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Analitiĉari:Javni sektor smanjiti sa 680.000 na 120.000 
Tanjug  

U 2016. godini ne možemo oĉekivati ovako dobre rezultate po pitanju niskog deficita budžeta i 
najveći ekonomski izazovi Srbije u narednoj godini biće veći rashodi za kamate u otplati javnih 

dugova, otpremnine zaposlenima 

U 2016. godini ne moţemo oĉekivati ovako dobre rezultate po pitanju niskog deficita budţeta i 
najveći ekonomski izazovi Srbije u narednoj godini biće veći rashodi za kamate u otplati javnih 
dugova, otpremnine zaposlenima, i veći rashodi za kapitalne investicije, ocenili su veĉeras 
analitiĉari, koji smatraju da broj zaposlenih u javnom sektoru u naredne dve godine mora da se 
smanji sa 680.000 na oko 120.000 ljudi. 

Ĉlan Fiskalnog saveta i profesor Fakulteta za meĊunarodnu ekonomiju Vladimir Vuĉković rekao je 

za RTS da su u sprovoĊenju ekomoske politike vlade, u skladu sa aranţmanom s MMF-om, najveći 

pomaci ostvareni na obaranju fiskalnog deficita, restruktuiranju javnog sektora, fiskalnoj 

konsolidaciji i smanjenju inflacije. 

Ove godine smo kao zemlja već dostigli nivo deficita budţeta koji je planiran da se ostvari za 

naredne dve godine trajanja aranţmana s MMF-om, ocenio je Vuĉković, povodom uspešno završene 

druge revizije aranţmana s MMF-om i skrenuo paţnju na oecnu MMF-a da u narednoj godini ne 

moţemo oĉekivati ovako dobre rezultate po pitanju niskog deficita budţeta. 

Sledeće godine najveći ekonomski izazovi Srbije biće veći rashodi za kamate u otplati javnih 

dugova i otpremnine zaposlenima, a uz sve to moraju se povećati rashodi za kapitalne investicije, 

naveo je Vuĉković. 

Kada je reĉ o racionalizaciji broja zaposlenih u javnoj upravi, Vuĉković je ocenio da bi do kraja 

godine trebalo da bude ciljano otpušteno nekoliko hiljada ljudi, mimo prirodnog odliva radne snage 

zbog odlaska u penziju i napomenuo da bi javni sektor trebalo smanjiti za oko 125.000 ljudi u 

naredne dve godine. 

Komenatrišucgi ocenu MMF-a da imamo smanjene investicije u kapitalne projekte, Vuĉković je 

rekao da su ta ulaganja ubrzana u proteklih nekoliko meseci i treba oĉekivati njihovo blago 

ubrzanje u naredna dva meseca, ali ćemo do kraja godine ipak imati neţeljene uštede na tom 

planu i teško ćemo dostići cilj da kapitalne investicije do kraja godine budu preko tri odsto BDP-a, 

kazao je Vuĉković. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565376-AnaliticariJavni-sektor-smanjiti-sa-680000-na-120000
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565376-AnaliticariJavni-sektor-smanjiti-sa-680000-na-120000
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Vršilac duţnosti direktora Republiĉkog zavoda za statistiku Miladin Kovaĉević podsetio da smo ove 

godine smanjili deficit budţeta na oko 24 milijardi dinara, a prošle godine imali smo ukupno 122 

milijarde dinara, što predštavlja ogromnu uštedu. 

Najveća ušteda u budţetu za ovu godinu ostvarena je na smanjenju izdataka za plate i penzije u 

iznosu od oko 50 milijardi dinara, naevo je Kovacecvić i dodao da do kraja godine moţemo 

oĉekivati deficit republiĉkog budţeta na oko tri odsto BDP-a, uz rast BDP-a od 0,5 do 0,6 odsto. 

Govoreći o racionalizaciji javnog sektora, Kovaĉević je naveo da on danas ima 680.000 zaposlenih, 

a optimalan broj bi trebalo da bude oko 120.000 ljudi i to oko 60.000 u drţavnoj upravi i još toliko 

zaposlenih u policiji i vojsci. 

Profesor Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju Goran Pitić ocenio je da je Srbija 

napravila ozbiljan pomak u konsolidaciji javnih finansija i u naredna dva meseca, do ponovne, 

treće, revizije aranţmana s MMF-om, ostaje da se vidida li ima prostora za povećanje plata i 

penzija. 

U tih 60 dana mogu se ostvariti pomaci u racionalizaciji drţavne uprave i javnim preduzećima, 

pokrenuti model za rešavanje nenaplativih kredita, pojaĉati finansijska disciplina i smanjiti 

kašnjenja u javnim plaćanjima na trţištu i to je ono što mogu biti argumenti za razgovore s MMF, 

naveo je Pitić. 

Prema Pitićevim recijma, najjaĉi argument vlade da od MMF-a zatraţi odobravanje povećanje plata 

i penzija, na predstojećoj trećoj reviziji aranţmana, nastavak dosadašnjih pozitivnih pomaka u 

restrruktuiranju javnog sektora i fiskalnoj konsolidaciji, a najavţnije je da se ojaĉa već 

uspostavljeno poverenje vlade i MMF-a. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565399-Ruf-Dobre-rezultate-u-budzetu-iskoristiti-

za-smanjenje-javnog-duga 

Ruf: Dobre rezultate u budžetu iskoristiti za smanjenje 

javnog duga 
Tanjug  

Šef Misije MeĊunarodnog monetarnog fonda za Srbiju Džejms Ruf izjavio je danas, nakon druge 

revizije stend-baj aranžmana koji je Vlada Srbije zakljuĉila sa MMF, da će bolji budžetski 

rezultati u ovoj godini biti saĉuvani za smanjenje javnog duga 

 
Šef Misije MeĊunarodnog monetarnog fonda za Srbiju Dţejms Ruf izjavio je danas, nakon druge 
revizije stend-baj aranţmana koji je Vlada Srbije zakljuĉila sa MMF, da će bolji budţetski rezultati 
u ovoj godini biti saĉuvani za smanjenje javnog duga, a da će eventualno odvajanje tog novca za 
potrošnju biti razmatrano tokom treće revizije programa u kontekstu pripreme budţeta za 2016. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565399-Ruf-Dobre-rezultate-u-budzetu-iskoristiti-za-smanjenje-javnog-duga
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565399-Ruf-Dobre-rezultate-u-budzetu-iskoristiti-za-smanjenje-javnog-duga
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"Aranţman donosi dobre rezultate", poruĉio je Ruf u saopštenju MMF dostavljenom Tanjugu i zato 

je, kako je rekao Misija MMF revidirala procenu rasta BDP za 2015. na plus 0,5 odsto. 

