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Министар финансија Душан Вујовић најавио да ће Влада, уз минималне трошкове, санирати 
посрнулу банку. Све обавезе према штедишама биће испуњене. Бавиће се само подржавањем 
наменске индустрије 

ВЛАДА Србије одлучила је да судбина Српске банке буде - санација! Ово је у четвртак изјавио 
министар финансија Душан Вујовић, рекавши да је Влада припремила посебан програм који ће 
спровести уз минималне трошкове. То подразумева задржавање дела пословања који се односи 
на наменску индустрију, док се сви послови са становништвом и депозитима гасе. Вујовић је 
изричито нагласио да ће штедише бити заштићене „1000 одсто“. 

- Оно што је било, то се чисти, на основу пара које ће бити дате са стране. Банка има својих 20 и 
нешто милиона евра, плаћа се разлика и чисте се депозити. Нема више депозита. Банка ће се 
бавити само финансирањем и подржавањем наменске индустрије. Детаљи су наведени у 
решењу одлуке Владе, која је поверљива, тако да о томе не могу да говорим - рекао је Вујовић 
на 10. привредној конференцији Рајфајзен банке. 

Министар финансија је указао да програм реформи који нас очекује неће бити лак, али да у 
Влади Србије постоји решеност за успех и најавио решење проблема за 640 државних 
предузећа. 

Вујовић је рекао да 10 одсто, колико су смањене плате у јавном сектору и пензије, није много за 
излазак из ове ситуације, али је много онима којима је смањено. Према његовим речима, више 
неће бити „скандалозне неодговорности“ да се привремена добит трајно подели кроз подизање 
плата и пензија, јер то не може да се издржи. Привремена добит, по његовим речима, могла би 
да се подели само кроз тринаесту плату или пензију. 

БУЏЕТ ДО 1. ДЕЦЕМБРА ШЕФ ресора финансија Душан Вујовић најавио је да ће Предлог 
буџета за наредну годину бити достављен Скупштини Србије до 1. децембра. Вујовић очекује 
успешне преговоре са Међународним монетарним фондом (ММФ), чије ће резултате 
саопштити 20. новембра, кад се завршава званична посета ове институције Србији. 

Када је реч о кредиту Светске банке за подршку буџету Србије, њега бисмо могли да добијемо у 
фебруару или марту идуће године. Према речима шефа канцеларије Светске банке у Србији, 
Тонија Верхеијена, о томе ће се разговарати након што ресорни министар 29. новембра изађе 
са планом за 502 предузећа са списка за приватизацију. 

- Тек када министар изађе са планом за та предузећа, борд директора Светске банке ће заседати 
да разговара о потенцијалном кредиту - рекао је Верхеијен. 

Износ од 250 милиона долара првобитно је био планиран за 2014. годину. 

- Међутим - истиче Верхеијен - тај кредит није коришћен у овој години, а у 2015. ће се 
разговарати у складу са рачуницом и потребама за ту годину. 

Светска банка би, према његовим речима, могла да финансира реструктурирање државне 
управе, отпремнине за раднике који остану без посла у јавном сектору и повећање учинка 
јавног сектора. 
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Вујовић: Домаће фирме убудуће у предности на тендерима  

Танјуг  

Министар финансија Душан Вујовић најавио је да ће у јавним набавкама убудуће домаће 
фирме имати предност на тендерима у односу на стране уколико нуде исте услове 

БЕОГРАД - Министар финансија Душан Вујовић најавио је данас да ће у јавним набавкама 
убудуће домаће фирме имати предност на тендерима у односу на стране уколико нуде исте 
услове. 

"Желимо да променимо јавне набавке тако што ће домаћа предузећа при једнаким условима 
имати предност у односу на страна, а не 15 одсто већу цену, као што данас имају. То је 
нерационално", изјавио је он на привредној конференцији Рајфајзен банке. 

Он је нагласио да ће "домаће фирме добити на тендеру ако успеју да понуде исте услове као 
страни понуђачи". 

Вујовић изразио очекивање да ће влада приликом планирања буџета за наредну годину осим 
смањења плата и пензија, моћи да рачуна на накнадне ефекте и од смањења свих осталих 
трошкова, укључујући и јавне набавке.  

