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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565499-Ruma-dobija-jos-250-radnih-mesta 

Ruma dobija još 250 radnih mesta 
J. SIMIĆ  

Premijer Vuĉić najavio je posle susreta sa predsednikom Vlade Ĉeške Bohuslavom Sobotkom da 

će ĉeška firma "Mitas" u svoju fabriku guma uložiti 18 miliona evra 

SRPSKI premijer Aleksandar Vuĉić najavio je posle susreta sa predsednikom Vlade Ĉeške 
Bohuslavom Sobotkom u Novom Sadu da će ĉeška firma "Mitas" u svoju fabriku guma u Rumi uloţiti 
18 miliona evra i zaposliti još 200 do 250 ljudi. Do kraja godine oĉekuju se novi ugovori sa ĉeškim 
preduzećima, te ulaganja u obnovljive energije i hemijsku industriju vredna 10 do 12 miliona evra. 

Obraćajući se uĉesnicima okruglog stola u Novom Sadu, na kojem su uĉestvovali privrednici iz 

Ĉeške i Srbije, te ministri Ţeljko Sertić, Sneţana Bogosavljević Bošković, Aleksandar Antić, Zlatibor 

Lonĉar i gradonaĉelnik Novog Sada Miloš Vuĉević, premijer Srbije je rekao da su ĉeški privrednici 

dobro došli u Srbiji. 

- Ovde imate potpunu sigurnost za razliku od drugih zemalja gde berze i njihove valute padaju dan 

za danom - poruĉio je srpski premijer . 

On je na okruglom stolu koji su organizovale privredne komore Ĉeške, Srbije i Vojvodine, ĉeškim 

privrednicima koji već posluju u Srbiji i onima koji nameravaju da doĊu, odgovarao na pitanja, ali i 

izrazio nadu da će trgovinska razmena izmeĊu dve zemlje biti uvećana. 

- Ona danas iznosi 613,5 miliona evra, a ja oĉekujem još veće investicije Ĉeške u Srbiju i za neku 

godinu znaĉajnije investicije iz Srbije u Ĉešku - rekao je Vuĉić. 
DIPLOMSKIVUĈIĆ je kazao da je ponosan na saopštenje MMF-a o Srbiji, te da ga doţivljava kao svoj 
"diplomski ispit, s najboljom vešću za Srbiju".  

 
- Nosim sa sobom saopštenje MMF-a na srpskom i engleskom, sa najboljom vešću za jednu zemlju - 
rekao je Vuĉić i izvadio dokument MMF iz svog sakoa. 

Pominjujući firmu "Mitas", ali i druge potencijalne investitore, Vuĉić je dodao da je obaveza Srbije 

da slobodni trgovinski reţim koji imamo sa EU, Rusijom, zemljama CEFTA, Turskom, Belorusijom i 

Kazahstanom, obezbedi i sa centralnom Afrikom, jer bi onda proizvodnja "Mitasa" mogla da bude 

još veća. Dobar deo svojih proizvoda, naime, ta ĉeška kompanija izvozi upravo na sever. 

Srpski i ĉeški privrednici razgovarali su i o ulaganju u energetiku, o modernizaciji rudnika "Soko", 

izgradnji novog rudnika "Ćirikovac", termoelektrani "Štavalj". 

- Mislim da ćemo probleme koji postoje u vezi s naĉinom finansiranja, a zahvaljujući rezultatima u 

stabilizaciji javnih finansija, moći najvećim delom da rešimo finansiranjem iz budţeta - najavio je 

Vuĉić. 

I premijer Sobotka uveren je da odnosi izmeĊu dve zemlje, posebno u privredi, imaju neiskorišćeni 

potencijal. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565499-Ruma-dobija-jos-250-radnih-mesta
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- Moţemo da ponudimo naše znanje i investicije za razliĉite oblasti od infrastruktura, ţeleznice, pa 

sve do modernizacije u okviru energetike, rudnika i obnovljivih izvora energije - objasnio je 

predsednik Vlade Ĉeške. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565481-Svetska-banka-podrzava-reforme-u-Srbiji 

Svetska banka podržava reforme u Srbiji 
Tanjug  

Regionalni direktor Svetsske banke za jugoistoĉnu Evrou Elen Goldstin uputila je srpskom 

premijeru pohvale za strukturne reforme. Vuĉić oĉekuje veliki napredak nakon zajedniĉkog 

rada sa Svetskom bankom 

 
Predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vuĉić razgovarao je danas sa regionalnom 
direktorkom Svetske banke za jugoistoĉnu Evropu Elen Goldstin koja je premijeru uputila pohvale 
Svetske banke za pomoć u suštinskim i strukturnim reformama i naglasila da ova institucija pruţa 
svesrdnu podršku Vladi Srbije u sporovoĊenju tih mera. 

MeĊu kljuĉnim temama sastanka bile su i strukturne reforme u javnim preduzećima, prvenstveno 

Elektroprivredi Srbije, Srbijagasu i Ţeleznicama Srbije, kao i pomoć Svetske banke u realizaciji 

procesa privatizacije za 17 preduzeća u restrukturiranju, saopštila vladina Kancelarija za saradnju 

sa medijima. 

Posebna tema bile su aktivnosti koje srpska Vlada mora da sprovede u cillu poboljšanja pozicije 

Srbije na listi Svetske banke po pitanju poslovnog ambijenta. 

Vuĉić je izjavio da oĉekuje veliki napredak nakon zajedniĉkog rada sa Svetskom bankom, navodi se 

u saopštenju. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565430-BIP-ode-u-stecaj 

BIP ode u steĉaj 
S. Bulatović  

Privredni sud u Beogradu u utorak na roĉištu, odluĉio da je zahtev poreske uprave opravdan. 

