусић,
председник Самосталог синдиката радника рудника Федерације БиХ.
Рудари у Федерацији БиХ, њих 11.000, у овом су тренутку једна од најугроженијих категорија
радника у ФБиХ, будући да се свакодневно суочавају са бројним опасностима.
У ФБиХ у протеклим годинама десило се више тешких рударских несрећа, са фаталним
последицама, а како би се спречиле несреће у наредном периоду потребна су улагања у
руднике, преноси Фокус.ба.
- Безбедност рудара ни данас није на потребном и жељеном нивоу. Сви они који извршавају
радне задатке у непосредној производњи у подземној и површинској експлоатацији су због
природе свог посла посебно угрожени и под посебним опасностима. Нарочито се то односи на
запослене у подземној експлоатацији угља - рекао је Хусић за Фокус.ба.
Он додаје да се у сложене и захтевне рударске објекте могу сврстати и објекат са подземном
експлоатацијом угља у РМУ “Бреза“, рудници угља “Крека“ у Тузли, РМУ “Ђурђевик“, РМУ
“Какањ“, објекат са подземном експлоатацијом РМУ “Бановићи“ те РМУ “Абид Лолић“.
Хусић сматра да треба предузети низ мера како би се побољшала безбедност у рудницима, али
и заштитила права рудара.
- Услове за већа права радника у рудницима треба градити квалитетним управљањем
рудницима, грађењем ефикасне и оперативне организације у самим рудницима, али и
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агресивнијим отклањањем унутрашњих слабости у самим рудницима. Потребна је и потпуна
реализација инвестиционе фазе за руднике Концерна у временском периоду 2016-2018 година.
Руднике у Концерну ЈП Електропривреда БиХ треба почети доживљавати као саставни део
Електропривреде, а потребан је и озбиљан и одговоран социјални дијалог синдиката и осталих
социјалних партнера у енергетском сектору у Федерацији БиХ - закључио је Хусић.

Вулин тражи разговор са словачким министром о радницима
Извор:Танјуг
Министар за рад, борачка и социјална питања Александар Вулин каже да је тражио састанак са
словачким колегом Јаном Рихтером како би се решио проблем који српски радници имају у тој
земљи.
Вулин је за "Блиц" рекао да би споразум о социјалном осигурању о којем жели да разговара са
словачким колегом значајно помогао положају српских радника и био би препрека раду на
црно.
"У сарадњи са српским синдикатима, обавестили смо и ЕУ синдикате о уоченим појавама и
затражили помоћ. Ми не можемо законски да помогнемо уколико напусте нашу територију, а
нас нису обавестили о правом разлогу свог одласка. Једноставно немамо никакву надлежност
над дешавањима у другој земљи", објашњава Вулин.
Он додаје да с друге стране, оно што могу да ураде јесте да реагују на српској територији.
"Појачаћемо контролу рада агенција, више ћемо и медијски радити на обавештавању наших
грађана о ризицима непријављеног рада, нагласио је Вулин.
Последњих дана појавила су се сведочења српских радника о незавидној ситуацији у којој су се
нашли када су преко посредничких агенција отишли на тромесечни рад у фабрикама великих
корпорација у Словачкој, попут "Самсунга". Они тврде да су радили као туристи највише три
месеца у теким условима.
После писања медија, огласио се и словачки министар Рихтер који је најавио контролу и
проверу услова у којима раде радници из Србије.

Синдикати запослених на београдском аеродрому донеће 24. фебруара
одлуку о штрајку
Извор: Бета

Синдикати запослених на београдском аеродрому "Никола Тесла" донеће у петак, 24.
фебруара, коначну одлуку да ли ће ступити у штрајк због неиспуњеног захтева да се из
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радног односа на одређено приме у стални радни однос после одлуке да се аеродром да у
концесију, рекла је данас председница синдиката "Заједно" Весна Вилотић.
Она је агенцији Бета казала да су представници сва четири синдиката били на разговору код
помоћника министра за грађевинарство, саобраћај и инфраструктру Зорана Илића и да су
добили обећање да ће им захтев бити испуњен, али да им нису дате конкретне гаранције због
чега синдикат чека до петка.
"Тражили су да повучемо одлуку о штрајку уз обећање да ће, како је министарка
грађевинарства Зорана Михајловић рекла у новембру, 600 радника бити примљено на
неодређено. Али, немамо никакву потврду да ће то и бити тако", рекла је Весна Вилотић.
Додала је да је било договорено да се 600 радника у неколико група прими у стални радни
однос и да је прва група требало да буде примљена у јануару ове године.
"Нову групу од 200 радника Аеродром је требало да прими у фебруару, али није, због чега су и
започели штрајк. Ови радници радили су углавном на одређено време на привременим и
повремени пословима по уговорима који су се продужавали", рекла је Вилотићева.
Премијер Србије Александар Вучић ;раније је рекао да ће Србија имати велику корист од
давања концесије за Аеродром "Никола Тесла" у Београду на период од 25 година.
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