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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:511753-Arsic-Moguci-otkazi-za-oko-75000-ljudi-u-

javnom-sektoru 

Arsić: Mogući otkazi za oko 75.000 ljudi u javnom 

sektoru 
Tanjug  

Predložene mere fiskalne konsolidacije doneće veoma skromne uštede, pa je smanjenje broja 

zaposlenih u javnom sektoru gotovo izvesno 

BEOGRAD - Predloţene mere fiskalne konsolidacije doneće veoma skromne uštede, pa je smanjenje 
broja zaposlenih u javnom sektoru gotovo izvesno, a u 2015. i 2016. moguće je da se broj radnika 
smanji za 10 do maksimalno 15 odsto, izjavio je danas profesor Ekonomskog fakulteta Milojko Arsić. 

Arsić je, na predstavljanju novog broja Kvartalnog monitora, rekao da su mnogi analitiĉari govorili 

da su neophodna otpuštanja u javnom sektoru ali su priĉali o podacima koji nisu zvaniĉni, jer 

zvaniĉnih još nema. 

 

Prema poslednjim podacima kojima se u javnosti barata, navodi on, u javnom sektoru u Srbiji 

zaposleno oko 770-780 hiljada ljudi, s tim što u sektoru drţave radi 540-550 hiljada, a u javnim 

preduzećima njih 230-240 hiljada. 

 

Navodeći da će u 2015. i 2016. godini verovatno doći do smanjivanja broja zaposlenih najviše za 10 

do 15 odsto, on je naglasio da je potrebno odvojiti problem viška zaposlenih od drugih problema. 

 

"Drţava mora da ima na svakih 100 graĊana odreĊeni broj lekara, uĉitelja, poreznika, policajaca... 

Uprkos nekim uverenjima, kod nas javni sektor ne zaposljava previše ljudi u odnosu na druge 

drţave", rekao je Arsić. 

 

U Srbiji je, navodi on, na 100 stanovnika zaposleno 7,6 radnika u javnom sektoru, što je na nivou 

evropskih zemalja i zemalja OECD, gde je kako kaţe, u proseku 100 stanovnika u javnom sektoru 

zaposleno 7,7 radnika. 

 

Arsić je dodao da su mnogi, takoĊe, priĉali o parazitskoj birokratiji, a najĉešće su upravo to bile 

stranke koje su najviše partijskih kadrova zapošljavale. 

 

Potrebno je, kako kaţe Arsić, smanjiti partijsko zapošljavanje ali takoĊe i unaprediti sistem 

napredovanja. U našem javnom sektoru, kaţe on, primetno je već godinama unazad, da ne 

napreduju uvek oni najsposobniji, već oni koji imaju partijsku knjiţicu, a još je, kako kaţe, 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:511753-Arsic-Moguci-otkazi-za-oko-75000-ljudi-u-javnom-sektoru
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:511753-Arsic-Moguci-otkazi-za-oko-75000-ljudi-u-javnom-sektoru
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zastupljeniji nepotizam. 

 

"Dešava se da u nekim preduzećima ĉitava porodica radi", rekao je Arsić. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:511729-Prosecna-zarada-u-avgustu-45610-dinara 

Prosečna zarada u avgustu 45.610 dinara 
Tanjug  

Prosečna neto zarada u avgustu, u Srbiji, iznosila je 45.610 dinara i u poređenju sa prosečnom 

zaradom u julu, nominalno je veća 0,9 odsto 

 
BEOGRAD - Proseĉna neto zarada u avgustu, u Srbiji, iznosila je 45.610 dinara i u poreĊenju sa 
proseĉnom zaradom u julu, nominalno je veća 0,9 odsto, a realno 1,1 odsto, saopštio je danas 
Republiĉki zavod za statistiku. 
 

Proseĉna neto zarada, isplaćena avgustu, u odnosu na isti mesec lane nominalno je veća 1,9 pdsto, 
a realno 0,4 odsto. 
 
Proseĉna neto zarada, isplaćena u periodu januar-avgust, u odnosu na proseĉnu neto zaradu, 
isplaćenu u periodu januar-avgust 2013. godine, nominalno je veća 1,6 odsto, a realno je manja 0,5 
odsto. 
 
Proseĉna avgustovska bruto zarada, iznosi 62,992 dinara i u odnosu na proseĉnu zaradu u julu, 
nominalno je veća 1,0 odsto, a realno 1,2 odsto. 
 
Proseĉna bruto zarada isplaćena u avgustu, nominalno je veća 1,9 odsto, a realno 0,4 odsto, od 
proseĉne bruto zarade u avgustu 2013. godine. 
 
Proseĉna bruto zarada u periodu januar-avgust bila je u poreĊenju sa proseĉnom zaradom 
isplaćenom u periodu januar-avgust 2013. godine, nominalno veća 1,3, a realno manja 0,8 odsto. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/497836/Visi-PDV-i-bar-77000-otkaza 

Viši PDV i bar 77.000 otkaza 

D. N.  

Biće potrebno smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru za 10 do 15 odsto u 2015. i 2016. 

godini. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:511729-Prosecna-zarada-u-avgustu-45610-dinara
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/497836/Visi-PDV-i-bar-77000-otkaza
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Mere konsolidacije doneće skromne uštede, pa je u 2015. i 2016. moguće da se broj radnika smanji 

za 10 do maksimalno 15 odsto 

Uz to i povećanje PDV-a za tri do ĉetiri procenta, jer planirane uštede Vlade za 2015. nisu 

dovoljne, ocena je ekonomiste Milojka Arsića. 