Mali akcionari: obaveze smo otplaćivali, a ima i kupaca 

BEOGRADSKA industrija piva ide u steĉaj. Privredni sud u Beogradu, sudija Jovan Kordić, doneo je 
juĉe rešenje da je opravdano pokrenuti steĉajni postupak nad BIP-om. Zahtev je stigao od Poreske 
uprave, koja od ove fabrike potraţuje ukupno 782,6 miliona dinara. Ulaskom BIP-a u steĉaj bez 
nade da će naplatiti svoj udeo ostala su 5.122 manjinska akcionara u ĉijem je vlasništvu 48 odsto 
kapitala ovog preduzeća. Nezadovoljni što fabrika nije prodata, a kaţu da je zainteresovanih bilo, 
akcionari najavljuju proteste na kojima će traţiti smenu direktora Agencije za privatizaciju 
Ljubomira Šubare. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565481-Svetska-banka-podrzava-reforme-u-Srbiji
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565430-BIP-ode-u-stecaj
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Manjinski akcionari tvrde da pravog razloga za uvoĊenje steĉaja nije bilo, jer je BIP poĉeo da 

otplaćuje dugove. Kako kaţu, poreznicima je isplaćeno skoro 80 miliona dinara. U trenutku 

pokretanja predsteĉajnog postupka i zabrane raspolaganja imovinom na raĉunu ove firme je ostao 

31 milion dinara. 

- Trajna nesposobnost plaćanja znaĉi da duţnik ne moţe da odgovori obavezama u roku od 45 dana 

ili je potpuno obustavio plaćanja u roku od 30 dana - objašnjava predstavnik malih akcionara 

Vojislav Ćorović. - BIP je od uvoĊenja blokade 2. juna platio ukupne obaveze u iznosu od 257,5 

miliona dinara. Poreska uprava naplatila je 79 miliona dinara. Ostalo je još novca na raĉunu koji 

oni ne skidaju. BIP pritom godišnje zaradi skoro 12 miliona evra. Pa, ti dugovi bi se vratili. 

BEZ KOMENTARAU AGENCIJI za privatizaciju juĉe nismo uspeli da ĉujemo kako je steĉaj preduhitrio 
eventualnu prodaju Beogradske industrije piva. Kako kaţu, ne mogu da komentarišu odluke suda. 
Na pitanje hoće li Agencija za privatizaciju potvrditi ugovor o zakupu BIP, odgovorili su nam da će 
sve raditi poštujući Zakon o steĉaju. 

Manjinski akcinari su krajem jula imali sastanak sa predsednikom Vlade Aleksandrom Vuĉićem, 

kome je prisustvovao i prvi ĉovek Agencije za privatizaciju. Premijer je, kaţu akcionari, preporuĉio 

da se BIP proda. 

- Postoje ĉetiri zainteresovana kupca za BIP. To je i direktor Agencije potvrdio u jednim novinama - 

dodaje Ćorović. - Iz Poljske, Rusije, Azerbejdţana i Amerike. Na kraju će se, oĉigledno, BIP 

prodavati iz steĉaja, a mi ćemo ostati bez ikakvog prava. BIP je bio u blokadi 38 dana, a predlagaĉ 

je tvrdio da je reĉ o 824 dana. Kada je BIP-u uvedena blokada, 2. juna, na raĉunu je bilo 130 

miliona dinara. Kapital BIP je 893 miliona dinara. S druge strane, Poreska uprava je objavila imena 

najvećih duţnika i najveći duguje ĉak 6,4 milijardi dinara. Pivara nije u toj grupi najvećih duţnika. 

Traţićemo od Ustavnog suda da se odluka o steĉaju stavi van snage. Obratićemo se i administraciji 

Evropske unije. 

Mali akcionari sumnjaju da bi na kraju mogao i da se ostvari ugovor, koji nije prošao Nadzorni 

odbor, a koji je predviĊao da se pivara izda za 50.000 evra meseĉno firmi "M-6 Eden Srbija" iza koje 

stoji makedonski biznismen Svetozar Janevski. 

 
NAPUSTILI PIVARU 

UZ otpremnine iz Beogradske indsutrije piva dosad je otišlo 450 od 517 radnika. Preostali zaposleni 

će ostati bez posla samim proglašavanjem steĉaja. Steĉajni upravnik ima pravo, prema potrebama 

posla, da ih opet angaţuje uz ugovor na odreĊeno vreme. Radnici su u prvom isplatnom redu i 

sleduju im neisplaćene zarade za najviše godinu dana pre proglašenja steĉaja, ali u iznosu 

minimalaca. Mali akcionari tvrde da BIP zaposlenima duguje svega jednu i po zaradu. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587388/Vece-plate-iz-budzeta-za-2016 

Veće plate iz budžeta za 2016? 

SlaĊana Vukašinović  

Povećanja plata i penzija nije dogovoreno i biće predmet razgovora u novembru nakon analize svih 

efekata konsolidacije javnih finansija i tek nakon toga videće se da li se ta mera uklopa u okvir 

budţeta za 2016. 

Procena prostora za relaksaciju plata i penzija 

Ovom izjavom, šef misije MMF-a Dţejms Ruf je na završetku druge kontrole programa ove 

finansijske institucije Beogradu, privremeno stavio taĉku na licitiranje o mogućoj korekciji 

primanja sluţbenika u javnom sektoru i penzionera. Tako najinteresantnija tema ove runde 

pregovora nije dobila epilog, iako je javnost oĉekivala da će biti date bar neke naznake. Ruf tvrdi 

da su one moguće u novembru. 

 

 Veća primanja samo za neke 

 

 - Program MMF-a u Srbiji donosi dobre rezultate. Moramo da se postaramo da se sve ove stvari 

dobro uklope i razmotrimo putanju potrebnu da bi dug padao u narednom periodu.Kad se budemo 

vratili u novembru, razmatraćemo budţet za 2016. i sve trendove i kretanja u ekonomiiji vezana za 

naplatu prihoda. Na osnovu toga Vlada i mi ćemo doneti odluku koliki postoji prostor za relaksaciju 

plata i penzija. Eventualno povećanje zarada bi trebalo da bude selektivno i targetirano, odnosno 

samo za one koji to zasluţuju - poruĉio je Ruf. 