Srbija se, kako je naveo, vratila pozitivnom ekonomskom rastu, zaposlenost raste, a nezaposlenost 

pada. 

"Veće poverenje je takoĊe pomoglo Srbiji da izbegne prelivanje grĉke krize", rekao je Ruf. 

Korekciju privrednog rasta pogurale su i veće plate u privatnom sektoru nego što se oĉekivalo kao i 

bolje izvozne performanse, kaţe Ruf. 

Prema njegovim reĉima, u srednjem roku oĉekuje se ubrzanje rasta što će zavisiti od kontinuirane 

ĉvrste makroekonomske politike i napredovanja strukturnih reformi. 

S druge strane, Ruf je naveo da inflacija ostaje niska, a zato je ekonomska aktivnosti ispod 

potencijala. 

Govoreći o fiskalnim performansama u prvoj polovini godine, Ruf je istakao da je deficit budţeta 

niţi nego što je projektovano i to najviše zahvaljujući boljim rezultatima na strani prihoda, ali 

takoĊe i zbog slabije realizacije javnih investicija. 

On je naveo i da je naplata poreza koja je bolja od projektovane ohrabrujuća. 

Implementacija fiskalne politike na koju se Srbija programom obavezala ukljuĉuje i prilagoĊavanje 

broja zaposlenih u javnom sektoru što će, naveo je, biti kljuĉno da se troškovi zadrţe u okviru 

cilja. 

Nedavno popuštanje monetarne politike, kako je ocenio, prikladno je i podrţaće ekonomski 

oporavak, a dalja politika smanjenja kamata trebalo bi da uzme u obzir inflatorna oĉekivanja, 

spoljne faktore i progres u fiskalnoj konsolidaciji. 

Misija MMF pozdravila je usvajanje strategije koja će se baviti nenaplativim kreditima, kao i 

specijalne dijagnostickce studije, jer je to korak ka jaĉanju stabilnosti finanisjkog sektora, nave je 

on. 

Ruf je ocenio da agenda strukturnih reformi napreduje i pozdravio odluĉnost Vlade Srbije da sa tom 

agendom nastavi. 

Ruf je istakao da je Sporazum o drugoj reviziji stend-baj aranţmana koji je Vlada Srbije zakljuĉila 

sa MMF sada postignut na nivou misija - Vlada, a pred Bordom izvršnih direktora te meĊunarodne 

finansijske insitutucije naći će se sredinom oktobra. 

Kompletiranje druge revizije će znaĉiti dodatnih oko 147 miliona evra koje će biti na raspolaganju 

Srbiji unutra stend baj aramnţamana iz predostroţnosti, ukupne vrednosti 1,2 milijarde evra. 

U tom smislu Misija pozdravlja odluĉnost vlade da nastavi sa agendom stgrukturnih reformi. 
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Ovih 147 miliona evra će dovesti do toga da ukupna dostupna sredstva Srbiji u okviru aranţamana 

dostignu 528 miliona evra. 

Ruf je podsetio da su vlasti u Srbiji izrazile nameru da ne povlaĉe novac koji im je dostupan u 

okviru ovog aranţamana. 

Misija MMF predvoĊena Rufom danas je završila posetu Srbiji povodom druge revizije stend baj 

aranţmana iz predostroţnosti, a koju je zapoĉela 20. avgusta 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565274-Gazda-ceka-dobos 

Gazda ĉeka doboš 
S. BULATOVIĆ  

Tri meseca posle ukidanja zaštite od prinudna naplate, od 43 firme, 11 u steĉaju. 

Zainteresovani išĉekuju novi poziv jer cena pada na trećinu vrednosti 

TRI meseca poslovanja bez zaštite od prinudne naplate u steĉaj je odvelo 11 od 43 preduzeća. Ĉeka 
se odluka suda za još jednu firmu, a ĉetiri preduzeća su podnela unapred pripremljen plan 
reorganizacije. Istovremeno je oglašena prodaja 44 kompanije koje su još van domašaja poverilaca, 
ali nijedna još nije privukla kupca. Makar u prvom krugu. 

U Ministarstvu privrede kaţu da deo preduzeća koja više nisu pod zaštitom od prinudne naplate radi 

na planu reorganizacije, drugi su podneli zahtev za predsteĉajni postupak, ĉime je imovina 

preduzeća, privremeno, zaštićena od naplate sudskih poverilaca. Do kraja maja naredne godine 

prinudne naplate je pošteĊeno i 17 strateških kompanija. 

- Za neka od ovih preduzeća postoje zainteresovani kupci i u Ministarstvu privrede se svakodnevno 

vode razgovori sa njima - kaţu u Ministarstvu. - Veći deo njih, meĊutim, nije atraktivan jer je reĉ o 

firmama od kojih je ostala samo ljuštura. Ozbiljna namera se vidi kada se objave javni pozivi. Naš 

cilj je da ona preduzeća koja imaju šansu na trţištu prodamo, ostala će u steĉaj. Steĉaj za mnoga 

od njih neće znaĉiti kraj, jer preduzeće moţe biti kupljeno iz steĉaja, prizvodnja moţe biti ponovo 

pokrenuta, kao što je to bio sluĉaj sa "Mitrosom" iz Sremske Mitrovice i "Pionirom" iz Subotice. 

