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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:518639-Verheijen-Srbija-spremna-za-MMF-bez-

garancija-za-aranzman 

Verheijen: Srbija spremna za MMF, bez garancija za 

aranţman 
Tanjug  

Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verheijen izjavio je da je Srbija u razgovore sa 

MMF-om ušla spremna, ali da nema garancija da će konačni dogovor biti o aranţmanu 

Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verheijen izjavio je da je Srbija u razgovore sa MMF-om 
ušla spremna, ali da nema garancija da će konačni dogovor sa tom meĎunarodnom finansijskom 
institucijom biti dogovor o aranţmanu. 

On je gostujući na RTS-u kazao da je bitno da Vlada Srbije ima jasan plan fiskalne konsolidacije, 

kako bi se razgovaralo sa predstavnicima MMF-a. 

Verheijen je dodao da se u naredne tri godine nivo javnog duga Srbije moţe smanjiti, ali da Vlada 

najpre mora da reši problem javnih preduzeća."Na kraju tog trogodišnjeg perioda, nivo javnog duga 

Srbije trebalo bi da se stabilizuje i onda krene da pada. Fiskalna situacija u Srbiji je takva da se 

ovo ne moţe uciniti za jednu godinu. Neophodne su tri godine jer za neke reforme koje je Vlada 

najavila potrebno je vreme, a rešavanje pitanja javnih preduzeća zahteva dve do tri godine", rekao 

je Verheijen. 

Na pitanje da li je prodaja Telekoma dobar način da se dopuni budţet i da li je to dobar put za 

kompaniju, Verheijen je kazao da je Telekom u potpunosti specifican primer. 

"Mi nismo fokusirani na Telekom, to je posao za MeĎunarodnu finansijsku korporaciju, koja je deo 

grupe Svetske banke. Mi smo usmereni na druge kompanije, koje ne mogu da se privatizuju ili ih 

prvo treba restrukturirati - EPS, Ţeleznica, moguće vodovodne kompanije ili Putevi Srbije. Mi se 

trudimo da pronademo nacin da ova preduzeca ne budu više na teretu budţeta. Telekom i 

Aerodrom su vredni aduti, mogu donositi Vladi prihod u svakom slučaju", kazao je Verheijen. 

On je kazao da 100 kompanija na spisku 502 preduzeća koja još nisu privatizovana u Srbiji nije 

uspelo da privuče nijednog investitora. 

"Vlada je svima dala poslednju priliku da privuku investitore i ovih 100 to uopšte nisu uspela. Moţda 

ima drugih za koje postoji interesovanje, pa na kraju neće ni one biti prodate, ali ovih 100 je 

početak. Vaţno je da se ova pitanja reše jer ove kompanije opterećuju budţet", kazao je on. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:518639-Verheijen-Srbija-spremna-za-MMF-bez-garancija-za-aranzman
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:518639-Verheijen-Srbija-spremna-za-MMF-bez-garancija-za-aranzman
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On je podsetio da je Savet stranih investitora je uvrstio rešavanje pitanja ovih kompanija meĎu pet 

najvećih prepreka za investiranje u Srbiji. 

Na pitanje kakve su procene Svetske banke koliko ljudi treba da ostane bez posla u administraciji 

on je odogovorio da Srbija ima više zaposlenih u administraciji po glavi stanovnika nego mnoge 

druge zemlje. 

"Mi ne postavljamo takve ciljeve, njih postavlja Vlada, a mi joj samo pomaţemo da te ciljeve 

ostvaruje. Zajedno sa kolegama iz Evropske unije pomoćićemo Ministarstvu za drţavnu upravu u 

procesu analize svih sektora, da bismo videli gde postoji mogućnost za uštedu i na tome ćemo 

raditi tokom 2015. godine", kazao je on. Verheijen je ukazao da Srbiju "koči" pitanje gradevinskih 

dozvola, kao i plaćanje poreza. 

"Ako Srbija od danas, do juna iduće godine, jer to je datum kada se svode bilansi za sledeci izveštaj 

Svetske banke, uspe da značajno poboljša situaciju u te dve oblasti moţe se desiti da lako 

napreduje 30 do 40 mesta", kazao je on. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:518589-Esmark-Samo-investicije-i-proizvodnja-bez-

otpustanja 

Esmark: Samo investicije i proizvodnja, bez otpuštanja 
Tanjug  

Ukoliko američka Esmark stil grupa pobedi na tenderu za privatizaciju Ţelezare Smederevo u 

srpsku čeličanu će uloţiti 400 miliona dolara u narednih nekoliko godina, a neće biti otpuštanja 

Ukoliko američka Esmark stil grupa pobedi na tenderu za privatizaciju Ţelezare Smederevo u srpsku 
čeličanu će uloţiti 400 miliona dolara u narednih nekoliko godina, a neće biti otpuštanja. 

To je Tanjugu ekskluzivno izjavio osnivač i prvi čovek te kompanije Dzejms Bušar, istakavši da bi 
samo u 2015. ta kompanija investirala 28 miliona dolara u smederevsku Ţelezaru, da bi se 
pokrenula druga visoka peć koja već neko vreme ne radi, a ulagalo bi se, kaţe, i u centralnu 
fabriku. 

"Tih 28 miliona je plan samo za prvu godinu, dok u naredne 3-4 godine planiramo da uloţimo 130 
miliona dolara, tako da će ukupna investicija iznositi izmeĎu 130 i 150 miliona dolara", rekao je 
Bušar, koji je u Beograd doputovao da bi se sutra sastao sa premijerom Aleksandrom Vučićem. 

Dodatnih 250 miliona dolara bi, kaţe, bilo uloţeno u kapital za rad u prvih 18 meseci. 

"Da bismo radili moramo da kupimo sve što nam je potrebno za proizvodnju, više krečnjaka, rude 
gvoţĎa, uglja i tako dalje. Zatim bi trebalo da radimo na tome da povećamo bazu kupaca, a onda 
planiramo i da šaljemo isporuke od oko 25 tona mesečno u Sjedinjene Američke Drţave. Danas 
nema takvih pošiljaka iz Srbije ka SAD i planiramo to odmah da promenimo", rekao je Bušar. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:518589-Esmark-Samo-investicije-i-proizvodnja-bez-otpustanja
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:518589-Esmark-Samo-investicije-i-proizvodnja-bez-otpustanja
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Upitan da li oko 5.000 radnika Ţelezare treba da brinu za svoja radna mesta, Bušar kaţe da plan 
otpuštanja u Esmarku ne postoji, te da su o tome obavešteni premijer Aleksandar Vučić i 
ambasador SAD u Beogradu Majkl Kirbi. 

"Biće manje radnika jedino uz prirodni odliv, ako stariji budu odlazili u penziju. Njih ne znam da li 
ćemo zameniti novim, ali to bi moglo da bude oko pet odsto godišnje. O tome smo takoĎe 
obavestili i sindikate. Planiramo da povećamo proizvodnju i radnici su nam potrebni", rekao je 
sagovornik Tanjuga. 

Upitan kome Esmark planira da prodaje čelik iz Smedereva, budući da naša fabrika nema 
mogućnosti da proizvodi fine limove koje bi, recimo, mogla da otkupi autoindustrija, on kaţe da su 
razmišljali o evropskim destinacijama, ali i izvozu u SAD. 

