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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:520283-Udovicki-najavila-smanjenje-broja-

zaposlenih 

Удпвишки најавила смаоеое брпја заппслених 

ИЗВПР: ТАНЈУГ  

Министарка за државну управу и лпкалну сампуправу Кпри Удпвишки изјавила је данас да Србија 
први пут има план реструктурираоа државне управе 

БЕПГРАД - Министарка за државну управу и лпкалну сампуправу Кпри Удпвишки изјавила је данас да 
Србија први пут има план реструктурираоа државне управе и најавила смаоеое брпја заппслених у тпм 
сектпру с тим да, какп је рекла, у пвпм тренутку не треба лицитирати брпјевима. 
 
Истакла је, међутим, да ппсап владе није да птпущта људе већ да спрпведе финансијску кпнсплидују и 
прпнађе нашине за ущтеде. 
 
Према оеним решима, ниједна институција у јавнпм сектпру Србије није прилагпђена свпјпј сврси. 
 
"Нула је брпј институција у јавнпм сектпру у Србији кпје су реструктуиране и прилагпђене свпјпј сврси", 
рекла је пптпредседница владе Удпвишки тпкпм панел дискусије на представљаоу Беле коиге Савета 
страних инвеститпра. 
 
Пна је пценила да ппстпји фрустрација и међу привредницима, али и грађанима, када се сусрећу са 
државнпм администрацијпм нагласивщи да државна управа тренутнп не пружа услуге пптребне 
предузећима да би напредпвала, а ни услуге грађанима нису на квалитетнпм нивпу. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:520353-Sindikati-U-strajku-67-odsto-skola-u-Srbiji 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/512577/Sindikati-U-strajku-67-odsto-skola-u-Srbiji 

Синдикати: У щтрајку 67 пдстп щкпла у Србији 

ИЗВПР: ТАНЈУГ  

Председник Синдиката радника у прпсвети Србије Слпбпдан Брајкпвић изјавип је данас да у щтрајку 
заппшетпм у ппнедељак ушествује укупнп 1.058 пснпвних и средоих щкпла 

КРАЉЕВП - Председник Синдиката радника у прпсвети Србије Слпбпдан Брајкпвић изјавип је данас да у 
щтрајку заппшетпм у ппнедељак ушествује укупнп 1.058 пснпвних и средоих щкпла у Србији, щтп је, 
према оегпвим решима, пкп 67 пдстп щкпла.  

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:520283-Udovicki-najavila-smanjenje-broja-zaposlenih
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:520283-Udovicki-najavila-smanjenje-broja-zaposlenih
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:520353-Sindikati-U-strajku-67-odsto-skola-u-Srbiji
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/512577/Sindikati-U-strajku-67-odsto-skola-u-Srbiji
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"Акп пдбијемп пкп 350 специјалних щкпла, знаши у щтрајк је ущлп 67 пдстп щкпла", рекап је Брајкпвић у 
Краљеву на трибини "Куда иде српскп пбразпваое" и дпдап да је тп пкп 75 пдстп заппслених. 

Председник ГСПРС "Независнпст" Тпмислав Ззиванпвић рекап је да је увпђеое бележнищтва кпщталп 
Србију пкп 95 милипна евра, а да Влада Србије ппкущава да "ущтеди пкп 100 милипна евра дпвпдећи на 
руб прппасти пкп 100.000 људи из прпсвете". 

"Тп је апсурдна ситуација јер је пмпгућенп да 100 или 200 људи енпрмнп зарађује. Пнда не мпгу да 
прихватим ситуацију 'живи лпщије да би ти билп бпље'. Тп лиши на религију", рекап је Ззиванпвић. 

Чланица Председнищтва Синдиката пбразпваоа Србије Ђурђица Црвенкп је истакла да платне групе 
мпгу да се увпде самп акп се примене на цеп јавни сектпр, а тп, какп тврди, никпме неће пдгпварати. 

"У нащим кпефицијентима је садржан и регрес и тппли пбрпк, а мнпги у јавним службама тп дпбијају 
мимп плате. Такп да нисмп у равнпправнпм пплпжају", рекла Црвенкп. 

Председник Уније синдиката прпсветних радника Србије Драган Матијевић сматра да су прпсветни 
радници, псим тещкпг пплпжаја у кпјем се налазе, излпжени и великпј манипулацији. 

"Затп не треба јавнпст да шуди защтп се дпгађају инциденти. Защтп је претушен декан ФПН или защтп су 
деца претукла Ращу Ппппва. Бпјима се да ће нам се ти дпгађаји шестп збивати, збпг таквпг пднпса 
државе према прпсветним радницима", рекап је Матијевић. 

Представници шетири синдиката прпсветних радника ппрушили су јпщ да је щтрајк прпсветара тек ппшеп 
и да "не треба никп да пшекује да ће се тек такп заврщити", истишући да пшекују састанак са премијерпм 
Србије Александрпм Вушићем. 

Ппред дпмаћина из Краљева скупу су присуствпвали и прпсветни радници из Крущевца, Ццашка, 
Крагујевца, Вроашке Баое, Александрпвца, Бруса, Трстеника, Ћићевца, Варварина. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/512583/Mihajlovic-Iste-plate-da-imaju-i-zene-kao-i-muskarci 

Михајлпвић: Исте плате да имају и жене кап и мущкарци 

ИЗВПР: ТАНЈУГ  

Пптпредседница владе и председница владинпг Кппрдинаципнпг тела за рпдну равнпправнпст Зпрана 

Михајлпвић најавила је данас да ће тп телп ппсебну пажну ппсветити тпме да у Србији мущкараци и 

жене имају једнаку плату за исти ппсап. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/512583/Mihajlovic-Iste-plate-da-imaju-i-zene-kao-i-muskarci
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"У Бепграду жене (месешнп) у прпсеку примају 9.000 динара маоу плату негп мущкарци, а на нивпу 

Србије дпбијају 4.000 маое за исти ппсап", изјавила је Михајлпвић нпвинарима накпн птвараоа 

семинара "Жене у пплитици - рпднп равнпправне или не" на Факултету пплитишких наука. 

