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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:563494-Vece-penzije-dogodine 

Veće penzije dogodine 
E. V. N.   

Prvi sastanak MMF i srpskih vlasti u drugoj kontroli sprovođenja aranžmana. Vujović: 
Povišica za 1,1 milion ljudi jer im primanja nisu bila smanjena 

 
ZVANIĈNI razgovori predstavnika Srbije i misije MeĊunarodnog monetarnog fonda, u okviru druge 
kontrole aranţmana, poĉeli su u Narodnoj banci Srbije. Ocenivši da je poĉetni sastanak bio veoma 
dobar i konstruktivan, ministar finansija Dušan Vujović je istakao da je od Vlade traţeno da ubrza 
sprovoĊenje strukturnih reformi, što je srpska strana i obećala. Kada je reĉ o povećanju penzija i plata 
u javnom sektoru, na to ćemo, po svemu sudeći, ĉekati kraj godine. 

- Vlada Srbije i predstavnici MMF dogovorili su razgovor o prostoru za povećanje plata i penzija - 

izjavio je Vujović. - Plan je da se to oĉekuje krajem ove godine i da će biti potvrĊeno na sledećoj 

reviziji aranţmana, koja će biti za treći kvartal, znaĉi negde u oktobru. Oni kaţu da se sa nama slaţu i 

razumeju politiĉke, socijalne i ekonomske aspekte. 

Vujović je rekao da oni, ipak, upozoravaju da to ne bi smelo da bude rušenje programa, ali shvataju i 

podrţavaju ideju da kupovanje poverenja graĊana, penzionera, jeste vrlo vaţno za nastavak i uspeh 

reformi. 

PRIVREDNI RASTPO reĉima ministra finansija, projekcija bruto domaćeg proizvoda Srbije biće 
revidirana sa minus 0,5 odsto, kada je poĉeo aranţman iz predostroţnosti, na plus 0,5 odsto do kraja 
godine. - Konstatovao sam da postoji još veći prostor za unapreĊenje, ali ćemo ostati konzervativni u 
tom pogledu, jer je bolje da imamo konzervetivni okvir - rekao je Vujović. On je naveo da će, prema 
njegovim procenama, deficit biti revidiran naniţe, sa 232 milijarde dinara, koliko je bilo zamišljeno na 
poĉetku godine, na oko 160 milijardi. 

- U jednom delu za više od jedan milion ili 1,1 milion ljudi, to će biti apsolutno povećanje, pošto 

njihove plate i penzije nisu smanjene. U manjem delu još više od 100.000 ljudi u javnom sektoru će 

imati veću platu nego pre poĉetka ovih reformi - rekao je Vujović posle sastanka. On je dodao da će u 

jednom manjem delu to povećanje biti delimiĉna kompenzacija za smanjenje primanja koje je bilo 

neophodno na poĉetku reformi. 

On kaţe da je prerano govoriti o detaljima kada je reĉ o povećanju plata i penzija i da se sada sa MMF-

om razgovara o fiskalnom prostoru. 

- Mi planiramo da to povećanje bude apsolutno u odnosu na nivo pre poĉetka reformi za oko 1,1 ili 1,2 

miliona ljudi, što penzionara, što ljudi u javnom sektoru, ali, detalje ne moţemo da saopštimo dok ih 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:563494-Vece-penzije-dogodine
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ne dogovorimo i ne preciziramo to sa MMF-om i na Vladi. Detalji će se znati na kraju ove misije - 

navodi Vujović. 

Misija MMF-a je, kaţe, naglasila da Srbija u svakom pogledu prebacuje postavljene makroekonomske 

i makromonetarne ciljeve. 

Dušan Vujović 

- Imali smo vrlo dobar, konstruktivan i sadrţajan razgovor o svim elementima, ja sam zapisao nekih 

17 taĉaka koje će biti predmet razgovora ove i naredne nedelje - rekao je Vujović. 

U razgovorima sa misijom MMF su, osim ministra finansija, uĉestvovali i guverner Narodne banke 

Srbije Jorgovanka Tabaković, kao i ministar privrede Ţeljko Sertić, sa saradnicima. 

"PUTEVI" I "KORIDORI" 

NA pitanje zašto još "Koridori" nisu spojeni "Putevima Srbije", Vujović je kazao da je neko u 

prethodnom periodu insistirao da se to razdvoji, dok se sada insistira da ta preduzeća budu spojena: 

- Ĉini mi se da postoji jako mnogo otpora i mi ćemo traţiti rešenje koje je efikasno, a da li će to biti baš 

onako kako je neko zamislio, to ćemo rešiti u hodu. Jako je vaţno da ta dva preduzeća daju oĉekivane 

rezultate. Mnogo je "opasnije to što imamo 13 milijardi dinara kašnjenja u realizaciji projekata, nego 

koja je organizaciona forma 'Puteva' i 'Koridora' i drugih preduzeća". 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:563627-Na-posao-idu-sa-glavom-u-torbi 

Na posao idu sa glavom u torbi 
M. Lj. POPOVIĆ  

Poslednje tragedije pokazuju da Srbiji bezbednost na radu i dalje nije jača strana. Od 
početka godine, 22 osobe poginule na poslu, 344 teško povređene 

SMRT dvojice radnika u tunelu u Zubinom Potoku i jednog u Sremskoj Mitrovici, samo je nastavak 
crnog niza pogibija u toku radnog vremena. U Srbiji je u poslednjih 15 dana osam osoba ostavilo ţivot 
na radnom mestu, u prvoj polovini ove godine stradalo je 15 radnika, dok ih je još 344 teško 
povreĊeno. Većina njih radila je "na crno", nisu bili obuĉeni za posao koji su obavljali, niti su bili 
adekvatno zaštićeni. 