 

 

 

  

 

Инспекција смањила број ФТО радника на црно  

Бета  

Инспекторат Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, након 
појачане инспекције спроведене код 38 послодаваца чија је претежна делатност физичко-
техничко обезбеђење, поднео 20 захтева за покретање прекршајног поступка.  

Инспектори су, због непоштовања закона, поднели 20 захтева за покретање прекршајног 
поступка, од којих је шест за рад на црно, наводи се у саопштењу тог министарства.  
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Како се додаје, инспекција је донела и 19 решења из области безбедности и здравља на раду и 
изрекла два решења о забрани рада због угрожености безбедности и здравља на раду 
запослених. Поред тога, донето је 19 решења из области радних односа, наводи се у саопштењу.  

Захваљујући појачаном надзору Инспекције рада послодавци су смањили број радника на 
пословима ФТО на основу уговора о стручном оспособљавању и усавршавању супротно Закону 
о раду на само 0,73 процента.  

У саопштењу се наводи да је у периоду јун-јул ове године по истом основу на уговор било 
ангажовано 23 одсто од укупног броја радника.  

Тиме су послодавци онемогућени да на овај начин избегну плаћање пореза и доприноса и 
нанесу штету буџету Републике Србије.  

 

 

  

 

 Влада одобрила запошљавање у здравству, посао за 676 медицинара 

О. П. 

До краја године у клиникама и болницама широм Србије посао ће добити 343 лекара и 333 
медицинске сестре, најавио је министар здравља, др Златибор Лончар. 

Ово је одлука која се дуге чекала с обзиром на важеће забрану запошљавања нових радника у 
јавном сектору до краја 2015. године. 

У саопштењу министарства здравља су објаснили да су нова запослења могућа после одобрења 
владине комисије, а након увида које је Министарство здравља обавило по питању кадровске 
ситуације у здравственим установама на територији целе Србије. 

Министар Лончар је најавио да ће конкурс за пријем лекара и медицинских техничара бити 
расписан већ следеће недеље, а медицинари ће добити посао на неодређено време. 

 

До краја године незапосленост 20, или испод 20 одсто 

Агенције 
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БЕОГРАД – Министар за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Александар Вулин 
изјавио је данас да очекује да ће стопа незапослености до краја године бити спуштена или на 
20, или испод 20 одсто. 

Вулин је у Јутарњем програму ТВ Пинк рекао да би то био велики успех, уколико би стопа 
незапослености била спуштена на око 19 одсто. 

Подсетивши да је ММФ још раније тражио да „плате и пензије буду смањене на много вишој 
основи” и да се то није могло прихватити, Вулин је најавио да ће од пензија на годишњем нивоу 
бити уштеђено 25 милијарди динара. 

ММФ тражи реорганизацију и реструктурирање јавних предузећа и да држава престане да тим 
фирмама даје субвенције, рекао је Вулин. 

Он је указао да је несхватљиво да постоји предузеће, које је монополско и има губитке, 
наводећи пример ЕПС-а, да се годинама ценом електричне енергије годинама одржава 
социјални мир, јер би цена струје морала да буде значајно већа да би ЕПС потпуно економски 
пословао. 

То значи да ће бити реструктуриран ЕПС, смањен број руководећег кадра и остварити уштеде и 
дневно ЕПС може да уштеди 100.000 евра, најавио је Вулин. 

Он је рекао да ће у идућем буџету сва министарства и у номиналном износу морати да имају 
мање расходе, а да у његовом министарству једино што се неће смањивати, то су социјална 
давања. 

Државни секретар у Министарству привреде Драган Стевановић је у истој емисији рекао да се 
мере које се спроводе у овом тренутку нису мерљиве и популарне, али да се прави ефекти 
очекују крајем 2015. и почетком 2016. године. 

Он је указао да је подршка ММФ-а је важна зато што побољшава међународни кредибилитет и 
углед земље у иностранству и оставља добар и позитиван утисак код свих потенцијалних 
инвеститора. 

Стевановић је прецизирао да од 502 фирме за 190 предузећа нико није показао интересовање и 
да ће за толико фирми Агенција за приватизацију вероватно предложити стечај. 

Он је истакао да је у току израда акционог плана. 

„Имамо обавезу да одговоримо на оно што је Агенција за приватизација предложила до краја 
овог месеца”, најавио је Стевановић. 