To što oglašene kompanije nisu privukle kupce retko koga je iznenadilo. Kao neuspele su 

proglašene, izmeĊu ostalog, prodaje Izdavaĉke kuće "Rad", "Severtransa", "Krušik Plastike", 

Industrije stakla Panĉevo... Eventualni zainteresovani, meĊutim, imaju razloga da ne ţure sa 

ponudama. Zakon o privatizaciji kaţe da je u prvoj objavi poĉetna cena polovina procenjene 

vrednosti, a već prilikom naredne objave ona moţe da padne na trećinu procenjene vrednosti. 

 Taj podatak, naţalost, ne iznenaĊuje mnogo, ali ne treba ni biti pesimista do kraja - kaţe 

Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta. - Opšti je utisak da ne vlada veliko interesovanje 

za te firme, makar ne u tim gabaritima, sa toliko zaposlenih. Moţda ima interesovanja za neke 

njihove delove, imovinu. Ne treba zanemariti da poĉetna cena pada u drugom krugu, tako da je 

moguće da eventualno zainteresovani ĉekaju to. Odlaganje roka za 17 strateških je bila kupovina 

vremena. Nijedna vlast nije imala politiĉke kuraţi da preduzme ozbiljne mere, a to znaĉi za većinu 

da će završiti u klasiĉnom steĉaju. Sve su to, meĊutim, bili privredni giganti. Od njih zavise ĉitavi 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565274-Gazda-ceka-dobos
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gradovi i niko ne ţeli na sebe da preuzme odgovornost da ih ugasi. Ali neko će morati na kraju to da 

uradi. Nije iskljuĉeno i da će rok opet biti produţen. 

POSLE ĈETIRI GODINE MSK RADI 

Metanolsko-sirćetnom kompleksu u Kikindi danas poĉinje proizvodnja, a pogoni su, nakon pauze od 

skoro ĉetiri godine, proradili zahvaljujući iskljuĉivo svesrdnoj pomoći republiĉke vlade, koja je 

obezbedila novac za namirivanje ogromnog duga za gas, nezvaniĉno saznaju "Novosti". 

Vlada Srbije je za premošćavanje gasnog problema odobrila 600 miliona dinara, koje je od ovog 

kikindskog petrohemijskog giganta potraţivao "Srbijagas", inaĉe, njegov većinski vlasnik. Plin je, 

inaĉe, osnovna proizvodna sirovina ove naše jedine, izvozno orijentisane fabrike metanola i 

sirćetne kiseline. 

Od danas je na poslu u MSK oko 530 zaposlenih, koji su pred kraj 2011. godine, upravo zbog 

problema s gasom i obustave proizvodnog procesa, poslati na prinudni odmor. Sve vreme, iako nisu 

radili, "Srbijagas" im je davao 65 odsto njihove plate. M. I. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565323-MMF-Tek-u-novembru-o-povisicama 

MMF: Tek u novembru o povišicama 
D. I. K.   

Naša zemlja uspešno je "prošla" i drugu kontrolu meĊunarodnih kreditora. Misija MMF: 

Povećanje skromno i "targetirano", u skladu sa inflacijom 

SRBIJA je uspešno "prošla" i drugu kontrolu misije MeĊunarodnog monetarnog fonda, o ĉemu će se i 
zvaniĉno izjasniti bord direktora ove institucije sredinom oktobra, saopšteno je na današnjoj 
konferenciji za novinare po okonĉanju nove revizije araţmana sa MMF. Rast penzija i plata ni ovaj 
put nije bio na dnevnom redu predstavnika misije MMF i domaćih zvaniĉnika, ali je potvrĊeno da će 
se o tome razgovarati u sledećoj kontroli, tokom novembra. 

Prema izjavama predstavnika MMF, eventualno povećanje penzija i plata moraće da bude u skladu 

sa budţetom za 2016. godinu, biće skromno i "targetirano", a vodiće se i raĉuna o kretanju 

inflacije, koja je trenutno jedan odsto. Iako je po ovim odrednicama oĉigledno da će mogući rast 

zaţiveti tek naredne godine, i to u visini od jedan odsto, ni novi šef misije MMF Dţejms Ruf ni srpski 

ministar finansija Dušan Vujović nisu ţeleli to eksplicitno da potvrde. 

- Ĉekamo fiskalne rezultate trećeg kvartala, da vidimo koliki prostor ćemo imati za povećanje plata 

i penzija - istakao je Vujović. - Misija u novu posetu dolazi tokom novembra, već poĉetkom 

decembra se oĉekuje potvrda borda direktora MMF, tako da bi odluka o povećanju penzija i plata u 

javnom sektoru mogla da bude doneta ove godine. 

Predstavnik misije MMF Dţejms Ruf je istakao da je Srbija ponovo beleţi pozitivan ekonomski rast, 

kao i da raste zaposlenost. 

- Misija MMF je korigovala naviše projekciju realnog rasta BDP-a za 2015. godinu na 0,5 odsto - 

istakao je Ruf. - U prvoj polovini 2015. godine u Srbiji su zabeleţeni dobri fiskalni rezultati, deficit 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565323-MMF-Tek-u-novembru-o-povisicama
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opšte drţave zadrţao se na nivou znatno ispod projektovanog, uglavnom zahvaljujući poboljšanoj 

naplati prihoda, ali i javnim investicijama, koje su bile ispod planiranog nivoa. 

DEFICIT 30 MILIJARDI 

Srbija je u prvih osam meseci 2015. ostvarila deficit od samo 30 milijardi dinara. Planirano je bilo 

da deficit bude 132 milijarde. Onda moţete da shvatite kakav smo uspeh u javnim finansijama 

postigli - rekao je predsednik Vlade Aleksandar Vuĉić. 