Nesrećne sudbine konobara na Paliću, elektromontera u Nišu, neimara u Zubinom Potoku, Zajeĉaru i 

Beogradu, koji su završili ţivote na radnim mestima, nisu usamljene. U Republiĉkom inspektoratu za 

rad kaţu da je najĉešći uzrok povreda anagaţovanje radnika koji su neprijavljeni i neobuĉeni za posao. 

- Radnici u velikoj meri stradaju zbog nebezbednog rada na visini i na nepropisno montiranim 

skelama, zbog nekorišćenja opreme za liĉnu zaštitu, prvenstveno bez sigurnosnog šlema i zaštitnog 

opasaĉa - objašnjava za "Novosti" Bojan Jocić, direktor Inspektorata za rad. - Nesreće se, uĉestalo, 

dešavaju i u neadekvatno obezbeĊenim iskopima, kao i zbog odstupanja od propisanog i utvrĊenog 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:563627-Na-posao-idu-sa-glavom-u-torbi
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procesa rada... Najveći problem je, ipak, neosposobljenost zaposlenih za posao koji obavljaju, jer ih 

poslodavac nije legalno prijavio. 

Nesreće na radu najĉešće su na gradilištima i u industriji. Shodno tome, najugroţeniji su neimari 

razliĉitih profila - NK radnici, armiraĉi, tesari, zidari, elektromonteri... 

- Skoro 75 odsto svih smrtnih povreda u toku prošle i ove godine dogodilo se u graĊevinarstvu i 

industriji - kaţe Jocić. - Najĉešći uzroci stradanja su strujni udar, udarac padajućeg objekta, pad 

predmeta sa visine, zatrpavanje i pad sa visine.  

PRIJAVE  

VEĆINA radnika se povredi u prvoj smeni, više od polovine stradalih imalo izmeĊu 30 i 55 godina. 

Iako se godišnje povredi oko 20.000 radnika, malobrojni zatraţe odštetu. Inspekcija rada je u prvih 

šest meseci ove godine podnela 705 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavaca, 

doneli su 3.327 rešenja o otklanjanju nedostataka, a u 209 sluĉajeva zabranili su rad. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/584737/SAZNAJEMO-Plate-i-penzije-vece-od-2016 

SAZNAJEMO Plate i penzije veće od 2016. 

G. Bulatović  

Predstavnici MMF-a su na juĉerašnjem plenarnom sastanku pristali da razgovaraju o povećanju 

penzija i plata u javnom sektoru, ali takva odluka neće biti doneta sada, već prilikom naredne revizije, 

krajem oktobra, saznaje „Blic“. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/584737/SAZNAJEMO-Plate-i-penzije-vece-od-2016
http://www.blic.rs/data/images/2015-08-22/656439_1415a_lb.jpg?ver=1440195669.jpg
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(+) Kliknite za uvećanje 

 

To bi praktiĉno znaĉilo da bi povećanje stupilo na snagu od naredne godine.  

Oĉekuje se da srpska strana objasni gde će dodatno uštedeti oko 20 milijardi dinara, koliko je 

potrebno za ostvarivanje Vuĉićevog plana o povećanju penzija i plata u delu javnog sektora. 

  

Ukoliko bi odgovor MMF-a bio potvrdan, izdaci bi bili planirani u budţetu za 2016. 

 

- U jednom delu za više od jedan milion ili 1,1 milion ljudi, to će biti apsolutno povećanje, pošto 

njihove plate i penzije nisu smanjene. U manjem delu više od 100.000 ljudi u javnom sektoru će imati 

veću platu nego pre poĉetka ovih reformi. Imali smo vrlo dobar, konstruktivan i sadrţajan razgovor o 

svim elementima, ja sam zapisao 17 taĉaka koje će biti predmet razgovora ove i naredne nedelje - 

http://www.blic.rs/data/images/2015-08-22/656439_1415a_lb.jpg?ver=1440195669.jpg
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rekao je juĉe, nakon sastanka s Fondom, ministar Dušan Vujović i dodao da se zakljuĉni pregovori 

oĉekuju 31. avgusta. 

 

Iz Vašingotona poruĉuju da zasad nemaju stav o napretku ekonomskih performansi u Srbiji. Ne samo 

o mogućnosti povećanja plata i penzija već i o oĉekivanoj promeni projekcije privrednog rasta. On je, 

podsećaju u Fondu, zasad na nuli. 