 

 On je dodao da se ništa ne moţe u finansijama raditi mehaniĉki i da se u novembru, kada se bude 

razgovaralo o mogućem povećanju plata i penzija, u obzir moraju uzeti sve razliĉite promene, 

ukljuĉujući i one koje se odnose na dug. 

 

Šta smo obećali MMF, a šta uradili 

  

 1 Otpuštanje u javnom sektoru od 1. jula / Otpuštanje još nije poĉelo, tek u septembru 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587388/Vece-plate-iz-budzeta-za-2016


6 

 

 2 Smanjenje troškova za plate sa 12 na 8 odsto uĉešća BDP (5 posto ove godine)  / Plate u 

javnom sektoru smanjene 10 odsto 

 3 Smanjenje troškova za penzije sa 13,1 na 11 odsto uĉešća u BDP / Deo penzija smanjen za 

5,8 i šest odsto 

 4 Konsolidacija javnih finansija (smanjenje deficita i rast BDP)  / Planirani deficit manji 

skoro za 70 milijardi od plana, rast BDP i privredni rast uvećani za jedan, iako je bilo planirano 

minus jedan odsto 

 5 Poskupljenje struje od 15 odsto od 1. avgusta  / Struja poskupela 12 odsto od 1. avgusta 

 6 Poskupljenje struje u naredne dve godine dok se ne dostigne trţišna cena kilovata / U 

petogodišnjoj strategiji razvoja EPS-a poskupljenje je zacrtano 

 7 UvoĊenje akciza na bezalkoholna pića / Nismo uveli akcize na bezalkoholna pića 

 8 Do kraja godine steĉaj za 139 preduzeća / Oĉekuje se 

 9 Pokretanje privatizacije za 80 preduzeća do kraja oktobra / Oĉekuje se 

 10 Pokretanje procedure za privatizaciju Telekoma u 2015. / Pokrenut postupak 

privatizacije Telekoma 

 11 Pokretanje procedure za koncesionara za Aerodrom “Nikola Tesla” u 2015. 

/ Nije još uvek pokrenuta procedura za koncesiju za Aerodrom 

 12 Nalaţenje koncesionara za delove Koridora 11 (od Ĉaĉka do Poţege i od Beograda do 

Obrenovca)  / Nije naĊen koncesionar za delove Koridora 

 13 Spajanje Koridora i Puteva Srbije do 1. jula  / Putevi Srbije i Koridori nisu spojeni do 1. 

jula 

14 Restrukturiranje EPS-a, Srbijagasa, Ţeleznica Srbije i izrada plana finansijske konsolidacije / 

Izuzev EPS-a, ostala JP nisu ispunila sve obaveze oko restrukturiranja 

 

  Dug pada tek od 2017. 

 

 - Oĉekuje se da dug nastavi da raste još godinu i po i da poĉne da pada tek 2017, zbog ĉega ne 

mogu da govorim o procentima, ali mogu o pristupu pitanju povećanja plata i penzija. Što se tiĉe 

ušteda od 70 milijardi dinara, polovina iznosa se odnosi na trajne, a polovina na jednokratne 

uštede ali tu je i deo novca od podbaĉaj u javnim investicijama - rekao je Ruf. 

 

 Od recesije do rasta 
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Ministar finansija Dušan Vujović ocenio je da su razgovori sa MMF-om uspešno završeni i da su 

rezultati mera dobri. 

 

 - Ovo su rezultati rada Vlade i premijera. Od skoro verovatnog bankrota došli smo do sreĊenih 

finansija, do unapreĊenja u fiskalnom deficitu i prešli smo od recesije koja je pretila u pozitivan 

rast ekonomije. Mnogo smo se trudili, mnogo smo postigli, ali najteţi zadaci u strukturnim 

reformama tek predstoje. Treba završiti privatizaciju preduzeća, promeniti nivo efikasnosti javnih 

preduzeća i reformisati drţavu samu - naveo je Vujović. 

 

  

Vuĉić: Biće povišica 

 

Premijer Aleksandar Vuĉić izjavio je 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. “Biće povećanje penzija - neće biti preveliko, 

ali će penzioneri to da osete”, rekao je Vuĉić. On je naveo i 

da je Srbija u prvih osam meseci ove godine ostvarila deficit 

od samo 30 milijardi dinara ite da 2017. oĉekuje rast od plus 

tri odsto. 

  

Udoviĉki: Do kraja godine ide 30.000 ljudi 

 

Ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udoviĉki 

oĉekuje da racionalizacijom javne uprave uz penzionisanje do 

kraja godine iz javne uprave otići oko 30.000 ljudi. “Jedini 

naĉin da otvorimo nova radna mesta je bolja uprava, prema 

tome ne treba da se fokusiramo na brojeve, već na 

organizaciju posla”, istakla je Udoviĉki. 

  

Vujović pobegao od pitanja o incident 

 

Ministar finansija Dušan Vujović je izbegao odgovor na pitanje 

novinara da li su taĉni navodi “Blica” da su dve sluţbenice 

pošte na Dedinju prebaĉene u poštu u Mladenovcu zato što ga 

nisu prepoznale i traţile mu liĉnu kartu da bi mu isplatile 
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novac. On je rekao da će na to pitanje odgovoriti kasnije, ali 

su ga novinari uzalud ĉekali.Odgovor njegove PR sluţbe bio je 

da ministar mora u Palatu Srbija, na sastanak s ĉeskim 

premijerom Bohuslavom Sobotkom.   

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587601/Vucic-Vece-plate-i-penzije-za-vise-od-dva-miliona-ljudi 

Vuĉić: Veće plate i penzije za više od dva miliona 
ljudi 

Tanjug  

Nakon mera koje će sprovesti Vlada Srbije proseĉna zarada biće gotovo 400 evra, a pre kraja 2017. 

one će još znaĉajnije porasti, a na povećanje plata i penuzija moći će da raĉuna više od dva 

miliona ljudi, izjavio je danas premijer Aleksandar Vuĉić. 