„Прихватили смо предлог за око 90 предузећа да иду по моделу продаје капитала, за десетак 
предузећа смо прихватили предлог Агенције да иду по моделу стратешког партнерства и негде, 
исто тако, двадесетак предузећа смо прихватили да иду по моделу продаје имовине”, додао је 
Стевановић. 
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Коначно решење брише последњу годину стажа 

Ј. Петровић-Стојановић 

Мада многи тврде да није „поштено” испуштати из обрачуна последњу годину рада, министар 
Вулин објашњава да је проблем трајних и привремених решења техничке природе и да ће се 
све решити законом о ПИО 

Запосленима, који од наредне године стичу услов за пензију, могло би се „посрећити” да одмах 
по пензионисању од Фонда ПИО добију коначно, а не привремено решење, како је то до сада 
био случај. За ту „привилегију” мораће, међутим, ако се такав предлог Министарства рада 
усвоји, да се одрекну последње године радног стажа. Она не би улазила у обрачун пензије. 

Тиме би пензионери, истичу предлагачи, с једне стране били сигурни да им за неко време из 
ПИО фонда неће стићи обавештење да морају да врате преплаћене пензије по привременом 
решењу, које су у већини случајева веће од пензија по коначном решењу. 

Ту могућност су потврдили и министар рада Александар Вулин и в. д. директора ПИО фонда 
Драгана Калиновић, објашњавајући да је управо предлог – да последња година радног стажа не 
улази у обрачун пензија, једна од могућности да се избегне издавање привремених решења за 
пензије. 

Према подацима ПИО фонда управо је ова последња година радног стажа разлог да се 
годишње изда чак 99 одсто привремених решења. У 70 одсто случајева разлог те 
привремености је непотпуна документација. 

Проблем с привременим и коначним пензијским решењима не би био тако озбиљан проблем 
да пензионери и ПИО фонд нису све чешће на судовима. Пошто би, по привременим 
решењима пензионер добио нешто већи чек, а по коначном мањи, он мора да врати вишак 
примљених пара. Пензионери с правом указују на то да они за ту „грешку” у обрачуну нису 
криви, али судови стају на страну Фонда ПИО, тако да многи годинама тешком муком враћају 
на рате тај „вишак” за који нису криви, али испада да јесу – дужни. 

Чак у две трећине случајева корисник је дужан да врати разлику, док преосталу трећину чине 
срећнији којима се исплаћује доплата.  
Министар Вулин објашњава да је решење овог питања техничке природе и да ће се све решити 
законом о ПИО, а Калиновићева каже да се овакав обрачун минимално или готово уопште 
неће одразити на коначан износ пензије. Међутим, шта с онима који су баш последњих година 
радног стажа унапређени и налазе се на менаџерским позицијама, па им та плата и те како 
подиже просек пензије? 

Већина оних који су се после поновне најаве надлежних јавили нашој редакцији питају, ако је 
баш све тако и пензија неће због тога бити мања, зашто их држава не поштеди плаћања 
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доприноса за ту последњу годину радног стажа? И где заправо одлази тај новац, ако не у 
обрачун пензија? 

Овим питањем, озбиљно се у више наврата бавио и Саша Јанковић, заштитник грађана Србије, 
који је за „Политику” објаснио да ово решење није принципијелно. Уколико, објаснио је он, 
овај предлог буде законски прихваћен, без обзира на то колико је принципијелан или не, он ће 
бити део закона који ће се примењивати. 

С друге стране, ако се зна колико је неефикасна пореска администрација у делу наплате пореза 
и доприноса, другог решења практично и нема, објашњава Јанковић. 

Како се сазнаје, осим овог предлога, размишља се да се за ту последњу годину радног стажа 
рачуна исти коефицијент као и за претходне године или да се узме неки просечан износ за цео 
радни стаж, што би помогло обрачуну пензија и добијању коначног, уместо привременог 
решења. Који ће од понуђених предлога проћи зависиће и од одлуке радне групе при 
Министарству рада која ће се бавити овим проблемом. 

У ПИО фонду објашњавају да је разлог зашто се размишља о промени начина обрачуна тај што 
званична статистика тек наредне године у марту излази с подацима о просеку зарада за 
претходну годину, што они морају да чекају, па неко ко се пензионише у мају ове године и 
добије привремено решење мора да чека бар до марта наредне године да би му се обрачунала 
коначна пензија. 