 

S druge strane, Vujović kaţe da će projekcija BDP biti revidirana jer „postoji još veći prostor za 

unapreĊenje“. On navodi da će deficit biti revidiran s projektovanih 232 milijarde na oko 160 

milijardi. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/584680/Ministarstvo-gradjevinarstva-Stop-nelegalnoj-gradnji 

Ministarstvo građevinarstva: Stop nelegalnoj 
gradnji 

Tanjug  

Ministarstvo graĊevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pozvalo je danas graĊane, preduzeća i lokalne 

samouprave da se ukljuĉe u borbu protiv nelegalne gradnje, naroĉito u parkovima prirode, istiĉući da 

je spreĉavanje ove prakse u interesu svih graĊana. 

Bespravno izgraĊeni objekti narušavaju bezbednost, imaju negativan efekat na ţivotnu sredinu i 

prirodne lepote Srbije, navedeno je u saopštenju. 

 

Nelegalni objekti mogu se prijavljivati elektronskom poštom na adresu 

rijavinelegalnugradnju@mgsi.gov.rs ili telefonom na broj 011/361 77 22 koji su aktivni od danas u ove 

svrhe. 

GraĊevinska i urbanistiĉka inspekcija ministarstva aktivno kontrolišu sve prijave graĊana i indicije o 

postojanju nelegalne gradnje, dodaje se u saopštenju. 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/584680/Ministarstvo-gradjevinarstva-Stop-nelegalnoj-gradnji
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/584557/VujovicMere-za-povecanje-naplate-PDVa-za-20-odsto 

Vujović:Mere za povećanje naplate PDV-a za 20 
odsto 

Tanjug  

Ministar finansija Dušan Vujović najavio je danas da će drţava uvesti mere, medju kojima je i 

uvodjenje onlajn fiskalnih kasa, koje će povećati naplatu PDV-a izmedju 15 i 20 odsto. 

 - Naplatu PDV-a realno je podići izmeĊu 15 i 20 odsto i sa sadašnjih 400 miliijardi dinara moţemo da 

podignemo na 420 ili 440 milijardi najmanje -  rekao je Vujović novinarima. 

 

On je kazao da će biti uvedene onlajn fiskalne kase i da će ta mera obuhvatiti najviše malu privredu. 

 - Inspekcija pokazuje da tri, ĉetiri ili pet firmi od 10 ne plaćaju i ne daju fiskalne raĉune, a primer 

zemalja iz okruţenja je pokazao da uvodjenje fisklanih kasa povećava stepen discipline i plaćanja -  

dodao je Vujović. 

 

On kaţe da se ljudi jednostavno plaše da izdaju profakture umesto pravih fisklanih raĉuna. 

 

 - Prema tome, sigurno ćemo podrţati i što pre uvesti onlajn fiskalne kase -  dodao je ministar 

finansija dodajući da će jedna od mera biti i uvoĊenje registra svih faktura, tako da će onlajn moći da 

se proveri da su fakture stvarno plaćene i da li su ispunjeni uslovi za povaćaj PDV-a. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/584490/Predsednik-opstine-Paracin-Vlada-Srbije-da-resi-problem-Staklare 

Predsednik opštine Paraćin: Vlada Srbije da 
reši problem Staklare 

G. Jevremović  

Predsednik opštine Paraćin Saša Paunović i predstavnici sindikata Srpske fabrike stakla na sastanku u 

ĉetvrtak zakljuĉili su da u ovako kriznoj situaciji Vlada Srbije treba da preduzme mere da bi fabrika 

nastavila da postoji i radi, kao i da zapošljava ljude u Paraćinu. 

- Za mene je potpuno logiĉno rešenje da drţava ukoliko je vlasnik fabrike i smatra da privatizacija nije 

okonĉana zbog neispunjavanja ugovora, preuzme na sebe odgovornost i naĊe strateškog paratnera 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/584557/VujovicMere-za-povecanje-naplate-PDVa-za-20-odsto
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/584490/Predsednik-opstine-Paracin-Vlada-Srbije-da-resi-problem-Staklare
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kome će da proda fabriku za dug za struju i gas, koji nije visok u odnosu na vrednost fabrike. Ako je 

bugarski tajkun vlasnik onda drţava prema njemu treba da preduzeme mere koje se preduzimaju 

prema duţnicima koji su u blokadi duţe vreme. Treba da traţi ili preti pokretanjem steĉaja da bi novi 

vlasnik izmirio dugove ili da on pronaĊe strateškog partnera koji će platiti dugove - istiĉe Paunović. 

 

Sindikalci su prethodno uputili apel premijeru Aleksandru Vuĉiću, drţavi, ministrima i odgovornim 

sluţbama da reše problem dugova Staklare, kako ne bi došlo do rpekida snabdevanja energentima i 

gašenja proizvonje.   

- Kljuĉno pitanje koje treba razjasniti je da li privatizacija Staklare završena ili nije, odnosno da li 

bugarski tajkun vlasnik i moţe raspolagati u punoj meri, ili postoje ograniĉenja po kupoprodajnom 

ugovoru jer privatizacija nije završena. Ako nije završena da li će se raskinuti ugovor o privatizaciji ili 

će se Agencija saglasiti da su sve obaveze iz ugovora ispunjene i da će se privatizacija okonĉati u roku 

od nekoliko nedelja - objašnjava Paunović veoma komplikovanu situaciju u kojoj je Staklara. 