  

S njim se sloţio i ĉlan Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov, koji je naveo da ako se manje štedi na 

platama i penzijama, alternativa je povećanje poreza. 

  

- Predloţene mere fiskalne konsolidacije doneće veoma skromne uštede, pa je smanjenje broja 

zaposlenih u javnom sektoru gotovo izvesno, a u 2015. i 2016. moguće je da se broj radnika smanji 

za 10 do maksimalno 15 odsto - kaţe Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta. Prema 

poslednjim podacima, navodi on, u javnom sektoru u Srbiji zaposleno je oko 770.000-780.000, s tim 

što u sektoru drţave radi 540.000-550.000, a u javnim preduzećima njih 230.000-240.000 radnika. 

  

Potrebno je, kako kaţe Arsić, smanjiti partijsko zapošljavanje, ali i unaprediti sistem 

napredovanja. U javnom sektoru, kaţe on, primetno je već godinama da ne napreduju oni 

najsposobniji, već oni koji imaju partijsku knjiţicu, a zastupljen je i nepotizam. 

  

- Dešava se da u nekim preduzećima ĉitava porodica radi - rekao je Arsić. 

  

On kaţe da je umesto oĉekivanog trogodišnjeg programa predstavljen samo plan uštede za jednu 

godinu u kome se planira smanjivanje deficita za 700 miliona evra. 

  
- Trajne strukturne uštede u sledećoj godini su meĊutim veoma skromne i iznose 500 do 550 

miliona evra - izjavio je Arsić na predstavljanju novog broja “Kvartalnog monitora” i dodao da je 

osnovna slabost Vladinog plana što se oslanja na privremene mere poput prihoda od javnih 

preduzeća, a tome se pribeglo zbog skromih ušteda na platama i penzijama. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/497558/Beogradske-elektrane-kupovale-od-preprodavaca-ostetili-budzet-za-

600000-dinara 

“Beogradske elektrane” kupovale od preprodavaca, 
oštetili budžet za 600.000 dinara 

S. Lakić  

“Beogradske elektrane” kupile su pelet od preprodavca i oštetile budţet za više od pola miliona 

dinara, saznaje “Blic”. 

 

 

(+) Kliknite za uvećanje 

 

Umesto da kupe ogrev od jeftinijeg ponuĊaĉa, kompanije “Bio Energy Point”, koja je pri tom i 

najveći proizvoĊaĉ u regionu, rukovodstvo “Beogradskih elektrana” se opredelilo za skuplju opciju i 

kupilo od prepodavca. Na tenderu za kupovinu peleta vrednom 36,3 miliona dinara pobedila je 

firma “Sole komerc” koja je, osim za trgovinu drvetom, registrovana i za prodaju graĊevinskog 

materijala i sanitarija.  

  

Kupujući pelet od tog trgovca “Beogradske elektrane” svesno su bacile 600.000 dinara. Prihvatili su 

ponudu za pelet po proseĉnoj ceni od 19,92 dinara po kilogramu, dok je kompanija “Bio Energy 

Point” ponudila 19,62 dinara za istu koliĉinu. Za ovu razliku moglo se kupiti još 30.000 kilograma 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/497558/Beogradske-elektrane-kupovale-od-preprodavaca-ostetili-budzet-za-600000-dinara
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/497558/Beogradske-elektrane-kupovale-od-preprodavaca-ostetili-budzet-za-600000-dinara
http://www.blic.rs/data/images/2014-09-24/517320_13_lb.jpg?ver=1411591844.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-09-24/517320_13_lb.jpg?ver=1411591844.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-09-24/517320_13_lb.jpg?ver=1411591844.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-09-24/517320_13_lb.jpg?ver=1411591844.jpg
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peleta.  

  

U “Bio Energy Point” kaţu da je bilo više nego jasno da su “Elektrane” jednostavno ţelele da ih 

eliminišu iz posla.  

  

- Odbijeni smo uz obrazloţenje da nam je promer peleta nezadovoljavajući, tj. da odstupa nekoliko 

milimetara od konkurencije. A pelet se u svim fabrikama proizvodi na istim standardnim 

matricama, pa su dimenzije svuda iste. Imamo meĊunarodni setrifikat kvaliteta i izvezemo 70 odsto 

proizvodnje u EU - navode u “Bio Energy Pointu”. Dodaju da je “Sole komerc” i 2013. dobio tender 

kod “Elektrana” na bazi “sertifikata” sa nepostojećom energetskom vrednošću.  

  

U “Elektranama” kaţu da su dimenzije peleta uslovljene tehniĉkim ograniĉenjima sistema:  

  

- Preĉnik svakog komada ne sme biti manji od 6 mm, ali ni veći od 10 mm. Ponuda kompanije „Bio 

Energy Point“ nije prihvaćena jer nije ispoštovana traţena dimenzija, tj. duţina peleta nije bila u 

skladu sa tehniĉkom specifikacijom.  

Poruĉuju i da za nabavku peleta nisu morali da sprovode postupak javnih nabavki.  

Slobodan Ilić, vlasnik firme “Sole komerc”, kaţe za “Blic” da ogrevom snabdeva upravu grada 

Beograda, „Beogradske elektrane“ i mnoge škole po Srbiji.  