Пракса да последња година радног стажа не улази у обрачун пензија, постојала је и пре десет 
година и сви су одмах добијали коначна решења. То је, међутим, изазвало негодовање, па је та 
одредба брзо укинута. Тада је као параметар коришћен стаж, али не и зарада у последњој 
години, што је неправедно, с обзиром на то да су примања пред пензију многима највиша баш 
те последње године. 
Иначе, према садашњим законским решењима, рок за доношење решења о коначном износу 
пензије, којим ће привремено решење бити замењено, не постоји, већ то зависи од случаја до 
случаја, имајући у виду када ће се комплетирати подаци због којих је то претходно решење 
проглашено привременим. 

 

Министарство: Нема изузетака за смањење плата 

Бета 

БЕОГРАД – Надлежни из Министарства државне управе и локалне самоуправе саопштили су 
вечерас да министарка Кори Удовички никада није рекла да ће полиција бити изузета од 
смањења плате и тиме демантовали тврдњу представнице Уније синдиката просветних 
радника. 

„Поводом изјаве Јасне Јанковић из Уније синдиката просветних радника да је потпредседница 
Владе и министарка Кори Удовички изјавила да ће се полиција изузети од смањења плата, 
Министарство демантује такве наводе и понавља да чврсто стоји иза става да ниједна 
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категорија службеника у јавном сектору неће бити изузета од смањења плата”, наводи се у 
саопштењу. 

Потпредседница Удовички апсолутно ни у једном тренутку није најавила никакво повећање 
коефицијената зарада полицији или било којој другој категорији запослених као компензацију 
за смањење плата од 10 одсто, наводи се у саопштењу. 

Министарство наводи да је Јанковић можда погрешно разумела другу ситуацију која се тиче 
запослених у полицији. 

„Запосленима у полицији је летос један додатак на зараду који су примали годинама претворен 
у део сталне зараде, и то у умањеном износу. О том додатку говори се као да је компензација за 
садашње умањење од 10 одсто, а заправо због његовог смањења запосленима у полицији је у 
току 2014. године зарада смањена за више од 10 одсто”, додаје се у саопштењу 

Министарство је додало да захваљује свим запосленима у Србији, а нарочито полицији, на 
разумевању да у овим тешким данима сви заједно, укључујући и министарство, морају да 
понесу терет изградње државе која ће бити одржива и просперитетна. 

Представница синдиката Јасна Јанковић навела је, најављујући штрајк просветара, да 
запослени у просвети траже изузеће од смањења плата, када се већ изузимају поједине 
категорије у јавном сектору. 

Као пример она је навела полицију где ће се, како је навела, „према најави министарке државне 
управе и локалне самоуправе Кори Удовички”, кроз повећање коефицијената зарада, 
анулирати смањење. 

   

  

 

Штрајк неће бити одложен 

Аутор: В. А. 

Београд - Министар просвете Срђан Вербић имао је 17 дана да нас позове на преговоре, али то 
није урадио. Ово је други пут да нас зове на наставак преговора у дану када смо заказали 
конференцију за новинаре поводом штрајка. Синдикати просветних радника сигурно неће 
одустати од штрајка, који у школама почиње од понедељка - изјавио је за Данас Слободан 
Брајковић, председник Синдиката радника у просвети Србије, коментаришући позив министра 
просвете да данас наставе разговоре.  
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И из Уније синдиката просветних радника Србије поручују да ће штрајк са скраћеним часовима 
на 30 минута сигурно почети без обзира на исход данашњег сусрета са министром Вербићем. 
Синдикати понављају да неће одустати од захтева да образовање буде изузето од смањења 
плата за 10 одсто, да се уведу јединствени платни разреди за цео јавни сектор, као и да хитно 
почну преговори о посебном колективном уговору, јер важећи истиче крајем јануара. 
Подсећају да им је неприхватљиво образложење министарке Кори Удовички да ће закон о 
платним разредима бити донет до пролећа 2015, али да ће почети да се примењује тек за две 
године.  

На питање како ће од понедељка изгледати настава у школама у којима не буду протестовали 
сви запослени, Слободан Брајковић каже да ће звоно два пута звонити - за оне који ће часове 
држати по 30 минута, а потом за наставнике који не буду штрајковали. Брајковић истиче да 
наставници који се одлуче за протест неће бити на губитку.  