 

On je naglasio da opština i sindikati ne oĉekuju nikakav oprost dugova ili neku novĉanu pomoć, već da 

se razjasni ko je nadleţan za plaćanje dugova i rešavanje situacije. 

  

- Dugovi neće biti plaćeni ako se fabrika ugasi. U sluĉaju prekida napajanja strujom i gasom, jedini 

koji će se radovati su uvoznici stakla, jer trţište vredi više desetina miliona evra. Potpuno je jasno da 

ima velikih interesa koji stoje iza te moguće namere da farbika prestane da radi u nekom periodu - 

utvrdio je Paunović.   

Staklara duguje za struju i gas 950 miliona dinara, a rok za izmirenje obaveza je 31 avgust. 

 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Poslodavci-krse-Zakon-o-radu.sr.html 

Директори крше Закон о раду 
Пошто директори избегавају да радницима дају обрачуне зарада, они не могу да их туже суду и 

принудно наплате заостале плате 

Новим Законом о раду требало је да се коначно стане на пут послодавцима који избегавају да 
редовно исплаћују зараде. Предлагачи су жучно убеђивали сумњичаве синдикалце да ће на 
основу обрачуна плате, чија исплата касни, суд по хитном поступку са рачуна предузећа 
скидати новац и уплаћивати га на рачун запосленог. Тврдили су, такође, да ће се тако спорови 
између неуредних послодаваца и запослених решавати брзо и ефикасно – без дуготрајног и 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Poslodavci-krse-Zakon-o-radu.sr.html
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скупог судског поступка. До тога, међутим, није дошло јер директори, односно послодавци, 
масовно избегавају да те „исечке” достављају запосленима. Нема доказа о дугу, нема ни пара. 

Иако у Закону пише да „обрачун зараде и накнада зараде, које је послодавац дужан да исплати 
у складу са Законом, представља извршну исправу” и који је пре нешто више од годину дана 
ступио на снагу, све је као и пре – нико ничим не може да натера послодавце да поштују закон. 
Синдикати тврде да се запослени тиме онемогућавају да суду поднесу предлог за извршење, а 
дужници избегавају принудну наплату. 

Власнике и директоре предузећа, кажу синдикалци, не брине што у Закону пише да ће за тај 
прекршај директор бити кажњен са 800.000 до два милиона динара, а одговорно лице са 
50.000 до 150.000 динара. 

– Власницима се више исплати да се против предузећа и одговорног лица води вишемесечни 
управни поступак код Инспекције рада, него да радници своје зараде наплате по убрзаном 
поступку преко суда – каже Милорад Пановић, председник Гранског синдиката индустрије, 
енергије и рударства „Независност”. 

– Они знају да им за намерно одбијање да се радницима издају обрачуни зараде по важећем 
Закону о раду прети само покретањем прекршајног поступка. 

Зато овај синдикат предлаже да се у казненим одредбама предвиди да недостављање обрачуна 
зараде представља кривично дело, уместо постојећег решења да је то само прекршај. Поред 
тога, предлажу и да се члану 121. Закона о раду допише став да се на износ обрачунате, а 
неисплаћене зараде, зарачунава и затезна камата од доспећа износа зараде до коначне исплате. 

Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, изјавио је 19. 
јула, на годишњицу почетка примене Закона о раду, да је око 630 радника на основу 
обрачунских листића као извршне исправе наплатило своје заостале зараде – око 79 милиона 
динара. Како су нам казали у овом министарству „на утеривању дуговања за плате” у 
претходних годину дана радила су 22 извршитеља. Примљено је 1.317 предмета, окончано 639, 
у току је 678, а повериоцима је исплаћено 79.090.252 динара. 

Кад је реч о предлогу Синдиката „Независност”, да се недостављање обрачуна зараде третира 
као кривично дело, у Министарству за рад кажу да подржавају свако законско решење које 
може бити примењено и допринети поштовању Закона. При том подсећају да је чланом 163. 
важећег Кривичног законика прописано да се свесно непридржавање закона или других 
прописа, колективних уговора и других општих аката о правима по основу рада кажњава 
новчаном казном или затвором до две године. 

Зарачунавање затезне камате регулише Закон о затезним каматама, кажу у Министарству за 
рад. У члану 2. тог закона прописано је да дужник који задоцни са испуњењем новчане обавезе, 
поред главнице, дугује и затезну камату на износ дуга до дана исплате, и то по стопи утврђеној 
овим законом. 

Из недавне изјаве министра Александра Вулина може се, међутим, закључити да Закон о раду 
није Свето писмо и да је подложан променама. Вулин је изјавио да у Министарству за рад 
постоји радна група која прати резултате примене Закона о раду и она би требало да предложи 
шта евентуално у том пропису треба мењати, како би учинак био још бољи. 

Гаси се и Прецизна механика 
Као пример непоштовања Закона о раду, Грански синдикат индустрије, енергије и рударства 
„Независност” наводи Индустрију прецизне механике у Београду, чији је власник познати 
бизнисмен Топлица Спасојевић. Овај синдикат тврди да, и поред налога и решења Инспекције 
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рада, послодавац у овом предузећу од јануара 2015. радницима није достављао исплатне 
листиће. 