  

- Ĉvrstim gorivima trgujem 20 godina i po tome sam broj jedan u Beogradu - rekao je Ilić. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/497299/Direktori-javnih-preduzeca-tvrde-Viska-zaposlenih-nema 

Direktori javnih preduzeća tvrde: Viška zaposlenih 
nema! 

Gordana Bulatović, Bojana AnĊelić  

Ako je verovati direktorima javnih preduzeća, viška zaposlenih u tim firmama nema. 

Za dva meseca spojiće se „Putevi“ i „Koridori Srbije“, pa će biti jasnija slika o višku radnika 

Prema najavama iz Vlade broj prekobrojnih u javnim preduzećima utvrdiće direktori ovih firmi. U 

taj posao ulaze ĉim se donese novi zakon o javnim preduzećima. Procene meĊunarodnih 

finansijskih institucija su da drţava kao poslodavac u brojnim agencijama i regulatornim telima, 

obrazovanju, zdravstvu, javnim preduzećima i dr. ima višak od 160.000 zaposlenih. U ovaj broj 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/497299/Direktori-javnih-preduzeca-tvrde-Viska-zaposlenih-nema
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ulaze i oni koji rade u firmama u restrukturiranju. 

  

Drobnjak: Iz „Puteva Srbije“ ove godine u penziju je otišlo sedmoro inţenjera 

MeĊutim, nijedan direktor s kojim je „Blic“ razgovarao nema u planu otpuštanje radnika. O tome 

ne razmišlja ni v. d. direktora EPS-a Aleksandar Obradović, koji je jedini priznao da je u tom 

sistemu prekobrojno 300 direktora. Ni oni neće ostati bez radne knjiţice, već će biti 

prerasporeĊeni. Za radna mesta ne treba da se plaše ni zaposleni u „Ţeleznicama“, „Srbijagasu“, 

„Putevima Srbije“... 

  

Direktor „Puteva Srbije“ Zoran Drobnjak za „Blic“ kaţe da će sistematizacija i procena viška 

zaposlenih biti uraĊena tek nakon pripajanja „Putevima“ preduzeća „Koridori Srbije“. On tvrdi da u 

„Putevima“ nema viška zaposlenih. 

  

Ćulibrk: Telekom je u procesu tranzicije, od tehnološki orijentisane ka servisno orijentisanoj 

kompaniji 

- Sada mi nedostaje 14 radnika na naplatnim rampama. Neki su otišli u penziju, neki su napustili 

firmu. Ista situacija je i sa inţenjerima - kaţe Drobnjak i dodaje da prekobrojne treba traţiti u 

velikim sistemima poput „Ţeleznica“ i EPS-a. 

„Ţeleznice“ su sa 7,6 milijardi dinara minusa jedan od najvećih drţavnih gubitaša pored 

„Srbijagasa“. U „Ţeleznicama“, koje godišnje dobijaju oko 14 milijardi dinara iz drţavne kase, radi 

18.225 ljudi. 

  

- Samo tokom prošle godine u penziju je otišlo 675 ljudi, a nismo zaposlili nikog. Imamo prirodan 

odliv koji će se uklopiti u onih pet odsto smanjenja broja zaposlenih - kaţe predsednik Skupštine 

„Ţeleznica“ Zoran AnĊelković. 

  

Platni razredi su rešenje 

„Srbijagas“ je najveći domaći gubitaš. U tom preduzeću radi 

nešto manje od 1.200 ljudi, a generalni direktor Dušan 

Bajatović smatra da viška zaposlenih nema. 

- Uradićemo onako kako Vlada Srbije kaţe i tu nema mnogo 

kalkulacija. Ipak, mislim da i u tome moramo naći meru. 

Najlakše je reći otpuštamo 10 odsto ljudi. To ne moţe 

linearno da se radi, zato bi platni razredi bili dobro rešenje i 

naĉin da zadrţimo kvalitetne ljude. Meni je od poĉetka godine 
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otišlo ĉak 70 inţenjera, jer su našli bolje plaćen posao. Neće 

da rade za male plate. Zato, ako ţelimo da zadrţimo 

vrhunskog inţenjera, moramo da ga platimo. „Srbijagas“ 

trenutno radi više od 100 razvojnih projekata. Pitam vas kako 

da radimo ako struĉnjaci odu - kaţe Dušan Bajatović, direktor 

„Srbijagasa“. 

  

Predrag Ćulibrk, generalni direktor Telekoma Srbija, kaţe nije planirano otpuštanje u ovoj godini. 

  

- Pri kraju je izrada rebalansa budţeta za 2014. i sredstva za te namene nisu predviĊena. Moram da 

kaţem da su tehnološki eksperti, pre svega zaposleni u IT-u, deo onih gde je fluktuacija ljudi 

najveća i to je segment na koji moramo da obratimo paţnju - zakljuĉuje Ćulibrk. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/497747/Arsic-Neophodno-znatnije-povecanje-PDVa 

Arsić: Neophodno znatnije povećanje PDV-a 

Beta  

Ekonomista Milojko Arsić ocenio je danas da planirane uštede Vlade Srbije za 2015. nedovoljne i da 

je sasvim izvesno da će biti potrebno smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru i znatnije 

povećanje poreza na dodatu vrednost (PDV). 

