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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565146-Vucic-posla-razgovora-sa-MMF---

zadovoljstvo-sa-oprezom 

Vučić posla razgovora sa MMF - zadovoljstvo sa oprezom 
Tanjug  

Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, da, bez obzira na dobre ocene MMF ostaje još 

veliki broj reformskih zahvata, koje će njegova vlada preduzeti 

BLED- Premijer Srbije Aleksandar Vuĉić izjavio je, posle sastanka sa predstavnicima Misije MMF, da 
je ta finansijska institucija zadovoljna dosadašnjim napretkom Srbije i da će objaviti dobre 
rezultate u pogledu makroekonomske stabilnosti i fiskalne konsolidacije. 

Premijer je, istovremeno, ukazao da, bez obzira na dobre ocene MMF, ostaje još veliki broj 

reformskih zahvata, koje će njegova vlada preduzeti. 

Vuĉić je novinarima, na Bledu, gde uĉestvuje na Strateškom forumu, rekao da se sutra od MMF neće 

ĉuti ništa što Vlada Srbije nije već rekla u prethodnom periodu. 

 

"Podaci su dobri, pre svega što se tiĉe fiskalnog dela. Imamo mnogo niţi deficit, naroĉito govorim o 

deficitu republiĉkih organa, to jest onoga što je pod kontrolom Vlade Srbije. Nešto je veći problem 

sa lokalnim samoupravama", objasnio je Vuĉić. 

 

Prema njegovim reĉim, MMF će obelodaniti dobre rezultate i reći da su time zadovoljni, ali i da je 

veliki broj reformskih zahvata pred nama. 

Premijer je razgovore sa MMF-om okarakterisao reĉima "umereno zadovoljstvo", to jest 

"zadovoljstvo sa oprezom". 

On je kazao da u budućnosti moramo da raĉunamo sa rešavanjem pitanja problematiĉnih kredita, 

to jest više od tri milijardi evra izloţenosti prema bankama. 

Prema njegovim reĉima, radi se o još jednom problemu koji, poput "leša iz ormana", zapravo iskaĉu 

iz lošše prošlosti. 

"Svi Bogićevići, Perĉevići, i mnogi drugi. Samo jedan od njih je 650 do 670 miliona evra izloţen 

prema bankama i zbog takvih su banke danas konzervativne i ne daju kredite drugima kojima su 

neophodni", naglasio je Vuĉić. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565146-Vucic-posla-razgovora-sa-MMF---zadovoljstvo-sa-oprezom
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565146-Vucic-posla-razgovora-sa-MMF---zadovoljstvo-sa-oprezom
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Kao izazov u narednom periodu premijer takoĊe vidi restruktuiranje 13 velikih preduzeća, a do 

kraja godine treba da se reši najmanje sedam, što, kako je konstatovao neće biti lako. 

 

"Za ĉetiri do pet moţemo da imamo rešenja. Tu je ukupno zaposleno oko 21.000 ljudi - RTB Bor, 

gde je 4.153 zaposlena, Resavice gde je 3.854, Kablova u Jagodini gde imamo ozbiljan problem i 

gde je zaposleno 1.271 ĉovek... To su stvari koje moramo ubrzano da rešavamo", naglasio je Vuĉić. 

Dalje je podsetio na proces racionalizacije javne uprave, gde je problem ne toliko broj onih koji su 

se prijavili za otpremninu, već - ko treba da ode. 

"Mi ove godine ne bismo imali problem sa ljudima koji odlaze. Za otpremninu se javio veći broj 

ljudi nego što traţimo. Mi imamo problem u strukturi ljudi koji to traţe. Nećemo da svi ti koji hoće 

da odu zaista i odu, a hoćemo da idu neki koji to ne ţele", dodao je on. 

Premijer je kazao da je MMF kritikovao dogovor sa taksistima, uz poruku da se to više ne radi. 

 

"Mi smo napravili dogovor sa taksistima, ali oni ( MMF) smatraju da nikome više ne sme da se 

dozvoli nikakvo prologniranje plaćanja poreza, niti me nekome da se ukine obaveza plaćanja 

poreza, ili da se nekome dozvoli neplaćanje struje, gasa", zakljuĉio je premijer Vuĉić. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:565036-Staz-iz-pasosa 

Staž iz pasoša 
J. Ž. S.   

Naši radnici u inostranstvu mogu sami sebi da uplaćuju doprinose. U PIO fond stizao veliki broj 

lažnih potvrda 

RADNICI na privremenom radu u drţavi sa kojom Srbija nema potpisan sporazum o socijalnom 
osiguranju, neće ostati bez penzije, već mogu sami sebi da uplaćuju doprinose i obezbede se za 
stare dane. Kada nema meĊudrţavnog sporazuma i gazda nije u mogućnosti da uplati doprinose za 
penzijsko i invalidsko osiguranje, to ne znaĉi i da će zaposleni ostati bez radnog staţa. 

Kako naglašavaju u Republiĉkom fondu za PIO, samostalnim uplatama godine provedene na radu u 

drugoj zemlji ući će u konaĉan obraĉun za penziju, ali je osnovni preduslov da stiţu svakog meseca. 

- U situacijama kada nema sporazuma, zainteresovani treba da podnesu zahtev PIO fondu za 

utvrĊivanje statusa osiguranika po osnovu rada u inostranstvu - kaţu u PIO. - Ovi zahtevi u fond 

uglavnom stiţu retroaktivno, a problem je u tome što je prethodnih godina stizao veliki broj laţnih 

potvrda o radu. Zato je potrebno dostaviti kao dokaz i kopiju pasoša na osnovu koje se moţe 

proveriti da li je osoba, za period za koji podnosi zahtev, stvarno boravila van Srbije. 

Po podnošenju zahteva kreće procedura u kojoj se utvrĊuje da li su ispunjeni uslovi za utvrĊivanje 

svojstva osiguranika ili ne. Kada su svi papiri u redu, odreĊuje se iznos koji meseĉno svaki 

pojedinac uplaćuje na raĉun PIO fonda. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:565036-Staz-iz-pasosa
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- Osiguranik je obavezan da fond obavesti o svim promenama statusa kod poslodavca u zemlji u 

kojoj radi - istiĉu u PIO. - Naime, ako to ne radi redovno, kada bude podneo zahtev za prestanak 

uplate doprinosa, od njega će se traţiti da dostavi dokaze o trajanju zaposlenja i za period za koji 

nije dostavljao. Staţ će se radniku upisati u radnu knjiţicu tek po uplati celog doprinosa, koji je 

naveden u rešenju. 

Pravo na upisivanje staţa moţe da se odobri samo radnicima koji tamo rade, ali im gazda ne 

uplaćuje doprinose ili ĉak i ispunjava svoje obaveze, ali oni na osnovu toga ne mogu da ostvare 

pravo na penziju. TakoĊe, postoje i propisi u nekim zemljama da penzija ne moţe da se koristi van 

drţave u kojoj se radi. 

 Vaţno je da, ukoliko zaposleni ţeli da nastavi uplate i za naredne godine, jer zna da će 

ostati na istom radnom mestu i u istoj firmi, to naglasi u zahtevu ili posebnom dopisu, gde će istaći 

da ţeli da nastavi sa uplatama sve do kraja radnog angaţovanja - objašnjavaju u PIO. 