Vuĉić:Veće plate i penzije za više od dva miliona ljudi 

- Merama kojima ćemo povećati penzije nećemo da vraćamo nešto jer smo trošili nezaraĊeno i 

ubijali Srbiju. Zato je Srbija bila pred bankrotom, jer su neki time što nismo zaradili kupovali 

izbore i ljubav prema sebi, a ne svojom sposobnošću -  rekao je obraćajući se novinarima u Novom 

Sadu. 

 

Kako je objasnio, na povećanje plata i penzija moći će da raĉuna dva miliona i 250.000 ljudi, a od 

tog broja najmanje milion i 150 hiljada ljudi imaće plate i penzije veće nego što su ih ikada imali, 

dok će nekima biti vraćen deo onoga što im je uzeto. 

 

- Ovoga puta će graĊani osetiti stvarno poboljšanje jer nismo imali nikakvu inflaciju, pošto je 

meĊugodišnja inflacija niţa od 1,5 posto. Osim u novinama, poskupljenja ne postoje - primetio je 

Vuĉić. 

 

Podsetio je da su proseĉne zarade u Srbiji danas na istom ili višem nivou nego prošle godine, pošto 

su zarade u privatnom sektoru povećane, na šta je, kako je rekao, ponosan. 

  

 - Kada budemo uradili još neke stvari zarade će nam biti još više - uveren je premijer, koji 

predviĊa da će, nakon svih mera koje budu sprovedene, proseĉna zadara biti blizu 400 evra. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587601/Vucic-Vece-plate-i-penzije-za-vise-od-dva-miliona-ljudi
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Pre kraja 2017. oĉekuje još znaĉajnije povehcanje, a što se penzija tiĉe kaze da su one i sada više 

nego u nekim zemljama EU, poput Bugarske i Rumunije, "a uzgred troškovi su najniţi". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587474/Za-17-prioritetnih-preduzeca-pokusava-se-naci-izlaz 

Za 17 prioritetnih preduzeća pokušava se naći izlaz 

Tanjug  

Ministar finansija Srbije Dušan Vujović izjavio je danas da se za 17 prioritetnih preduzeća pokušava 

naći izlaz u narednim mesecima i da se sada ulazi u fazu implementacije strukturnih reformi koje 

su pripremljene u proteklih godinu dana. 

Vujović je  rekao da je jedan rok do kraja ove godine, a da je drugi produţeni rok do kraja sledeće 

godine, odnosno najkasnije do maja i dodao - "oĉekujemo onda do kraja sledeće godine". 

 

Ministar finansija je najavio da treba da se rešava status javnih i preduzeća u privatizaciji, jer 

postoje realni interesi koji pokušavaju da podrţe iluziju da moţe da se prima plata, a da se ništa ne 

radi. 

 - Celi sektori, kao što je sektor medija, shvatio je tu realnost i ljudi se bore na trţištu -  istakao je 

Vujović. 

Vujović je rekao da se za neke od nekadašnjih giganata traţi rešenje, koje vidi na horizontu - za 

metalski i hemijski kompleks i farmaceutsku industriju i dodao da su neka bivša samoupravna 

preduzeća shvatila realnost i prilagodila se. 

 

Neka druga preduzeća, zbog lošeg menadţmenta, loše pozicije i zato što su pravljena za zaštićeno 

bivše jugoslovensko trţište, nisu mogla da se prilagode, dodao je Vujović. 

 

 - To što je BIP otišao u steĉaj ne znaĉi da u Srbiji, u Beogradu nema piva -  rekao je ministar 

finansija. 

 

Vujović je podsetio da je juĉe sa MMF-om završen razgovor koji se odnosio na rezultate koji su 

ostvareni za prvih šest meseci, zakljuĉno sa 30. junom i najavio dogovore o svim elementima 

krajem oktobra i poĉetkom novembra. 

 

Ministar finansija je najavio povećanu efikasnost naplate poreza, ali i smanjenje troškova. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/587474/Za-17-prioritetnih-preduzeca-pokusava-se-naci-izlaz
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Vujović je ukazao da "imamo povećanje svih elemenata poreza" i da u Srbiji postoji mnogo veća 

osnovica za ravnomerno poresko opterećenje svih. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Viskovi-u-prosveti-moraju-sami-da-nadju-posao-u-drugoj-skoli.sr.html 

Вишкови у просвети морају сами да нађу посао у 
другој школи 

У посебно тешкој ситуацији су стручни сарадници: педагози, психолози, логопеди, андрагози, 

којима је на располагању мање радних места. – Синдикати обећавају да ће натерати директоре 

да ангажман најпре понуде људима који су проглашени технолошким вишком 

Уместо одласка на посао као и сваког 1. септембра, око 5.000 запослених у образовању, 
дочекали су нову школску годину обијајући прагове школа у потрази за новим радним местом. 
Осим наставника, на листама технолошких вишкова које су ових дана узбуркале јавност, 
нашли су се и стручни сарадници у школама, попут педагога, психолога, дефектолога, 
логопеда... Њихова ситуација је посебно незавидна, јер им је на располагању мање радних 
места. 

Међу њима је и Бранка Достанић, психолог у Електротехничкој школи Стари град, која је 
добила отказ јер је број одељења спао на 24. Иако је за нове правилнике о финансирању 
основних и средњих школа, којима је било предвиђено смањење броја стручних сарадника, 
министар просвете Срђан Вербић рекао да се неће примењивати од ове школске године, наша 
саговорница је управо по том правилнику остала без посла. 

Бранка Достанић не жели да свој лични пример истиче у први план и додаје да је неупоредиво 
већи проблем чињеница да стручни сарадници у школама остају без посла, односно школе 
остају без психолога или педагога. Јер, како подсећа наша саговорница, психолози и педагози 
јесу подједнако важне и јесу сродне али нису исте професије. 

„Ја сам послала своју радну биографију на адресу неколико школа. Надам се да ће ме 
директор неке од њих звати на разговор за посао, али у овом моменту, моја будућност је 
крајње неизвесна”, каже Бранка Достанић. 