„Поред тога, кроз Програм за решавање вишка запослених, практично, затвара фирму, јер му је 
то и био крајњи циљ приликом куповине овог врло реномираног предузећа. Тако ће ових дана 
253 радника „Прецизне механике‟, уместо у производним халама, бити на улици”, тврде у овом 
синдикату. 

Драган Миливојевић, генерални директор ИПМ, одговара да је то предузеће приватизовано 
2007. године и осам година је уредно измиривало све своје финансијске обавезе. Гашењем 
фабрике мотора „21. мај” 2010. године, фабрика је остала без трећине промета, јер је престала 
са производњом карбуратора за „Заставина” возила. У првој половини ове године, додаје 
Миливојевић, престале су да раде фабрике ИМР и ИМТ, за које је ИПМ производила пумпе 
високог притиска за моторе. Тако је ИПМ остала без домаћег тржишта, а због политичких и 
ратних дешавања, извоз у блискоисточне земље и Русију све је мањи. 

– У складу са позитивним законодавством и Законом о раду, органи одлучивања ИПМ-а су 
предузели мере како би се током септембра измириле заостале зараде и отпремнине 
радницима. У току је реорганизација и реструктурирање пословања фабрике, у складу са 
постојећим околностима. 

Александар Микавица 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/mogucnost_zloupotreba_svedena_na_minimum.55.html?news_id=306802 

Pomoćnik ministra prosvete Milovan Šuvakov o kritikama sindikata 

Mogućnost zloupotreba svedena na minimum 
Postoji veliki broj onih koji su primljeni na odreĊeno i ĉekaju saglasnost vladine komisije za 

zapošljavanje, ukazuje Šuvakov 

AUTOR: V. ANDRIĆ 

U osnovnim školama na neodreĊeno vreme zaposleno je oko 37.000 nastavnika, a na odreĊeno ĉak 

9.000, dok je meĊu nenastavnim osobljem 20.000 na neodreĊeno, a 2.500 na odreĊeno. U srednjim 

školama, na neodreĊeno vreme radi 20.000 nastavnika, a na odreĊeno oko 3.500, a kada je reĉ o 

nenastavnom osoblju 7.500 je zaposleno na neodreĊeno, a oko 1.000 na odreĊeno. Ovo su grubi 

podaci mereni punim normama, a ne pojedincima, kojih je svakako mnogo više u sistemu, izjavio je za 

Danas Milovan Šuvakov, pomoćnik ministra prosvete. 

MeĊu ljudima koji su primljeni na odreĊeno, dodaje naš sagovornik, ima manji broj onih koji su na 
zamenama i sliĉno i tim ljudima je posao zagarantovan do povratka na radno mesto onih koje 
menjaju. 
- MeĊutim, postoji veliki broj onih koji su primljeni na odreĊeno i ĉekaju saglasnost vladine komisije 
za zapošljavanje. Njihov ugovor moţe da istekne kada se raspiše konkurs ili ako ta mesta popune 
tehnološki viškovi ili zaposleni koji nemaju punu normu. Oĉekujemo da će jedan broj zaposlenih na 
ovaj naĉin ukrupniti normu - kaţe Šuvakov. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/mogucnost_zloupotreba_svedena_na_minimum.55.html?news_id=306802
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On odbacuje kritike Slobodana Brajkovića, predsednika Sindikata radnika u prosveti Srbije, da će se 
broj ljudi na odreĊeno još više povećati, jer direktori neće stići da do 1. septembra popune slobodna 
radna mesta, s obzirom da je rok za objavljivanje lista tehnoloških viškova i potreba pomeren na 26. 
avgust. Šuvakov se slaţe da je to obiman posao, ali podseća da se svake godine radio od sredine 
avgusta i da ove godine direktori imaju dodatnu pomoć u vidu informacionog sistema, ali i zbog toga 
što će sve biti transparentno. 
Komentarišući Brajkovićeve kritike što se na listama tehnoloških viškova ne nalaze imena zaposlenih, 
Šuvakov ukazuje da nijedan sindikat nije imao primedbe što Ministarstvo prosvete poštuje Zakon o 
zaštiti podataka o liĉnosti. Mogućnost eventualnih zloupotreba da direktori meĊu viškovima prikaţu 
zaposlene na odreĊeno vreme, prema mišljenju Šuvakova, svedena je na minimum, jer se svi podaci 
vrlo lako mogu proveriti u školama. On podseća da liste viškova i potreba moraju da potpišu direktor 
škole i predstavnik sindikata i da ih dostave školskim upravama, gde se arhiviraju u sluĉaju da neko 
pokrene sudski spor. 
 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vujovic_o_povecanju_plata_i_penzija_u_oktobru.4.html?news_id=306811 

Počeli razgovori srpskih zvaničnika sa Misijom MMF 

Vujović: O povećanju plata i penzija u oktobru 
* MMF: Srbija u svakom pogledu prebacuje i makrofiskalne i makromonetarne ciljeve koji su 

postavljeni * Ukoliko se odobri, više od milion ljudi dobiće apsolutnu povišicu zarada i penzija jer im 

one nisu ni smanjivane * Proces restrukturiranja javnih preduzeća, pre svega u oblasti elektroenergije, 

gasa i infrastrukture, mora da se ubrza 

AUTOR: FONET 

Misija meĊunarodnog monetarnog fonda juĉe je susretom sa srpskim zvaniĉnicima u Narodnoj banci 

Srbije zapoĉela drugu reviziju stend baj aranţmana iz predostroţnosti, "tešku" 1,2 milijarde evra. 