 KOJI SU SVE PAPIRI POTREBNI 

 ZAHTEV za plaćanje doprinosa dobija se u PIO fondu, a potrebno je priloţiti dokaz o 

penzijskom staţu i zaposlenju kod inostranog gazde, fotokopiju radne knjiţice, kao i prevod overen 

kod sudskog tumaĉa. Uz to je neophodno da se priloţi i potvrda da poslodavac doprinose ne 

uplaćuje. TakoĊe se mora dostaviti i dokaz o poslednjem prebivalištu u zemlji, obrazac M, dokaz o 

struĉnoj spremi i potvrda o sluţenju vojnog roka. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:565012-Milomir-Kragovic-Pate-zbog-birokrate 

POLEMIKE Milomir Kragović: Pate zbog birokrate 
 

I dok se spremaju otpuštanja - valjda će otkaze dobiti nesposobni bez obzira na partijsku 

obojenost 

 
VEĆ mesecima slušamo opreĉne debate o broju ĉinovnika koji, zbog prebukirane i trome 
administracije, moraju da dobiju pedalu. Dugo je trajalo prebrojavanje, svrstavanje i 
usaglašavanje. 

Drţava decenijama nije znala koliko ima zaposlenih u javnom sektoru. Srbija je zaista zemlja ĉuda! 

Posle silne galame došlo se do brojke od devet hiljada prekobrojnih. Zasada. Kori Udoviĉki veli da 

su (solidne) otpremnine spremne i sada se, valjda, još razraĊuju detalji buduće birokratske seĉe. 

Ĉak i opozicioni lideri - poznati po tome što najĉešće promaše metu - kukaju za ćatama koje su 

uglavnom primane prema partijskoj pripadnosti. I kumovskoj, dabome. 

Da nije tako, zašto bi ministarka Kori tvrdila da drţavnim sluţbama nedostaju struĉnjaci. Znaĉi, 

zapošljavalo se stranaĉkim lopatama. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:565012-Milomir-Kragovic-Pate-zbog-birokrate
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Poslednji presek Agencije za borbu protiv korupcije pokazuje da u Srbiji ima 45.550 funkcionera, 

od ĉega je 28.000 aktivnih. Po stanovniku - 160 osionih foteljaša. Ni u ovom sluĉaju konaĉan spisak 

nije gotov. 

Naravno da je svaki otkaz udar na porodicu. Bez demagogije pitam se kako je stotinak hiljada 

radnika završilo na ulici poslednjih godina i nije bilo toliko suza ni u Vladi, ni u Skupštini, ni u 

(poslušnom) Sindikatu. 

Stupidni stereotipi iz komunistiĉkih vremena i dalje vladaju. A po njima je sirota raja srećna jer 

postoji zbog ĉinovnika i funkcionera. Po profanom sistemu - drţava to smo mi! 

Hajde, za promenu, malo da plaĉemo zbog radnika koji odavno ne mogu pristojno da ţive ni kada 

rade. Jesmo li kapitalistiĉka ili zemlja funkcionera? 

I dok se spremaju otpuštanja - valjda će otkaze dobiti nesposobni bez obzira na partijsku obojenost 

- više od ĉetrdeset hiljada novih ĉinovnika ĉeka zeleno svetlo za nekakvu drţavnu sluţbu. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:565081-Verbic-Manje-skola-u-blokadi-nego-pre-

nekoliko-meseci 

Verbić: Manje škola u blokadi nego pre nekoliko meseci 
Tanjug  

Verbić je ukazao i na nelogičnost da postoji 12.000 mesta na kojima bi neko mogao da se 

zaposli, a da, sa druge strane, ima toliko onih koji su tehnološki viškovi 

 
BEOGRAD - Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja SrĊan Verbić izjavio je danas, uoĉi 
poĉetka nove školske godine, da je manje škola u blokadi, nego pre nekoliko meseci, kada su 
krajem prethodne školske godine 134 škole bile u blokadi, a sada je 98, što je, prema njegovim 
reĉima i dalje mnogo. 

Verbić je apelovao sve lokalne samouprave da što pre izmire sva dugovanja da bi škole poĉele 

normalno da funkcionišu, jer se iz republiĉkog budţeta izdvaja novac za plate, ali sredstva za 

materijalne troškove padaju na teret lokalnih samouprava. 

Neke lokalne samouprave su uloţile napor i vidljivi su rezultati u Nišu i Kragujevcu, istakao je 

Verbić na RTS-u i izvinio se Ċacima, koji će sutra poći u škole, koje se renoviraju, "koje su opasane 

skelama". 

Na pitanje o listama potrebnih kadrova i tehnološkim viškovima Verbić je odgovorio "imamo te 

liste, koje ranije nismo imali" i dodao da od juĉe postoji i lista nastavnika sa nepotpunim fondom 

ĉasova. 

Verbić je ukazao na nelogiĉnost da postoji 12.000 mesta na kojima bi neko mogao da se zaposli, a 

da, sa druge strane, ima toliko onih koji su tehnološki viškovi. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:565081-Verbic-Manje-skola-u-blokadi-nego-pre-nekoliko-meseci
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:565081-Verbic-Manje-skola-u-blokadi-nego-pre-nekoliko-meseci
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"Imamo oko 15.000 onih koji imaju nepunu normu", precizirao je Verbić i dodao da je pravilno da se 

sa 65 i po godina ide u penziju, što vaţi za ceo javni sektor, pa samim tim i za sektor prosvete. 

Ministar prosvete je ukazao da ima situacija, gde nije razumno da se prekida školska godina, da bi 

Ċaci dobili novog nastavnika, da ne mora po svaku cenu da se promeni nastavnik i da i dalje postoje 

ograniĉenja koja se tiĉu preraspodele nastavnika. 

"Problem je što u mnogim školama nemamo nastavnike potrebne za odreĊene predmete", ocenio je 

Verbić i dodao da je ţelja da se imaju najstruĉniji ljudi, da oni koji su zaposleni u obrazovnom 

sistemu, imaju što puniji fond ĉasova. 

Verbić je izrazio nadu da niko neće u penziju otići zato što mora, već zato što ţele da odu. 

Ministar prosvete je podsetio da je ranije bilo tehnoloških viškova, ali da im nisu nuĊene 

otpremnine, kojih sada ima dodao da se da nada da će to iskoristiti i otići oni koji su apsolutni 

tehnološki viškovi bez ijednog ĉasa. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587148/Danas-rezultat-druge-reviziju-aranzmana-MMF-sa-Srbijom 

Danas rezultat druge reviziju aranžmana MMF sa 
Srbijom 

Beta  

Misija MeĊunarodnog monetarnog fonda (MMF) objaviće danas rezultat druge revizije stend baj 

aranţmana sa Srbijom, od kojeg vlasti Srbije oĉekuju pozitivnu ocenu. 

Rezultati će biti objavljeni na konferencija za novinare u Vladi Srbije na kojoj će uĉestvovati 

ministar finansija Srbije Dušan Vujović, šef misije MMF Dţejms Ruf, stalni predstavnik MMF u 

Beogradu Deheng Kim i guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. 

  

Ĉlanovi misije MMF su na završnom sastanku revizije s premijerom Aleksandrom Vuĉićem u 

ponedeljak istakli izuzetan napredak Srbije u sferi makroekonomske stabilnosti i fiskalne 

konsolidacije. 

  

Po ranijim najavama premijera, dogovor o povećanju plata u javnom sektoru i penzija oĉekuje se 

krajem oktobra, u poslednjoj ovogodišnjoj reviziji. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587148/Danas-rezultat-druge-reviziju-aranzmana-MMF-sa-Srbijom
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MMF je Srbiji krajem februara odobrio trogodišnji stend baj aranţman iz predostroţnosti, od 1,2 

milijarde evra. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/586834/ALHEMIJA---Raste-broj-i-zaposlenih-i-nezaposlenih 

ALHEMIJA Raste broj i zaposlenih i nezaposlenih 

RAS  

U Srbiji je sve moguće, pa ĉak i to da u isto vreme raste i broj zaposlenih i nezaposlenih, što u 

udţbenicima ekonomije nije logiĉan proces. 