"Ova fabrika nema mogućnost da pravi limove koje koristi autoindustrija, to nam je jasno, te 
planiramo da se oslonimo na one mogućnosti koje fabrika ima. Pegovaraćemo sa EU zemljama, ali i 
sa deset lokacija u SAD", rekao je on. 

Tenderska procedura za smederevsku Ţelezaru trebalo bi da bude gotova početkom decembra i 
Bušar se, kaţe, nada pobedi. 

Ako Esmark pobedi, očekuje da će u decembru potpisati sporazum sa Vladom Srbije o kupovini, a 
zatim je sve "na advokatima i kompletiranju dokumentacije". 

Nada se da će transakcija biti zatvorena do 1. februara 2015. 

Bušar je rekao da je o ovome već razgovarao sa premijerom Vučićem i ambasadorom Kirbijem. 

"Premijer (Vučić) je vrlo zainteresovan da se ova transakcija završi i da pravi ljudi kupe fabriku, oni 
koji hoće da rade sa Srbima. Rekao sam da ova kupovina ne znači da ćemo dobiti američku fabriku, 
ovo je srpska fabrika a mi ćemo samo biti tu da pomognemo da se njome rukovodi, da podignemo 
kapacitete i izvoz i pokrenemo sve kooperante", rekao je on. 

Uz svakog radnika u čeličani, kako kaţe, biće potrebna još tri, četiri posla, jer je potrebno i više 
kamiona, gvoţĎa, uglja... 

"Moramo da pokrenemo taj motor. Vučić je bio vrlo zainteresovan da se uveri da su naši ciljevi u 
skladu sa ciljevima Srbije - i jesu. A to je da iskoristimo potencijal Ţelezare”, uverava Bušar koji je 
srpskog premijera doţiveo kao “agresivnog pregovarača”, što mu, kako je rekao, dobro ide. 

Govoreći o odnosu sa srpskim premijerom, Bušar kaţe da je on takav da bi, ako bi imao problem, 
mogao da ga pozove telefonom. 

“Isto kao i on mene. To vaţi i za ambasadora", rekao je Bušar. 

Zanimljivost da bi, ukoliko Esmark kupi Ţelezaru, deo menadţmenta prethodnog vlasnika, 
američkog Ju Es Stila (US Steel), takoĎe bio vraćen, on objašnjava da su ti ljudi sada zaposleni u 
Esmarku. 

"Ne znam zašto je Ju Es Stil odustao, verovatno su se samo fokusirali na Slovačku i Košice. Nama, s 
druge strane, ništa neće odvraćati paţnju, fokus će biti samo na Srbiji. Mi i nismo velika javna 
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kompanija poput Ju Es Stila, već porodična kompanija i moći ćemo brzo da reagujemo, brţe 
donosimo odluke", rekao je prvi čovek Esmark grupe. 

Objašnjava da će u menadţmentu Ţelezare iz SAD doći 12 Amerikanaca koji će raditi zajedno sa 
srpskim kolegama - generalni direktor, marketing, logistika… 

"Ovo će biti naša beba. Počeli smo pre devet meseci i uskoro će se roditi fabrika. Trenutak se 
pribliţava i vrlo smo uzbuĎeni. Zaista ţelimo ovo da uradimo", rekao je Bušar. 

Prema njegovim rečima, Esmark je ranije u Pitsburgu kupio fabriku u stečaju i digao je na noge. 

"Rekli smo i premijeru Vučiću da naš plan nije da kupimo i prodamo nego da ostanemo ovde i da 
dovedemo naše porodice", poručio je Bušar. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:518594-Maric-Izmenama-zakona-do-boljeg-rada-i-uslova-

za-vatrogasce-2014-najteza-godina 

Marić: Izmenama zakona do boljeg rada i uslova za 

vatrogasce, 2014. najteţa godina 
Tanjug  

Načelnik Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić izjavio je da bi izmene 

Zakona o vanrednim situacijama trebalo da reše probleme finansiranja vatrogasaca 

Načelnik Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić izjavio je da bi izmene Zakona o 
vanrednim situacijama trebalo da reše probleme finansiranja vatrogasaca, kao i da će ova godina 
ostati upamćena kao najteţa godina, u kojoj je bilo najviše intervencija. 

On je na RTS-u rekao da je i pored problema sa kojima se susreću vatrogasci, zadovoljan njihovim 
radom. 

"Ova, 2014. godina će ostati zapamćena kao najteţa godina, ali i kao ona godina u kojoj je bilo 
najviše intervencija. Ti ljudi daju sve od sebe, i ja imam razloga da budem zadovoljan. Mislim da i 
gradani imaju razloga da budu zadovoljni radom vatrogasaca", rekao je Marić. 

On je podsetio da je 2010. godine usvojen Zakon o vanrednim situacijama, koji je kao način 
finansiranja predvideo fondove u koje su novac uplaćivale kompanije koje deponuju opasne 
materije. 

Vatrogasci su se finansirali iz tih fondova, ali su oni ukinuti, pa je sada budţet jedini izvor 
finansiranja, u kome često nema dovoljno novca za ovu struku. 

Marić je istakao da je problem i to što su oprema i vozila stari i da je neophodno to promeniti. 

Izmene zakona o vanrednim situacijama su pripremljene još u julu i trebalo bi da reše problem 
finansija, rekao je Marić dodajući da u tom pogledu očekuje podršku resornog ministarstva i 
Ministarstva privrede. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:518594-Maric-Izmenama-zakona-do-boljeg-rada-i-uslova-za-vatrogasce-2014-najteza-godina
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:518594-Maric-Izmenama-zakona-do-boljeg-rada-i-uslova-za-vatrogasce-2014-najteza-godina
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"Naša ideja je da idemo na sve veće učešće u finansiranju van budţeta i za nas to mnogo znači. Mi 
smo 2007. godine poslednji put kupili vatogasna vozila, a u Evropi se to radi skoro svake godine", 
naveo je načelnik sektora za vanredne situacije 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:518443-Oruzari-protiv-umanjenja-zarada-najavljuju-

obustavu-rada 

Oruţari protiv umanjenja zarada, najavljuju obustavu 

rada 
Tanjug  

Sindikati šest fabrika namenske industrije izrazili su nezadovoljstvo što će radnicima tih 
fabrika, odlukom vlade, biti umanjenje zarade i najavili da će 13. novembra na jedan sat 

obustaviti rad 

KRAGUJEVAC - Sindikati šest fabrika namenske industrije u Srbiji izrazili su danas nezadovoljstvo 
što će radnicima tih fabrika, odlukom vlade, biti umanjenje zarade i najavili da će u znak protesta 
13. novembra, na jedan sat obustaviti rad. 

Na zajedničkoj konferenciji za novinare, predstavnici sindikata fabrika iz Bariča, Lučana, Čačka, 

Uţica, Valjeva i Kragujevca naveli su da će proteste nastaviti ispred Vlade Srbije ukoliko do 20. 

novembra ne doĎe do sastanka sa ministrom odbrane Bratislav Gašićem. 

Predsednik sinidkalne organizacije "Zastava oruţje" Dragan Ilić saopštio je da su sindikati fabrika 

namenske industrije uputili zahtev premijeru Aleksandru Vučiću i resornom ministru traţeći pored 

neumanjenja zarada, ispunjavanje još pet zahteva. 