Ранка Вујачић, директорка ове школе, каже да колегиница није добила радну књижицу, већ да 
је стрављена на листу технолошких вишкова и да ће имати предност при запошљавању у 
другој школи. 

– Урађено је бодовање запослених на основу правилника Министарства просвете, а пошто је 
смањен број одељења, у школи је остао педагог. Знамо да то нису исте струке, али тако 
налаже закон – да у школи са мање од 24 одељења буде један стручни сарадник, психолог или 
педагог – објашњава директорка. 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Viskovi-u-prosveti-moraju-sami-da-nadju-posao-u-drugoj-skoli.sr.html
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Ружица Тодић-Брдарић из ГСПРС „Независност” за наш лист објашњава да запослени који се 
нађу на листи технолошких вишкова, треба сами да пронађу друго радно место на основу 
листе слободних радних места, која је такође објављена на сајту Министарства просвете. 

– Верујемо да ће и директори школа контактирати колеге и да ће међусобно препоручивати 
раднике. Када запослени оду у школу у којој постоји слободно радно место, код директора се 
направи службена белешка да је тражен посао, потписује је директор и запослени, а онда ће 
Група за праћење да надгледа кога је директор запослио – објашњава Тодић-Брдарић, која је и 
члан Групе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања коју је 
формирало Министарство просвете. Њихов задатак је да с једне стране контролишу 
директоре, а са друге прате како се распоређују технолошки вишкови по школама. 

Саговорница истиче да запосленима који се нађу на овој листи не престаје радни однос, већ 
имају предност приликом запошљавања у другим школама. На наш коментар да се на листи 
слободних радних места заправо нашло много запослених на одређено време, саговорница 
наглашава да се часови на одређено сматрају слободним часовима и да њих прво треба да 
добију запослени са листе технолошких вишкова. 

Упитана колико времена запослени имају да се снађу за ново радно место, она одговара да се 
очекује да ће већина то учинити током септембра и у октобру, када се буде тачно знало колико 
колега ће по сили закона отићи у пензију. 

– Директори су дужни да стално ажурирају листе, тако да ће процес преузимања вишка трајати 
све док постоји потреба, просвета је жив организам – каже Тодић-Брдарић. 

Шта ће се догодити уколико за исто радно место конкуришу, рецимо, три психолога? 

– Директори ће вредновати квалитет рада, општи утисак, препоруке… 

И као што директори бирају запослене, тако ће и запослени имати право да бирају школу и 
директора, у зависности од, на пример, места боравка – каже Тодић-Брдарић. 

На питање да ли технолошки вишкови примају плату док се „не снађу”, „Политикини” 
саговорници објашњавају да они до преузимања у другој школи имају право на пуну плату, а 
уколико се то не догоди, биће им понуђене отпремнине, што ће синдикат такође настојати да 
пролонгира код просветних власти. 

Проф. др Томислав Живановић, председник синдиката „Независност” очекује да се до краја 
септембра заврши посао око технолошких вишкова. 

– Захваљујући електроници све је брзо и транспарентно, а директори неће имати много 
простора да мућкају са радним местима. Зато смо уосталом и инсистирали на свему овоме – да 
спречимо махинације и да приморамо директоре да поштују закон. Ми ћемо се трудити да што 
мање људи остане без посла, могуће је да ће то у целој Србији на крају бити неколико стотина 
људи, чак не ни хиљаду колико помиње министар просвете. Право стање ће се знати када 
видимо колико је запослених по сили закона отишло у пензију, а онда иду отпремнине – истиче 
Живановић. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Радим на одређено време и моје радно место није слободно 
Невена Перић је мастер професор енглеског језика и књижевности. Каже да је дипломирала 
2010. и да после четири године агоније потраге за послом, од прошлог септембра ради на 
одређено у једној београдској школи за децу са посебним потребама. 
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– Ове године моје радно место је проглашено „слободним”, иако сам ја на одређено време 
запослена на том радном месту са траженим квалификацијама. Знам да на већини 
„слободних” радних места у ствари раде наставници са уговорима на одређено, које не штити 
никакав синдикат, нити било каква организација тог типа. Да ли ми уопште имамо нека права? 
Наш положај се нимало не разликује од положаја технолошких вишкова који остају без норме, 
јер и ми остајемо без посла. Још је и гори, јер ми остајемо не само без посла, већ и без 
могућности да радимо у струци – каже Невена Перић. 

Сандра Гуцијан, Катарина Ђорђевић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sertic_geneks_prvo_u_stecaj_potom_o_novcu.4.html?news_id=307339 

Radnici već šest godina čekaju da im država isplati novčane naknade predviđene socijalnim 

programom 

Sertić: Geneks prvo u steĉaj, potom o novcu 
AUTOR: LJILJANA BUKVIĆ 

Beograd - Prošlo je šest godina od kada su ispunjeni svi uslovi da 5.000 radnika Generaleksporta i 

ICG dobije novĉane naknade predviĊene socijalnim programom, meĊutim, svega 60 njih je to 

uspelo da uradi. Ostali ĉekaju da se njihov problem reši na "nekom višem nivou", jer lopticu 

odgovornosti iz Agencije za privatizaciju, koja tvrdi da novac postoji na namenskim raĉunima, 

prebacuju na Ministarstvo privrede. 

- Pokrenut je raniji steĉajni postupak, a Agencija za privatizaciju je imenovana za privremenog 
steĉajnog upravnika, istim rešenjem je odreĊena zabrana raspolaganja imovinom. Bez prethodne 
saglasnosti steĉajnog sudije i privremenog upravnika nije moguće izvršiti uplatu - kaţe za Danas 
ministar privrede Ţeljko Sertić, napominjući da je roĉište za otvaranje steĉaja u septembru i da će 
se tek nakon toga "otvoriti uslovi za rad po ovom pitanju". 