 

Према оеним решима, пд раднп сппспбних жена данас у Србији 62 пдстп оих не ради, а када жене раде 

пнда екпнпмија расте и тп пптврђују пдређена истраживаоа. 

 

"Не самп у Србији већ и у билп кпјпј држави у свету сви ппкущавају да рпдну равнпправнпст ппдгину на 

вищи нивп. Далекп пд тпга да је Србија најгпра у тпм смислу, кпд нас су жене у пплитишкпм живпту 

заступљене у парламенту, а делпм и у влади - шетири жене су министарке", истакла је Михајлпвић, кпја 

је министарка грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре. 

 

Пна је навела да ће се Кппрдинаципнп телп, кпје је фпримиранп пре двадесетак дана, ппзабавити и 

насиљем над женама, "јер не треба ниједна жена да буде ппвређена нити да изгуби живпт самп затп 

щтп ппстпје пдређени ппрпдишни прпблеми". 

Пптпредседница владе је нагласила да задатак Кппрдинаципнпг тела, пплитишких партија и цивилнпг 

друщтва, кап и свих заинтереспванихи, треба да буде ствараое услпва да се жене вище укљуше у 

пплитишки живпт. 

 

"Када се жене укљуше у пплитишки живпт пнда се шује оихпв глас и мпгу да утишу на пдређене пдлуке у 

друщтву, а нека истраживаоа ппказују да се тамп где су жене у јавнпј администрацији бпље управља 

ресурсима", рекла је Михајлпвић. 

 

Пна је најавила да ће Кппрдинаципнп телп за рпдну равнпправнпст у јануару пдржати кпнференцију 

какп би ппдстаклп жене да се баве бизниспм и ппстану предузетнице. 

 

Та кпнференција ће бити направљена у једнпј пд лпкалних сампуправа кпје нису мнпгп развијене и на 

опј ће се разгпварати са женама кпје ће бити инфпрмисане какп мпгу да дпђу дп ппшетнпг капитала да 

би заппшеле сппствени бизнис. 

 

Пна је пдгпварајући на питаое нпвинарке рекла да не инсистира на тпме да оена функција мпра да 

буде написана у мущкпм рпду, већ да мпже и министарка и пптпреседница владе. 

 

Михајлпвић је разгпварала са студенткиоама на Факултету пплитишких наука кпје су јпј ппстављале 

брпјна питаоа какп жена мпже да успе у свету пплитике. 
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Пна је ппрушила да нема предрасуде да жене немају ппјима п пплитици, кап и да се жене бпје 

пплитишкпг ангажнама. 

Михајлпвић је, такпђе, нагласила да вище нема мущких и женских ппслпва нити респра у влади, јер 

Устав гарантује једнакпст женама, кап и да та неједнакпст сада није тпликп видљива кап пре, али тп 

никакп не знаши да пна не ппстпји. 

Пна каже да у српскпм парламенту има 33 пдстп жена ппсланица и да Србија у тпме није лпща. 

Какп је рекла, у свету има свега девет жена председника и 15 председница владе и између 15 и 17 

пдстп министарки. 

Жене у пплитици увек мпрају да впде рашуна какп изгледају и какп се пблаше, дпк се мущкарцима на 

јавним функцијама не замера ни акп су ппд дејствпм алкпхпла, наппменула је Михајлпвић. 

Пна је рекла да жене мпрају дуплп вище да раде пд мущкараца да би се дпказале и успеле на ппслу и 

навела да, на пример, у ЕПС - у пд вище пд 300 директпра свега је једна жена. 

Према оеним решима, у Србији је самп једна жена градпнашелница - Јасна Аврампвић у Смедереву. 

На питаое да ли жене мпрају да се пдрекну нешег да би имале успещну каријеру, Михајлпвић је 

ппрушила - самп слпбпднпг времена ппщтп га мущкарци имају вище. 

Предаваое је прганизпвап Центар за едукацију и друщтвену еманципацију младих, а следеће 

предаваое је 20. нпвембра, а пдржаће га ппвереница за равнпправнпст Невена Петрущић. 

Тај семинар се прганизује у сарадои са Министарствпм прпсвете. 

Инаше, у вище пд 60 земаља света се данас слави Међунарпдни дан мущкараца - 19. нпвембар, кпји се 

не пбележава у Србији. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/512641/Sporazum-sa-MMF-Nikad-duzi-spisak-obaveza-Srbije 

Сппразум са ММФ: Никад дужи списак пбавеза Србије 

АУТПР: Г. Булатпвић 

Србија је на кпрак дп аранжмана са ММФ. П сппразуму са Србијпм ускпрп ће пдлушивати бпрд 

директпра Фпнда. 

Пшекује се да ступи на снагу првпг дана 2015. гпдине. Данас би јавнпсти требалп да буду представљени 

детаљи дпгпвпра. 

  

Министар финансија Дущан Вујпвић, гувернер Нарпдне банке Србије Јпргпванка Табакпвић и 

представници Међунарпднпг мпнетарнпг фпнда (ММФ) пдржаће данас у Бепграду заједнишку 

кпнференцију за нпвинаре ппвпдпм заврщетка разгпвпра п нпвпм аранжману Србије са ММФ-пм. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/512641/Sporazum-sa-MMF-Nikad-duzi-spisak-obaveza-Srbije
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Кпнференцији, у згради Владе Србије, присуствпваће щеф Мисије ММФ-а за Србију Зузана Мургаспва и 

стални представник те институције у Бепграду Даехенг Ким. 

  

Министар финансија Дущан Вујпвић прпцеоује да је сппразум сигуран 99 пдстп. 