"Traţimo da se u najhitnijem roku odrţi sastanak sa ministrom odbrane na kojem bismo razgovarali 

o brojnim pitanjima od vaţnosti za fabrike i radnike", rekao je Ilić i dodao da sindikati namenske od 

vlade traţe da ta preduzeća tretira kao firme od posebnog značaja za odbranu zemlje i vrati ih u 

sferu vojno-privredne delatnosti. 

TakoĎe, rekao je Ilić, sindikati traţe da se iz vojnog budţeta opredele sredstva za investicije ili da 

se obezbedi fond za kreditiranje sa povoljnim rokovima vraćanja za ulaganja u proizvodnju. 

Pored toga, sindikati traţe da se hitno izvrši konverzija obaveza fabrika u kapital Republike Srbije, 

kao i da se hitno odobri, kako su rekli, prijem najneophodnijih stručnih kadrova. 

Predsednik sindikalne organizacije "Sloboda" iz Čačka Dragan Jekić ocenio je da fabrike namenske 

ne treba da budu obuhvaćene umanjenem zarada, jer se u tim fabrikama bave proizvodnjom i nisu 

budţetski korisnici. 

Jekić je naglasio i da su sindikati namenske industrije protiv Nacrta zakona o naoruţanju i vojnoj 

opremi jer, kako je rekao, njime će se omogućiti privatizacija fabrika koje se bave proizvodnjom 

naoruţanja i vojne opreme. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:518443-Oruzari-protiv-umanjenja-zarada-najavljuju-obustavu-rada
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:518443-Oruzari-protiv-umanjenja-zarada-najavljuju-obustavu-rada
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Na konferenciji za novinare čulo se da je u šest fabrika namenske industrije zaposleno oko 7.000 

radnika, kao i da je u njima od 2000. godine do danas broj zaposlenih smanjen za oko 11.000. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/509380/SRBIJA-U-SOKU-Vlast-mora-da-skrese-plate-drzavnih-milionera 

SRBIJA U ŠOKU Vlast mora da skreše plate drţavnih 
milionera 

S. Lakić/H. DunĎerov/M. Leskovac/ S. Mirković  

Lista 85 najvećih plata u javnom sektoru koju je „Blic“ juče ekskluzivno objavio šokirala je javnost 

i naterala vrh vlasti da obeća drastično smanjenje astronomskih drţavnih zarada. 

Premijer Aleksandar Vučić priznaje da je bio iznenaĎen i besan kada je video da plate u javnom 

sektoru dostiţu i iznose od 4.500 evra, i to često na radnim mestima za koja je malo ko čuo i čiji je 

značaj za funkcionisanje drţave nejasan. 

 

- Što se republičkih organa tiče, svakako ću traţiti da se njihova primanja umanje dvostruko, 

trostruko, četvorostruko, sem kada je reč o slučajevima najvišeg ekspertskog znanja - rekao je 

Vučić za „Blic“. 

 

 

 

S druge strane, čini se da su svojim platama šokirani i oni koji ih primaju. Tako iz vojvoĎanskog 

fonda „Evropski poslovi“, gde trojica funkcionera zaraĎuju više od 300.000 dinara, tvrde da su im 

zarade ne samo manje od onih koje je Ministarstvo finansija dostavilo „Blicu“ nego i da u Fondu čak 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/509380/SRBIJA-U-SOKU-Vlast-mora-da-skrese-plate-drzavnih-milionera
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i ne rade ljudi koji se nalaze na listi najplaćenijih. U ovom fondu loptu su brţe-bolje prebacili na 

uvek plodno političko tlo, ali se i „nadaju da je u Ministarstvu načinjena nenamerna greška“. 

 

- Moja plata je 144.000 dinara. Ipak, s obzirom na aktuelnu političku situaciju u pokrajini ne 

moţemo sasvim odbaciti da je prikazivanjem veće zarade moguć pokušaj da se destabilizuje Vlada 

Vojvodine i da se diskredituje njen rad - rekao je direktor Fonda Siniša Lazić za „Blic“. 

  

Lazić, meĎutim, priznaje da ima dva predstavnika koja zaraĎuju po 

nekoliko hiljada evra. Tako Predrag Novikov uz dinarski deo od 106.000 

dinara dobija i garantovani devizni deo od 3.445 evra. Njegova 

saradnica Andrea Stajić uz dinarski deo od 100.000 dinara dobija i 

devizni deo od 2.460 evra. Od tih primanja, koja delimično podmiruje 

Fond, napominje Lazić, oni plaćaju deo troškova boravka u Briselu. 

 

Lazić tvrdi i da nema portparola mada u Ministarstvu finansija precizno 

navode da PR menadţer u Fondu zaraĎuje 316.000 dinara. Fond se, 

inače, finansira iz budţeta Vojvodine i od donacija, dok o platama 

odlučuje direktor, a usvajaju ih Upravni odbor i Pokrajinska vlada. 

 

Profesori univerziteta ne spore visoke zarade, ali tvrde da su plate 

korektne.  

- Nisu naše plate velike, nego su vaše male - drsko nam je poručio 

jedan od profesora Pravnog fakulteta koji po listi najplaćenijih 

zaraĎuju i do 363.138 dinara. 

 

- Nisu to plate samo za predavanja i ispite, već i za naučne projekte. A 

da bi sve to radili, morali su prvo da magistriraju, doktoriraju. Šta vi 

mislite, da su te pare pale s 

neba - revoltirano nam je odgovorio drugi profesor Pravnog fakulteta, 

koji takoĎe nije ţeleo da mu se pominje ime. 

 

S Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gde plate idu i do 315.000 dinara, 

javio nam se profesor koji priznaje da su plate visoke, ali je nakon 

zvanične izjave ipak insistirao na anonimnosti. 

 

Ministarstvo finansija: 

Lista koju je „Blic“ 

objavio je tačna 

Svetlana Ljubičić, 

direktorka Uprave za 

trezor pri Ministarstvu 

finansija u koju se 

slivaju podaci o 

platama, kaţe za „Blic“ 

da je lista najplaćenijih 

u javnom sektoru koju 

smo objavili - tačna.  

- Podatke nam svakog 

meseca šalje svaki 

organ, institucija ili 

preduzeće pojedinačno. 

To znači da oni unose 

iznose o svojim 

zaradama, pri čemu 

daju i overu kojom 

potvrĎuju autentičnost 

podataka. Uprava za 

trezor nema mogućnost 

da menja podatke i sve 

je to moguće proveriti - 

izjavila je Ljubičićeva za 

„Blic“. 
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U Direktoratu za civilno vazduhoplovstvo, čijih je deset radnika na listi, tvrde da neka zanimanja sa 

spiska kod njih ne postoje, poput stručnjaka za ekonomsku propagandu, ali su nas potom zamolili 

da to ne objavljujemo jer će sa Ministarstvom „proveriti o čemu se radi“. 

 

Pulmolog: Primam samo 130.000 

Nebojša Nešić, direktor bolnice u Petrovcu na Mlavi, kaţe da 

lekari te bolnice sa deţurstvima i prekovremenim radom 

zaraĎuju do 120.000 dinara i da je to mnogo manje od 

podataka koje smo objavili. Iz te bolnice na listi se našao 

pulmolog Jovan Petrović. On tvrdi da sa deţurstvima zaradi do 

130.000 i da nema dodatnih primanja. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/509426/Ministarstvo-priprema-Strategiju-malih-i-srednjih-preduzeca 

Ministarstvo priprema Strategiju malih i srednjih 
preduzeća 

Tanjug  

Ministar privrede Ţeljko Sertić izjavio je danas da to ministarstvo priprema Strategiju malih i 

srednjih preduzeća i da očekuje da će do kraja godine taj dokument biti predat Vladi Srbije. 