- Када сте у законском штрајку часови трају по 30 минута, а Министарство просвете нема 
основа да доведе неког другог на ваше место да одржи тих 15 минута. Наставници неће бити 
угрожени чак и ако им плата буде смањена, јер ће они тај новац добити када часове надокнаде. 
Директори не могу да воде дисциплински поступак против запослених који штрајкују по 
закону - истиче Брајковић. 

У Министарству просвете нису желели да одговоре на питање Данаса да ли министар има нову 
понуду за представнике синдиката просветара.  

 

Вучић: Србија ће урадити све што тражи ММФ 

Аутор: Е. Д. - агенције  

Београд - Премијер Србије Александар Вучић изјавио је да ће Србија урадити све што тражи 
Међународни монетарни фонд, јер је то добро за земљу, али да ће то бити тешко јер очекује 
отпор у јавним предузећима.  

- Имам страх од борбе за јавна предузећа, јер су у питању дугогодишње навике које треба 
мењати, а то је тежи задатак него што сам очекивао - казао је Вучић на привредној 
конференцији Рајфајзен банке и нагласио да су у јавним предузећима највише плате, у просеку 
од 70.000 до 80.000 динара, док је у приватном сектору просек тек 39.000 динара, што је 
„огромна разлика коју држава не може да поднесе“. 

Премијер је подсетио да је ММФ за 2016. годину предвидео привредни раст од 1,6 одсто, који 
према његовој оцени може бити и већи, док је за 2017. ММФ предвидео раст већи од два одсто. 
Нагласио је да уколико се „стриктно будемо држали предвиђеног плана“ Србија може да 
заустави раст јавног дуга у односу на бруто домаћи производ од 2017. године. 
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Вучић је додао и да Влада има амбициозна планове са ММФ-ом и Светском банком на 
унапређењу и расту приватног сектора, а да ће субвенцијама покушати да постигне коначно 
решење за Фабрику аутомобила Прибој и смедеревску Железару.  

- Очекујем да обе пећи у смедеревској Железари од маја, почетком јуна, бити покренуте, што би 
довело до раста БДП од 1,2 до 1,4 одсто, што нам говори колико нам је слаб остатак привреде. 
Али, и стратешко партнерство ФАП-а и финске компаније Сису озбиљно ће се одразити на раст 
БДП. Ако за једну и по годину имате раст већи од два одсто БДП, то је као да сте некад имали 
раст од 10 до 11 одсто БДП - истакао је Вучић. 

Како тврди министар финансија Душан Вујовић, Србија је близу постизања договора о 
аранжману са ММФ-ом, а најавио је да ће резултате преговора са делегацијом те институције 
која борави у Србији објавити на завршном састанку 20. новембра. Међутим, министар је рекао 
и да се не зна када ће Одбор директора ММФ-а разматрати одобравање тог споразума. Оно што 
јесте извесно, је да ће се након постизања договора о аранжману с ММФ приступити убрзаној 
изради буџета за 2015. годину за који се очекује да ће бити оштрији него што је потребно у свим 
сферама. Према речима Вујовића, очекује се да предлог буџета буде у скупштинској процедури 
1. децембра. 

- У Србији ће 2015. бити тешка, али ако се кроз реформе поставе добри темељи, може се 
очекивати динамичан економски раст у 2016. и 2017. Србија се, као и остале земље централне и 
источне Европе суочава се са падом бруто домаћег производа а наредних година на економију 
ће утицати стање у ЕУ где се очекује раст од 1,6 одсто. И код нас је кључни фактор раста везан 
за повећање извоза. Иако у Рајфајзен банци очекујемо наставак притисака на динар у овом 
кварталу, требало би имати на уму да је депрецијација динара од три до четири одсто 
прихватљива за економију - изјавио је председник Извршног одбора Рајфајзен банке Зоран 
Петровић и додао да је курс јако битан за привреду Србије јер се већина послова обавља у 
чврстој валути. 

Припремљен програм санације Српске банке 

Српска банка се не гаси јер је Влада Србије припремила програм санације уз минималне 
трошкове, а биће задржан и део кредитирања наменске индустрије, изјавио је Душан Вујовић. 
Он је подсетио да је Српска банка и до сада имала задужење у наменској индустрији. „Штедише 
Српске банке немају апсолутно разлога за бригу“, нагласио је министар привреде али је и додао 
да „Влада Србије више неће имати милости и болећивости према банкама. 