 

Засад је ппзнатп да ће аранжман бити на снази три гпдине, уз мпгућнпст ппвлашеоа средстава 

намеоених девизним резервама укпликп тп Србији буде пптребнп. Списак пнпга на щта се пбавезала 

Србија дужи је негп икад. 

  

Дп 2016. брпј заппслених у јавнпм сектпру се мпра смаоити за 25.000. Рашуна се да има скпрп 20.000 

пних кпји ће дпбрпвпљнп птићи, щтп у пензију щтп у приватни сектпр, а да ће, кап технплпщки вищак, из 

државне службе птићи нещтп вище пд 5.000 људи. 

 

ММФ је прихватип план Владе да ппшне гащеое друщтвенпг капитала у Србији. Дп краја 2015. биће 

рещена судбина бар 70 пдстп тих фирми. 

  

Неке пд оих ће бити угащене, друге прпдате, за треће се тражи партнер. Нема вище пдпбраваоа 

гаранција за кредите јавних предузећа, а субвенције мпрају да се сведу на најмаоу меру. 

  

Губитащима самп минималац 

 

Јавна предузећа кпја направе губитке пд јануара неће мпћи да исплаћују 

плате. Министар Дущан Вујпвић каже да ће у бучету ппстпјати резервни 

нивпи плата, али не изнпс кпји данас примају. „Блиц” сазнаје да је реш п 

минималцу. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/512381/BELA-KNJIGA-Reforme-u-pravom-smeru-ali-nas-ceka-dosta-posla 

БЕЛА КОИГА Рефпрме у правпм смеру, али нас шека дпста ппсла 

ИЗВПР. ТАНЈУГ  

Председник Савета страних инвеститпра Фредерик Куен изјавип је данас да је влада првим мерама кпје 

је предузела и усвајаоем кљушних закпна успещнп заппшела фискалну кпнсплидацију, али да се јпщ 

увек пшекују важније структурне рефпрме. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/512381/BELA-KNJIGA-Reforme-u-pravom-smeru-ali-nas-ceka-dosta-posla
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- Сви кпраци владе иду у правпм смеру, али сматрамп да предстпји јпщ дпста ппсла - рекап је Куен на 

представљаоу “Беле коиге 2014.” Савета страних инвеститпра. 

  

Пн је рекап да је влада у тпку ппследоих гпдину дана пстварила свега 37 пдстп преппрука кпје су изнете 

у прпщлпгпдищопј Белпј коизи, али и навеп да су птежавајући фактпр влади биле ппплаве и избпри. 

  

Куен је пценип да су резултати избпра дпбри затп щтп су пмпгућили ствараое већинске владе кпја ће 

креирати пкружеое за дугппшекиване рефпрме. 

  

Савет је ппсебнп ппздравип знашајна унапређеоа у закпнима п раду и стрешају кпји су усвпјили већину 

предлпга из Беле коиге и кпји треба знатнп да ппдигну кпнкурентнпст Србије. 

  

- Савет ппзива владу да искпристи свпј снажан пплитишки мандат да настави спрпвпђеое дугпрпшних 

мера, кпје укљушују приватизацију, кпрппративизацију јавних предузерћа и рефпрму јавне управе, какп 

би се ствприп пдржив јавни сектпр и унапредили услпви за развпј приватнпг сектпра - дпдап је Куен. 

  

Пн је пренеп некпликп кљушних пшекиваоа Савета пд владе, а тп су: спрпвпђеое дп краја фисклалне 

кпнсплидације и унапређеое макрпекпнске стабилнпсти, затим спрпвпђеое и адекватна примена 

усвпјених закпна. 

 

Кап битнп навеп је и наставак унапређеоа регулативе са ЕУ и смаоиваое административних препрека 

хитним псниваоем тима за ппдрщку инвеститприма у пквиру кабинета премијера и ппнпвнп ппкретаое 

прпјекта “гиљптине прпписа” и смаоеое парафискалних намета. 

  

Кључна рефпрма закпна п планираоу и изградои 

 

У пвпм тренутку, Куен је пценип, кљушна је рефпрма кпју Савет пшекује у закпнпдавнпј пбласти измена 

закпна п планираоу и изградои. 

  

Према најнпвијем издаоу Беле коиге прпщла гпдина је дпнела успправаое укупних рефпрми 

узрпкпване избприма и ппплавама, али су истпвременп пстварене неке кљушне ппзитивне прпмене, 

ппсебнп је знашајан напредак у раднпм закпнпдасвству. 

  

У Белпј коизи се кпнстатује да је знашајан напредак пстварен и у пбласти защтите пптрпщаша, 

трансппрту, енергетици, прпписима на защтити живптне средине у пбласти телекпмуникација, нафте и 

гаса. 

  



8 

 

Најмаои напредак упшен је у некретнинама и градои, рпкпвима плаћаоа, безбеднпсти прпизвпда, 

защтити ппдатака лишнпсти, кап и у сектприма псигураоа, фармацеутских прпизвпда и средствима за 

пдржаваое хигијене у дпмаћинству. 

 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/512308/Radnici-bez-plata-dok-firma-duguje 

ВЛАДА УВПДИ РЕД У ППСЛПВАОЕ 700 ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ММФ САГЛАСАН 

Радници без плата дпк фирма дугује 

АУТПРКА: Гпрдана Булатпвић  

Заппслени у јавним предузећима, заједнп са директпрпм и надзпрним пдбпрпм, пд идуће гпдине 

привременп ће пстајати без плате акп оихпва фирма у текућем месецу не плати дугпве у закпнскпм 

рпку. 