On je na RTV Pink rekao da timovi rade intezivno na tom dokumentu i da su se u taj posao uključile 

sve poslovne asocijacije, domaće privredne komore, stručnjaci, kao i medjunarodne komore... 

  

"Svi mogući stručnjaci koji mogu da doprinesu da bude donet svebuhvatan dokument su uključeni i 

očkujemo da bi do Nove godine taj dokument mogao da bude na Vladi Srbije", kazao je Sertić. 

  

Na pitanje kako se moţe uticati još na stabilizovanje invesicionog ambijenta, Sertić je kazao da 

Ministarstvo privrede planira da do kraja godine pokrene izmene i donošenje još nekoliko zakona, 

pre svega izmene Zakona o privrednim društvima, kao i donošenje Zakona o ulaganjima. 

  

Prema njegovim rečima, planirano je još nekoliko zakona tokom iduće godine, medju kojima su 

izmene Zakona o stečaju, budući da će u okviru procesa privatizacije 502 preduzeća, dobar deo 

preduzeća iz tog portfolija otići u stečaj. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/509426/Ministarstvo-priprema-Strategiju-malih-i-srednjih-preduzeca
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"Ţelimo da objasnimo ljudima da stečaj ne mora da znaci automatsko gašenje preduzeća, već da 

moţe da bude i pro forma restrukturiranja", rekao je Sertić. 

On je naveo da su sa predstavnicima asocijacija i privrede, kao i stručnjacima predstavnici resornog 

ministarstva razgovarali o problemima koje imaju u svakodnevnom radu. 

  

Plan je bio da se načini dokument od 500 otvorenih pitanja i problema koje muče privrednike, a 

koji sektorski moraju da budu rešeni. 

  

Kako je kazao, rešavanje tih problema biće podeljeno po odgovornostima i nadleţnostima i da će se 

sa privrednicima na svakih šest meseci razgovarati o tome i razmotriti načini rešavanja problema. 

  

Sertić se osvrnuo i na posetu delegacije Francuske Srbiji ističući da je od velikog značaja pohvala 

francuskog premijera za reforme koje se sprovode, a koje su teške, ali da očekuje da će doneti 

dobrobit u narednom periodu. 

  

"Kada vidite ozbiljnost francuskih privrednika da ulaţu i razgovaraju o razlicictim modelima 

saradnje u Srbiji, a ne samo da nam nešto prodaju, već i o različitim koncesijama, javno-privatnim 

partnerstvima shvatate da postajete kredibilan partner i to je poruka za Srbiju da je politički 

stabilna drţava", istakao je Sertić. 

  

Upitan u kojim oblastima su strane kompanije najviše zainteresovane da ulaţu u Srbiju, ministar 

privred eje rekao kazao da su im najinteresantniji veliki infrastrukturni projekti. 

  

"Reč je o ozbiljnim investicijama za koje moraju da se nadju modeli finansiranje i u kojima će i 

drţava, grad Beograd i ostali gradovi u unutrašnjosti imati zajednički interes", kazao je Sertić. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/509386/Rusi-nece-da-kupe-Azotaru-i-Petrohemiju 

VELIKI GUBITAŠI OSTAJU U VLASNIŠTVU DRŢAVE 

Rusi neće da kupe Azotaru i Petrohemiju 

Gordana Bulatović  

Petrohemija i Azotara i dalje će biti u drţavnom vlasništvu. Trenutno za njih nema zainteresovanih 

strateških partnera, saznaje „Blic“. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/509386/Rusi-nece-da-kupe-Azotaru-i-Petrohemiju
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Problem: Posao tolinga je ove godine zaustavila ministarka Mihajlović 

Ruski partneri, kojima bi bilo potencijalno interesantno da uĎu u ove kompanije, zasad su taj 

predlog odbili. Ova informacija je veliki problem za drţavu, a posebno za javno preduzeće 

„Srbijagas“, kojem Petrohemija, Azotara i „MSK Kikinda“ duguju 60 milijardi. 

 

- Dogovor koji je premijer Vučić ostvario s Putinom vraća na snagu tzv. toling aranţman, koji 

omogućava plaćanje gasa u robi. On je na snazi bio do 2013. Suština je da se za Petrohemiju, 

Azotaru i „MSK Kikinda“ obezbedi gas, s obzirom na to da one ne mogu da rade po komercijalnim 

cenama gasa. Interes snabdevača je da tako čuva kupca. Recimo, MSK troši 300 miliona kubika. S 

cenom od 330 dolara po kubiku, ove firme imaju odrţivu proizvodnju, pa će potrošiti 100 miliona 

dolara. Već uz cenu od 400 dolara rade s minusom i ne mogu da plate gas - objašnjava izvor „Blica“ 

iz Nemanjine 11. 

 

Sličan model snabdevanja ovih firmi postojao je do 2013. Recimo, „Gasprom Švajcarska“ je 

prodavao gas Azotari po ceni do 30 odsto niţoj, a isporuke su plaćane robom. MeĎutim, 

kontroverzna je bila uloga firme „Russian-Serbian Trading Corporation“ (RST), koja je u ovom 

aranţmanu, uz „Jugoros gas“, dodata kao još jedan posrednik u prodaji gasa. Ova kompanija, s 

troje zaposlenih, po osnovu ugovora sa Azotarom i „MSK Kikinda“, imala je mesečnu zaradu od 3,8 

miliona dolara koja završava na računima švajcarskih firmi. 

 

Posao tolinga u 2014. zaustavila je tadašnja ministarka energetike Zorana Mihajlović. 

 

- Oni prodaju gas po veoma niskim cenama, a pritom ga prodaju najvećim potrošačima 

„Srbijagasa“. Dakle, direktno oduzimaju 30 odsto trţišta „Srbijagasu“ i zaraĎuju milione i milione - 

tvrdila je Mihajlovićeva. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/509408/Busar-Ako-kupimo-Zelezaru-nece-biti-otpustanja 

Bušar: Ako kupimo Ţelezaru, neće biti otpuštanja 

Tanjug  

Ukoliko američka Esmark stil grupa pobedi na tenderu za privatizaciju Ţelezare Smederevo u srpsku 

čeličanu će uloţiti 400 miliona dolara u narednih nekoliko godina, a neće biti otpuštanja. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/509408/Busar-Ako-kupimo-Zelezaru-nece-biti-otpustanja
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To je Tanjugu večeras ekskluzivno izjavio osnivač i prvi čovek te kompanije Dţejms Bušar, istakavši 

da bi samo u 2015. ta kompanija investirala 28 miliona dolara u smederevsku Ţelezaru, da bi se 

pokrenula druga visoka peć koja već neko vreme ne radi, a ulagalo bi se, kaţe, i u centralnu 

fabriku. 

 

"Tih 28 miliona je plan samo za prvu godinu, dok u naredne 3-4 godine planiramo da uloţimo 130 

miliona dolara, tako da će ukupna investicija iznositi izmeĎu 130 i 150 miliona dolara", rekao je 

Bušar, koji je u Beograd doputovao da bi se sutra sastao sa premijerom Aleksandrom Vučićem. 