Верхеијен: СБ идуће године о кредиту Србији 

Београд - Кредит Светске банке Србији за подршку буџету могао би да буде одобрен у фебруару 
или марту 2015, очекује шеф канцеларије Светске банке у Србији Тони Верхеијен, јер ће се о тој 
подршци разговарати када ресорни министар 29. новембра изађе са планом за 502 предузећа 
са списка за приватизацију. „Тек тада ће борд директора Светске банке заседати да разговара о 
потенцијалном кредиту“, рекао је али није могао да прецизира о ком износу је реч, јер ће то, 
како каже, зависити од владиног програма реформи. „То је део разговора који се води“, казао је 
и објаснио да кредити од 250 милиона долара који је требало да буде одобрен у 2014. није дат, 
јер је влада новац нашла на другом месту. 
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„Покрени се за посао“ по шести пут 

Аутор: Е. Д. 

Београд - Компанија Филип Морис по шести пут је подржала национални конкурс „Покрени се 
за посао“, који помаже отварање малих и породичних предузећа широм Србије.  

Конкурс је отворен до 31. јануара наредне године, а свим грађанима омогућава да добрим и 
креативним предузетничким идејама покрену или унапреде сопствени мали бизнис.  

У протеклих пет година, захваљујући овом програму покренуто је 385 малих и породичних 
предузећа чиме је омогућено запослење за више од 1.300 људи. Кроз програм додељују се 
бесповратна средства за куповину опреме неопходне за покретање или унапређење сопственог 
бизниса. Осим тога корисницима је на располагању велики број обука, као и саветодавна 
помоћ економских стручњака, који ће их упутити у основе малог предузетништва.  

 

Посланици следеће седмице о узбуњивачима  

Аутор: В. Јеремић  

Београд - Предлог Закона о узбуњивачима ће се наћи пред посланицима Скупштине Србије на 
следећој седници, која је заказана за наредну недељу, речено је Данасу у кабинету председнице 
парламента Маје Гојковић. Усвајањем тог закона избећи ће се опасност да људи који имају 
статус узбуњивача остану без правне заштите.  

Наиме, Уставни суд Србије је 23. октобра ове године прогласио неуставним члан Закона о 
Агенцији за борбу против корупције на основу кога је донет Правилник о заштити узбуњивача. 
На тај начин би људи који су имали статус узбуњивача, седам дана по објављивању одлуке УСС 
у Службеном гласнику, остали без правне заштите коју им је овај правилник пружао. Ипак, 
како није постојао закон који би ову област регулисао, УСС је одложио објављивање одлуке за 
три месеца, остављајући Влади и скупштини да у том периоду усвоје наведени закон.  

Агенција за борбу против корупције издала је мишљење о предлогу Закона о узбуњивачима у 
коме истичу да постоји простор за његово побољшање.  

"Смисао уређивања области заштите узбуњивача јесте да се мотивишу они који имају сазнања о 
незаконитостима да у што већем броју укажу на такве праксе у јавном интересу, да се 
законским одредбама ограниче могућности за штетне радње према лицима која учине оваква 
разоткривања, као и да њихов пролазак кроз све правне поступке након тога буде што мање 
болан. Предлог закона и даље садржи извесне недостатке и слабости који, по нашем мишљењу, 
могу угрозити остваривање прокламованог циља", стоји у документу Агенције за борбу против 
корупције.  
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У мишљењу Агенције се додаје да је неопходно донети закон којим ће се створити регулаторни 
и институционални оквир за ефикасну заштиту узбуњивача.  

- Имајући у виду да се предлог закона претежно бави процесним питањима и да се, осим 
судске, не предвиђају други облици заштите узбуњивача, постоји бојазан да се њиме неће 
постићи његова сврха. Отклањање наведених недостатака из предлога закона, по нашем 
мишљењу, допринело би стварању одговарајућег правног оквира у овој области и остваривању 
прокламованог циља - закључак је Агенције за борбу против корупције.  