 

 

(+) Kliknite za uvećanje 

 

Tako bar pokazuju podaci Ministarstva finansija po kojima je zaposlenost u drugom kvartalu ove 

godine povećana za 0,9 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok je stopa nezaposlenosti 

povećana 2,4 odsto u odnosu na poslednji kvartal 2014. i iznosi 19,2 odsto. 

  

Struĉnjaci tvrde da su ti podaci dosta sumnjivi i preporuĉuju da se još jednom provere, ali i 

upozoravaju da mora da se ujednaĉi metodologija po kojoj se raĉuna broj zaposlenih i nezaposlenih 

lica. Ako to bude uraĊeno, neće dolaziti do drastiĉne razlike u podacima o broju zaposlenih kojih 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/586834/ALHEMIJA---Raste-broj-i-zaposlenih-i-nezaposlenih
http://www.blic.rs/data/images/2015-08-30/660484_14_lb.jpg?ver=1440968213.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2015-08-30/660484_14_lb.jpg?ver=1440968213.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2015-08-30/660484_14_lb.jpg?ver=1440968213.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2015-08-30/660484_14_lb.jpg?ver=1440968213.jpg
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je, prema evidenciji Ministarstva finansija, u julu bilo 1.734.585, a prema anketi o radnoj snazi RZS 

- 2.484.346. 

 

 Sliĉna situacija je i kod broja nezaposlenih kojih prema podacima NSZ ima 766.500, dok po RZS 

ima samo 594.290 graĊana koji ne rade. Dodatnu zbunjenost unosi i izjava ministra rada Aleksandra 

Vulina, koji tvrdi da je zaposlenost dostigla 51,7 odsto. 

 

 Ranka Savić, predsednica ASNS, tvrdi da je nezaposlenih mnogo više od zvaniĉnog broja. 

 

 - Prema podacima sindikata, nezaposlenih ima oko milion jer pored 760.000 onih koji su na birou, 

tu je i oko 50.000 ljudi koji su fiktivno zaposleni u preduzećima u restrukturiranju. Imamo i blizu 

200.000 ljudi koji više od šest meseci ne primaju platu, što se po standardima EU tretira kao 

nezaposlenost. Ali ne postoji samo zbrka u broju nezaposlenih, već i u broju zaposlenih jer po 

podacima RZS u prvom kvartalu radila su 2,3 miliona ljudi, a po podacima NBS 1,7 miliona - kaţe 

Savićeva. 

  

Zloupotreba statistike 

 

Profesor ekonomije MlaĊen Kovaĉević smatra da se radi o 

zloupotrebi statistike u politiĉke svrhe. „Ako zaposlenost 

raste, mora da se smanji nezaposlenost. Nema tog alhemiĉara 

koji u zemlji gde nema investicija i koja je u recesiji moţe da 

poveća zaposlenost. Ona raste na papiru, ali ne u praksi jer se 

koristi anketa o radnoj snazi. Da se koristi administrativna 

metoda, nezaposlenost bi prešla 30 odsto. Ali ovde ni 

sabiranje nije jednostavno kao što je nekad bilo“, kaţe 

Kovaĉević 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587060/Vuckovic-O-povecanju-plata-i-penzija-krajem-oktobra 

Vučković: O povećanju plata i penzija krajem 
oktobra 

Tanjug  

Pitanje da li će zaista biti povećanja plata i penzija biće otvoreno prilikom nove posete misije 

MMF-a Srbiji krajem oktobra, izjavio je ĉlan Fiskalnog saveta Vladimir Vuĉković koji je ocenio da je 

u nekim oblastima u ekonomiji ostvaren napredak i da će zato MMF dati pozitivnu ocenu. 

On je za TV B92 naveo da je deficit manji od plana, a da se napredak primećuje i u većoj 

odluĉnosti vlade da reši problem preduzeća u restrukturiranju, bilo kroz privatizaciju, bilo kroz 

steĉaj. 

"Ti procesi su zapoĉeti i to su dve kljuĉne oblasti u kojima je ostvaren napredak. Ocena je 

pozitivna i izvesno je da će MMF imati takvu ocenu", smatra Vuĉković. 

 

On, meĊutim, smatra da sa povećanjem plata i penzija ne treba ţuriti i da treba saĉekati naredne 

dve godine da se reše preostali problemi i izazovi. 

 

Vuĉković je kazao da je prva izjava premijera Aleksandra Vuĉića kada je MMF došao i nakon prvog 

sastanka bila izriĉita - da će izvesno biti povećanja plata i penzija, a da je današnja nešto 

umerenija. 

 

"Više se govori o znaĉaju aranţmana i da program ne bi smeo da bude narušen i ĉini mi se da to 

jeste najbolji put. Misija MMF-a stiţe krajem oktobra i tek onda će se otvoriti ovo pitanje da li će 

zaista biti povećanja plata i penzija", kazao je Vuĉković. 

  

Njegov stav je , meĊutim, da plate i penzije ne samo da ne treba vraćati na prethodni nivo, "već je 

pitanje da li i za neki mali procenat treba podizati plate i penzije". 

 

Vuĉković je podsetio da je u pitanju trogodišnji aranţman sa MMF-om, da su problemi strukturne 

prirode, te da bi bilo dobro saĉekati sledeće dve godine da se reše preostali izazovi pa tek onda 

razmišljati o vraćanju plata i penzija na nešto viši nivo. 

 

Kako je kazao, takva odluka bi dovela do povećanih rizika jer Srbija i pored dosadašnjih dobrih 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587060/Vuckovic-O-povecanju-plata-i-penzija-krajem-oktobra
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ekonomskih rezultata ima i dalje visok deficit, rastući dug, preglomazan drţavni aparat, nerešene 

probleme u drţavnim preduzećima... 

 

"Dok ne rešimo sve te probleme, ne treba razmišljati o kamenu temeljcu kao što su plate i penzije", 

rekao je on. 

 

Upitan o javnim preduzećima, on je kazao "da tu moţemo najmanje biti zadovoljni" i pored toga 

što drţava sada izdvaja manje za ta preduzeća. 

 

On je kazao da u preduzećima poput Srbijagasa, EPS-a, Ţeleznica Srbije ima nekih pomaka i 

programa tranformacije, kao i organizacionih promena, ali da se i dalje ne zna šta su suštinske 

promene. 

 

On je ukazao da je prvobitan plan i MMF-a bio jasan i precizan- da manje sreţemo plate i penzije, a 

više otpuštamo, taĉnije pet odsto svake godine. 

 

To je 25.000 ljudi godišnje i već se kasni ove godine, dodao je naglasivši da neke analize pokazuju 

da će ovo biti veliki izazov, da ne postoji prostora da se toliki broj ljudi otpusti i da bi polovina od 

75.000 bila neki optimalan broj za otpuštanje. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587054/NAKON-SASTANKA-U-VLADI-Staklari-u-Paracinu-nece-biti-iskljuceni-struja-

i-gas 

NAKON SASTANKA U VLADI Staklari u Paraćinu neće 
biti isključeni struja i gas 

G.J.  