Prema njegovim reĉima, Srbija beleţi rast bruto domaćeg proizvoda, od ekonomije i privrede za 

oko jedan odsto, a bilo je predviĊeno da taj nivo bude minus jedan odsto. A. D. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565308-Vucic-Bice-povecanja-penzija-i-plata 

MMF: SRBIJA IZLAZI IZ KRIZEVuĉić: Biće povećanja 

penzija i plata 

 
Tanjug  

Rezultati su dobri, ekonomija raste zavisi od nas samih i da li ćemo biti ozbiljni i odgovorni da 

nastavimo ozbiljnu politiku, napomenuo je premijer Srbije 

BEOGRAD - Premijer Aleksandar Vuĉić izjavio je danas da će biti povećanja penzija i plata u 
javnom sektoru, da Srbija neće prekidati mere štednje i da oĉekuje veoma dinamiĉan rast u 2016. i 
2017. godini. 

Vuĉić je na zajedniĉkoj konferenciji za novinare sa premijerom Ĉeške Bohuslavom Sobotkom rekao 

da su rezultati dobri i da ekonomija raste i da sada zavisi od nas samih i da li ćemo biti ozbiljni i 

odgovorni da nastavimo ozbiljnu politiku. 

"Biće povećanje penzija - neće biti preveliko, ali će penzioneri to da osete", rekao je Vuĉić. U 

Srbiji, konstatovao je, nema inflacije i na nultom je nivou, a plate u javnom sektoru i penzije biće 

povećane, s ĉime će se saglasiti i MMF pri ĉemu mi nećemo prekidati naše mere štednje ni program 

reformi. 

 

Premijer je podsetio da je i MMF ocenio da je Srbija izašla iz recesije i da izlazi iz krize. 

 

"Uvek volim da to kaţemo polako i to ću moći, kao što sam rekao narodu posle izbora, da kaţem 

2016. godine". 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565308-Vucic-Bice-povecanja-penzija-i-plata
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Dodao je, meĊutim da je još mnogo toga pred nama, mnogo strukturnih reformi "a onda oĉekujem 

veoma dinamiĉan rast u 2016. i 2017. godini". 

"Srbija će biti zemlja za uzor mnogim zemljama", poruĉio je Vuĉić. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587362/Analiticari-Broj-zaposlenih-u-javnom-sektoru-smanjiti-sa-680000-na-

120000 

Analitiĉari: Broj zaposlenih u javnom sektoru 
smanjiti sa 680.000 na 120.000 

Tanjug  

U 2016. godini ne moţemo oĉekivati ovako dobre rezultate po pitanju niskog deficita budţeta i 

najveći ekonomski izazovi Srbije u narednoj godini biće veći rashodi za kamate u otplati javnih 

dugova, otpremnine zaposlenima, i veći rashodi za kapitalne investicije, ocenili su veĉeras 

analitiĉari, koji smatraju da broj zaposlenih u javnom sektoru u naredne dve godine mora da se 

smanji sa 680.000 na oko 120.000 ljudi. 

Vuĉković: Najveći pomaci ostvareni u obaranju fiskalnog deficita 

Ĉlan Fiskalnog saveta i profesor Fakulteta za meĊunarodnu ekonomiju Vladimir Vuĉković rekao je 

za RTS da su u sprovodjenju ekomoske politike vlade, u skladu sa aranţmanom s MMF-om, najveći 

pomaci ostvareni na obaranju fiskalnog deficita, restruktuiranju javnog sektora, fiskalnoj 

konsolidaciji i smanjenju inflacije. 

 

Ove godine smo kao zemlja već dostigli nivo deficita budţeta koji je planiran da se ostvari za 

naredne dve godine trajanja aranţmana s MMF-om, ocenio je Vuĉković, povodom uspešno završene 

druge revizije aranţmana s MMF-om i skrenuo paţnju na ocenu MMF-a da u narednoj godini ne 

moţemo oĉekivati ovako dobre rezultate po pitanju niskog deficita budţeta. 

 

Sledeće godine najveći ekonomski izazovi Srbije biće veći rashodi za kamate u otplati javnih 

dugova i otpremnine zaposlenima, a uz sve to moraju se povećati rashodi za kapitalne investicije, 

naveo je Vuĉković. 

 

Kada je reĉ o racionalizaciji broja zaposlenih u javnoj upravi, Vuĉković je ocenio da bi do kraja 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587362/Analiticari-Broj-zaposlenih-u-javnom-sektoru-smanjiti-sa-680000-na-120000
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587362/Analiticari-Broj-zaposlenih-u-javnom-sektoru-smanjiti-sa-680000-na-120000
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godine trebalo da bude ciljano otpušteno nekoliko hiljada ljudi, mimo prirodnog odliva radne snage 

zbog odlaska u penziju i napomenuo da bi javni sektor trebalo smanjiti za oko 125.000 ljudi u 

naredne dve godine. 

 

Komenatrišucgi ocenu MMF-a da imamo smanjene investicije u kapitalne projekte, Vuĉković je 

rekao da su ta ulaganja ubrzana u proteklih nekoliko meseci i treba oĉekivati njihovo blago 

ubrzanje u naredna dva meseca, ali ćemo do kraja godine ipak imati neţeljene uštede na tom 

planu i teško ćemo dostići cilj da kapitalne investicije do kraja godine budu preko tri odsto BDP-a, 

kazao je Vuĉković. 

 

Vršilac duţnosti direktora Republiĉkog zavoda za statistiku Miladin Kovaĉević podsetio da smo ove 

godine smanjili deficit budţeta na oko 24 milijardi dinara, a prošle godine imali smo ukupno 122 

milijarde dinara, što predstavlja ogromnu uštedu. 

 

Najveća ušteda u budţetu za ovu godinu ostvarena je na smanjenju izdataka za plate i penzije u 

iznosu od oko 50 milijardi dinara, naveo je Kovaĉević i dodao da do kraja godine moţemo oĉekivati 

deficit republiĉkog budţeta na oko tri odsto BDP-a, uz rast BDP-a od 0,5 do 0,6 odsto. 

 

Govoreći o racionalizaciji javnog sektora, Kovaĉević je naveo da on danas ima 680.000 zaposlenih, 

a optimalan broj bi trebalo da bude oko 120.000 ljudi i to oko 60.000 u drţavnoj upravi i još toliko 

zaposlenih u policiji i vojsci. 