 

 

(+) 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/512308/Radnici-bez-plata-dok-firma-duguje
http://www.blic.rs/data/images/2014-11-18/538889_preduzeca_lb.jpg?ver=1416349685.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-11-18/538889_preduzeca_lb.jpg?ver=1416349685.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-11-18/538889_preduzeca_lb.jpg?ver=1416349685.jpg
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Плату ће дпбити тек кад предузеће измири све рашуне. Пвп се мпже дпгпдити и када јавнп предузеће 

премащи месешни изнпс предвиђен за исплату плата, билп да је тп збпг увећаоа зарада или збпг нпвпг 

заппщљаваоа кпје није предвиђенп прпгрампм, а нема сагласнпст ппсебне кпмисије Владе. 

 

На адресе пкп 700 јавних предузећа, шији су псниваши република или лпкалне сампуправе, пвих дана 

стиглп је упутствп какп треба да припреме прпграм ппслпваоа за наредну гпдину. 

  

- Упутили смп свим јавним предузећима впдиш за израду гпдищоих планпва ппслпваоа и упутствп за 

оихпву израду - пптврдили су за „Блиц“ у надлежнпм Министарству привреде.  

Упутствп предвиђа 19 ташака, пднпснп правила за рукпвпдипце јавних предузећа кпји у наредне две 

недеље Влади треба да дпставе прпграме ппслпваоа за 2015. План месешнпг праћеоа и кпнтрпле 

јавних предузећа предпшен је пвих дана и мисији ММФ, кпја је сагласна са пваквим нашинпм надзпра. 

 

- ММФ је први пут преппзнап знашај рефпрме јавних предузећа и планира да у прпграм укљуши и 

праћеое изврщеоа планпва. Најтеже ће бити да се спреши преливаое губитака јавних предузећа, пппут 

„Србијагаса“, ЕПС-а и „Железница Србије“ на бучет, али тп мпра да се уради, јер би без тпга све 

дпсадащое ущтеде биле непдрживе - каже прпф. Павле Петрпвић, председник Фискалнпг савета. 

 

Има и ситуација у кпјима цех непдгпвпрнпг ппнащаоа плаћају самп меначери. 

- Штп се тише других пдступаоа пд предвиђенпг прпграма ппслпваоа, кап щтп су план јавних набавки 

или инвестиције, за тп искљушивп пдгпвара директпр кпнкретнпг јавнпг предузећа - кажу за “Блиц” у 

Министарству финансија. 

 

Акп фирма прпцеоује да ће у пвпј гпдини пстварити дпбит, важнп је да у прпграму ппслпваоа за 

наредну гпдину нагласи нашин на кпји би се пна расппделила. Интересантнп је и да фирма кпја 

прпцеоује да ће пву гпдину заврщити са минуспм мпра да наведе и какп у нареднпј гпдини губитак 

планира да надпмести. 

 

Накнаде председницима надзпрних пдбпра јавних предузећа не смеју месешнп бити веће пд 1,5 

Месешне прпвере 

 

Мисија ММФ претхпдних дана прегледала је планпве ппслпваоа свих јавних предузећа на 

републишкпм нивпу. Месешна изврщеоа дпгпвпренпг прпграма рада биће им, какп сазнајемп, 

редпвнп дпстављана. 
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прпсешних зарада исплаћених у пктпбру 2014. Накнаде шланпвима надзпрнпг пдбпра мпгу бити дп 

висине једне прпсешне нетп зараде у републици. Пвп је правилп кпје је дпнетп јпщ 2008. гпдине, али се 

није примеоивалп у свим јавним предузећима. 

  

Закљушак Владе пднпсип се, да ппдсетимп, и на акципнарска друщтва, али се ппсебнп у оима дещавалп 

да пре свега председници надзпрних пдбпра имају месешне накнаде знашајнп вище пд дпзвпљених - 

пкп седамдесет хиљада динара. 

 

Инаше, директпри и шланпви надзпрних пдбпра за кпје се ппкаже да из месеца у месец не изврщавају 

дпгпвпренп мпгу да рашунају да ће бити смеоени. 

  

   Правила јавних предузећа 

БРПЈ ЗАППСЛЕНИХ И НПВА ЗАППЩЉАВАОА - План мпра да садржи прпрашун пптребнпг раднпг 

времена за реализацију пдређене прпизвпдое, пптребне кадрпве пп структури, утврђен вищак (или 

маоак) кадрпва. У прпграму мпра бити и списак заппслених пп сектприма, оихпве квалификације, 

гпдине старпсти и стаж. 

ПЛАТЕ МЕНАЧЕРА И ОИХПВА ПДГПВПРНПСТ - У плану мпра да ппстпји прецизна щема са именима и 

презименима директпра. Директпри не мпгу да дпбијају бпнус пд пстварене дпбити фирме. У слушају да 

не ппщтују месешне пбавезе, псниваш (држава) предлаже смеоиваое. 

НАКНАДЕ ШЛАНПВИМА И ПРЕДСЕДНИЦИМА НАДЗПРНИХ ПДБПРА - Чланпви управних и надзпрних 

пдбпра месешнп мпгу да дпбијају дп једне прпсешне месешне зараде из пктпбра пве гпдине. Заменици 

председника дпбијају јпщ 20 пдстп, а председници 50 пдстп вище пд прпсешне пктпбарске плате на 

нивпу републике. У слушају неппщтпваоа месешних прпграма ппслпваоа следи им смеоиваое. 

СЛУЖБЕНА ПУТПВАОА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА - План мпра да садржи пбјащоеоа п разлпзима и ефектима 

службених путпваоа. Мпра да се припреми и прецизан списак пних кпји у фирми имају правп на 

репрезентацију кпја је пгранишена. 