Predstavnici poslovodstva i sindikata Srpske fabrike stakla iz Paraćina na današanjem sastanku u 

Vladi Srbije postigli su dogovor da se tom preduzeću 1. septembra ne iskljuĉi snabdevanje strujom i 

gasom, te da se dugovanja za energente reprogramiraju, potvrdio je predsednik samostalnog 

sindikata Ţivojin Matejić. 

- Potpisan je protokol o namirenju dugova, odnosno da većinski vlasnik bugarski Glas industri treba 

do 10 septembra, eventualno 15 septembra, da plati deo duga za gas i struju. To će biti poĉetak 

razrešenja ove situaciju i do tada smo izbegli gašenje fabrike. Vlada Srbije pokazala je 

razumevanje za probleme Staklare i zainteresovanost za opstanak preduzeća, rekao je on. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587054/NAKON-SASTANKA-U-VLADI-Staklari-u-Paracinu-nece-biti-iskljuceni-struja-i-gas
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587054/NAKON-SASTANKA-U-VLADI-Staklari-u-Paracinu-nece-biti-iskljuceni-struja-i-gas
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Predsednik NVO Alternativni parlament graĊana Milan Ilić izjavio je da ta organizacija odustala od 

najavljenih protesta i blokade saobraćajnica, jer je naĊeno rešenje za opstanak fabrike. 

- Fabrika nije prestajala sa radom ni 1914, ni 1941 godine, i od vitalne je vaţnosti za Paraćin i 

Paraćince. Pregovaraĉi su me informisali da je postignut dogovor oko namirenja duga za energente 

na više rata, da vlasnik iz Bugarske odmah uplati koliko moţe sredstava, kao i da drţava plati dug 

Bugarima od 2,5 miliona evra. Najbitnije da 1. septembra neće doći do iskljuĉenja energenta i 

gašenja peći, kaţe on. 

 

Staklara duguje za struju i gas 950 miliona dinara. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/587001/SRPS-U-skolama-Srbije-ima-10769-slobodnih-radnih-mesta 

SRPS: U školama Srbije ima 10.769 slobodnih radnih 
mesta 

Beta  

U školama Srbije ima 10.769 slobodnih radnih mesta, a u Beogradu 2.329, saopštio je danas Sidikat 

radnika u prosveti Srbije.U saopštenju tog sindikata nakon prvog sastanka Radne podgrupe za 

praćenje angaţovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja za Školsku upravu Beograd 

navodi se da je u školama u Beogradu 697 ljudi tehnološki višak. 

"S obzirom na broj slobodnih radnih mesta reĉeno je da će svi sa liste tehnoloških viškova biti 

zbrinuti. Od 3. septembra, vršiće se popuna slobodnih radnih mesta, pri ĉemu prednost imaju 

tehnološki viškovi, a zatim radnici sa nepunom radnom normom", navodi se u saopštenju. 

  

Dodaje se da su predsednici sindikalnih organizacija, osim direktora odgovorni da sve liste budu u 

redu. 

  

"Predstavnici sindikata su se zaloţili da direktori koji se ogluše o uputstvo moraju biti sankcionisani. 

Što se tiĉe daljeg rada Podgrupe za Beograd, primedbe će biti upućivane na mejl adresu Školske 

uprave Beograd, koja će dalje procesuirati sve sluĉajeve", navodi se u saopštenju. 

  

U osnovnim školama u Srbiji ima 6.846 slobodnih radnih mesta, u srednjim 3.275, a u muziĉkim 

školama 648. Kada je reĉ o tehnološkim viškovima u Beogradu u osnovnim školama meĊu nastavnim 

osobljem je 259 ljudi višak, a meĊu nenastavnim osobljem 36. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/587001/SRPS-U-skolama-Srbije-ima-10769-slobodnih-radnih-mesta
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U beogradskim srednjim školama 326 osoba je višak meĊu nastavnim osobljem, a 66 meĊu 

nenastavnim osobljem. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Verbic-O-otpustanjima-u-septembru-vece-plate-prvo-prosveti.sr.html 

Вербић: О отпуштањима у септембру, веће плате 
прво просвети 
БЕОГРАД – Министар просвете Срђан Вербић изјавио је данас да је добро да школска година, 
први пут у дужем периоду, почиње без штрајка, нагласио да ће прецизан број оних који ће 
напустити просветни систем бити познат до краја септембра и поручио да просвета мора бити 
први сектор у коме ће доћи до повећања плата. 

Уочи почетка нове школске године, министар Вербић у интервјуу Танјугу, каже да је његов 
највећи циљ да имамо нормалну школску годину „и да више мотивишемо и ђаке и наставнике 
да на најбољи могћи начин ураде свој посао”. 

Упитан шта је разлог што школска година, први пут у дужем периоду, почиње без штрајка, 
Вербић наводи да су сви у просветном систему свесни да проблеми, који не могу лако бити 
решени, а тичу се адекватног финансирања - и даље постоје, али да је захвалан просветним 
радницима на рационалном понашању. 

„Захвалио бих се просветним радницима због свега што чине да услови буду што коректнији, 
што нормланији и на рационалном понашању. То је оно што ја наш заједнички задатак - да у 
тренутним околностима урадимо највише што можемо за ђаке”, рекао је Вербић. 

Коментаришући резултате анализе технолошких вишкова, просветара са непотпуним нормама 
и потребу за новим запослењима у школама, према којима постоји око 12.000 отворених 
радних места, око 4.000 оних који су технолошки вишак и око 15.000 оних који немају норму, 
Вербић каже да постоје јасне листе, а да је на сваком директору да расподели та радна места, 
тако да у систему остану просветари са што пунијим фондовима часова који раде на 
неодређено време. 

Објаснио је и да се на почетку реформе знало да се говори о око 20.000 наставника који 
немају пун фонд часова, а да директори сада треба да расподеле запослене, тако да неки од 
њих пређу у неку другу школу и тако добију већи фонд часова, или да свој фонд укрупне у 
школи у којој већ предају. 

„Циљ је да се реорганизијемо тако да они који остају у просвети имају максимални фонд 
часова, а самим тим и веће плате, а код одласка из система гледамо да они који одлазе пре 
свега буду они који то добровољно чине”, рекао је Вербић. 

То је, како је нагласио, компликован процес, јер у Србији има више од 1.800 школа, које сада 
треба да прикупе податке о намерама и исказаним жељама у свакој од њих. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Verbic-O-otpustanjima-u-septembru-vece-plate-prvo-prosveti.sr.html
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„У просвети има онолико наставника колико је потребно за сва та одељања која имамо да се у 
њима одрже часови. Немогуће је смањити број наставника тако да нека одељења и уценици 
остану без часова, али оно што можемо је, да номинално смањимо број људи тако што ће они 
имати пуније фондове часова. Немогуће је говорити о броју људи који ће отићи из система, 
јер то зависи од сваког појединачног случаја. Оно што је моја процена била је да говоримо о 
1000 људи, али сачекајмо још неколико дана да видимо”, рекао је Вербић. 

Новац за отпреминине, за оне који одлазе, постоји у буџету, нагласио је Вербић, а упитан о 
року завршетка реформе наводи да је боље да и цео септембар потрошимо на то, а да посао 
буде урађен најкоректније могуће, него да после исправља. 

„То је процес који неће трајати три дана, већ дуже, и који је доста компликован. Знам да ћемо 
већину септембра потрошити на то, али боље је да ово урадимо максимално коректно”, 
наглашава Вербић. 

Упитан о критеријумима за отпуштања, који фаворизују останак старијег кадра у школама, 
због поена које добијају на дужину радног стажа, Вербић је навео да је то резултат јасних 
захтева синдиката приликом договора о прекиду петомесечног штрајка и оценио да свима 
заједно то не иде у прилог. 