 

Profesor FEFA Goran Pitić ocenio je da je Srbija napravila ozbiljan pomak u konsolidaciji javnih 

finansija i u naredna dva meseca, do ponovne, treće, revizije aranţmana s MMF-om, ostaje da se 

vidi da li ima prostora za povećanje plata i penzija. 

 

U tih 60 dana mogu se ostvariti pomaci u racionalizaciji drţavne uprave i javnim preduzećima, 

pokrenuti model za rešavanje nenaplativih kredita, pojaĉati finansijska disciplina i smanjiti 

kašnjenja u javnim plaćanjima na trţištu i to je ono što mogu biti argumenti za razgovore s MMF, 

naveo je Pitić. 

 

Prema Pitićevim reĉima, najjaĉi argument vlade da od MMF-a zatraţi odobravanje povećanje plata 

i penzija, na predstojećoj trećoj reviziji aranţmana, nastavak dosadašnjih pozitivnih pomaka u 

restrruktuiranju javnog sektora i fiskalnoj konsolidaciji, a najavţnije je da se ojaĉa već 

uspostavljeno poverenje vlade i MMF-a. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587260/Udovicki-MMF-zadovoljan-jer-se-manja-nacin-rada 

Udoviĉki: MMF zadovoljan, jer se manja naĉin rada 

Tanjug  

Razgovori sa MeĊunarodnim monetarnim fondom (MMF) bili su jako pozitivni i konstruktivni i oni 

razumeju da se ovde prvi put vlada bavi promenom naĉina na koji ljudi rade, izjavila je danas 

potpredsednica vlade i ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udoviĉki. 

Udoviĉki:MMF zadovoljan, jer se manja naĉin rada 

Ona je, nakon sveĉane sednice povodom Dana Subotice rekla novinarima da dugo godina MMF dolazi 

u Srbiju, da se dogovara sa njima, bude malo takozvanih "strukturnih mera", ne samo ono što se 

tiĉe toga koliki će da bude budţet i njegov deficit i monetarna politika. 

 

- Na kraju uradimo samo ono što moţe da se uradi, tako što se neki zakon napiše, nešto što se uradi 

olovkom, što ne zahteva da se angaţuju ljudi, i da se pozabave promenom naĉina na koji rade - 

rekla je potpredsednica vlade. 

 

Ona je naglasila da MMF razume da se to sada konaĉno po prvi put radi, da to uzima i vremena, 

stvaranje kapaciteta kod svih u upravi, bilo na republiĉkom, ili na lokalnom nivou, da se podstiĉe, 

pokreće, a zatim da se vodi na pravi naĉin takav proces. 

 

- To nije lako i oni su zaista vrlo zadovoljni time što mi to sada radimo. Ima kašnjenja, ali ne 

smatraju da je to najvaţnije, najvaţnije je da se sada radi kako treba - naglasila je Udoviĉki. 

 

Osvrćući se na izjavu bivšeg gradonaĉelnika Kanjţe Lajoša Bale, koji je rekao da je sadašnji 

gradonaĉelnik Kanjiţe "dobro postupio kada je kupio pet autobusa za prevoz Ċaka, kako se ne bi 

prevozili zajedno sa izbeglicama iz Azije i Afrike", Udoviĉki je rekla da se nada da će to ostati kao 

izolovani incident. 

 

- Ja sam na sednici govorila koliko se ponosim ĉinjenicom da Srbija pokazuje svoju pravu sliku 

svetu, kroz ovo što se sada dešava. Kao što smo bili solidarni jedni oprema drugima za vreme 

poplava, tako se i sada pokazuje ljudska solidarnost prema migrantima - rekla je potpredsednica 

vlade. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587260/Udovicki-MMF-zadovoljan-jer-se-manja-nacin-rada
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Ona je dodala da imamo priliku da pokaţemo našu tradicionalnu solidarnost i ĉinjenicu da smo kao 

narod otvoreni i naglasila da je to jako vaţno, jer se ta slika prenosi svetom. 

 

- Mi pokazujemo da kad je teško i vaţno, mi moţemo, saraĊuju i civilno društvo i republiĉki organi, 

lokalne samouprave, to je stvarno impresivno, i svako od nas je tim ponašanjem ambasador. Ima i 

drugaĉijih gledišta, ali nadam se da će ona ostati izolozvana - rekla je Udoviĉki. 

 

Potpredsednica vlade će kako je planirano posetiti i Upravu graniĉne policije na Horgošu, kao i 

Prihvatni centar za migrante u Kanjiţi na Vašarištu. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ruf-O-platama-i-penzijama-u-novembru.sr.html 

ММФ: О повишицама плата и пензија тек у 
новембру 

Састанак борда директора ММФ-а, који би и требало да одобри повећање плата и пензија, биће 

тек крајем ове или почетком идуће године 

„Нисмо искључили могућност повећања плата и пензија”. Овим речима Џејмс Руф, шеф мисије 
Међународног монетарног фонда (ММФ), одговорио је на недоумице око тога ли ће бити 
повишица личних примања грађана и пензионера. Било је то на крају конференције после 
више инсистирања новинара, која је организована после наше успешне друге контроле 
програма из предострожности са Фондом. 

Према речима шефа мисије, уколико повишица и буде, оне ће морати да буду скромне и уско 
циљане.   

– Не могу да говорим о процентима. Током следеће посете у новембру размотрићемо у којој 
мери трајно повећање прихода може да се искористи за повећање расхода у 2016. години. 
Хоћу да кажем да су у прошлости, када је стопа инфлације била знатно већа, грађани навикли 
да се њихова лична примања усклађују са растом цена, како инфлација не би „појела” 
повишице. С обзиром на то да је сада инфлација један одсто људи морају своја очекивања да 
прилагоде новој реалности – рекао је Руф и додао да би људи требало да поздраве приступ 
умереног повећања зарада и ниске инфлације. 

Он је истакао и то да у оквиру реформе система зарада било какве корекције плата треба да 
буду циљане, односно да не могу повишице да добију сви у јавној управи. 