 

Dodatnih 250 miliona dolara bi, kaţe, bilo uloţeno u kapital za rad u prvih 18 meseci. 

 

"Da bismo radili moramo da kupimo sve što nam je potrebno za proizvodnju, više krečnjaka, rude 

gvoţĎa, uglja i tako dalje. Zatim bi trebalo da radimo na tome da povećamo bazu kupaca, a onda 

planiramo i da šaljemo isporuke od oko 25 tona mesečno u Sjedinjene Američke Drţave. Danas 

nema takvih pošiljaka iz Srbije ka SAD i planiramo to odmah da promenimo", rekao je Bušar. 

 

Upitan da li oko 5.000 radnika Ţelezare treba da brinu za svoja radna mesta, Bušar kaţe da plan 

otpuštanja u Esmarku ne postoji, te da su o tome obavešteni premijer Aleksandar Vučić i 

ambasador SAD u Beogradu Majkl Kirbi. 

 

"Biće manje radnika jedino uz prirodni odliv, ako stariji budu odlazili u penziju. Njih ne znam da li 

ćemo zameniti novim, ali to bi moglo da bude oko pet odsto godišnje. O tome smo takoĎe 

obavestili i sindikate. Planiramo da povećamo proizvodnju i radnici su nam potrebni", rekao je 

sagovornik Tanjuga. 

 

Upitan kome Esmark planira da prodaje čelik iz Smedereva, budući da naša fabrika nema 

mogućnosti da proizvodi fine limove koje bi, recimo, mogla da otkupi autoindustrija, on kaţe da su 

razmišljali o evropskim destinacijama, ali i izvozu u SAD. 

 

"Ova fabrika nema mogućnost da pravi limove koje koristi autoindustrija, to nam je jasno, te 

planiramo da se oslonimo na one mogućnosti koje fabrika ima. Pegovaraćemo sa EU zemljama, ali i 

sa deset lokacija u SAD", rekao je on.  

Tenderska procedura za smederevsku Ţelezaru trebalo bi da bude gotova početkom decembra i 

Bušar se, kaţe, nada pobedi. 

 

Ţelezara Smederevo 
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Ako Esmark pobedi, očekuje da će u decembru potpisati sporazum sa Vladom Srbije o kupovini, a 

zatim je sve "na advokatima i kompletiranju dokumentacije". 

Nada se da će transakcija biti zatvorena do 1. februara 2015. 

 

Bušar je rekao da je o ovome već razgovarao sa premijerom Vučićem iI mbasadorom Kirbijem. 

 

"Premijer (Vučić) je vrlo zainteresovan da se ova transakcija završi i da pravi ljudi kupe fabriku, oni 

koji hoće da rade sa Srbima. Rekao sam da ova kupovina ne znači da ćemo dobiti američku fabriku, 

ovo je srpska fabrika a mi ćemo samo biti tu da pomognemo da se njome rukovodi, da podignemo 

kapacitete i izvoz i pokrenemo sve kooperante", rekao je on. 

 

Uz svakog radnika u čeličani, kako kaţe, biće potrebna još tri, četiri posla, jer je potrebno i više 

kamiona, gvoţĎa, uglja... 

 

"Moramo da pokrenemo taj motor. Vučić je bio vrlo zainteresovan da se uveri da su naši ciljevi u 

skladu sa ciljevima Srbije - i jesu. A to je da iskoristimo potencijal Ţelezare” , uverava Bušar koji 

je srpskog premijera doţiveo kao “ agresivnog pregovarača” , što mu, kako je rekao, dobro ide. 

 

Govoreći o odnosu sa srpskim premijerom, Bušar kaţe da je on takav da bi, ako bi imao problem, 

mogao da ga pozove telefonom. 

 

“ Isto kao i on mene. To vaţi i za ambasadora", rekao je Bušar. 

 

Zanimljivost da bi, ukoliko Esmark kupi Ţelezaru, deo menadţmenta prethodnog vlasnika, 

američkog Ju Es Stila (US Steel), takoĎe bio vraćen, on objašnjava da su ti ljudi sada zaposleni u 

Esmarku. 

 

"Ne znam zašto je Ju Es Stil odustao, verovatno su se samo fokusirali na Slovačku i Košice. Nama, s 

druge strane, ništa neće odvraćati paţnju, fokus će biti samo na Srbiji. Mi i nismo velika javna 

kompanija poput Ju Es Stila, već porodična kompanija i moći ćemo brzo da reagujemo, brţe 

donosimo odluke", rekao je prvi čovek Esmark grupe. 

 

Objašnjava da će u menadţmentu Ţelezare iz SAD doći 12 Amerikanaca koji će raditi zajedno sa 

srpskim kolegama - generalni direktor, marketing, logistika… . 

 

"Ovo će biti naša beba. Počeli smo pre devet meseci i uskoro će se roditi fabrika. 
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Trenutak se pribliţava i vrlo smo uzbuĎeni. Zaista ţelimo ovo da uradimo", rekao je Bušar. 

 

Prema njegovim rečima, Esmark je ranije u Pitsburgu kupio fabriku u stečaju i digao je na noge. 

 

"Rekli smo i premijeru Vučiću da naš plan nije da kupimo i prodamo nego da ostanemo ovde i da 

dovedemo naše porodice", poručio je Bušar. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/509069/EKSKLUZIVNO-Ovo-je-85-najvecih-drzavnih-plata-u-Srbiji 

EKSKLUZIVNO Ovo je 85 najvećih drţavnih plata u 
Srbiji! 

Suzana Lakić  

Najveća plata u javnom sektoru u avgustu bila je 489.979 dinara, a primio ju je Milan Ţivanović, 

direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva, koji je smenjen pre nekoliko dana. 

 

 

Kliknuti (+) za uvećanje 

 

U 85 najplaćenijih ljudi u javnom sektoru, prema zvaničnim podacima koje smo dobili od 

Ministarstva finansija, nalazi se još devet Ţivanovićevih kolega, a najveće iznenaĎenje je da se na 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/509069/EKSKLUZIVNO-Ovo-je-85-najvecih-drzavnih-plata-u-Srbiji
http://www.blic.rs/data/images/2014-11-06/533608_0203_lb.jpg?ver=1415303839.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-11-06/533608_0203_lb.jpg?ver=1415303839.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-11-06/533608_0203_lb.jpg?ver=1415303839.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-11-06/533608_0203_lb.jpg?ver=1415303839.jpg
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listi pet najplaćenijih ljudi nalazi i Siniša Lazić, direktor vojvoĎanskog fonda “Evropski poslovi”, 

čija je plata 431.000 neto. 

 

MeĎu najvećim platama je i zarada njegovog saradnika, PR menadţera, koji mesečno dobija 

neverovatnih 316.000 dinara, ali i zaposlenog u tom fondu za čije se zanimanje navodi da se “ne 

moţe svrstati u postojeće skupine”. Osoba s ovom nedefinisanom profesijom zaraĎuje 310.000 

dinara i nalazi se na 51. mestu najplaćenijih u javnom sektoru Srbije, koji zapošljava oko 700.000 

ljudi. 

 

Na listi najplaćenijih je i 19 sudija, čije plate idu i do 360.000 dinara, ali i devet profesora 

fakulteta. 

  

Za razliku od Hrvatske, gde je meĎu 100 najplaćenijih čak 86 lekara, u Srbiji se na ovoj listi nalaze 

samo dva doktora, direktor Instituta za plućne bolesti Vojvodine i pulmolog u opštoj bolnici 

Petrovac na Mlavi. 