Prvo roĉište za otvaranje steĉaja zakazano za 3. jul Agencija je otkazala kako bi se, kako kaţe 
potpredsednik Udruţenja bivših radnika Geneksa SrĊan Milošević, dobilo na vremenu da se isplati 
novac. U meĊuvremenu novac nije isplaćen, a novo roĉište je zakazano za 14. septembar. 
MeĊutim, radnici tvrde da neće dozvoliti da se odrţi roĉište dok se novac ne isplati. 

Milošević za Danas napominje da je u julu Ustavni sud usvojio ţalbu kojom se potvrĊuje prvobitno 
rešenje da se izvrši isplata novĉanih naknada, kao i da je u meĊuvremenu i Ombudsman reagovao 
naloţivši Agenciji da u roku od 60 dana, koji istiĉe naredne sedmice, postupi po nalogu Suda. 

- Novac je uspelo da naplati svega 60 radnika i to iz parniĉnog postupka. Tako što su sporove dobili 
i blokirali raĉun Agencije za privatizaciju. Naplatu ĉeka još 400 radnika, a više od 4.000 je u 
sudskom postupku - istiĉe Milošević. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sertic_geneks_prvo_u_stecaj_potom_o_novcu.4.html?news_id=307339
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U Agenciji za privatizaciju radnicima je reĉeno da je Agencija od decembra 2013. "pod nadzorom" 
Ministarstva privrede, te da u ovom konkretnom sluĉaju oni moraju da se obrate tom ministarstvu 
"radi dobijanja instrukcija za dalje postupanje." 

Ista priĉa godinama se vrti u krug, jer je Agencija za privatizaciju pre više od dve godine istim tim 
radnicima rekla da novca ima i da se ĉeka "saglasnost Ministarstva finansija". I Danasu je tada 2013. 
potvrĊeno da se ništa nije promenilo u odnosu na dopis iz 2012, odnosno da "isplatu koordinira 
Ministarstvo finansija" i da nisu ispunjeni svi uslovi. 

Radnicima Geneksa pripada više od 20 miliona evra, odnosno 200 evra po godini staţa, a uslov da za 
dobijanje novca ispunjeni su još maja 2009. kada je osim Bloka 20, koji je kupio Miroslav Mišković, 
prodata još jedna njihova celina hotel Grand i Konaci na Kopaoniku i to Miodragu Kostiću. Radnici 
tvrde da je ukupno dobijeno 170 miliona evra i da je novac na namenskim raĉunima. 

Prema podacima Agencije za privatizaciju koji su dostavljeni Privrednom sudu u maju 2015. godine 
na namenskom raĉunu kompanije "Internacional CG" ima ukupno 19,6 milijardi dinara. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nema_pokrica_da_se_podizu_penzije_koje_nisu_ni_smanjivane.4.html?news

_id=307340 

Nakon odlaska MMF-a stručnjaci podeljeni oko sudbine plata i penzija u ovoj godini 

Nema pokrića da se podižu penzije koje nisu ni 
smanjivane 
Ivan Nikolić: Ispunili smo i više nego što je MMF traţio, a premijer je obećao povišice pre kraja 

godine * Ljubodrag Savić: Mali rast plata i penzija ne bi ugrozio budţet 

AUTOR: A. MILOŠEVIĆ 

Beograd - Dan nakon uspešnog okonĉanja pregovora o drugoj reviziji aranţmana sa MeĊunarodnim 

monetarnim fondom, struĉna javnost u Srbiji ostaje podeljena po pitanju podizanja plata u javnom 

sektoru i penzija. Iako se iz izjava šefa misije MMF-a Dţejmsa Rufa i ministra finansija Dušana 

Vujovića moţe zakljuĉiti da rasta primanja neće biti ove godine, neki eksperti ostaju uvereni da će 

veći ĉekovi ipak stići već u decembru jer je ispunjeno sve što je dogovoreno, dok drugi veruju da je 

MMF pokazao nepopustljivost i da stanje ĉak ne dozvoljava da se podiţu sva primanja, a naroĉito ne 

one penzije koje nisu ni smanjivane. 

Saradnik Ekonomskog instituta Ivan Nikolić je meĊu onima koji veruju da će plate i penzije ipak biti 
podignute ove godine, jer kako kaţe, nema razloga da se to ne dogodi, pošto je Srbija ispunila sve 
uslove MMF-a, pa "ĉak i više od toga". 

- Odluku o rastu primanja donosi Vlada Srbije, a ne Fond. Ako se o tome bude razgovaralo u 
novembru, Vlada moţe tada i da donese odluku, što znaĉi da bi veće plate i penzije mogle da budu 
isplaćene već u decembru. To bi moţda bilo simboliĉno, samo jedan mesec u ovoj godini, ali mislim 
da će tako i biti, jer je i obećanje premijera bilo da će primanja biti povećana ove godine - kaţe 
Nikolić. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nema_pokrica_da_se_podizu_penzije_koje_nisu_ni_smanjivane.4.html?news_id=307340
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nema_pokrica_da_se_podizu_penzije_koje_nisu_ni_smanjivane.4.html?news_id=307340
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On je, dakle, mišljenja da Srbija nema razloga da ĉeka da Bord direktora MMF-a odobri treću 
reviziju aranţmana, već da moţe da donese odluku i pre toga, a na osnovu dobrih fiskalnih 
rezultata. 

Nikolić se ne slaţe ni sa stavom pojedinih ekonomista da bi podizanje izdataka za plate i penzije 
samo nekoliko meseci posle uvoĊenja mera štednje ugrozilo reformski plan i poslalo pogrešne 
signale. Po njemu, bojazni nema jer postoje dovoljne fiskalne uštede koje otvaraju prostor za 
odreĊeno povećanje primanja u javnom sektoru, pri ĉemu će, kako napominje, veće plate i penzije 
"predstavljati podsticaj za doprinos traţnje privrednom rastu". 

S druge strane, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić kaţe za Danas da se u 
javnosti stvorilo oĉekivanje da će već od septembra biti podignute plate i penzije svima, pa i onima 
kojima nisu ni smanjivane, ali da je jasno da do toga neće doći. 