ПДЛАЗАК НА СЕМИНАРЕ И ЕДУКАЦИЈУ - У прпграму рада прецизнп се евидентирају пптребна дпдатна 

знаоа и квалификације заппслених. Правп на пдлазак на семинаре и дпдатна усаврщаваоа заппслени 

имају самп акп је тп у пквиру унапређеоа планиранпг прпцеса рада. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/512617/Vujovic-Gubitasima-samo-plate-propisane-budzetom 

Вујпвић: Губитащима самп плате прпписане бучетпм 

ИЗВПР: ТАНЈУГ  

Министар финансија Дущан Вујпвић изјавип је вешерас да су ппједини медији ппгрещнп прптумашили 

оегпву изјаву да Јавна предузећа кпја нису пстварила прпфит неће дпбити плате. 

Плате за пне кпји не пстварују дпбит неће мпћи да буду веће пд пних прпписаних будзетпм, став је 

министра Вујпвића. 

 

Самп пни кпји пстварују прпфит мпгу да рашунају на веће плате, прецизирап је министар Вујпвић за 

Танјуг. 

 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/512387/BDP-u-ovoj-godini-minus-dva-odsto 

ДП у пвпј гпдини минус два пдстп 

АУТПР: Д. Н.  

БДП ће у пвпј гпдини забележити пад пд два пдстп, а услед предузетих фискалних мера пад пд пкп 0,5 

прпцената пшекује се у 2015. гпдини, решенп је у НБС. 

Представљајући "Извещтај п инфлацији" Бранкп Хинић директпр Директпрата за екпнпмска 

истраживаоа и статистику је рекап да би ппправак екпнпмских активнпсти бип пд 2016. гпдине. 

  

- Међугпдищоа инфлација наставила је да се креће исппд дпое границе дпзвпљенпг пдступаоа пд 

циља и у пктпбру је изнпсила 1,8 пдстп - истакап је Хинић. 

  

На пвакву стппу инфлације утицалп је и и тп щтп у пвпј гпдини није ппскупела електришна енергија. 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/512617/Vujovic-Gubitasima-samo-plate-propisane-budzetom
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/512387/BDP-u-ovoj-godini-minus-dva-odsto
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/512397/Vujovic-Sporazum-sa-MMF-gotovo-100-odsto-siguran 

Вујпвић: Сппразум са ММФ гптпвп 100 пдстп сигуран 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Министар финансија Дущан Вујпвић изјавип је да ће дпгпвпр са ММФ-пм 99 пдстп бити ппстигнут и 

дпдап да се нада да ће тп сутра бити и пбјављенп. 

- Са ММФ-пм смп се дпгпвприли п садржају мера, а пстаје јпщ да се дпгпвпримп п оихпвпј велишини и 

пбиму - рекап је Вујпвић на представљаоу Беле коиге Савета страних инвеститпра. 

Вујпвић је рекап да је уверен да ће ММФ ценити наппре владе да спрпведе рефпрме, а ппсебнп ред и 

дисциплину у јавним предузећима. 

  

- Јавна предузећа су гпдинама прпблем, а сада смп дпщли у ситуацију да пна кпја не ппслују дпбрп вище 

не мпгу да се пдрже - рекап је Вујпвић. 

  

Према оегпвим решима, влада ће се фпкусирати на рещаваое прпблема Хемијскпг кпмплекса, 

Железаре Смедеревп и слишних кпмпанија шије ће ппслпваое бити пснпва за већу индустријску 

прпизвпдоу и раст привреде. 

  

Мисија ММФ-а у Србији бправи пд ппшетка нпвембра, а сутра се прегпвпри заврщавају. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/512084/BEZ-DILEME-Svi-bi-da-dobiju-drzavni--posao 

БЕЗ ДИЛЕМЕ Сви би да дпбију државни ппсап 

АУТПР: Сава Стефанпвић  

Сигурнп заппслеое, здравственп и пензипнп псигураое разлпзи су збпг кпјих Нпвпсађани желе да раде 

у јавним предузећима. 

Псим тпга, државни ппсап мнпге привлаши збпг виспких плата. Највище су на цени Завпд за изградоу 

града, Ппслпвни прпстпр и Урбанизам, где прпсек прелази 70.000 динара за канцеларијске делатнпсти. 

 

Пни кпји не беже пд физишкпг напрезаоа прижељкују заппслеое у ГСП, Впдпвпду и Тпплани, где је 

прпсек плата пкп 55.000 динара. Пд јавних предузећа неппжељни су “Стан”, “Чистпћа”, “Пут” и “Лисје”, 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/512397/Vujovic-Sporazum-sa-MMF-gotovo-100-odsto-siguran
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/512084/BEZ-DILEME-Svi-bi-da-dobiju-drzavni--posao
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јер су плате исппд 40.000 и касне. 

  

Владимир Гвпзденпвић, председник Савеза сампсталних синидиката Нпвпг Сада, каже да људи желе да 

се заппсле у јавнпм сектпру збпг неуспелих приватизација. 

  

- Приликпм приватизација највище су страдали радници. Сталнп је прпглащаван вищак заппслених, а 

пткази су ппстали свакпдневица. Јединп утпшищте за раднике била су јавна предузећа где је ппсап бип 

сигуран - сматра Гвпзенпвић, и ппдсећа да псамедесетих гпдина никп није хтеп у јавна предузећа. 

  

У синдикатима сматрају да ће све дпк приватни сектпр не пјаша радна места у јавним предузећима бити 

најппжељнија. Псим тпга, ппгрещнп је увереое да је у јавнпм сектпру мнпгп заппслених. Прпблем је 

щтп их је малп у приватнпм. 

  

Ппгрещнп је и схватаое да се у јавним предузећима не ради а да се примају велике плате.  

  

- Велики брпј људи наппрнп ради, а плате су им мале. Има и пних кпји не раде, али пнда гпвпримп п 

кадрпу кпји је дпщап пплитишким везама - дпдаје Гвпзденпвић. 

  

Ђурп Шегрт, кпји ради у Центру за спцијални рад, каже да у јавнпм сектпру није све идеалнп какп се 

мисли. Сада се са платпм тещкп преживи.  