 

Najmanja plata na listi 85 najplaćenijih iznosi 279.419, što je oko 154.000 više od plate premijera 

Aleksandra Vučića i 128.000 više od plate predsednika Tomislava Nikolića. 

 

„Blic” je dobio plate zaposlenih u javnom sektoru u bruto iznosu. Navedene neto iznose dobili smo 

pomoću kalkulatora za obračun neto i bruto zarada. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/509232/MAT-Pad-u-preradjivackoj-hemijskoj-prehrambenoj-automobilskoj-

industriji 

MAT: Pad u prerađivačkoj, hemijskoj, 
prehrambenoj, automobilskoj industriji 

G. Avalić  

Septembar je obeleţio dramatičan pad obima industrijske proizvodnje, najviše zbog loših uslova u 

elektroprivredi i rudarstvu koji su posledica majskih poplava, rečeno je danas na predstavljanju 

časopisa MAT. 

Ukupna industrisjka proizvodnja je 16 odsto manja nego u istom mesecu prošle godine, ali ovog 

puta veliki doprinos ovom padu dala je i preraĎivačka industrija, koja je ostvarila rezultate koji su 

za 8,8 odsto lošiji nego u istom mesecu prošle godine. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/509232/MAT-Pad-u-preradjivackoj-hemijskoj-prehrambenoj-automobilskoj-industriji
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/509232/MAT-Pad-u-preradjivackoj-hemijskoj-prehrambenoj-automobilskoj-industriji
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- Na loše stanje u preraĎivačkoj industriji najviše je uticalo zaustavljanje proizvodnje naftnih 

derivata u septembru, koji su bili posledica najavljenog remonta. Zbog toga je proizvodnja koksa i 

derivata nafte bila čak 91 odsto manja nego u istom mesecu prošle godine - kaţe Vladimir 

Vučković, urednik ovog časopisa. 

 

Proizvodnja motornih vozila je, posle ozbiljnog pada u julu i avgustu od 24 i 37 odsto, počela 

polako da se oporavlja, pa trenutni pad iznosi “samo“ 20 odsto. 

Smanjenje obima nije zaobišlo ni izvoz. 

 

MeĎugodišnji pad izvoza je i dalje znatan. Posle pada od skoro 13 odsto u avgustu, u septembru je 

izvoz vredeo 9,1 odsto manje nego prošle godine. Sa druge strane, kada je u pitanju uvoz, njegova 

vrednost je povećana za skoro dva odsto - kaţe ekonomista Stojan Stamenković. 

 

Osvrćući se na rebalans budţeta, ekonomista Miladin Kovačević je rekao da je jedan od problema 

to što su prihodi od poreza i akciza podbacili u odnosu na nerealno visoko planirane prihode. 

 

- Prihodi od PDV-a biće oko 32 milijarde dinara niţi nego što je budćetom planirano, a prihodi od 

akciza biće manji za 16,4 milijarde dinara. Bitno je napomenuti da će kao posledica smanjenja 

plata u javnom sektoru doći i do smanjivanja prihoda od poreza na dohodak graĎana i to za 4,1 

milijardu dinara - kaţe Kovačević. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Besplatno-zdravstvo-godisnje-kosta-31_255-dinara.sr.html 

„Бесплатно” здравство годишње кошта 31.255 
динара 

Због беспарице сваки четврти грађанин не иде код лекара 

Из свог џепа, без обзира на здравствену књижицу, грађани су за лекове, лабораторијске 
анализе, снимање на рендгену, ултразвуку, скенеру или магнетној резонанци прошле године 
плаћали 31.255 динара. 

Толико износи просечан годишњи износ укупних издатака за здравствену заштиту по глави 
становника. Податак је објављен у најновијем истраживању здравља становништва Србије у 
2013. години. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Besplatno-zdravstvo-godisnje-kosta-31_255-dinara.sr.html
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Овај износ, како су истраживачи објаснили, чине директни издаци за здравствену заштиту, 
такозвана потрошња из џепа – за плаћање услуга или дела услуга које нису покривене 
здравственим осигурањем. 

Дакле, у четворочланој породици тај износ је виши од 1.200 евра на годишњем нивоу – без 
обзира на уредно оверену здравствену књижицу и плаћено здравствено осигурање. У Београду 
и Војводини тај износ је чак и већи – износи више 38.500, док је у јужној и источној Србији 
22.600 динара. 

У ову статистику се уклапа податак да чак сваки четврти грађанин Србије (24,8 одсто) наводи 
недостатак пара као разлог што није остварио здравствену заштиту. Овај проблем је у Србији 
израженији него у земљама Европске уније: до лекара из финансијских разлога у Немачкој не 
стиже само 0,8 одсто становништва, у Грчкој – 6,5, а најгоре је у Литванији са 10,4 одсто, што 
је опет боље од наших 18 одсто грађана. Испитаници су изјавили да се најтеже стиже до 
зубара (19,3 одсто), а 14,2 одсто грађана тешко налази новац да обезбеди прописане лекове. 

– То је за наше прилике ипак велики износ, виши од једне просечне пензије. Сиромашни људи 
не могу себи да приуште додатна издвајања за партиципације или учешћа у трошковима и то 
има директног утицаја на исход лечења. Неретко пацијенти тешко купљени лек пију погрешно, 
ломећи га на пола или га пију два, три пута недељно, уместо свакога дана. Како није мали 
број таквих грађана, то грубо нарушава здравствено стање нације – упозорава епидемиолог 
професор др Зоран Радовановић. 

Директор Лекарске коморе Србије (ЛКС), професор др Драган Делић каже да су оваква давања 
из џепа, посматрано кроз прокламовани систем здравствене заштите у Србији – 
неприхватљива. Он додаје да је забрињавајући податак да чак 24 одсто грађана због 
финансијских разлога није користило здравствену заштиту, јер смо друштво које је 
декларативно рекло да свако има право на социјално и здравствено осигурање. 

– Мора да се дефинише основни пакет здравствених услуга које држава гарантује. Тако би 
одређени дијагностички прегледи, операције и лечења били доступни свима, у сваком 
тренутку, а све изван тог основног пакета морало би бити регулисано неким допунским 
осигурањем. То би било много поштеније, јер у садашњем систему има много импровизација. 
У ЛКС-у смо се договорили да оформимо радну групу експерата који треба да сагледају 
постојећу економију нашег здравства и предложе решења – каже др Делић. 

Он додаје како се са 260 евра, колико се одваја из Републичког завода за здравствено 
осигурање за здравствену заштиту сваког осигураника, плус поменутих око 300 евра, у Србији 
и даље за здравство издвајају далеко мањи износи од оних у земљама Европске уније. 

Занимљив је и податак да је само 19 од 19.079 испитаника изјавило да је дало мито, односно 
да је директно платило здравствену услугу на захтев здравствених радника. Самоиницијативно 
је директно платило још 147 грађана. 

– Овај податак нити је тачан, нити употребљив. У англосаксонској статистици то се зове грубо 
потцењивање стварног стања. Међутим, то није чудно, јер код мита је кажњиво и давање и 
примање новца. Грађанин који је дао мито сигурно је да то неће признати анкетару – сматра др 
Радовановић. 