– Значи ли то да ће ММФ пристати на повећање плата и пензија од 2016. године и да ће 
повишице бити усклађене са инфлацијом – питали су новинари. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ruf-O-platama-i-penzijama-u-novembru.sr.html
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– Не. Протумачили сте из моје изјаве много више од онога што сам рекао. Проценте нисам 
спомињао. Хтео сам да кажем да очекивања људи, у условима ниске инфлације, не треба и 
нема потребе да буду превелика – одговорио је Руф и додао да ће се у новембру размотрити 
сва економска кретања везана за спровођење програма и на основу тога са владом донети 
одлука о повећању.  

Ако ће састанак борда директора ММФ-а, који би на крају и требало да одобри повећање плата 
и пензија, бити тек у јануару, значи ли то да ове године повећања плата и пензија неће бити, 
питали су новинари. Ресорни министар финансија Душан Вујовић уверавао је јавност да ће 
одлука о томе бити донета у току ове године. Према његовим речима борд директора ММФ-а 
биће одржан почетком децембра, што значи да после тога влада може да реализује повећање. 

– Ми разговарамо на ту тему веома конструктивно. Али, као што је и премијер Вучић пре 
неколико дана рекао, не желимо повећањем плата и пензија да угрозимо програм који Србија 
има са Фондом. Напорно смо радили да бисмо ово постигли, чекамо резултате трећег 
тромесечја, фискални простор за повећање плата и пензија постоји, али не желимо да 
угрозимо основни циљ програма, а то је смањење дефицита и јавног дуга – казао је Вујовић и 
додао да влада не жели нереалним обећањима да угрози аранжман. 

У полемику се укључио и Џејмс Руф истичући да је то само временска разлика од месец, два. 

– Буџети се раде на годину дана. Нисмо искључили могућност повећања. Важно је да она буду 
скромна, таргетирана и у складу са оним што је оствариво у буџету за 2016. годину – истакао је 
Руф. 

Министар финансија оценио је да су разговори са ММФ успешно завршени, да су резултати 
добри, а економија расте.  

– Од скоро вероватног банкрота пре годину дана, када сам дошао на позицију министра 
финансија, дошли смо до сређених финансија. Прешли смо пут од ресеције до позитивног 
раста. Да је неко то пре годину дана рекао био би оптужен да пати од хроничног оптимизма –
рекао је Вујовић. 

ММФ је јуче имао примедби на то што су капиталне инвестиције подбациле за 10 милијарди 
динара. То према речима министра Вујовића чини тек седмину укупних уштеда од 70 
милијарди. Половину тог износа чине трајне уштеде, док су друга половина једнократне, 
рекли су званичници Фонда. 

Вујовић: „Враћам се за минут” 
Новинаре је интересовало шта се заиста догодило у пошти на Дедињу где су, према писању 
„Блица” начелница и шалтерска службеница кажњене зато што су министру Душану Вујовићу 
тражиле личну карту „јер га нису препознале”. Вујовић је, наводно, тражио да му се новац 
исплати без личне карте, а службеница у Пошти није хтела да прекрши процедуру. Због тога 
их је директор Поште Милан Кркобабић пребацио у радну јединици која је 50 километара 
даље. 

На питање новинара да прокоментарише те наводе, Вујовић је одговорио да ће остати после 
конференције да би одговорио на то питање. На излазу, на подсећање новинара да је остао 
дужан одговор, Вујовић је одговорио: „Враћам се за минут”. После мање од минута у прес 
салу вратила се службеница владе и одговорила да је министар због обавеза, ипак, морао да 
оде.    

Руф: ММФ кориговао стопу раста за Србију 
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Постојао је страх да ће због строгих мера стезања каиша привредна активност бити у паду, 
казао је Џејм Руф, на конференцији за новинаре. 

– Уместо тога имамо раст. Стопа незапослености пада, а стопа запослености расте. ММФ је 
кориговао стопу раста привредне активности са нула на 0,5 одсто. Очекујемо да ће и у 
наредном периоду доћи до убрзања привредног раста – казао је Руф. 

Иначе, ММФ је првобитно прошле године прогнозирао да ће српска економија бити у паду од 
један одсто. Неколико пута, Фонд је прогнозе померао набоље. 

А. Телесковић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nista_od_povecanja_plata_i_penzija_ove_godine.4.html?news_id=307302 

Vlada Srbije i delegacija Međunarodnog monetarnog fonda završile pregovore o drugoj reviziji 

kreditnog aranžmana 

Ništa od povećanja plata i penzija ove godine 
Drţava "uštedela" 10 milijardi dinara nesprovoĊenjem kapitalnih ulaganja * Madţar: Dobra odluka 

da se ne diţu plate i penzije 

AUTOR: A. MILOŠEVIĆ 

Beograd - Ove godine neće biti povećanja penzija i plata u javnom sektoru, jasno je posle juĉe 

okonĉanih pregovora o drugoj reviziji kreditnog aranţmana sa MeĊunarodnim monetarnim fondom. 

Tokom ove posete se, uprkos ranijim najavama, nije ĉak ni razgovaralo o konkretnim procentima 

mogućeg rasta primanja u javnom sektoru, a delegacija MMF-a je ovo pitanje odloţila za novembar, 

kada će ponovo biti u Srbiji radi treće revizije i razgovora o budţetu za 2016. godinu. 
Dakle, tek od januara će plate i penzije moţda biti nešto povećane, a i tada vrlo malo, pošto je šef 
misije Fonda Dţejms Ruf upozorio da je inflacija u Srbiji vrlo niska, oko jedan odsto, te izneo stav 
da bi povećanja trebalo da budu u skladu s tim. 

Ministar finansija Dušan Vujović je takoĊe jasno rekao da Vlada neće na pitanju penzija 
"destabilizovati sporazum sa MMF-om", i takoĊe izneo argumentaciju koja bi rast plata i penzija 
dovodi u vezu sa inflacijom. 