Najavljene mere fiskalne konsolidacije su na "ivici odrţivosti" i uz relativno skromne uštede 

dobijene smanjenjem plata u javnom sektoru i penzija, biće neophodno smanjenje zaposlenosti u 

javnom sektoru za najmanje 10 odsto i povećanje PDV za tri do ĉetiri procenta u 2016. i 2017, 

rekao je Arsić na predstavljanju novog broja "Kvartalnog monitora", ĉiji je glavni urednik. 

  

Kako je istakao, trajne strukturne uštede, koje je najavila Vlada Srbije, u 2015. godini biće 

skromne i iznose 500 do 550 miliona evra, što je, prema njegovoj oceni, nedovoljno za kredibilnost 

programa fiskalne konsolidacije. 

  

Osnovna slabost plana smanjenja fiskalne konsolidacije za 2015. je, prema reĉima Arsića, u tome 

što se znaĉajno oslanja na privremene mere, poput prihoda od javnih preduzeća i smanjenja sive 

ekonomije. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/497747/Arsic-Neophodno-znatnije-povecanje-PDVa
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Zbog toga je, kako je istakao, neophodno da Vlada predloţi dodatne trajne uštede u 2015. godini i 

da izae sa preciznim i obavezujćim planom ušteda za 2016. i 2017. godinu, navodeći da je u 

naredne tri godine neophodno uštedeti 1,5 do dve milijarde evra. 

  

Arsić je ocenio da je nepovoljno to što se privreda Srbije u drugom kvartalu ove godine ponovo ušla 

u recesiju, po treći put od poĉetka svetske krize 2008. godine, dodajući da oĉekuje da će resesija 

potrajati i naredne godine. 

  

Prema proceni ekonomista Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN), 

koja izdaje "Kvartalni monitor", pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) u 

u Srbiji u ovoj godini biće najmanje jedan odsto, a u 2015. za još 

oko jedan procenat. 

  

Arsić je precizirao da kod pada od jedan odsto u ovoj godini 0,3 odsto reazultat fundamnetalnih 

faktora, dok je oko 0,7 odsto posledica poplava i loše reakcije, kao što je ĉetvoromeseĉno 

kašnjenje sa isušivanjem rudnika "Kolubare". 

  

- Osnovni uzroci pada privredne aktivnosti imaju dublje korene i nalaze se u privrednom ambijentu, 

koji sad ukljuĉuje i makroekonomske rizike, dok su katastrofalne poplave samo dodatno pojaĉale 

negativne trendove -  rekao je glavni urednik "Kvartalnog monitora". 

  

Arsić je dodao da se dalji pad BDP u narednoj godini oĉekuje jer fundamentalne slabosti srpske 

privrede do tada neće biti otklonjene, a mere štednje i zatvaranje gubitaša će dodatno povećati 

pad. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/497694/FEFA-Uvesti-predmet-Preduzetnistvo-na-fakultete 

FEFA: Uvesti predmet Preduzetništvo na fakultete 

G. Avalić  

Struĉni skup na temu “Institucionalni razvoj preduzetništva i inovacija u Srbiji” odrţan je danas na 

Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA). Skup je okupio predstavnike obrazovnih 

institucija, ministarstava, poslovnih inkubatora, investitora i privrede, a jedna od stvari sa kojom 

su svi saglasni je da je na fakultete što pre potrebno uvesti predmet Preduzetništvo, za poĉetak bar 

na one tehniĉke orijentacije. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/497694/FEFA-Uvesti-predmet-Preduzetnistvo-na-fakultete
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U uvodnom obraćanju prof. dr Goran Pitić, predsednik Saveta FEFA, istakao je da je za razvoj 

preduzetništva kljuĉno napraviti intelektualno-biznis-istraţivaĉki klaster koji će zajedniĉkim 

snagama pokušati da unapredi poslovni ambijent u Srbiji. 

  

Da bi se to desilo, od drţave je vaţno osnaţenje kompetencija, kroz poboljšanje sistema 

obrazovanja, mogućnost kompeticije na trţištu i efikasnije institucije. U suprotnom, naše dobre 

ideje neće se pretvoriti u nešto što je vidljivo i odrţivo - rekao je Pitić. 

 

Hauard Okman, direktor projketa odrţivog ekonomskog razvoja USAID, osvrnuo se na poloţaj Srbije 

u izveštaju o konkurentnosti privreda 144 drţave sveta i na kako je rekao “šokantne rezultate“ 

naše drţave. 

 

- Ovo su mesta koja je Srbija po razliĉitim kriterijumima zauzela na ovoj listi - 93, 132, 108, 125, 

127, 128, 130, 133, 134, 141, 143. To su stvarno loši rezultati koji pokazuju da privatni sektor u 

Srbiji ne raste i da se poslovni ambijent ne razvija. Na 413. mestu, a to znaĉi da je samo jedna 

drţava lošije pozicionirana, Srbija se našla po mogućnostima da privuĉe talentovane struĉnjake 

srpskog porekla iz inostranstva. A 141. mestu zauzela je jer nema mogućnosti da zadrţi talentovane 

ljude u zemlji - rekao je Okman istiĉući da je izveštaj napravljen na osnovui ankete meĊu stotinak 

najuspešnijih srpskih kompanija. 

  

On je napomenuo i to da se kao jedina prednost srpske privrede istiĉe niska cena radne snage. 