Zvaniĉne razgovore, koji će trajati do 2. septembra, ispred te meĊunarodne institucije predvodio je 

novi šef Misije Dţejms Rouf, dok je sa srpske strane bila guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković, koja 

predstavlja Srbiju u MMF, kao i ministri finansija i privrede, Dušan Vujović i Ţeljko Sertić 

Prve informacije nakon juĉerašnjeg susreta novinarima je dao ministar Vujović, koji je potvrdio 
dogovor da je Misija spremna da razgovara o prostoru za povećanje plata i penzija.  
- Detalje ćete znati krajem ove misije. Plan je da se to oĉekuje krajem ove godine i da će biti potvrĊeno 
na sledećoj reviziji koja će biti za treći kvartal, u oktobru. Oni kaţu da se sa nama slaţu, da razumeju 
politiĉke, socijalne, ekonomske aspekte. Upozoravaju da to ne bi smelo da bude rušenje programa, ali 
shvataju ideju, podrţavaju ideju, shvataju da je kupovanje poverenja graĊana, penzionera, vrlo vaţno 
za uspeh i nastavak reformi - rekao je Vujović posle sastanka sa predstavnicima misije MMF. 

 
On je objasnio da će, "u jednom delu za više od milion ljudi to biti apsolutno povećanje pošto njihove 
plate i penzije nisu bile smanjivane". 

 
- U manjem delu, još više od 100.000 ljudi u javnom sektoru će imati veće plate nego pre poĉetka ovih 
reformi, a u jednom manjem delu to će biti delimiĉna kompenzacija za smanjenje koje je bilo 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vujovic_o_povecanju_plata_i_penzija_u_oktobru.4.html?news_id=306811
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neophodno na poĉetku reformi da bismo poĉeli ovaj proces i ostvarili rezultate koje smo ostvarili - 
rekao je ministar. 

 
Vujović kaţe da je prerano da se govori o detaljima, jer se u ovom trenutku razgovara o fiskalnom 
prostoru da se to povećanje ostvari. 

 
- Planiramo da to povećanje bude apsolutno u odnosu na nivo pre poĉetka reformi za 1.100.000 - 
1.200.000 ljudi, što penzionera, što ljudi u javnom sektoru - rekao je on i dodao da detalje ne mogu da 
saopšte dok ih ne dogovore, i dok ne budu to precizirali i sa MMF i na Vladi Srbije. 

 
Ministar je preneo ocenu MMF da "Srbija u svakom pogledu prebacuje i makrofiskalne i 
makromonetarne ciljeve koji su postavljeni i da to otvara prostor za rešenje mnogih nasleĊenih 
problema 
- Fokus Misije će biti kako da se ubrzaju strukturne reforme. Tu smo kod preduzeća u restrukturiranju 
morali da traţimo dopunsko vreme od godinu dana da bi rešili pitanje nekih firmi, jer to ide sporije 
nego što se oĉekivalo - rekao je Vujović i ocenio da su uzrok tome pravna ograniĉenja, ali i 
administrativna slabost i sporost, kao i da mu se ĉini da postoje otpori u samim preduzećima i svim 
delovima administracije da se ta pitanja reše. 

 
MMF je apelovao da Srbija ubrza proces restrukturiranja javnih preduzeća, pre svega u oblasti 
elektroenergije, gasa i infrastrukture, a prema reĉima ministra, u delegaciji su potvrdili da će 
projekcija rasta bruto domaćeg proizvoda biti revidirana na 0,5 odsto. 

 Uštede 70 milijardi 

- Imaćemo priliku da preispitamo sve mere. Prema mojim procenama, deficit će biti revidiran naniţe 
sa 232 milijarde dinara na poĉetku godine na oko 160 milijardi i tih 70 milijardi odraţava rezultate 
koje smo postigli. Mali deo tog novca otpada na neizvršenje kapitalnih rashoda, a da ostalo 
uglavnom otpada na povećanje prihoda - rekao je ministar finansija Dušan Vujović. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zdravstvene_knjizice_za_vise_od_14400_radnika.4.html?news_id=306809 

Vlada obezbedila sredstva za doprinose zaposlenima u preduzećima u restrukturiranju 

Zdravstvene knjižice za više od 14.400 radnika 
AUTOR: E.D 

Vlada Srbije je, na poslednjoj sednici, usvojila zakljuĉak o obezbeĊenju sredstava za overu 

zdravstvenih isprava zaposlenima u 105 preduzeća koja su bila u restrukturiranju, kao i preduzećima 

koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom. 