U pitanju je inaĉe potpuno nova argumentacija, koja nema nikakve veze sa osnovnim razlogom 
zbog kojeg je Vlada obećala rast primanja najstarijima i zaposlenima u javnom sektoru: to što su 
im prethodno plate i penzije sniţene. One nisu sniţene jer je Srbija bila u deflaciji (što naravno i 
nije), već zato što je drţavi bio potreban novac. Tako ni obećanje Vlade nije bilo vezano za 
usklaĊivanje sa inflacijom, već za vraćanje dela oduzetog novca graĊanima. O tim temama juĉe 
nije bilo pomena. 

S druge strane, odluka da se ove godine ne povećavaju primanja je dobro primljena u struĉnoj 
javnosti, koja sve vreme upozorava na to da Vlada ne bi trebalo da skreće s reformskog kursa i da 
razblaţuje donete mere samo nekoliko meseci posle njihovog ustanovljavanja. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nista_od_povecanja_plata_i_penzija_ove_godine.4.html?news_id=307302
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MMF je inaĉe podrţao sve mere koje je Vlada preduzela i naveo da neke od njih daju i trajne 
rezultate. 

- Zabeleţena su neka trajna fiskalna poboljšanja, ali je, po pitanju povećanja plata i penzija, 
potrebno videti koliko je to u skladu sa opštim ciljem smanjenja fiskalnog deficita i pada duga. 
Treba imati u vidu da dug Srbije još raste, što će se nastaviti i sledeće godine, a oĉekuje se da 
poĉne da pada tek 2017. godine. Vladin program donosi dobre rezultate, a pored postojanja 
bojazni da će stezanje kaiša štetiti ekonomskom rastu, desilo se suprotno, uz rast zaposlenosti. 
MMF je zato revidirao negativnu prognozu ekonomskog rasta Srbije u ovoj godini i sada smatra da 
će ona biti plus 0,5 odsto i da će u srednjoroĉnom periodu taj rast biti ubrzan - rekao je Ruf. 

On je naglasio da od 70 milijardi dinara ušteda koje je Srbija ostvarila, polovinu ĉine trajne uštede, 
dok su ostatak jednokratne, u šta se uraĉunava i novac koji je drţavi ostao zato što kasni sa 
sprovoĊenjem planiranih kapitalnih investicija. Ministar Vujović je precizirao da te "neţeljene 
uštede u javnim investicijama" ĉine jednu sedminu od 70 milijardi dinara, odnosno oko 10 milijardi. 

Profesor Ekonomskog fakulteta Ljubomir Madţar smatra da je odluka da se plate i penzije ne 
povećavaju ove godine, to jest da se o tome tek u novembru razgovara - dobra vest. 

- To povećanje bi nakon prvih vrlo malih, a naizgled uspešnih koraka na saniranju javnih finansija, 
predstavljalo korak unazad i odustajanje od posla koji je mnogo veći od onoga što je do sada 
uraĊeno. To bi u svetskoj finansijskoj javnosti bilo negativno primljeno, s obzirom na to da je 
prošlo samo nekoliko meseci od kada su mere fiskalne konsolidacije usvojene - kaţe Madţar za 
Danas. 

Ovaj struĉnjak ĉak veruje da ni naredne godine neće biti rasta plata i penzija, to jest da taj rast 
neće dostići ĉak ni nivo inflacije, o ĉemu je juĉe bilo reĉ. 

- Moj osećaj je da neće biti ni tolikog povećanja i da establišment u javnosti istupa sa izjavama o 
rastu plata i penzija, a njegovi predstavnici i sami znaju da MMF to neće prihvatiti, a ni ne treba to 
da prihvati. Ali, oni ovako pokazuju svoju ljubav prema narodu, dok im MMF sluţi da preuzme 
odgovornost za to što neće biti ispunjenja neka obećanja - smatra Madţar. 

  

Vuĉić: Biće rast jedan odsto 
Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vuĉić izjavio je juĉe nakon što su završeni pregovori sa 
Fondom da je drţava prvih osam meseci ove godine završila sa budţetskim deficitom od 30 
milijardi dinara, dok je sporazumom sa MMF-om bilo planirano da deficit bude najmanje 132 
milijarde. 
"I 132 milijarde bi bile dobar rezultat. Onda vidite kakav smo uspeh postigli", rekao je Vuĉić, 
dodavši da Fond o uspesima ekonomskih reformi Vlade govori sa više pohvala nego što se to radi u 
Srbiji. 
Premijer je ocenio i da će Srbija ove godine imati rast od jedan odsto (MMF prognozira 0,5), a da 
će on dogodine dostići dva procenta, a u 2017. tri odsto i više. 
"To bi znaĉilo da ćemo imati normalnu, pristojnu, ureĊenu i veoma uspešnu zemlju", konstatovao 
je Vuĉić. Fonet 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bip_otisao_u_stecaj_.4.html?news_id=307317 

BIP otišao u steĉaj 
AUTOR: M. N. S. 

Beograd - Beogradska industrija piva od juĉe je u steĉaju, odluĉio je Privredni sud u 

Beogradu, koji je Agenciju za privatizaciju imenovao za steĉajnog upravnika. 
O statusu BIP-a u Privrednom sudu se raspravljalo još sredinom jula, kada je doneto 

rešenje o pokretanju prethodnog steĉajnog postupka na osnovu koga su uvedene i privremene mere 
koje, osim imenovanja privremenog steĉajnog upravnika (Agencija za privatizaciju) obuhvataju i 
zabranu raspolaganje imovinom i raĉunima bez prethodne saglasnosti steĉajnog sudije ili 
privremenog steĉajnog upravnika, ali i zaustavljanje svih izvršnih presuda o prinudnoj naplati ili 
blokadi raĉuna. 

Rešenje o otvaranju steĉaja juĉe još nije doneto, tako da u ovom trenutku ni Agencija 
za privatizaciju još nije ušla u posed, odnosno preuzela ulogu steĉajnog upravnika. 

Predstavnik 5.120 malih akcionara, koji su pre uvoĊenja steĉaja imali 48 odsto udela u 
BIP-u, Vojislav Ćorović, kaţe za Danas da su oni razoĉarani ovom odlukom, tim pre što su, tvrdi, 
imali kontakte sa ĉetiri potencijalna kupca. 