 

- Ali, to nije prednost i ne sme da bude. Ako ĉujete nekog ekonomistu da kaţe da jeste, razbijte 

mu zube - rekao je Okman. 

 

Na skupu je istaknut znaĉaj biznis inkubatora, koji takoĊe ne dobijaju dovoljnu podršku drţave, a 

koji je za neke jedina mogućnost da se otisnu u preduzetniĉke vode. 

 

- Neko je rekao da su biznis inkubatori u Srbiji kao luksuzni automobili koji nemaju para za benzin. 

To je istina, mi uglavnom radimo na gurku, a ĉinjenica je da drţava od firmi koje rade u 

inkubatorima dobija mnogo više nego što je u njih uloţila - kaţe Gordana Danilović, direktorka 

Biznis inkubatora. 

 

Govornici prve radionice saglasili su se da je u cilju podsticanja preduzetniĉkog duha neophodno 

sprovesti i reforme prosvete na naĉin da predmet Preduzetništvo postane obavezan za sve tehniĉke 

fakultete u Srbiji. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Verbic-Platni-razredi-do-Nove-godine-nema-povecanja-plata.sr.html 

Вербић: Платни разреди до Нове године, нема 
повећања плата 
БЕОГРАД – Министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић изјавио је данас да 
ће до Нове године бити завршени платни разреди за просветне раднике и додао да је у овом 
тренутку нереално очекивати повећање плата, али да ће и то доћи на ред једног дана. 

„Раде се платни разреди и имамо рок до Нове године да донесемо тај закон. Синдикати су тога 
свесни и укључени у прављење платних група и разреда, као и два министарства. Сви радимо 
на томе и желимо то да урадимо што пре”, рекао је Вербић гостујући на Радио-телевизији 
Србије. 

Он је рекао и да на јучерашњем састанку са представницима просветних синдиката није било 
речи о изузећу од смањења плата, као и да за то није надлежно Министарство просвете. 

„То би могао да буде захтев према минситру финансија, али са министарком за државну 
управу и локалну самоупарву (Кори Удовички) разговара се о платним групама и разредима”, 
рекао минситар. 

Вербић очекује и да се новим платним разредима тачно зна колика је зарада. 

„Наставници, па и сви ми, желимо да се то на што бољи начин уреди. Мотивација наставника 
за унапређење образовања ће бити већа ако се то коректно уради”, истакао је министар. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nase-plate-medju-najmanjim-u-Evropi.sr.html 

Наше плате међу најмањим у Европи 

С августовским просеком од 45.610 динара или 380 евра зараде запослених у Србији тек нешто 

мало веће него у Македонији 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Verbic-Platni-razredi-do-Nove-godine-nema-povecanja-plata.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nase-plate-medju-najmanjim-u-Evropi.sr.html
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Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у августу 2014. године у Србији износила 
је 45.610 динара, саопштио је јуче Републички завод за статистику. Прерачунато, просечна 
зарада исплаћена у прошлом месецу вредела је око 380 евра. Званична статистика је 
саопштила и да је просечна нето зарада исплаћена у периоду јануар–август ове године, у 
односу на просек подељен у истом периоду прошле, у динарима била већа 1,6 одсто, али је 
реално вредела мање за 0,5 процената. 

Највећа просечна месечна плата запослених у земљама западног Балкана у јулу била је у 
Словенији – 1.002,75 евра, а најнижа у Македонији – 352,47 евра. У Хрватској је у јуну 
исплаћени просек вредео 728,92 евра и Хрватска је поред Словеније, једина држава бивше 
Југославије, која има просечну плату већу од 500 евра. 

Од држава потенцијалних кандидата за ЕУ, највећа просечна плата је у Црној Гори, која је у 
августу износила 473 евра. Просечна зарада у БиХ у јуну износила је 423,87, у Србији у јулу 
381,26, а у прошлом месецу око 383 евра, ако се узме да је просечан куповни курс евра у 
августу био 119 динара. 

Просечна зарада у Албанији у јулу била је 377,84 евра, док се Македонија налази на 
последњем месту са просеком од 352,47 евра. 

У Србији су у августу највеће зараде исплаћене запосленима у производњи дуванских 
производа – 91.587 динара. Иначе, августовски просек за целу прерађивачку индустрију био је 
39.860 динара. После „дуванџија”, по обичају, и у августу су на ранг-листи најбоље плаћених у 
нашој земљи били запослени у снабдевању електричном енергијом и гасом, с просеком од 
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77.888 динара. Следе запослени у финансијским делатностима и осигурању, чији је 
августовски нето просек био 71.204 динара. 

Међу запосленима у прерађивачкој индустрији најмање су плаћени произвођачи коже и 
предмета од коже, који су у августу у просеку кући носили 23.712, док су произвођачи одеће 
просечно примили 26.266 динара. 

Просечна зарада запослених у државној управи исплаћена у августу била је 53.756, у 
образовању 43.801, а у здравству и социјалној заштити 44.065 динара. 

А. Микавица 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Javni-dug-Srbije-dostigao-679-odsto-BDP-a.sr.html 

Јавни дуг Србије достигао 67,9 одсто БДП-а 
 

БЕОГРАД – Јавни дуг Србије је на крају августа ове године износио 21,88 милијарди евра, што 
је 67,9 одсто бруто домаћег производа (БДП), објавило је Министарство финансија. 

У односу на јули, јавни дуг је увећан за око 940 милиона евра. 