- Imajući u vidu kako radi MMF, mislio sam da moţe doći do toga da oni odobre odreĊeni rast, 
budući da su svesni teţine preduzetih mera, pa bi njihovo popuštanje predstavljalo podsticaj Vladi 
za nastavak rada. Ali, oĉigledno da i pored promena nastalih posle krize 2008. godine, MMF i dalje 
ostaje konzervativna institucija koja ne odustaje olako od svojih zahteva. Oni sada zapravo ĉekaju 
da vide kako će se stvari odvijati do kraja godine, jer će efekti nekih mera biti iscrpljeni. To je 
stav "prvo poluvreme ste dobro igrali, hajde sad da vidimo drugo poluvreme". Druga stvar koju 
ĉekaju je da vide šta će Vlada uraditi u budţetu za 2016. godinu. Iz toga će biti jasno koliki postoji 
prostor za eventualno povećanje primanja, koje bi bilo odrţivo na srednji rok - kaţe Savić. 

Prema njegovom mišljenju, simboliĉno povećanje o kojem se govori, a koje bi u sluĉaju vezivanja 
za inflaciju, "moglo da bude 1,5 do dva odsto", neće ugroziti budţet niti reformski kurs. Ipak, kako 
napominje, to mnogima moţda neće biti dovoljno, jer "će onima sa najmanjim primanjima par 
stotina dinara moţda i znaĉiti, ali će većina u javnom sektoru, kojoj su plate smanjene 10 odsto, 
reći lepo što ste mi vratili jedan odsto, ali sada sam u minusu još devet". 

Gledajući stanje budţeta i privrede, Savić izraţava umereni optimizam, ali upozorava da je bez 
pokrića stav da se u ovakvoj situaciji mogu povećavati primanja ĉak i onima kojima nisu ni 
smanjivana. 

- Ne zaboravite da Srbija samo za kamate godišnje izdvaja tri odsto BDP-a, a da se Grĉka danas 
nalazi u bankrotu sa izdacima za kamate od ĉetiri odsto njenog BDP-a - podseća Savić. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-dve-godine-javni-sektor-smanjiti-za-125000-ljudi 

За две године јавни сектор смањити за 125.000 
људи 
 

Српски економисти су након одласка делегације ММФ-а сложни у томе да је Влада највеће 
помаке направила на обарању фискалног дефицита, реструктурирању јавног сектора, 

фискалној консолидацији и смањењу инфлације. Међутим, тврде и да ће следећа година бити 
пресудна за даљи наставак реформи и развој привреде. Највећи проблеми с којима ће се 
држава борти следеће године биће већи расходи за камате у отплати јавних дугова, као и 
обезебеђење новца за отпремнине приликом решавања вишкова у јавном сектору и предузећа 
у реструктурирању. 

Члан Фискалног савета и професор Факултета за међународну економију Владимир Вучковић 
рекао је да  смо ове године као земља већ достигли ниво дефицита буџета који је планиран да 
се оствари за наредне две године, колико ће трајати аранжман с ММФ-ом, приметивши да је и 
ММФ оценио да у наредној години не можемо очекивати тако добре резултате на том пољу. 

Кад је реч о запосленима у јавној управи, Вучковић каже да би до краја године требало да 
буде отпуштено неколико хиљада људи, мимо оних који одлазе у пензију, а да би у наредне 
две године јавни сектор требало смањити за око 125.000 људи. 

– Примедба ММФ-а о смањеним улагањима у капиталне пројекте стоји – навео је Вучковић, али 
примећује да су та улагања убрзана у протеклих неколико месеци те да треба очекивати 
њихово благо убрзање и у наредна два месеца. – До краја године ипак ћемо имати нежељене 
уштеде на том плану и тешко ћемо достићи циљ да капиталне инвестиције буду веће од три 
одсто БДП-а. 

– Позитивна оцена ММФ-а ће побољшати пласман Србије на листама по условима пословања и 
конкурентности и повећати прилив улагања – каже економиста Милојко Арсић. – Позитивна 
оцена може допринети повећању атрактивности Србије за стране директне инвестиције и за 
убрзање њеног привредног раста у наредној години. 

Он је казао да је тачно да смо добили позитивну оцену од ММФ-а, односно прелазну, али и да 
је прилично извесно да нисмо добили најбољу могућу оцену. 

– Ми смо до сада остварили релативно добре резултате у области фискалне консолидације, 
односно смањивању фискалног дефицита, али и осредње резултате у спровођењу структурних 
реформи. Такође, прилично забрињавајуће, када је у питању фискална консолидација, јесте 
то што ће и након смањења фискалног дефицита – он у овој години бити релативно висок – 
навео је Арсић. 

Он је истакао да при том нема јасног плана о томе како ће се у наредним годинама наставити 
смањење фискалног дефицита. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-dve-godine-javni-sektor-smanjiti-za-125000-ljudi
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По његовим речима, фискални дефицит ће ове године бити 3,5 до четири одсто бруто домаћег 
производа, што ће бити један од већих у Европи. 

– Циљ Владе треба да буде да кроз неколико година наш фискални дефицит буде знатно испод 
три одсто БДП-а – на око један одсто – рекао је Арсић. 

Професор ФЕФА Горан Питић оценио је да је Србија направила озбиљан помак у консолидацији 
јавних финансија, те да остаје да се види у наредна два месеца има ли простора за повећање 
плата и пензија. 

– У тих 60 дана могу се остварити помаци у рационализацији државне управе и јавним 
предузећима, покренути модел за решавање ненаплативих кредита, појачати финансијска 
дисциплина и смањити кашњења у јавним плаћањима на тржишту, и то је оно што могу бити 
аргументи за разговоре с ММФ-ом – навео је Питић. 

Д. Урошевић 
  

Раст БДП-а до 0,6 одсто 
Вршилац дужности директора Републичког завода за статистику Миладин Ковачевић подсетио 
је на то да смо ове године дефицит буyета смањили на око 24 милијарде динара, а лане је био 
укупно 122 милијарде динара, што представља огромну уштеду. 