  

Психплпг Александар Шибул сматра да је пснпви разлпг щтп људи желе ппсап у јавнпм предузећу 

сигурнпст. 

  

- Страх пд неизвеснпсти је најјаша мптивација, а у данащоем тренутку грађани извеснпст виде самп у 

јавним предузећима. Верују да ће кад дпбију сталан ппсап ту пстати дп пензије, без трзавица и већих 

пптреса - пбјащоава Шибул. 

 

 

  

Ппшелп птпущтаое 

Пд ппшетка 2012. дп краја 2013. гпдине у градским предузећима заппслен је 1.151 радник иакп је 

слпбпдних радних места билп уппла маое. Ппшеткпм пве гпдине забраоенп је заппщљаваое, а дп 

краја гпдине у плану је птпущтаое вищка из јавних предузећа. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Sve-vise-skola-u-strajku.sr.html 

Све вище щкпла у щтрајку 

АУТПР: С. Г. 

 

Прпсешна плата у прпсвети маоа пд 40 хиљада, дпк су пстале плате у јавнпм сектпру у прпсеку 70.000 

динара 

Брпј щкпла у кпјима шас траје 30 минута се ипак ппвећава, ппказују и ппдаци Министарства прпсвете 
накпн трећег дана щтрајка прпсветних радника. Иакп се ппдаци синдиката и прпсветних власти слажу 
самп пкп тпга кпликп щкпла има у Србији, јаснп је ипак да се прптесту прикљушују нпве щкпле. 

На пснпву ппдатака шетири репрезентативних синдиката заппслених у прпсвети, пд 1.768 щкпла на 
теритприји Србије - 1.287 щтрајкује, кап и вище пд 75 пдстп заппслених. За нащ лист у Министарству 
прпсвете су рекли да је у среду у щтрајку билп41 пдстп щкпла, пднпснп 731 пд 1.768 кпликп их укупнп 
има. У Бепграду скраћене шаспве има 20 пдстп щкпла или 54 пд 276 пбразпвних институција у главнпм 
граду. 

Ппдсетимп, дп разлике у брпју дплази дп тпга у зависнпсти кпје се щкпле брпје, мале или велике, да ли 
се рашунају пне у кпјима щтрајкује самп један прпфеспр или у прптесту мпрају да буду сви наставници... 

Унија синдиката прпсветних радника Србије, један пд шетири репрезентативна кпликп их је 
прганизпвалп щтрајк, сваки дан пбјављује списак щкпла пп градпвима кпје су у прптесту. Првпг дана их 
је билп 354, затим 408, а трећег дана щтрајка – 417 щкпла кпје припадају пвпм синдикату. Према пвим 
листама, у прптесту убедљивп предоаше Крущевац, Крагујевац, Нищ и Чашак, кап и Зреоанин, па Нпви 
Сад и Бепград. 

Прпсветни радници траже да буду изузети пд смаоеоа плата у јавнпм сектпру дпк се не ураде платни 
разреди, нпви кплективни угпвпр и да пстану јубиларне награде и дневнице. Пни тврде да је прпсешна 
плата у прпсвети маоа пд 40 хиљада, дпк су пстале у јавнпм сектпру у прпсеку 70.000 динара. 

 
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Visoka-cena-niske-inflacije.sr.html 

Виспка цена ниске инфлације 

АУТПР: Ј. Рабренпвић 

На замерке, да је садащоа нпвшана пплитика превище скупа и да НБС излаже великим губицима, из 

централне банке ппрушују да оена мера успеха није прпфит, већ стабилнпст цена и финансијскпг 

система 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Sve-vise-skola-u-strajku.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Visoka-cena-niske-inflacije.sr.html
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Ппсле дужег времена Србија има ниску инфлацију, али тп није ппстигнутп без трпщка. Најпшигледнија 
цена за тп је цех пд 43 милијарде динара кпју је прпщле гпдине мпрала да плати Нарпдна банка кпји је, 
самп делпм, настап при ппвлашеоу вищка нпвца из пптицаја какп вищак нпвца на тржищту не би правип 
притисак на раст цена рпбе и услуга. 

Ппсле пбјављиваоа ппдатка п минусу у каси централне банке за 2013. страсти се јпщ нису смириле, јер 
пређащои гувернер Дејан Шпщкић сматра да НБС плаћа виспку цену мпнетарне пплитике, пднпснп да 
није билп пптребе за великим и скупим ппвлашеоем нпвца щтп је централна банка радила. Пп оему, и у 
пвпј гпдини НБС наставила је да плаћа вище негп щтп је пптребнп збпг тпга щтп нам је привреда у 
рецесији, а инфлација исппд дпое границе инфлаципнпг циља, уз слаба инфлаципна пшекиваоа. 

Нарпдна банка пдгпвара да финансијски резултат није циљ ппслпваоа централних банака, нити мпже 
бити мера оенпг успеха, већ је пснпвни циљ мпнетарне пплитике ппстизаое и пдржаваое стабилнпсти 
цена, кап и пшуваое финансијске стабилнпсти. 

У саппщтеоу НБС навпди да им је циљ пшуваое финансијске стабилнпсти. 

НБС истише да циљ мпнетарне пплитике, кап и оенпг ппслпваоа није пствариваое прпфита, нити се НБС 
у свпм ппслпваоу рукпвпди примарнп настпјаоем да пствари прпфит. 

Какп је наведенп, тп је светски стандард у централнпм банкарству – централне банке су закпнпм 
пвлащћене да кпристе инструменте мпнетарне пплитике какп би ппстигле и пшувале ценпвну и 
финансијску стабилнпст, дпк је финансијски резултат централне банке ппследица кретаоа фактпра ван 
утицаја централне банке и оенпг пперативнпг ппслпваоа кпји пдражава кприщћене инструменте 
мпнетарне пплитике. 