Укупне директне обавезе државе у августу су износиле 19,2 милијарде евра, а индиректне 
2,65 милијарди евра. 

На крају 2013. године јавни дуг износио је 20,14 милијарди евра, односно 63,8 одсто БДП. 

Јавни дуг је на крају 2000. године био 14,17 милијарди евра, што је износило 169,3 одсто БДП. 
Од тада је најнижи износ јавног дуга био 2008. године и износио је 8,78 милијарди, односно 
29,2 одсто БДП. 

Законом о буџетском систему учешће јавног дуга у БДП-у ограничено је на 45 одсто. 

Бета 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Supermeni-u-propalim-preduzecima.sr.html 

Супермени у пропалим предузећима 

У Агенцији за приватизацију одлучили да стечајним управницима онемогуће да воде више од 

осам случајева 

Политичари са више функција прави су аматери у односу на поверенике које држава поставља 
да заступају њен капитал у предузећима која чекају купце или стечај. Драгани Тодоровић 
полази за руком да води 11 друштвених предузећа. Она је заступница капитала у Радио-
телевизији Мајданпек и повереник Агенције за приватизацији у 10 активних стечајева. Међу 
тим фирмама, којe су на путу за ликвидацију, налазе се „Нитекс” из Ниша, Јавно комунално 
предузеће „Топлана” из Зајечара, Центар за пољопривредна и технолошка истраживања, 
такође из Зајечара. Уз све то Тодоровићева је и стечајна управница у седам приватних 
привредних субјеката. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Javni-dug-Srbije-dostigao-679-odsto-BDP-a.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Supermeni-u-propalim-preduzecima.sr.html
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Она није једина са више задужења. Списак оних чија се имена често појављују уз предузећа, 
која чекају да их неко купи или ликвидира, поприлично је дуг. 

Соња Веселиновић, на пример, води девет државних и седам приватних предузећа. Она је 
заступник капитала и чланица надзорног одбора у два предузећа: „Трајалу” из Крушевца и 
„Првом мају”из Пирота. Осим тога задужена је и за седам стечајева у државним предузећима 
као што су: „Буковичка бања а. д.” из Аранђеловца и „Станком стандард а. д.” у ликвидацији, 
из истог града, „Хидротехници Поморавље инжењеринг” из Јагодине. 

Како је могуће да једна особа води десетак предузећа и да то све уради квалитетно? Да ли то 
значи да у Србији нема довољно стечајних управника и квалификованих заступника капитала? 
Ко их поставља, на основу којих критеријума и ко их контролише? Колико све то кошта? 

Привремене заступнике капитала Агенција за приватизацију формално бира са званичне листе 
квалификованих особа на којој се налази 147 имена. Незванично, како се може чути, они су 
често дискреционо бирани по политичкој подобности или добрим односима са онима који 
одлучују о њиховом постављењу. Уз то државу месечно коштају око 10,8 или годишње 192,2 
милиона динара.Истина, месечна зарада им је ограничена на просечну плату у Републици, што 
је око 44.000 динара, али нема лимита за то колико предузећа ће водити. Како год, одговорни 
су за пословање предузећа након што дође до раскида приватизационог уговора и од њих се 
очекује да сачувају имовинуи ако је могуће подигну предузеће „на ноге”. 

У случају отварања стечаја у предузећима са већинским државним или друштвеним 
власништвом привредни суд именује Агенцију за приватизацију за стечајног управника, а она 
бира свог повереника и надзире његов рад. За то се не издвајају средства из буџета, већ се 
повереници намирују из стечајне масе. 

Агенција за приватизацију је стечајни управник у 554 предузећа у већинском државном 
власништву и њени надлежни тврде да нема дискреционог одлучивања при избору повереника 
и додељивања предмета. Свесни овог проблема, а да би уједначили број предмета по особи, 
Управни одбор Агенције је пре три месеца одлучио да једна особа може бити ангажована као 
повереник у највише осам стечајева. 

Они, како кажу, поверенике за вођење стечаја од прошле године бирају путем јавне набавке. 

– Ипак морамо да истакнемо да се на прошлогодишњи јавни позив Агенције јавио недовољан 
број кандидата који би били изабрани за стечајне поверенике. Наш центар за стечај сарађује 
са више од 160 повереника који воде стечајеве. Тренутно ангажујемо и оне који до сада нису 
имали предмете и покушавамо да што више унапредимо како сам начин избора тако и сарадњу 
са повереницима – кажу у Агенцији и додају да су затражили сагласност од Управе за јавне 
набавке за проширење листе како би се на списку нашле и особе које су стекле лиценце ове и 
прошле године. 

Када се упореде ови подаци испада да у просеку сваки стечајни повереник, под условом да 
сви буду ангажовани, треба да води по три предмета. Зашто неки воде по десет, а неки само 
по два нису нам одговорили. 

На питање како једна особа може да буде истовремено заступник капитала у неколико 
предузећа и стечајни управник и да те послове ради квалитетно у Агенцији кажу да у 
прописима који уређују приватизацију и стечајеве не постоје посебна ограничење у погледу 
избора заступника капитала и стечајног повереника. 
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 – Агенција не може то право дискреционо да ограничи актима у поступку избора, јер се у том 
случају угрожава њихово уставно право на рад. Када је реч о привременим заступницима 
капитала за питање конфликта интереса надлежна је Агенцији за борбу против корупције. 
Стечајни повереници бирају се редом по списку како су ангажовани у судовима – кажу у 
Агенцији. 