Оливера Поповић 
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Рад за социјалну помоћ није фашизам 

Демократска странка поднела иницијативу за оцену уставности уредбе владе, министар 

Александар Вулин одговара да слична пракса постоји у многим земљама 

Специјалиста електронике Џон Мекaртур (59) остао је без социјалне помоћи коју је добијао као 
незапослена особа, јер је одбио „присилан рад” за фирму у којој је некада добијао 
минималац. Он сада једва саставља крај са крајем и покушава да преживи месец дана уз 
помоћ 149 фунти месечне пензије и без грејања, пошто је кажњен од стране Бироа за 
запошњавање због одбијања да ради неплаћено у једном шкотском социјалном предузећу. 
Британски „Гардијан” извештава да овај Британац већ три месеца протестује на улици носећи 
транспарент на коме пише „Кажите не ропском раду”.   

„Ја сам схватио да порука владе гласи: дођите и радите за џабе, а ако нећете, ми ћемо вам 
укинути минимум социјалне помоћи”, објаснио је Мекартур, који каже да недељно аплицира за 
више од 50 послова. Овај Британац назвао је програм владе потпуно експлоататорским, јер је 
намењен егзистенцијално угроженим особама које немају никаквог избора. 

– Влада пориче да је у питању присилни рад и каже да ви можете рећи „не”, али заправо вас 
уцењује. Особа која једва преживљава практично нема избор и не може да каже „не”, 
нарочито ако има децу – тврди Џон Мекартур, кога је Одељење за рад и пензије при Влади 
Велике Британије казнило због тога што није хтео да ради за предузеће које га је отпустило и 
тако „заради” социјалну помоћ коју добија. 

Иначе, програм накнаде за јавне радове, који је намењен корисницима социјалне помоћи, 
осим у Великој Британији, постоји у Француској, Немачкој, Холандији, Норвешкој, Мађарској, 
САД, Канади и Аустралији.  
Влада Србије донела је сличну уредбу која је убрзо постала повод за политичку борбу. 
Демократска странка поднела је иницијативу за оцену уставности и законитости уредбе владе 
којом се уводи обавезан рад за кориснике социјалне помоћи, а члан председништва те странке 
Владимир Тодорић назвао је ову уредбу „принудним радом”.  
– То је први пут да се нешто тако примењује у овом делу Европе, а виђало се до сада само у 
фашистичким или тоталитарним друштвима 20. века – истакао је Тодорић, оцењујући да је 
влада, односно ресорни министар Александар Вулин предвидео институцију друштвено 
корисног рада, која је до сада у нашем правном систему постојала само као кривична 
санкција, али добровољна.  
Тодорић је истакао да у правном систему неко бира да ли ће обављати друштвено користан 
рад или ће бити у затвору, додајући да за незапослени у Србији данас немају избора, јер 
уколико одбију принудни рад који им одређује Центар за социјални рад, губе право на 
социјалну помоћ. Он је грађанима поручио да, у случају да се држава огреши о њих и ускрати 
им социјалну помоћ у таквој ситуацији, треба да знају да имају право на накнаду. 
 
 
Реагујући на изјаву Тодорића, министар за рад Александар Вулин изјавио је да ће радно 
ангажовање корисницима социјалне помоћи допринети да се и они осете као користан део 
друштва, као и да социјална помоћ не може бити трајна категорија, јер то није занимање.  
– Омогућити некоме да ради или се осећа као користан део друштва и научи нешто сигурно 
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није фашизам, а сама идеја да радите за своју социјалну помоћ говори да сте човек који 
разуме и цени колико друштво улаже у вас и жели да вам помогне – поручио је Вулин.  
Повезивање рада са фашизмом говори о онима који тако раде, каже он. 

– Демократска странка је увек презирала рад, а за своје функционере волели су привилегије и 
велике државне плате, да учествују у приватизацији, али да учествују у раду обично су 
избегавали – одговара Вулин на изјаву Тодорића. 

Вулин каже да радна активација није нешто што је почело од Србије, већ да од почетка 
седамдесетих година у скоро свакој европској земљи постоје њени различити облици. 
Фашизам је како је казао, оставити људе у беди, сиромаштву и незнању и не покушати им 
помоћи. Омогућити некоме да ради или да се осећа као користан део друштва и научи нешто, 
сигурно није фашизам – рекао је Вулин.   

– Примати социјалну помоћ, а бити здрав и не покушати да учите и радите, говори да вам 
социјална помоћ није потребна, а онима којима није потребна, ето прилике да се сагласе са 
ДС и да кажу да рад и учење нису нешто што желе – казао је Вулин. 

Катарина Ђорђевић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Akademici-zasluzni-umetnici-i-sportisti-postedjeni-smanjenja-penzija.sr.html 

Академици, заслужни уметници и спортисти 
поштеђени смањења пензија 
 „У Србији су заштићене неке врсте птица и животиња, али пензионери нису”. Овим речима је 
читатељка „Политике” негодовала због мера фискалне консолидације, које укључују и 
смањење пензија. Изгледа да није била у праву, јер, ипак, постоје пензионери који су 
заштићени. При том не мислимо на оне са чеком мањим од 25.000 динара, већ на кориснике 
националних пензија и оне који примају академске додатке. 

Зашто је око 400 пензионера из културе и уметности и још неколико стотина из спорта 
недодирљиво, прва је јавно питала Мирјана Радошевић, пензионисани новинар „Политике”. 
Она наводи пример Мирослава Илића, који је корисник националне пензије, а истовремено из 
црвене фотеље на Tелевизији Пинк оцењује учеснике музичког шоу програма. Корисница 
националне пензије је и Лепа Лукић, која је новац, такође, зарађивала учествујући у ријалити 
програму. Можда јавност највише иритирају естрадни уметници, који иначе, добро зарађују, 
али међу корисницима националних пензија има и глумаца, редитеља, писаца, сликара, 
спортиста. Највише прашине у јавности подигло се око националне пензије Мериме Његомир, 
Микија Јевремовића, Усније Реџепове... Било је и случајева да су брачни парови добијали 
националне пензије, међу њима су и редитељ Гордан Михић и глумица Вера Чукић. Стручна 
јавност спомиње и да су националне пензије добили брат и сестра Милан Шпичек, филмски 
критичар и Донка Шпичек, организатор. Ту су и Бисера Велетанлић, а за националну пензију 
конкурише и њена сестра певачица Сенка Велетанлић, чији је муж Зафир Хаџиманов, такође, 
национални пензионер. 

Упитани да ли ће и новембарске националне пензије бити смањене, у Министарству културе 
одговарају да се признање за врхунски допринос националној култури, односно култури 
националних мањина, утврђује према Закону о култури, те по својој правној природи није у 
истој групи давања у којој су академске пензије. То практично значи да неће бити смањене. И 
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у Министарству омладине и спорта објашњавају да није реч о пензијама, већ о националним 
спортским признањима. 

– Мерама фискалне консолидације владе, односно Законом о привременом уређивању 
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 
корисника јавних средстава, није предвиђено смањивање износа који се исплаћује 
корисницима националних спортских признања. 

У овом моменту 562 особе, бивши спортисти који су нашу земљу у најбољем светлу 
представљали у свету, имају право на национално спортско признање. Планирана средства, 
која се за ту намену исплаћују из буџета Министарства омладине и спорта, годишње износе 
750 милиона динара. Закључно са 6. новембром за ову намену исплаћено је 626.642.497 
динара. 