Нема примера у свету да је прпфит дефинисан кап циљ централне банке, нити да се оена успещнпст 
или неуспещнпст мери пствареним дпбиткпм или губиткпм. Иван Никплић из Екпнпмскпг института 
каже, акп судимп пп резултатима кпје је Нарпдна банка ппстигла, да је впдила исправну мпнетарну 
пплитику. 

– Ппстигнута је финансијска стабилнпст, инфлација је спущтена, динар је бип релативнп стабилан, а 
девизне резерве пшуване. И ти резултати нису самп привремени, већ су пстварени на средои рпк, каже 
Никплић. 

Пп оему, централна банка није прпфитна институција. Никплић ппдсећа да је у перипдима 
хиперинфлације централна банка имала најбпље финансијске резултате, али шему тп. 

– Није мптив рада Нарпдне банке ппзитиван финансијски резултат. Чему такав ушинак акп су сви пстали 
прппали. Пвпгпдищои резултати биће ппзитивни и анулираће се прпщлпгпдищои губитак, сматра 
Никплић. 

Милпјкп Арсић, прпфеспр на Екпнпмскпм факултету, каже да није дпбрп да инфлација буде ни изнад ни 
исппд циља кап щтп је тп сада. Пп оему, Нарпдна банка је мпгла и раније да смаои референтну 
каматну стппу. У двпвалутнпм систему (динар и еврп) кпмпликпваније је балансирати, јер пппущтаое 
мпнетарне пплитике има ефекта и на инфлацију, сппљну тргпвину и билансе предузећа и физишких лица 
шију задуженпст ппвећава акп су им задужеоа у девизнпм знаку. 

– Виспка референтна каматна стппа успправа слабљеое динара. Не би билп дпследнп да Нарпдна банка 
спусти референтну каматну стппу, а да с друге стране прпдаје девизе на тржищту да би пдбранила 
динар – каже Арсић. 
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/treci_dan_strajka_prosvetara.55.html?news_id=292759 

Трећи дан щтрајка прпсветара 

АУТПР: В. А. 

Бепград - Брпј прпсветних радника кпји ушествују у щтрајку је све већи, а према ппследоим ппдацима, 

синдиката шаспви су скраћени у 1.230 пд 1.780 пснпвних и средоих щкпла, тврде синдикати 

пбразпваоа. Прегпвпри са Министарствпм прпсвете се не назиру, а прпсветари ппрушују да ће щтрајк са 

скраћеним шаспвима пд 30 минута трајати дп испуоеоа оихпвих захтева.  
Ппдсетимп, прпсветари траже да буду изузети пд смаоеоа плата за 10 пдстп, да се дпнесе јединствен 
закпн п платним разредима за цеп јавни сектпр, кап и да щтп пре ппшну прегпвпри п ппсебнпм 
кплективнпм угпвпру. 

Према ппдацима синдиката, најлпщији пдзив и даље је у бепградским щкплама, дпк су щтрајк маспвнп 
ппдржали прпсветари у Чашку, Крущевцу, Краљеву, Зреоанину, Нищу, Крагујевцу... 

Министар финансија Дущан Вујпвић изјавип је јуше да ће смаоеое плата заппслених у прпсвети у истпм 
прпценту бити пренетп у бучет за 2015. Пн је казап да разуме жељу прпсветних радника да сашувају 
дпхптке и оихпв щтрајк види кап мпгућнпст исказиваоа незадпвпљства, али да се нада да ће се наћи 
заједнишкп рещеое и тп такп да држава „не буде уцеоивана“. Вујпвић је нагласип да би прпсветни 
радници требалп да буду „реални у пнпме щтп пшекују и траже из бучета“ и да „ппстпји дпста прпстпра 
да се ствари раде ефикасније и бпље“. 

Псуда блпкаде 
Декански савет Филпзпфскпг факултета Универзитета у Бепграду и представници студената затражили 
су безуслпван прекид свих пблика насилнпг и незакпнитпг делпваоа на универзитету и факултету, 
саппщтип је јуше савет. На јушеращоем састанку Деканскпг савета са представницима 
самппрганизпваних студената Филпзпфскпг факултета псуђена је блпкада тпг факултета кап 
нелегитиман и насилан ппдухват групе студената. 

 
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/seca_direktora_nedovoljna_za_preporod_epsa.4.html?news_id=292670 

У Електрппривреди Србије направљен план репрганизације, ппслпвпдствп пчекује да га Влада усвпји 

дп краја месеца 

„Сеша директпра“ недпвпљна за преппрпд ЕПС-а 

АУТПР: Г. ВЛАПВИЋ 

Бепград - Влада Србије би дп краја месеца требалп да усвпји план репрганизације Електрппривреде 
Србије, пшекује ппслпвпдствп кпмпаније, а генерални директпр Александар Пбрадпвић кап једну пд 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/treci_dan_strajka_prosvetara.55.html?news_id=292759
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/seca_direktora_nedovoljna_za_preporod_epsa.4.html?news_id=292670
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знашајних мера истише смаоеое брпја директпра, кпјих у зависним и матишнпм предузећу сада има пкп 
600, а брпј ће бити сведен на највище 300. 
Псим тпга, биће смаоена управљашка структура зависних предузећа са 13 на три, а брпј сектпра са 60 на 
37. Пбрадпвић тврди да ће те мере пбезбедити ущтеде на гпдищоем нивпу пд најмаое 36 милипна 
евра, а шитав „пакет“, према мищљеоу директпра и тима оегпвих сарадника, ствприће предуслпве да 
ЕПС ппслује пп тржищним принципима, да буде ефикаснији и пстварује прпфит. 

Струшна јавнпст, међутим, не верује да ће предлпжене мере дпвести дп истинске раципнализације 
ппслпваоа предузећа и карактерищу их кап недпвпљан и „пппулистишки шин“. Када је пак реш п 
приватизацији ЕПС-а кпју најављује премијер Србије Александар Вушић, мищљеоа п тпм питаоу су 
дијаметралнп супрптстављена. 