- Mali akcionari su prevareni, premijer Aleksandar Vuĉić nam je obećao da će nas 
obeštetiti, ali uvoĊenjem steĉaja mi gubimo sve, a drţava će samo sebi nadoknaditi štetu - kaţe 
Ćorović i dodaje da je dug BIP-a za porez dostigao 7,5 miliona evra a ostalim kupcima 2,5, kao i da 
je firma bila dosta stabilna i da je mogla to da izmiri, ali da su ĉak svojevremeno i ĉelnici u PU 
tvrdili da to nije potrebno. 

Nakon uvoĊenja steĉaja oko 60 radnika koliko ih je preostalo na platnom spisku., otići 
će na evidenciju nezaposlenih, gde će imati mogućnost da neki period primaju minimalnu zaradu. 
Većina se ipak opredelila za socijalni program od 200 evra po godini staţa, kaţe Ćorović i dodaje da 
je to pravi iskoristilo 450 zaposlenih neposredno pred uvoĊenje steĉaja. 
 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/referendum_umesto_privatizacije_.55.html?news_id=307313 

Protestna vožnja građana Niša zbog privatizacije NTV 

Referendum umesto privatizacije 
USS da oceni ustavnost odredbi medijskih zakona koje zabranjuju lokalnim samoupravama da 

osnivaju medije. 

AUTOR: Z. MILADINOVIĆ 

GraĊani Niša, koji svakodnevno protestuju zbog privatizacije Niške televizije, 

zahtevaju od Vlade Srbije, Agencije za privatizaciju, Ministarstva kulture i informisanja i Skupštine 

grada Niša da zaustave privatizaciju NTV do odluke Ustavnog suda o oceni ustavnosti odredbi 

medijskih zakona koje zabranjuju lokalnim samoupravama da osnivaju medije. Inicijativu su još 

prošlog septembra podneli Sindikat novinara Srbije i Profesionalno udruţenje novinara Srbije. 

Demonstranti, ĉiju okosnicu ĉine ĉlanovi Udruţenja predsednika skupština stanara u 
Nišu, koje po sopstvenoj proceni okuplja oko 40.000 graĊana, zahtevaju i da se NTV transformiše u 
regionalni javni servis, u skladu sa zahtevom više od 33.000 graĊana Niša koji su pre osam godina 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bip_otisao_u_stecaj_.4.html?news_id=307317
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/referendum_umesto_privatizacije_.55.html?news_id=307313
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potpisali peticiju. Oni su od gradskih vlasti zatraţili da "podignu glas protiv diskriminacije graĊana 
juţno od Beograda", podsećajući da Nišu predstoji gašenje gradske NTV, nakon što je pre nekoliko 
godina ugašen Radio Niš, a da, recimo, u Novom Sadu postoji šest kanala RTV koje finansiraju 
graĊani Srbije. 

- Ustavom Srbije garantovano je pravo na jednakost svih graĊana u svim oblastima. 
Pojedine odredbe seta medijskih zakona u suprotnosti su sa Ustavom, koji, pored ostalog, predviĊa 
da svako moţe biti osnivaĉ medija, kao i odlukom Ustavnog suda Srbije iz 2012. koja potvrĊuje 
pravo lokalnih samouprava da budu osnivaĉi medija - navodi se u zahtevima, uz podsećanje da 
aktuelna Medijska strategija predviĊa osnivanje šest regionalnih javnih servisa. 

Nezadovoljni graĊani su, inaĉe, preksinoć organizovali protestnu voţnju kroz Niš, u 
kojoj je uĉestvovalo nekoliko desetina automobila, koji su "budili Nišlije" sirenama i pištaljkama. 
Nosili su transparente "Niš nema gradski radio, gradsku NTV, šta će nam Gradsko veće", "Niška 
televizija Nišlijama - našoj deci i unucima", "Politiĉari ostavite NTV gradu" i "Ko ti daje nalog da 
zatreš Niš Perišiću", upućenom niškom gradonaĉelniku. 

Drugi krug privatizacije NTV zakazan je za 18. septembar, a poĉetna cena tog medija 
je 32.500 evra. NTV nije privatizovana u prvom krugu, jer je jedini potencijalni kupac, konzorcijum 
biznismena Dragana Miloševića i Narodnih novina, podneo nepotpunu dokumentaciju, zbog ĉega je 
u skladu sa zakonom njena poĉetna cena od 75.000 evra prepolovljena. Narodne novine su u 
vlasništvu ĉlana porodice Radomirović, koja u Nišu već ima ĉetiri medija, a Milošević je, prema 
nezvaniĉnim informacijama koje nisu demantovane, kum ministra odbrane Bratislava Gašića. 

Ćutanje medija 
Niški regionalni i lokalni mediji Narodne novine, Belami televizija, radio i portal, 

Televizija Kopernikus i Televizija Zona Plus nisu izvestile o protestnoj voţnji graĊana Niša kroz širi 
centar grada. Oni uglavnom ne prate ni svakodnevne proteste graĊana ispred NTV-a. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=09&dd=01&nav_id=1033637 

Staklari još jedna šansa da plati dug 
Srpskoj fabrici stakla u Paraćinu je rok za izmirenje dugova za struju i gas produţen do sredine 
septembra. 

IZVOR: TANJUG  

Predsednik Samostalnog sindikata Staklare Ţivojin Matejić potvrdio je dopisniku RTS-a, posle 

današnjih razgovora predstavnika sindikata, poslovodstva i zastupnika kapitala u Vladi Srbije da je 

rok produţen. 

Matejić je takoĊe naglasio da su razgovori izmeĊu Vlade Srbije, menadţmenta i sindikata fabrike 
pokazali da postoji volja i namera da se doĊe do rešenja za dugove Srpske fabrike stakla.  
 
Prethodno je krajnji rok da Staklara plati kompletan dug EPS-u od 250 miliona dinara bio 1. 
septembar. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=09&dd=01&nav_id=1033637