„Они су имали врло јасне захтеве и истина је да ту они који имају дужи стаж имају 
привелиегије и да ће, самим тим, теже постати технолошки вишкови. Свима нама заједно то 
не иде у прилог, јер су тако угрожени они који су најмлађи и који су последњи дошли у школу. 
Наша је обавеза да испоштујемо правила око којих смо се сами договорили, али уколико 
постоји могућност да се изађе у сусрет млађима и ако неко од старијих жели да напусти 
систем и уземе отпреминину, то треба да омогућимо и да тако отворимо могућност да се 
млађи људи запосле”, рекао је Вербић. 

Када је реч о најављеним повећанима плата, министар просвете је нагласио да је свима јасно 
да просвета мора да буде први сектор у коме ће доћи до повећања плата у јавним службама, 
да је то очекивано и неооходно. 

Плате у просвети, подсетио је нису повећаване од 2008. године, а прошле године су, као и 
осталима, смањене и зато је веома важно да до повећања доће. 

„Веома је важно да дође до тог повећања и да оно буде уређено законом. Ми очекујемо Закон 
о платама, који ће онда уредити висину плата и ја се надам да ће до тога доћи што пре”, 
нагласио је Вербић. 

Министар је, упитан о односу са синдикатима после петомесечног штрајка који је обележио 
прошлу школску годину, навео да је он „прилично коректан и на високом нивоу”. 

Позитивна последица петомесечног штрајка, додаје Вербић, јесте успостављање дијалога који 
не престаје, а који укључује сталне састанке са синдикатима, на којима се врло пажљиво 
слушају њихове примедбе. 

„Покушавамо да исправимо те ствари и без обзира што се ми по многим питањима не слажемо 
у овом тренутку мислим да смо изградили прилично висок ниву поверења. У најкраћем, ја бих 
однос са синдикатима описао као коректан, зато што сада нико не таји шта су намере нити 
било ко кога покусаава да изигра зато што му се не свиђа шта су намере министарства или 
намере синдиката”, рекао је Верић. 
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Он је, међутим, указао и да директори школа нису адекватно укључени у важне процесе, као 
што је, на пример, колективни уговор. 

„То није добро, мораћемо и њих више да укључимо, јер тек када будемо имали све три 
стране, када се сви заједно будемио налазили чешће и договорали око најбитнијих правила, 
онда ће та сарадња бити плодна и имаћемо озбиљан напредак”, указао је Вербић. 

Упитан да ли је завршена реконструкција 51 школе која је била најављена до 1. септембра, 
Вербић је рекао да су у појединим школама још увек скеле на улазу зато што се реконструише 
фасада, а негде и „мајстори на крововима, јер нису довршени”. 

„Било би добро да су те школе биле завршене пре 1. септемба., али нажалост нису. Надам се 
да ће наредних недеља бити завршена реконструкцја свих тих школа”, рекао је Вербић 
најављујући да ће у наредној школској години још 150 школа ући у процес реконструкције. 

Држави су, додао је он, на располагању десетине милиона евра у те сврхе, али постоје и 
други извори финансирања, због чега се слободно може говорити о око 200 школа које ће бити 
обновљене у наредном периоду. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/VucicVlada-i-MMF-zadovoljstvo-sa-oprezom.sr.html 

Друга рунда – без примедби ММФ-а 

Разговори о евентуалном повећању плата и пензија биће отворени тек у октобру 

Друга контрола програма из предострожности са Међународним монетарним фондом (ММФ) 
прошла је без примедби. Тако је јавност известио премијер Александар Вучић, јер како каже 
немамо никаквих проблема на „фискалу”. 

Велика олакшавајућа околност током ове рунде преговора, која се завршава данас, била је то 
што је мањак у каси за 60 до 70 милијарди мањи од плана, па је за српске државне званичнике 
то био разлог да отворе преговоре о повећању плата и пензија.  

Када је реч о планираним повишицама, Вучић је рекао да представници ММФ нису тиме 
одушевљени. Како каже, умирио их је тиме што је рекао да Србија не жели на било који начин 
да угрози програм са Фондом и да се са тим неће претеривати. 

„Сматрамо да имамо широк простор и мислим да смо у праву када о томе говоримо”, рекао је 
Вучић, а преноси Танјуг. С обзиром на то да је ММФ тек током ове ревизије званично добио 
предлог за повећање плата и пензија, разговори на ту тему биће отворени тек у октобру. 

Економисти сматрају да ће ММФ највероватније постићи неки компромис са Владом Србије на 
ту тему, али ће заузврат тражити неке додатне мере. 

Очекује се и да Фонд повећа процену раста са нула на 0,5 одсто.  Премијер Вучић очекује да 
ће раст привредне активности бити још већи. ММФ инсистира и на смањењу броја запослених 
у јавном сектору за по пет одсто, што је и наведено у Меморандуму са Фондом. Проблем је, 
међутим, што отпуштања у јавном сектору још нису кренула и све су прилике да се ове године 
то неће догодити. Због тога ће минус у буџету ове године бити мањи од планираног, али ће 
премијера тај трошак сачекати у предлогу државне касе за следећу годину. ММФ прогнозира 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/VucicVlada-i-MMF-zadovoljstvo-sa-oprezom.sr.html
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да ће се дефицит кретати од четири до 4,5 одсто, док Фискални савет процењује да ће 
износити око 3,5 процената БДП-а. Према процени премијера Вучића минус ће бити још нижи. 

ММФ такође очекује да се оствари напредак у приватизацији друштвених фирми, да се убрза 
реформа јавних предузећа, али и да се додатна куповина времена за предузећа у 
реструктурирању не претвори у праксу, већ да овога пута то продужење рока буде изузетак. 
Замерка Фонда је и то што су капиталне инвестиције знатно ниже од плана. Иначе, буџетом је 
било предвиђено да се расходи за капитална улагања повећају са 2,5 на три одсто БДП-а. 
Иначе, европски просек је око пет одсто. По свему судећи, издаци за јавне инвестиције у 
Србији ове године неће бити повећани у односу на прошлу и износиће 2,5 одсто. 

Пред владом је и доста нових домаћих задатака: приватизација „Телекома” и Аеродрома 
„Никола Тесла”, увођење акциза на газирана пића, али и таксе на ТВ претплату. На списку 
наших обавеза је и план финансијског реструктурирања „Србијагаса”. 

Вучић: Даљи привредни раст уз реформе 
Блед – Председник Владе Србије Александар Вучић изјавио је јуче да очекује привредни раст 
од два одсто и више у идућој години, али и истакао да даљи раст захтева даље реформе, „на 
широком фронту”, у 17 тачака. „Од онога што ћемо да предузимамо у наредном периоду 
зависиће висина онога што ћемо моћи да издвојимо одмах за повећање плата и пензија. Све 
зависи од нас и од онога што ћемо да урадимо у наредних годину дана, од раста који ћемо 
моћи да генеришемо”, поручио је премијер у разговору с новинарима, пред Стратешки форум 
на Бледу. 

Вучић је рекао да је за 2016. прогнозиран раст од 1,5 одсто, а да он очекује да ће бити два и 
више процената: „Оно чему ми тежимо је да иде преко 2,5 и три одсто у 2017. години. Да 
бисмо све то имали морамо да предузмемо тешке реформе”, поручио је он додајући да се 
ради о спровођењу 17 тачака. 