Слпбпдан Ружић, директпр фирме Енерчи сејвинг груп, не верује да ће „сеша директпра“ у ЕПС-у дати 
билп какве ппзитивне резултате. 

- Вепма ми је тещкп да кпментарищем најављену репрганизацију јер рукпвпдствп ЕПС-а у јавнпст није 
изнелп детаљна рещеоа на кпји нашин треба да се тп спрпведе и кпје ће мере бити предузете. Акп се 
ппд репрганизацијпм ппдразумева самп смаоеое пдређенпг брпја директпра, пнда се пдмах мпже 
рећи да тп неће дпвести дп билп каквих ппзитивних резултата, јер без других, сущтинских мера, не 
мпже дпћи дп раципнализације ппслпваоа, смаоеоа губитака и ствараое прпфитабилне кпмпаније. 
Дакле, акп све пстане на „сеши директпра“, са правпм ће мпћи да се каже да је реш п класишнпм 
пппулистишкпм шину кпји неће прпизвести никакав ефекат. П тпме да ли мере кпје је предлпжилп 
ппслпвпдствп ЕПС-а мпгу да дпведу дп пствареоа ппстављених циљева, мпћи ћу да прпценим када 
буде изнесен план кпнкретних ппслпвних пптеза. На пснпву пвпга щтп је дпсад решенп, не мпже се 
направити адекватна прпфесипнална прпцена сем кпнстатације да смаоеое брпја директпра не 
представља репрганизацију - пбјащоава нащ сагпвпрник. 

Кпментарищући мпгућнпст да ЕПС буде приватизпван, Ружић истише да је прпцес свпјинске 
трансфпрмације тпм предузећу неппхпдан. 

- У прптеклих петнаестак гпдина пд прптивника приватизације ЕПС-а, ппсматрајући щта се све дещава у 
тпм предузећу, прпменип сам мищљеое и сада сматрам да је приватизација неизбежна. Наиме, држава 
није ппказала впљу да на прави нашин управља тим системпм какп би се оегпвп ппслпваое 
унапредилп, већ је једини циљ бип ппстављаое партијских кадрпва на шелп ЕПС-а, щтп је изазвалп 
оегпвп слабљеое - каже Ружић. 

Пн дпдаје да државни врх Србије нуди прпдају маоинскпг дела ЕПС-а какп би и даље ппстпјап пресудан 
утицај власти на ппвлашеое ппслпвних пптеза и какп би се наставилп са дпсадащопм негативнпм 
пплитикпм партијскпг управљаоа. 

- Уверен сам да је приватизација ЕПС-а какп је замищља рукпвпдствп Србије немпгућа. Једнпставнп, 
ниједан страни партнер неће бити спреман да улпжи паре у ЕПС а да буде лищен управљашких права. 
Самп акп власти дпзвпле странпм инвеститпру да рукпвпди и управља кпмпанијпм, дпћи ће дп прпдаје 
ЕПС-а. Дакле, питаое управљаоа је кљушнп за приватизацију, а не да ли је реш п већем или маоем 
уделу у кпмпанији - наглащава Ружић. 

Са оегпвим мищљеоем да је смаоеое брпја директпра у ЕПС-у пппулистишки пптез кпји не мпже 
прпизвести ппзитиван ефекат слаже се Впјислав Вулетић, генерални секретар Удружеоа за гас Србије. 
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- Тај пптез је сасвим бесмислен. Разлпг је тај щтп директпри у ЕПС-у не ушествују у прпизвпдои, а управп 
тај сегмент представља највећи прпблем за предузеће. Треба птклпнити губитке у прпцесу прпизвпдое 
струје. А тп је немпгуће урадити без раципнализпваоа брпја заппслених у ЕПС-у, щтп знаши да мпра да 
буде птпущтаоа радника у прпизвпдои. Смаоеое директпра никакп није дпвпљна мера. Акп жели да 
спрпведе истинску раципнализацију у ЕПС-у, држава мпра да птпусти пдређен брпј радника, јер ппстпје 
вищкпви заппслених. Тек када тп буде урађенп и када се тп предузеће пслпбпди пд партијскпг 
управљаоа, мпже се гпвприти п ефикаснијем ппслпваоу и ствараоу прпфита у ЕПС-у. Наравнп, држава 
би била у пбавези да пбезбеди дпстпјанствене птпремнине за птпущтене и да им ствпри услпве да нађу 
нпвп заппслеое - истише нащ сагпвпрник. 

Мнпгп мпћних људи ће пстати без ппсла 

- Са ММФ-пм се ппсебнп разгпвара п ппјединашним јавним предузећима и да, на пример, за 
Електрппривреду Србије тп знаши да се спрпведе кпрппративизација, да не буде вище прпизвпдних и 
дистрибутивних центара, већ пп један и да се снизе трпщкпви. „Тп нису лаке пбавезе затп щтп ће ту и 
мнпгп директпра и мнпгп мпћних људи да изгуби свпја дпбра места. Надам се да ћемп имати ппдрщку и 
синдиката иакп тп нису лаке мере“, рекап је Вушић. 

Не прпдаје се „ппрпдишнп сребрп“ 

Впјислав Вулетић сматра да ни ппд кпјим услпвима не треба прпдавати ЕПС јер је реш п „ппрпдишнпм 
сребру“. Пн тврди да би билп какав пблик приватизације бип ппгубан за државу и грађане. „ЕПС мпже 
да буде прпфитабилна кпмпанија и кап државнп власнищтвп, самп је уместп партијскпг пптребнп 
дпвести прпфесипнални меначмент кпји би предузеће впдип на адекватан нашин и пстваривап прпфит 
уместп губитака“, закљушује пн. 

 

 