Јелисавета Василић, чланица Савета за борбу против корупције, каже да ће се усвајањем 
Закона о узбуњивачима свакако побољшати правна регулатива у овој области. Према њеним 
речима, Савет је од самог доношења правилника Агенције упозоравао да питање узбуњивача 
мора да се уреди посебним законом. Она је уз повереника за информације од јавног значаја, 
чланове Мисије ЕУ у Србији и бројних невладиних организација учествовала у радној групи 
која је сачинила претходни предлог Закона о узбуњивачима. Иако је овај предлог, према 
њеним речима, био одлично оцењен од стране иностраних експерата, Министарство правде је 
одлучило да састави сопствену радну групу и изради предлог закона који ће се следеће недеље 
наћи пред посланицима.  

- Они стално раде нове пројекте, зато што неко од тих пројеката зарађује добре паре. Стиче се 
утисак да се Министарство правде не бави правосуђем, већ искључиво пројектима - наводи 
Јелисавета Василић. Ипак, како додаје, и овакав закон је боље решење од Правилника о 
заштити узбуњивача, који му је претходио.  

 

 

  

 

Рачун за гас 600 динара већи 

Д. Млађеновић 

 

Бројила индивидуалних потрошача природног гаса од суботе би требало да мере скупљи кубни 
метар тог енергента јер је половином прошлог месеца Савет Агенције за енергетику дао 
сагласност на нове цене гаса  

за јавно снабдевање за 32 јавна снабдевача. Тада је из те агенције указано на то да би нова цена 
гаса за домаћинства требало да се примењује најраније од 15. новембра, док је кубик за остале 
купце скупљи већ од 1. новембра. Дакле, од сутра би гас за домаћинства требало да кошта 3,3 
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одсто више него сада те би се могло очекивати да ће нова упросечена цена за ту категорију 
потрошача бити 49 динара по кубном метру, без урачунатог пореза на додату вредност. Тако ће 
цена кубика природног гаса с око 53,50 динара отићи на око 55,50 динара, што ће просечан 
месечни рачун за потрошњу током грејне сезоне повећати око 600 динара. 

Иначе, то је трећа промена цене гаса за свега неколико месеци, а потрошачи гаса ће сада кубик 
плаћати готово десет одсто више него у авусту. Наиме, пре последњег поскупљења, кубик је 
„скочио“ октобру, када је цена повећана 4,8 одсто, а то се десило и у августу, и то у просеку од 
1,1 до 1,3 одсто. Када се тим процентима дода и ово које ће уследити сутра – 3,3 одсто, стиже се 
до 9,3 одсто. Тако ће кубик гаса, од августовских око 51,50 динар у просеку, коштати око 55,50 
динара, што је износ који треба очекивати од половине овог месеца. 

Најављено поскупљење гаса изазвано је растом курса долара, којим се плаћа увозни гас, а који 
је за последњих 15 дана септембра износио 92,4 динара. То је, како су истакли из АЕРС-а 
приликом одобравања нових цена гаса, 4,3 одсто више од курса примењеног за обрачун 
садашње цене гаса, а у тој агенцији кажу да је на основу тог курса утврђена нова цена, док је у 
позадини тих промена раст курса долара у односу на евро. 

Треба рећи и да се регулисана цена гаса мења када дође до промене набавних цена и односа 
увозног и домаћег гаса, а усклађује се и с променама петнаестодневног просека курса долара. 
Цена гаса, који се увози из Русије, мења се квартално и одређује се за сваки наредни квартал на 
основу просечне цене три деривата нафте на релевантној берзи у протекла три квартала. Од 
септембра 2013. године цена гаса, по којој ЈП „Србијагас“, на основу тендера који је спровела 
Влада, снабдева све јавне снабдеваче, усклађује се с реалним трошковима по којима то 
предузеће купује природни гас из увоза и домаће производње. 

Да ли ће потрошачи гаса наставити да користе тај енергент за загревање домаћин- 

става тешко је рећи, али је извесно да је гас све скупљи и да потрошачи све теже плаћају рачуне. 
Наиме, за просечну потрошњу гаса током зимских месеци у домаћинству од око 60 квадратних 
метара, потребно је, уз квалитет становања који је стварност у Србији, око 300 кубних метара 
месечно, односно око десет кубика дневно. Уз цену кубика гаса од око 55,50 динара, месечни 
рачун ће достићи око 16.650 динара, односно дневно ће за загревање домаћинства бити 
потребно око 550 динара. То су значајне паре, без обзира на дебљину новчаника, па зато и не 
треба да чуди што је све више потрошача гаса који имају прикључак, али не троше гас јер су се 
одлучили да користе енергент чију потрошњу могу да плате. 