Према његовим речима, у питању је „широк фронт”: „Широко ће бити 'нападнут' систем, од 
економије, до стања свести у држави, а у циљу комплетног 'оздрављења'“. „Бројеви нам у 
овом тренутку иду добро. За идућу годину морамо да обезбедимо додатно смањење дефицита, 
а не да нам се повећа”, указао је он. 

То ће, према његовим речима, захтевати даље резове и озбиљну посвећеност, те подршку 
целе нације. Танјуг 
А. Телесковић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vracaju_se_stari_kupci.4.html?news_id=307267 

U valjevskom Krušiku ponovo pokrenuta proizvodnja 

Vraćaju se stari kupci 
* Savković: Konkurencija je budno pratila i pokušaje da se raskine privatizacija i pripreme za 

obnavljanje proizvodnje 

AUTOR: E. D. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vracaju_se_stari_kupci.4.html?news_id=307267
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Valjevo - Proizvodnja u pogonima Krušik akumulatora u Valjevu, jedinom proizvoĊaĉu nikl-

kadmijumskih i srebro-cink akumulatora u jugoistoĉnoj Evropi, obnovljena je prošle nedelje, posle 

pauze od skoro dve i po godine.  

Nakon što je Agencija za privatizaciju, posle sudskih presuda i novih rešenja inspekcije rada, tek 
krajem jula ukinula svoje prethodne odluke i time konaĉno potvrdila da je kupac ispunio sve 
obaveze iz ugovora o privatizaciji, ovoj firmi poĉeli su ponovo da se javljaju i stari i novi kupci. 

- Prošlog ponedeljka poĉela je prerada istrošenih srebro-cink baterija, a već sredinom ove nedelje 
pokreću se i linije za proizvodnju nikl-kadmijumskih baterija. Radi se za poznate kupce, ţeleznice 
u Albaniji i brodogradilišta u Hrvatskoj - kaze Dalibor Savković, generalni direktor Krušik 
akumulatora. 

Savković dodaje da su pri kraju i pregovori sa dva nova kupca, iz MaĊarske i Litvanije, i da se u 
narednim nedeljama oĉekuje zakljuĉivanje tih ugovora. Saznajemo da je delegacija Krušik 
akumulatora poĉetkom avgusta posetila i GAZ, najvećeg evropskog proizvoĊaĉa nikl-kadmijumskih 
baterija u nemaĉkom gradu Cvikau. 

- U toku su tehniĉka usaglašavanja, ali smo naĉelno već dogovorili da privremeno, dok ne vratimo 
sve naše tradicionalne kupce, za Nemce proizvodimo elektrode i time dodatno uposlimo ljudske i 
mašinske kapacitete - kaze Savković. 

Sredinom septembra, u posetu Krušik akumulatorima najavila se i delegacija francuskog 
proizvoĊaĉa SAFT. 

- Naša konkurencija je sa paţnjom pratila vesti u poslednjih nekoliko meseci, kraj višegodišnje 
agonije izazvane pokušajima da se privatizacija nezakonito raskine, ali i pripreme za obavljanje 
proizvodnje koje su poĉele u martu. Sada ponovo, kao i u poslednjih pedeset godina, ?postajemo 
faktor na koji se mora raĉunati u Evropi - zakljuĉuje Savković. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/grad_novi_vlasnik_centra.4.html?news_id=307254 

AKTUELNO / U kragujevačkom Centru za strna žita očekuju rešenje statusa ustanove do kraja 

meseca 

Grad novi vlasnik Centra 
* Zaposlenima nisu isplaćene 24 zarade, pola godine nemaju overene zdravstvene knjiţice, a 

proletos je firma izgubila veliki deo pokretne imovine * U toj ustanovi, ako je preuzme grad, 

trebalo bi da bude ogranak nacionalne referentne laboratorije 

AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Zaposleni u kragujevaĉkom Centru za strna ţita veruju da bi status te ustanove mogao da bude 

rešen do kraja meseca ovog, ĉime bi se okonĉale dugogodišnje poslovno-finansijske teškoće. 

 Radnici Centra su još od marta u generalnom štrajku, nisu im isplaćene 24 zarade, pre pola 
godine, zbog neoverenih zdravstvenih knjiţica, izgubili su i pravo na leĉenje, a proletos su ostali i 
bez kompletne pokretne imovine, poljoprivredne mehanizacije i opreme, koja je za bagatelu 
rasprodata zarad namirivanja dugova prema nauĉnim radnicima. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/grad_novi_vlasnik_centra.4.html?news_id=307254
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U sindikatu Centra tvrde da bi, prema dogovoru sa nadleţnima u gradskoj upravi, grad Kragujevac 
do kraja septembra, uz saglasnost drţave, kao aktuelnog vlasnika, trebalo da u potpunosti preuzme 
tu ustanovu. Centar bi, pod ingerencijom grada, prerastao u regionalnu nauĉnu ustanovu za 
istraţivanje i razvoj poljoprivrede u centralnoj Srbiji, a što je u skladu sa Strategijom razvoja 
agrara u Srbiji od 2014. do 2024. godine, koju je republiĉka Vlada usvojila krajem 2013. U toj, 
faktiĉki novoj nauĉnoj ustanovi, do kraja godine bi, kako je najavljeno, trebalo da bude lociran i 
ogranak referentne nacionalne laboratorije za poljoprivredu. 

Grad bi kao novi vlasnik Centra, preuzeo i njegove finansijske obaveze, od oko 120 miliona dinara. 
Od tog iznosa, 70 miliona se odnosi na zaostale zarade zaposlenima, što bi bilo regulisano prodajom 
nekoliko desetina hektara zemljišta te ustanove na lokaciji koja je, prema projekcijama gradskih 
planera, predviĊena za novu industrijsku zonu. Gradu je, istiĉu u sindikatu, zaista potrebna ta 
lokacija, i zbog toga se zaposleni najviše i nadaju da će njihova nauĉnoistraţivaĉka ustanova uskoro 
dobiti novog vlasnika koji će, za razliku od apsolutno nezainteresovane drţave, imati obavezu da 
rešava nagomilane probleme. 

Podsetimo da se ta najstarija nauĉnoistraţivaĉka ustanova na Balkanu sa teškoćama suoĉava već 
ĉitavu deceniju, a da godinama unazad zaposleni pokušavaju da štrajkovima i protestima ukaţu i 
nadleţnima i javnosti na dramatiĉnu situaciju u toj ustanovi. Vlada Srbije je krajem 2013. potpisala 
trogodišnji sporazum sa Centom o finansijskoj podršci odrţivom poslovanju, ali je krajem prošle 
godine jednostrano od njega odustala. 

Predsednica sindikata u Centru Ljiljana Mijailović kaţe za Danas da su ovoj situaciji, neradom i 
neodgovornošću, doprineli i Skupština ustanove, te njen direktor Blagoje Kovaĉević, kao i 
Ministarstvo prosvete i nauke. Posebna priĉa su nauĉni radnici Centra, na osnovu ĉijih tuţbi za 
neisplaćene zarade iz 2011. su doneta sudska rešenja o popisu i licitacijskoj rasprodaju imovine. 