Ovim su se obezbedili uslovi da se overe zdravstvene knjiţice za 14.416 radnika i ĉlanova njihovih 
porodica za šta je obezbeĊeno 168,72 miliona dinara. Vlada Srbije je preporuĉila Republiĉkom fondu 
za zdravstveno osiguranje da overi knjiţice i radnicima zaposlenim u preduzećima koja su u 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zdravstvene_knjizice_za_vise_od_14400_radnika.4.html?news_id=306809
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privatizaciji a koji prethodnih godina nisu redovno plaćali ovu obavezu - navodi se u saopštenju 
Vlade. 

 
Tako će za ovu poslednju kategoriju zaposlenih, Vlada regulisati zdravstveni doprinos za period od 1. 
jula do 30. septembra 2015. godine, ako su u 2015. godini u kontinuitetu platili ovaj doprinos za 
najmanje ĉetiri meseca, kao i za period od 1. oktobra do 31. decembra 2015. godine, ako su u 2015. 
godini u kontinuitetu platili ovaj doprinos za najmanje osam meseci. MeĊutim, preduzeća u 
privatizaciji neće zbog toga biti osloboĊeni plaćanja svojih dugovanja po ovom osnovu. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/milion-plata-i-penzija-na-korak-do-povecanja 

Милион плата и пензија на корак до 
повећања 

 

Мисије ММФ-а, која борави у Србји због друге ревизије аранжмана, вредног 1,2 
милијарде евра, тражи да убрзамо спровођење структурних реформи, што је 
српска страна и обећала, изјавио је министар финансија Душан Вујовић. 

Смањење броја запослених у јавном сектору неминовно 

На питање новинара да ли нам ММФ нешто замера, Вујовић је рекао да нам једино замерају 
спорост и да су очекивали да ће бити мањи „тај степен отпора и спорости у спровођењу 
структурних реформи, како због административних тешкоћа тако и због отпора појединих 
интересних група, у свим деловима„.„Где год треба нешто да се мења, постоје отпори 
организовани или постоје административне кочнице које су уграђене и ако нико не помаже, 
све стане”, додао је министар. 

Према речима Вујовића, оправдање је било само да смо тражили допунско време и дали 
обећање да ћемо убрзати све те процесе, као и да ћемо предузећа у реструктурирању довести до 
циља, а то значи да ће бити затворена или успешно прилагођена тржишним условима. 

 
„То што смо добили годину дана не значи да сада чекамо 10 месеци па да поново кампањски 
кренемо тек следеће године„, додао је министар финансија. 

 
Истакавши да је почетни састанак био веома добар и конструктиван, Вујовић је изјавио да су 
Влада Србије и представници ММФ јуче договорили  разговар о простору за повећање плата и 
пензија. 

„У једном делу за више од један милион или 1,1 милион људи, то ће бити апсолутно повећање, 
пошто њихове плате и пензије нису смањене. У мањем делу још више од 100.000 људи у јавном 
сектору ће имати већу плату него пре почетка ових реформи”, рекао је он и додао да ће у једном 
мањем делу то повећање бити делимична компензација за смањење примања које је било 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/milion-plata-i-penzija-na-korak-do-povecanja
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неопходно на почетку реформи. Мисија ММФ-а је, каже, нагласила да Србија у сваком погледу 
пребацује постављене макроекеономске и макромонтеране циљеве. „Имали смо врло добар, 
конструктиван и садржајан разговро о свим елементима, ја сам записао неких 17 тачака које ће 
бити предмет разговора ове и наредне недеље”, рекао је Вујовић. 

Подсетимо, премијер Србије Александар Вучић најавио је више пута да ће до краја године 
уследити повећање пензија и плата у јавном сектору, највише просветарима. Професор 
Економског факултета у Београу Милојко Арсић наводи да је зелено светло ММФ-а за “мало 
повећање” могуће, али и да би то могло бити условљено неким другим мерама. 

“Претпостављам да има неких наговештаја од ММФ-а, иначе би било необично да преставници 
Владе тако учестало најављују то повећање. Могуће да ће оно бити условљено неким другим 
мерама, да рецимо Влада мора да реализује значајније смањење броја запослених у јавном 
сектору, да мора да убрза приватизацију, унапреди реструктуирање јавних предузећа, да можда 
оствари неке друге уштеде на субвенцијама и слично, како би се осигурало да фискални 
дефицит у следећој години буде бар мало мањи него у овој”, каже Арсић. 

Поменимо, чланови српског преговарачког тима, на основу претходних консултација са 
Фондом, верују да ће стопа привредног раста бити коригована са нула на 0,5 одсто. 

Е. Д. 
Онлајн касе за бољу наплату пореза 
Душан Вујовић најавио је да ће држава увести мере, међу којима је и увођење онлајн 
фискалних каса, које ће повећати наплату ПДВ-а између 15 и 20 одсто. „Наплату ПДВ-а реално 
је подићи између 15 и 20 одсто и са садашњих 400 милиијарди динара можемо да подигнемо 
на 420 или 440 милијарди најмање”, рекао је Вујовић. 

 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/sindikati-branicemo-staklaru-do-poslednje-kapi-krvi_631178.html 

Sindikati: Branićemo Staklaru do poslednje kapi 
krvi 

PARAĆIN -  

Samostalni sindikati poručili su danas da će braniti Srpsku fabriku stakla (SFS) do 

poslednje kapi krvi, da neće dozvoliti isključenje struje i njeno zatvaranje, pozivajući 

svakog stanovnika Paraćina, da, ako se to dogodi, blokira auto-put. 