На све то долази још 400 корисника националних пензија из културе и уметности. Та накнада 
месечно износи 50.000 динара. То значи да би, да нису изузете од умањења, њихова примања 
била мања за 5.800 динара. 

И корисници академских награда су, такође, изузети од мера фискалне консолидације. У 
Министарству финансија објашњавају да се на њих не односи умањење пензија. Висина ових 
додатака прописана је 

Законом о Српској академији наука и уметности. У члану 15. наводи се да редовним и 
дописним члановима Академије припада академијска награда као вид друштвеног признања, 
која се исплаћује месечно. 

Висина награде утврђује се у износу од две и по просечне нето зараде по запосленом у 
Републици Србији остварене у јуну месецу претходне године. Дописни чланови САНУ добијају 
две просечне плате. То значи да њихова месечна примања прелазе 90.000 динара. 

Без обзира на то што се из угла буџетских бројки то не чини као велики трошак, питање је 
зашто постоје изузеци, ако је држава експлицитно рекла да закон важи за све. Ако то важи за 
све врсте накнада, од чланства у разним комисијама, па до разних апанажа, онда је нејасно 
зашто је и ова накнада изузета. Без обзира на то што је реч о укупном релативно малом износу 
у односу на укупан буџетски дефицит. 

Љубодраг Савић, професор на Економском факултету, каже да то није праведно. 

– Како онда објаснити лекарима зашто они не могу да буду изузети. Исто је и са просветарима. 
Не сме да буде изузетака. Без обзира на то што неко оправдање у формално-правном смислу 
може да се нађе, у овом случају разлог уопште не треба тражити – закључује Савић. 

Ј. Петровић-Стојановић 
А. Телесковић 
------------------------------------------- 
Спортске „пензије” до 150.000 динара 
Национална спортска признања додељују се у Србији од 2007. године, а добитници су сви они 
који у олимпијским спортовима и дисциплинама освоје медаљу на европским и светским 
шампионатима или олимпијским играма. 

Накнадно су увршћени за тенис успеси у Дејвис и ФЕД купу. Ово признање подразумева и 
месечна примања од навршене 40. године, у износу од једне до три просечне плате у Србији 
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(као мерило узима се децембар за претходну годину), па тако најмање вреди европска бронза 
(око 50.000 динара) а највише олимпијско злато (150.000 динара). 

Тренутно има неколико стотина добитника овог признања, а међу њима су Фрањо Михалић, 
Ранко Жеравица, Светлана Китић, Слободан Качар, Момир Петковић, Миливоје Каракашевић, 
Вања Грбић, Ђорђе Перишић, Јовица Цветковић, Никола Стаменић... Међу њима је и министар 
омладине и спорта Вања Удовичић.  

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/veca-naplata-doprinosa 

Већа наплата доприноса 
 

Пореска управа је организованим акцијама и контролама у овој години натерала 
несавесне послодавце да пријављују запослене па је приход по основу уплаћених 
доприноса за социјално осигурање 

 у првих десет месеци ове године око 21 милијарду динара већи него у истом периоду лане. 

По подацима порезника, укупни доприноси наплаћени од јануара до октобра ове године 
износили су око 419 милијарди динара, док су у истом периоду лане износили 398,09 
милијарди.Доприноси ПИО за запослене порасли су 9,6 одсто у првих десет месеци ове године 
у односу на исти период 2013. С друге стране, доприноси за здравствено осигурање су 2,1 
одсто мањи у односу на посматрани период. 

Акције и контроле, како је речено Танјугу у тој институцији, допринеле су и томе да државна 
каса у октобру ове године забележи суфицит, односно веће приходе од расхода. Пореска 
управа је, наиме, у октобру наплатила 5,1 одсто више новца по основу различитих пореза у 
односу на план за тај месец. Само у том месецу су првобитно планирани порески приходи 
износили 66,84 милијарде динара, а уместо тога наплаћено је 70,22 милијарди. 

По подацима порезника, приходи од ПДВ-а су у октобру порасли 6,1 одсто, с планираних 40,37 
милијарди динара на 42,84 милијарде.Примера ради, наплата акциза је у истом месецу већа 
четири одсто, а од планираних 18,02 милијарди динара, наплаћено је 18,75 милијарди. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=07&nav_id=921161 

Oruţari: Zašto nama manje plate? 
IZVOR: TANJUG 

Kragujevac -- Sindikati šest fabrika namenske industrije izrazili su nezadovoljstvo što će 

radnicima tih fabrika biti umanjenje zarade i najavili protest 13. novembra. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/veca-naplata-doprinosa
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=11&dd=07&nav_id=921161
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Na zajedničkoj konferenciji za novinare, predstavnici sindikata fabrika iz Bariča, Lučana, Čačka, 

Uţica, Valjeva i Kragujevca naveli su da će tog dana na jedan sat prekinuti rad i da će proteste 

nastaviti ispred Vlade Srbije ukoliko do 20. novembra ne doĎe do sastanka sa ministrom odbrane 

Bratislavom Gašićem. 

Predsednik sinidkalne organizacije "Zastava oruţje" Dragan Ilić saopštio je da su sindikati fabrika 

namenske industrije uputili zahtev premijeru Aleksandru Vučiću i resornom ministru traţeći pored 

neumanjenja zarada, ispunjavanje još pet zahteva. 

Na konferenciji za novinare čulo se da je u šest fabrika namenske industrije zaposleno oko 7.000 

radnika, kao i da je u njima od 2.000. do danas broj zaposlenih smanjen za oko 11.000. Prosečna 

starost radnika je više od 50 godina, a prosek zarada u većini fabrika oko 40.000 dinara. Istaknuto 

je da su fabrike u većinskom drţavnom vlasništvu, te da je učešće društvenog kapitala u tim 

fabrikama od 15 do 35 odsto u zavisnosti od fabrike. Celokupna proizvodnja u fabrikama 

orijentisana je na izvoz u zemlje širom sveta i u prošloj godini on je iznosio više od 200 miliona 

dolara. 

"Traţimo da se u najhitnijem roku odrţi sastanak sa ministrom odbrane na kojem bismo razgovarali 

o brojnim pitanjima od vaţnosti za fabrike i radnike", rekao je Ilić i dodao da sindikati namenske od 

vlade traţe da ta preduzeća tretira kao firme od posebnog značaja za odbranu zemlje i vrati ih u 

sferu vojno-privredne delatnosti.  

 

TakoĎe, rekao je Ilić, sindikati traţe da se iz vojnog budţeta opredele sredstva za investicije ili da 

se obezbedi fond za kreditiranje sa povoljnim rokovima vraćanja za ulaganja u proizvodnju.  

 

Pored toga, sindikati traţe da se hitno izvrši konverzija obaveza fabrika u kapital Republike Srbije, 

kao i da se hitno odobri, kako su rekli, prijem najneophodnijih stručnih kadrova.  

 

Predsednik sindikalne organizacije "Sloboda" iz Čačka Dragan Jekić ocenio je da fabrike namenske 

ne treba da budu obuhvaćene umanjenem zarada, jer se u tim fabrikama bave proizvodnjom i nisu 

budţetski korisnici.  

 

Jekić je naglasio i da su sindikati namenske industrije protiv Nacrta zakona o naoruţanju i vojnoj 

opremi jer, kako je rekao, njime će se omogućiti privatizacija fabrika koje se bave proizvodnjom 

naoruţanja i vojne opreme. 
 

 

 