Ţetvu pomogli šumadijski ratari 
Trţišna vrednost poljoprivredne mehanizacije Centra koja je proletos na licitacijama prodata za 
ukupno šest miliona dinara, iznosila je, prema struĉnim procenama, gotovo ĉetiri puta više, 
odnosno oko 22 miliona dinara. Zaposleni su ipak, i posle rasprodaje, uspeli da završe ovogodišnju 
ţetvu pšenice, jeĉma, ovsa i tritikala. Uz pomoć šumadijskih seljaka, sa kojima Centar saraĊuju 
godinama, pa i decenijama unazad, poţnjevene su ţitarice sa više desetina hektara. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kupci-cekaju-drugi-krug-i-nizu-cenu-posrnulih-firmi 

Купци чекају други круг и нижу цену посрнулих 
фирми 
 

По речима министра привреде Жељка Сретића, од 526 предузећа у реструктурирању, за 
више од 400 дефинисана је судбина, а комплетан посао, рачунајући и решавање судбине 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kupci-cekaju-drugi-krug-i-nizu-cenu-posrnulih-firmi
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17 стратешких предузећа које је Влада Србије издвојила, биће завршен за мање од годину. Он 
је нагласио да је, у договору с ММФ-ом и Светском банком, приватизација 17 стратешких 
предузећа продужена до маја наредне године, додајући да ће ова власт за мање од годину 
завршити процес који су други одуговлачили готово тридесет година. 

Неспорно је да се приватизација у Србији отегла, да је у протекле три деценије више од пола 
милиона радника остало без радних места, да су многи индустријски градови остали без 
фабрика и с порушеним зидинама некадашњих гиганата. Но, ни то што је након толико 
времена остало и што је дражава одржавала „вештачким путем” тешко да може наћи купце. 
Тим пре што Влада Србије сада више не може да им даје дотације и што просто нема 
могућности да им обезбеди инвеститора који би наставио пословање по тржишним условима. 
Јер, многи некадашњи гиганти су пре свега технолошки неспособни да се боре на савременом 
тржишту и под тржишним условима, а о превеликом броју радника да се не и говори. 

Да је то управо тако и да је држава свих ових година одржавала нешто што већ дуго нема 
будућност – или је она барем под великим знаком питања – потврђује и чињеница да је први 
круг јавних позива за предузећа из реструктурирања завршен неславно. Комисије Агенције за 
приватизацију могле су само констатовати да многи позиви нису успели. Наиме, Агенција за 
приватизацију објавила је да за многа предузећа, па чак и она за која се веровало да имају 
потенцијал и да би могла бити интересантна инвестоторима, није било заинтересованих или 
да су због разних правних питања приватизације поништене. Тако се нико није јавио с понудом 
за куповину „Агробачке” из Бачке Тополе, „Путева” из Сремске Митровице, „Партизанског 
пута” из Београда, „Мајевица холдинга” из Бачке Паланке, „Севертранса” из Сомбора , „21. 
октобра” из Крагујевца... 

Поништени су јавни позиви за 12 предузећа, али ће нови бити расписани наредних дана или је 
то већ учиињено. Тако ће се поново продавати „Семе”, „Тамиш“и  „Долово” из Панчева, 
„Омољица” из Омољице, „Војводина” Старчево, „Магнохром” Краљево, Индустрија обуће 
„Београд”, „Невена” Лесковац.... Сва та предузећа имала су заштиту државе све до маја ове 
године, када им је скинута заштита од принудне наплате. Расписивање продаје штитити их све 
до краја наредног месеца, када иначе и истичу сви рокови јавних позива. 

Стручњаци тврде да многи приватници управо чекају да се цена из јавног позива смањи на 
трећину укупне вредности и да ће тек онда купити предузеће јер верују да она имају будућност 
и шансу да наставе производњу, али да је сврха купити их за мале паре. 

Уосталом, и много боља предузећа су у претходним деценијама овде купована за мале паре, а 
данас су веома успешне приватне фирме. које су се ослободиле вишка радника и довеле нову 
радну снагу по својој мери. 

Љ. Малешевић 
  

Трећа срећа 
Да ли ће сада та предузећа наћи новог власника, с обзиром на то да је на новом јавном позиву 
почетна цена преполовљена, остаје тек да се види. Уколико и други покушај пропадне, до 
краја октобра мораће бити расписан и трећи позив, у којем ће процењена вредност пасти на 
трећину укупне вредности имовине. 
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Индустрија испливала из лањских поплава 

 

Индустријска производња у Србији порасла је у јулу 2015. године у односу на исти месец 
лане 13 одсто, а у односу на цео прошлогодишњи просек већа је 9,6 одсто, саопштио је 

На тај начин индустрија је залечила последице лањских поплава, које су биле главни разлог за 
пад производње у првом делу прошле године. 

У периоду јануар–јул ове године индустријска производња повећана је 6,1 одсто у поређењу с 
одговарајућим раздобљем лане. Посматрано по секторима, у јулу 2015. је раст забележен у 
секторима: Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – 50,3 одсто, 
Рударство – 39,6, а Прерађивачка индустрија – 3,8 одсто у односу на јули прошле године. По 
наменским групама индустријске производње у посматраном месецу је забележен раст код 
енергије – 36,7 одсто, нетрајних производа за широку потрошњу – 10,5, и интермедијарних 
производа, осим енергије – 3,9 одсто. Пад је забележен у групама капиталних производа (6,1 
одсто) и трајних производа за широку потрошњу (6,8 одсто). Обим индустријске производње у 
јулу 2015. већи је у односу на лане код 17 области, које у структури укупне индустријске 
производње Србије учествују са 72 одсто, док је пад забележен код 12 области, чије учешће у 
структури индустријске производње износи 28 одсто. 

Највећи утицај на раст производње у јулу имали су производња електричне енергије, 
експлоатација угља, производња дуванских производа, прехрамбених производа и основних 
метала. Десезонирани индекс индустријске производње за јул у односу на јун ове године 
показује да је у укупној индустрији остварен пад од 1,7 одсто, а да је прерађивачка индустрија 
остварила пад од 1,6 одсто, док у односу на прошлогодишњи просек за индустрију показује 
раст од 10,5 одсто, а за прерађивачку индустрију од 4,9 одсто. Производња малих предузећа, у 
којима ради мање од 50 радника и која нису обухваћена редовним статистичким 
истраживањем, прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. 

С. Г. 
  

Стопа незапослености 17,9 одсто 
Стопа незапослености у Србији је у другом кварталу ове године износила 17,9 одсто, и пала је 
1,3 процентниа поен у односу на претходни квартал, саопштио је јуче Републички завод за 
статистику. 

Стопа незапослености у Београдском региону износила је у другом тромесечју 18,5 одсто, у 
Војводини 17,7, у  Шумадији и западној Србији 16,6 одсто, док је у региону јужне и источне 
Србије била 19,1 одсто. Када је реч о стопи запослености, она је у посматраном периоду 
порасла 1,3 процентни поен у односу на први квартал ове године. 

Стопа запослености, која представља удео запослених у укупном становништву старом 15 и 
више година, износила је 42,3 одсто у другом тромесечју, при чему је стопа запослености за 
мушкарце 50, а за жене 35 одсто, наведено је у саопштењу. 
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НОВА ЕКОНОМИЈА 

http://novaekonomija.rs/sr/artikli/panonske-radni%C4%8Dke-nevolje 

Stanje na tržištu rada Vojvodine 
Panonske radničke nevolje 

 

Stanje na trţištu rada Vojvodine 

Od ukupnog broja nezaposlenih u Srbiji (753.846) četvrtinu čine nezaposleni u Vojvodini, odnosno 

182.813 ljudi nalazi se na evidenciji Pokrajinske službe za zapošljavanje. Vojvođanski sindikati 

procenjuju da će se taj broj povećavati do kraja godine, jer se očekuje racionalizacija zaposlenih u 

državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Takođe, ima viška u javnim preduzećima, dok u privatnom 

sektoru sve više ljudi već ostaje bez posla, ukazuju u sindikalnim organizacijama   

Više od polovine anketiranih NovosaĊana nije otputovalo na letovanje, pokazalo je istraţivanje 

jedne agencije za ispitivanje javnog mnjenja. Rezultat tog ispitivanja koje je uraĊeno u junu ove 

godine je da 55 odsto graĊana Novog Sada neće ići na letnji odmor, a glavni razlog je nedostatak 

novca. Istraţivanje je uradila agencija ”Ninamedia Research”, telefonskim anketiranjem na uzorku 

od 1.208 ispitanika sa teritorije glavnog grada Vojvodine.  