У Агенцији за борбу против корупције наглашавају да су заступници капитала јавни 
функционери и да морају да пријаве све функције и затраже њену сагласност за друге 
функције. Док стечајни управници то нису. 

Стечајни повереници нису ни у надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника. 
Јер она надзире и контролише рад само стечајних управника у приватним предузећима, које је 
донедавно именовао суд, а од ступања новог закона о стечају то чини одбор поверилаца. 
Према њеним подацима тренутно је 326 активних лиценцираних стечајних управника 
ангажовано у 1.365 стечајних предмета приватних предузећа. Што значи да у просеку воде по 
четири предмета и да их има довољно. 

Маријана Авакумовић 
 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/sindikati-u-posti-srbije-najavljuju-strajk-29-septembra 

Синдикати у Пошти Србије најављују штрајк 29. 
септембра 
 

Више синдиката Јавног предузећа Пошта Србије најавили су одржавање протеста у 
понедељак 29. септембра у Београду, наводећи да траже исплату зараде из добити за 
2013. годину и обезбеђење оптималног броја радника за обављање различитих послова. 

Синдикат "Поштар“, Самосатални синдикат поштанских радника и Синдикат "Солидарност“ 
Поште Србије уз подршку Синдиката ПТТ и Синдиката "Независност“ у саопштењу су навели да 
ће протест бити одржан испред поште у Таковској, а уколико им не буду испуњени захтеви 30. 
септембра ће ступити у штрајк. 

Синдикати траже да се исплате зараде из добити за 2013. годину и обезбеди  оптималан броја 
извршилаца -  поштара, шалтерских радника, курира. 

Више од две трећине запослених у Пошти Србије прима зараде у распону од 35.000 динара до 
40.000 динара, а одлични пословни резултати у прошлој години и нето добит од 25 милиона 
евра, остварени су ангажовањем свих запослених а великим делом је последица и 
континуиране политике ниских зарада у Пошти Србије, саопштавају синдикати. 

"Не поштује се ни колективни уговор ни Закон о раду јер добар део запослених а пре свега 
поштари не могу да остваре своје право на коришћење годишњег одмора него им се годишњи 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/sindikati-u-posti-srbije-najavljuju-strajk-29-septembra
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одмори претварају у слободне дане", наведено је у саопштењу синдиката. 
(Танјуг) 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pajtic_najveci_projekat_koji_ce_eu_finansirati_na_teritoriji_srbije.4.html?ne

ws_id=289628 

Evropska komisija odobrila 6,9 miliona evra projektu „Fractals“ 

Pajtić: Najveći projekat koji će EU finansirati na 
teritoriji Srbije 
AUTOR: E. D. 

Novi Sad - Evropska komisija spremna je da odobri Razvojnom fondu Vojvodine sredstva za 

finansiranje malih i srednjih preduzeća iz oblasti informacionih tehnologija za razvijanje 

aplikativnih softvera, koji bi se primenjivali u poljoprivredi. 
Za projekat „Fractals“ odobren je iznos od 6,9 miliona evra, a od tog iznosa, 5,5 miliona evra 
Razvojni fond Vojvodine će putem javnog konkursa plasirati neposrednim korisnicima, malim i 
srednjim preduzećima, koja posluju u oblasti informacionih tehnologija namenjenih razvoju 
inovativnih rešenja, koja će se naći u poljoprivrednom sektoru - rekao je juĉe pokrajinski sekretar 
za meĊuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski. 

U izradi projekta uĉestvovao je i Novosadski univerzitet, a najveća sredstva namenjena su za 
poljoprivredu i ruralni razvoj. Prema reĉima Bugarskog, projekat „Fractals“ je rezultat velikih 
zalaganja Vlade Vojvodine i kancelarije u Briselu. 

Predsednik Vlade AP Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da je za Vojvodinu i Srbiju veoma znaĉajno 
to što su odobrena sredstva za finansijski najveći projekat, koji je upućen na teritoriju Srbije. Kako 
je istakao, prvi put u 14 godina, od kada je zapoĉet proces pridruţivanja naše zemlje EU, 
obezbeĊuju se sredstva jednoj instituciji da ih distribuira neposrednim korisnicima, što do sada nije 
bio sluĉaj u Srbiji. 

- Projekat je vaţan i zbog toga što će omogućiti da 50 do 100 malih i srednjih preduzeća sa 
teritorije Vojvodine dobije od 50.000 do 150.000 evra za razvoj softvera, koji je namenjen 
unapreĊenju poljoprivrede. Programi koje će razvijati ove kompanije, koje će zapošljavati 
struĉnjake za njihovu izradu, istovremeno će biti znaĉajni i za povećanje produktivnosti u 
poljoprivrednoj proizvodnji, njenoj efikasnosti i doprineće boljem ţivotu i većem standardu naših 
poljoprivrednika - rekao je predsednik Pokrajinske vlade. 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pajtic_najveci_projekat_koji_ce_eu_finansirati_na_teritoriji_srbije.4.html?news_id=289628
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pajtic_najveci_projekat_koji_ce_eu_finansirati_na_teritoriji_srbije.4.html?news_id=289628
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=25&nav_id=903953 

Poštari ljuti: Naš rad, naše i pare 
IZVOR: BETA 

Sindikati zaposlenih u Poštama Srbije najavili su da će protestovati 29. septembra, jer su 

nezadovoljni što će dobit tog preduzeća biti uplaćena u budžet. 