– Највећа уштеда остварена је смањењем плата и пензија, око 50 милијарди динара – навео је 
Ковачевић, и додао да до краја године можемо очекивати дефицит републичког буyета од око 
три одсто БДП-а, уз раст БДП-а од 0,5 до 0,6 одсто. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vujovic-plate-i-penzije-bice-brzo-vece 

Вујовић: Плате и пензије биће брзо веће 
 

Министар финансија Србије Душан Вујовић потврдио је да ће бити повећања плата и 
пензија. Он је подсетио на то да је и премијер најавио да ће повећање плата, односно 
ревизија, бити врло скоро. 

– За милион и сто хиљада, односно милион и двеста хиљада људи, то ће бити повећање, а то 
су они којима плате и пензије уопште нису смањене у октобру прошле године – најавио је 
Вујовић, и додао да ће имати плате и пензије веће него икада. – За остале људе то ће бити 
повећање који ће делимично компензовати смањење које је било неопходно прошле године да 
би се кренуло у процес реформе. За нас је битно да то радимо постепено и да достигнемо 
ниво који је одржив. 

Он је додао да је то „терапија од три године кроз коју пролазимо”. 

– Циљ нам је да створимо ситуацију у којој ћемо моћи да рачунамо на трајно повећање плата и 
пензија после 2017. године – нагласио је Вујовић. – У последњој смо фази припрема да се 
осете први елементи бољитка. 

Министар је додао да се већ осећа бољитак у томе што су цене изузетно стабилне, а реални 
дохоци потпуно заштићени. Вујовић је истакао да се Србија цитира као једна од најуспешнијих 
земаља и као пример свима, и да тешке ствари спроводи најбољи начин. Министар финансија 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vujovic-plate-i-penzije-bice-brzo-vece
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је указао на то да су резултати добри, да економија расте, да је дефицит вероватно око 1,2, 
односно 1,3 одсто и да очекује да ће износити највише три и по одсто. 

Вујовић је подсетио на то да је прекјуче с ММФ-ом завршен разговор који се односио на 
резултате остварене за првих шест месеци, закључно с 30. јуном, и најавио договоре о свим 
елементима крајем октобра и почетком новембра. 

– Ми смо 600 милиона евра испред оног циља, покретне мете, коју смо себи поставили прошле 
године. Према томе, то ће се одразити на мању потребу задуживања, на мање учешће дуга у 
друштвеном производу – казао је Вујовић. Министар финансија је најавио повећану ефикасност 
наплате пореза, али и смањење трошкова. Он је указао на то да „имамо повећање свих 
елемената пореза” и да у Србији постоји много већа основица за равномерно пореско 
оптерећење свих. 

– Налазимо се на унапред дефинисаној путањи да дођемо до одрживог нивоа дефицита за три 
године – истакао је Вујовић.     

Е. Дн. 
  

Мора да се заради 
Министар финансија Србије Душан Вујовић изјавио је да се за 17 приоритетних предузећа 
покушава наћи излаз у наредним месецима и да се сада улази у фазу имплементације 
структурних реформи које су припремљене у протеклој години. Он је најавио да треба да се 
решава статус јавних и предузећа у приватизацији јер постоје реални интереси који 
покушавају да подрже илузију да се може примати плата, а да се ништа не ради. 

– Цели сектори, као што је сектор медија, схватио је ту реалност и људи се боре на тржишту – 
истакао је Вујовић. Он је рекао да се за неке од некадашњих гиганата тражи решење, које 
види на хоризонту – за металски и хемијски комплекс и фармацеутску индустрију – и додао да 
су нека бивша самоуправна предузећа схватила реалност и прилагодила се. 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/sta-ceka-tehnoloske-viskove-u-prosveti_634936.html 

Šta ĉeka tehnološke viškove u prosveti? 

NOVI SAD -  

Nastavnici koji su se našli na listi tehnoloških viškova, neće biti otpušteni, već će imati 

prednost pri zapošljavanju u drugim školama u kojima se pojave upražnjena mesta, poruĉuju 

prosvetari. MeĊutim, u išĉekivanju meĊukadrovske razmene, u škole su stigli pravilnici o 

finansiranju, kojima se školskim pedagozima i psiholozima norma smanjuje za 50 odsto. 

Liste tehnoloških viškova u prosveti, izgleda, nisu zakljuĉene, jer se zbog smanjenja norme, meĊu 

pedagozima i psiholozima pojavljuju novi tehnološki viškovi, rekli su predstavnici prosvetnih 

sindikata gostujući u emisiji Suĉeljavanje RTV-a. S druge strane, kaţu, prelazak nastavnika iz škole 

u kojoj su tehnološki višak u školu gde se pojavilo upraţnjeno mesto, nije završeno pre poĉetka 

školske godine, zbog ĉega će trpeti i nastavni proces i uĉenici. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/sta-ceka-tehnoloske-viskove-u-prosveti_634936.html
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MeĊutim, zahvaljujući transparentnim listama tehnoloških viškova i potreba, po prvi put je poznato 

da je u prosveti zaposleno 100.500 radnika, od kojih su 5.000 onih koji su tehnološki višak, dok s 

druge strane, postoji oko 13.000 normi koje su na raspolaganju, ali sindikalci tvrde da direktori 

taje još oko 2.000 normi. 

Iz pokrajinskog sekretarijata poruĉuju da je takva situacija rezultat toga što su direktori prikrivali 

radna mesta, što ubuduće, kaţu, neće biti moguće, jer će odmah po uoĉavanju nepravilnosti 

prosvetni inspektor o tome obavestiti Školski odbor, nakon ĉega bi direktoru moglo da sledi 

razrešenje. 

MeĊutim, ĉak i da nadleţni uspešno iskontrolišu i preuzimanje i zapošljavanje nastavnih kadrova, 

mesta za sve koji nemaju punu normu, ipak neće biti, a najugroţeniji biće mladi kadrovi koji tek 

dolaze i koje će za svoju prvu šansu za posao morati da stanu na poslednje mesto u redu. 

 

 

 