 

Oni koji su zaposleni kaţu da ne zaraĊuju dovoljno da bi išli na letovanje. Inaĉe, plate zaposlenih u 

drţavnim organima, pre svega u lokalnim samoupravama Vojvodine, kreću se izmeĊu 18.500 i 

62.000 dinara, prema podacima vojvoĊanskih sindikata, što je ipak kakva-takva sigurnost u odnosu 

http://novaekonomija.rs/sr/artikli/panonske-radni%C4%8Dke-nevolje
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na veliki broj nezaposlenih. Ljudi bez posla imaju mnogo veći problem od odlaska na more. Pre 

svega, gde i kako da se zaposle. Dovoljno govori podatak da je na kraju juna ove godine u severnoj 

pokrajini bilo ukupno 182.813 nezaposlenih, što je 24,5 odsto ukupnog broja nezaposlenih u Srbiji, 

pokazuju podaci Nacionalne sluţbe za zapošljavanje (NSZ).  

 

Gotovo polovinu od tog broja ĉine nezaposleni do 40 godina starosti, kojih ima 90.221 ili 49 odsto, 

dok oni koji imaju više od 40 godina ĉine 50,65 odsto nezaposlenih u Vojvodini. Kad se posmatra 

pojedinaĉno po vojvoĊanskim gradovima, najviše ljudi bez posla je evidentirano u filijalama za 

zapošljavanje u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Panĉevu (detaljnije u tabeli). Godinama je stanje 

na trţištu rada loše i ništa ne ukazuje na to da će se situacija popraviti, jer velikih investicija 

nema, a preko su potrebne. Naprotiv, predstavnici Saveza samostalnih sindikata Vojvodine oĉekuju 

da će se broj nezaposlenih povećati do kraja godine. U pitanju je strukturni ekonomski problem i 

pitanje je na koji naĉin republiĉka i pokrajinska vlada treba da pristupe rešavanju nezaposlenosti. 

Jasno je da se ne oĉekuje od drţave da zapošljava već da stvori uslove da bi se otvarala radna 

mesta, da napravi ambijent o kojem se godinama priĉa.  

Trenutno stanje i prognoze  

Prema podacima Republiĉkog zavoda za statistiku, stopa nezaposlenosti koja predstavlja udeo ljudi 

bez posla u ukupnom broju aktivnih stanovnika (zaposleni i nezaposleni) u prvom kvartalu ove 

godine u regionu Vojvodine iznosila je 18,5 odsto (u Srbiji 19,2 odsto). U NSZ kaţu da je ukupan 

broj nezaposlenih u Vojvodini smanjen u junu ove godine u odnosu na isti period prošle za 7,33 

odsto, dok je od poĉetka godine broj nezaposlenih smanjen za 0,78 odsto.  

Više od pola zaposlenih sa  evidencije, kako kaţu u NSZ, u poslednjih godinu dana našlo je posao u 

preraĊivaĉkoj industriji, trgovini na veliko i malo i popravci motornih vozila, administrativnim, 

pomoćnim i usluţnim delatnostima. Ukupan broj zaposlenih u preduzećima u Vojvodini, prema 

podacima Republiĉkog zavoda za statistiku, iznosio je u martu ove godine 351.361.  

Nastavak teksta moţete proĉitati u dvadesettrećem broju štampanog izdanja ĉasopisa "Nova 

Ekonomija" 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=08&dd=31&nav_category=12&nav_id=1033549 

"Ako Vlada poštuje dogovor nema štrajka prosvete" 
U utorak poĉinje nova školska godina, za sada bez sukoba sindikata i vlasti, a ako tako ostane 
uĉenici će moći da imaju ĉasove od po 45 minuta. 

IZVOR: B92  

To su u vestima B92 istakle Sneţana Marković iz Ministarstva prosvete i Jasna Janković iz Unije 

sindikata prosvetnih radnika. 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=08&dd=31&nav_category=12&nav_id=1033549
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“Svi polaze u škole, sve je spremno, u nekim školama se obavljaju završni radovi i obezbeĊuju 
uslovi za Ċake. Što se tiĉe blokada, tu se broj smanjio sa 130 škola koliko je bilo letos na 98, to je i 
dalje veliki broj, ali pokazuje tendenciju smanjivanja“, rekla je Markovićeva. 
  
Na pitanje koliko će da traje primirje izmeĊu prosvetnih radnika i vlasti, Jankovićeva je 
odgovorila:  
 
“Videćemo, potpisan je sporazum kog Vlada treba da se pridrţava. Videćemo da li ćemo biti u 
nekoj vrsti sukoba, odnosno štrajka ili će se Vlada pridrţavati sporazuma“.  
 
Veliku buru podiglo je objavljivanje spiskova viška zaposlenih, meĊutim iz Ministarstva uveravaju 
da to ne znaĉi dobijanje otkaza. 
  
“Poštovali smo dogovor koji je napravljen sa sindikatima, napravljen je sistem koji podatke ĉini 
dostupnim. Postoji oko 8.000 zaposlenih za ĉijim radom je potpuno ili delimiĉno prestala potreba. 
Imamo 12.000 slobodnih radnih mesta i verovatno je da će veliki broj onih koji su na spiskovima 
naći posao u nekoj drugoj školi“, objašnjava Markovićeva. 
  
Na pitanje zašto nije to uraĊeno pre poĉetka školske godine rekla je da se ĉekao kraj avgustovskog 
upisnog roka, dok Jankovićeva navodi da u broj od 8.000 nisu ušli oni zaposleni u prosveti sa 
nepunom normom ĉasova. 
  
“Sindikati su ukljuĉeni u sve što se dešava. Kasni se mnogo, kasni se stalno... Na spisku nisu oni sa 
nepunom normom ĉasova, to uvećava broj za nekoliko hiljada. Oni koji ostaju bez ĉasova, biće ih 
nekoliko stotina, nadaju se socijalnom programu kako bi mogli da izaĊu iz sistema“, kaţe 
Jankovićeva.  
 
Markovićeva je potvrdila da se sve radi u dogovoru sa sindikatima. 
  
“Podaci se stalno menjaju, to je ţiv sistem, obezbeĊena su sredstva za socijalne programe, a 
preraspodele se intenzivno rade. Poenta je da škole nisu prikazivale kao slobodna mesta ona na 
kojima su bili zaposleni nastavnici i profesori na odreĊeno vreme. Sada imamo realnu sliku“, istiĉe 
Markovićeva.  
 
Ukoliko dogovori budu poštovani, štrajkova neće biti. 
  
“Nadam se da će probleme koje imaju i kojih je mnogo ostaviti kod kuće, da će uĉenicima ponuditi 
osmeh, da će problema biti manje naredne godine, da će sve što je potpisano biti ostvareno i ako 
bude tako ĉasovi će trajati koliko treba – 45 minuta“, zakljuĉila je Jankovićeva. 
 

 

 