Ukoliko njihov zahtev ne bude ispunjen, sindikati će, kako je saopšteno, od 30. septembra 

ogranizovati štrajk radnika Pošta. 

U protestu će uĉestvovati sindikat "Poštar", Samosastalni sindikat poštanskih radnika i Sindikat 

"Solidarnost", uz podršku Sindikata PTT i Sindikata "Nezavisnost".  

 

"Više od dve trećine zaposlenih u Pošti Srbije prima zarade u rasponu od 35.000 do 40.000 dinara i 

njihovim zalaganjem ostvaren je odličan poslovni rezultat u 2013. godini (neto dobit 25 miliona 

evra).Pošta nije ni monopolista ni korisnik budžetskih sredstava", istiĉe se u saopštenju 

sindikata.  

 

Njihov zahtev je i da Pošte zaposle optimalan broj poštara, kurira, šalterskih i drugih radnika u 

tehnološkim službama tog javnog preduzeća. 
 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/sindikat-smanjenje-plata-i-penzija-vodi-u-recesiju_521605.html 

Sindikat: Smanjenje plata i penzija vodi u recesiju 

NOVI SAD  

Gradsko veće Saveza samostalnih sindikata Novog Sada saopštilo je danas da će najavljeno 

smanjenje plata zaposlenih u javnom sektoru i penzija viših od 25.000 dinara prouzrokovati 

pad standarda većine zaposlenih i penzionera u Srbiji. Udruženje sindikata penzionera Srbije, 

kao kolektivni član Saveza samostalnih sindikata Srbije, obratiće se Ustavnom sudu radi ocene 

ustavnosti odluke o najavljenom smanjivanju penzija, kao stečenog prava penzionera, 

navedeno je u saopštenju. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=25&nav_id=903953
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/sindikat-smanjenje-plata-i-penzija-vodi-u-recesiju_521605.html
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To sindikalno veće osuĊuje mere Vlade Srbije za stabilizaciju javnih finansija i u saopštenju dodaje 

da će posledica smanjivanja tih primanja biti smanjenje potrošnje, pad privredne aktivnosti, 

odnosno recesija domaće privrede i dodatno smanjenje prihoda po osnovu PDV-a. 

Proseĉno isplaćena zarada pokriva oko 70 odsto proseĉne potrošaĉke korpe i “ kad pribliţno 70 

odsto zvaniĉno zaposlenih u Novom Sadu prima zarade ispod proseĉne, meĊu kojima je i dobar deo 

zaposlenih u javnom sektoru” , najavljeno smanjenje zarada dodatno će uticati na smanjenje 

kupovne moći, navode u tom sindikatu. 

U saopštenju se dodaje da se Vlada Srbije odluĉila za “ oštar rez u dţepove većine graĊana” , 

umesto da smanji sivu ekonomiju i partijsko zapošljavanje i da uvede profesionalno rukovoĊenje 

javnim i javno-komunalnim preduzećima. 

Sindikalci smatraju da te mere za stabilizaciju finansija znaĉe i “ zadiranje u steĉena prava 

penzionera, što je u suprotnosti sa ustavom naše zemlje” . 

Oko 55 odsto penzionera iz kategorije zaposlenih primaju manje od proseĉno isplaćene penzije a 

proseĉna penzija u Novom Sadu “ pokriva samo oko 80 odsto minimalne potrošaĉke korpe, koja nije 

dovoljna ni za pokriće egzistencijalnih potreba penzionera” , stoji u saopštenju. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1706569/PUPS+podr%C5%BEava+mere+%C5%A1tednje.html 

PUPS podržava mere štednje 

Potpredsednik Partije ujedinjenih penzionera Srbije i predsednik pokrajinskog odbora te 
partije Miroslav Španović kaže da njegova stranka podržava najavljene mere štednje i 
umanjenje penzija jer su, kako je rekao, "svetlost na kraju tunela". 

Miroslav Španović je rekao da ĉlanovi raznih udruţenja penzionera i sindikata imaju pravo da izraze 
svoje mišljenje o merama Vlade i onome što se radi u politici, prenosi Beta. 

Potpredsednik PUPS-a Miroslav Španović 

Ipak, naveo je Španović, na sednici predsedništva PUPS-a jednoglasno je doneta odluka da se mere 
Vlade, kakve su prikazane, podrţe. 

Potpredsednik PUPS-a istakao je da je ta partija, u odnosu na broj svojih poslanika i uticaj koji ima 
u Vladi, uspela da dogovori da zaštiti one koji su najugroţeniji. 

Zbog toga, kako je rekao, 1.038.000 penzionera, koji imaju penzije manje od 25.000 dinara, neće 
osetiti te mere Vlade. 

"To znaĉi da smo se mi kao partija opredelili za to da damo Vladi vremena tih godinu, godinu i po 
dana da iz ove ţabokreĉine udahnemo vazduh", istakao je Španović. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1706569/PUPS+podr%C5%BEava+mere+%C5%A1tednje.html
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Prema njegovim reĉima, ako bi se išlo linearno za sve penzije, došlo bi i do bankrota Srbije jer bi 
prestale da se kupuju sve najosnovnije namirnice. 

 

 