Blokada je jezik koji vlast i drţava razumeju i to je jedino pitanje na koje odgovaraju, reĉeno je danas u 

Paraćinu, na konferenciji za medije Samostalnog sindikata. 

Oni nisu iskljuĉili ni umešanost politike u probleme SFS, pozivajući premijera Aleksandra Vuĉića da 

poseti Paraćin i SFS "da reši probleme SFS, da predloţi naĉin rešenja, kao što je ureĊeno u Sartidu, 

Boru, Majdanpeku, Pirotu, Zastavi". 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/sindikati-branicemo-staklaru-do-poslednje-kapi-krvi_631178.html
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Konferenciji je prisustvovao i predsednik Skupštine opštine Paraćin Dragan Mitić, predsednik 

Sindikata SFS Ţivojin Matejić, predsednik Sindikata za Jagodinu i opštine Pomoravskog okruga 

Miroslav Gajić, predsednik Nevladine organizacije "Alternativni parlament" Paraćina Milan Ilić i 

drugi. 

"SFS je ţila kucavica za Paraćin, ali je evidentno da tu ţilu neko ovog trenutka hoće da preseĉe", rekao 

je predsednik Sindikata Paraćina Mikica Simić. 

"Mi branimo interese 850 radnika SFS, koji će moţda od 1.septembra na ulicu", rekao je on i dodao da 

Sindikat upućuje apel, poziv, molbu svim vaţnim i relevantnim faktorima u ovoj drţavi da pomognu 

"jer sve ovo što se dešava poslednjih dana, govori da je moţda SFS puštena niz vodu". 

Sadašnjeg "vlasnika" doveo je "Srbijagas", a Agencija imala trogodišnju kontrolu, koja je završena 

krajem marta, šta je potencijalni vlasnik bio duţan da uradi, plati. 

Prema Simićevim reĉima, danas se drţava od svega toga ograĊuje i zaboravlja, samim tim što 

Bugarinu, novom vlasniku, nije dala raspolaganje imovinom, mora preuzeti odgovornost jer je još 

uvek drţava 55 odsto vlasnik SFS. 

"Upotrebićemo sva zakonska sredstva da spasimo SFS, kao kada moramo da spasavamo svoje ţivote, 

a ovog trenutka se spasavaju mnogi ţivoti, naše glave su već na panju. Ako neko misli da ćemo da 

ĉekamo da nam glave budu odrubljene, vara se, borićemo se do poslednje kapi krvi", istakao je"Simić. 

On je dodao da će Sindikat uputiti zahtev Skupštini opštine da iduće nedelje stavi na dnevni red 

probleme SFS. 

Predsednik sindikata SFS Ţivojin Matejić izjavio je Tanjugu da je situacija u SFS zabrinjavajuća i da je 

svaki radnik je zabrinut za budućnost. 

"Što se tiĉe menadţmenta i oni su u nedoumici, nemaju nikakvo rešenje. Trenutno je neka priĉa da 

oni ĉekaju od nekoga, potencijalnog vlasnika, još imamo problema sa vlasniĉkom strukturom, da li je 

uknjiţio ili nije kapital, nije dobio papir i log da bi izašao na berzu, praktiĉno je i to neka igra, mi 

nemamo pojma ko je i kako vodi. Definitivno je i to problem", ocenio je Matejić. 

"Ovo je presedan, fabrika je osnovana 1907, preţivela oslobodilaĉke ratove, agresiju NATO i sada će 

jednim potezom biti zatvorena. Odgovorno kaţem da SFS ima perspektivu, ali je krucijalno pitanje da 

li SFS treba Srbiji. Ĉiji su interesi da ona radi, a ĉiji da se zatvori", rekao je Matejić. 

Predsednik Skupštine opštine Mitić je ocenio da je cela priĉa oko iskljuĉenja struje i gasa zbog duga 

"praktiĉno gašenje i zatvaranje fabrike, jer SFS nije kao druge fabrike gde pritiskom na dugme 

zaustavite liniju". 

Novac koji duguje je neuporedivo manji i lakše rešiv za drţavu nego što je to bilo sa Sartidom, ili 

Borom, ocenio je Mitić. 
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Miroslav Gajić je objasnio da se sindikat "nikada nije borio da neko ne plaća daţbine i ne ispunjava 

obaveze". 

"Ljudi u Paraćinu, u SFS, dali su sve, izgubili su od poĉetka privatizacije 2.000 radnih mesta i to je 

nenadoknadivo. I šta će biti potrebno Srbiji ako ne treba SFS, Fabrika kablova, Pivara i svi ti veliki 

sistemi u drugim gradovima koji se zatvaraju. U kojoj smo mi to zemlji i ĉime ćemo da se bavimo", 

upitao je još Gajić. 

"Ovde smo da zaštitimo SFS, svako radno mesto, svidelo se nekome ili ne, mi ćemo svim sredstvima 

sindikalne borbe da se suprotstavimo tome", zakljuĉio je on. 

 

 

 

 