 

 Држава нам узме више од пола плате 

С. Глушчевић 

О томе да су намети државе на запослене грађане превисоки за сиромашну земљу каква је 
Србија, најбоље говори то што им од месечне зараде узима 54,87 одсто. Тако од бруто плате, 
која у просеку у нашој земљи  
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износи 71.000 динара, држава узме 39.000.  То је показало истраживање Мреже за пословну 
подршку, која је у оквиру ширег истраживања, на нивоу земаља Југоисточне Европе, 
анализирала колико је укупно оптерећење просечног запосленог грађанина у Србији 
државним порезима, таксама и осталим дажбинама и колико од просечне бруто зараде 
запосленом остаје за све животне потребе. 

Истраживање је пошло од податка да је просечна нето зарада у Србији у септембру 2014. године 
била 43.975 динара, по подацима Републичког завода за статистику. С обзиром на то да закони 
у Републици Србији препознају бруто зараду као укупну зараду запосленог, то значи да је 
запослени грађанин у Србији у септембру 2014. просечно зарађивао (нето део плус порези и 
доприноси које плаћају запослени и његов послодавац) 71.221 динар. Тај износ је узет за укупну 
зараду просечног грађанина као полазна тачка за истраживање. 

Највећи међу трошковима који држава намеће запосленим су порези и дориноси на зараде, 
који за просечну плату износе 27.246 динара. Затим је рачунато колико просечан грађанин на 
нивоу Србије месечно плати пореза на додату вредност (ПДВ) када купује основне животне 
намирнице, техничку робу, одећу и обућу и различите услуге у легално регистрованим 
продавницима или код фирми од којих наручује услуге. То однесе 4.320 динара. 

На списак су додати и ПДВ на комуналне услуге, мобилну и фиксну телефонију, електричну 
енергију, гас... и то кошта 1.312 динара. Израчунато је и колико запослени грађанин просечно 
месечно потроши новца на различите административне таксе, обнављање и вађење одређених 
докумената, разне трошкове државне и општинске бирократије. 

Папирологија, наиме, кошта запосленог 1.970 динара. Посебна ставка била је и просечно 
месечно оптерећење порезом на имовину на станове и куће, што с плата скине 496 динара. Као 
додатни трошкови урачунати су и просечна месечна потрошња робе с акцизном маркицом, па 
тако на рачун кафе, пића и цигарета држава узме 772 динара, а ту је и просечна месечна 
потрошња нафтних деривата на пумпама, што запосленог стаје 2.965 динара. 

На тај начин добијена је укупна рачуница о томе колико државни систем у Републици Србији 
просечно месечно узима новца сваком запосленом грађанину. Истраживање је показало да 
држава просечном запосленом грађанину месечно узме 54,87 одсто његове бруто зараде, тј. да 
њему за живот преостане свега 45,13 одсто плате. 
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Смањење плата не сме да буде веће од 10 одсто 

Бета  

Репрезентативни Полицијски синдикат Србије (ПШ) затражио је данас од Владе Србије да 

смањење плата запосленима у Министарству унутрашњих послова (МУП) не буде веће од 10 

одсто, како је предвиђено за све државне службенике  

Председник тог синдиката Вељко Мијаиловић рекао је да је у јулу запосленима у МУП-у већ 
умањена зарада, у просеку за око осам одсто и да је на Влади да оцени да ли је потребно даље 
смањење зарада за додатних два одсто. 
 
"Међутим, не разумемо најаве да ће се плате у МУП Србије умањити за још 10 одсто, што би 
укупно било умањење од 18 одсто. То ће полицајце претворити у категорију људи којима је 
потребна социјална помоћ, а против тога ће се ПШ свим мерама борити", навео је Мијаиловић 
у писаној изјави. 
 
Он је рекао да полиција и Војска Србије нису јавни сектор, већ сектор безбедности и да није 
јасно зашто би имали дупло веће умањење зарада од свих осталих. 
 
"Незадовољан полицајац на улици не може да допринесе безбедности грађана, што је много 
скупље него узимање од ионако малих зарада полицајаца", рекао је Мијаиловић. 

 

  

 

  


