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isplata-u-cetiri-rate 

Вучић: Вратићемо новац војним пензионерима, 

исплата у четири рате 
Тањуг  

Премијер Србије Александар Вучић поручио је данас да ће влада морати да издвоји из 

буџета 11,6 милијарди за пљачку коју су бивши министар одбране Драган Шутановац и 

остали направили војним пензионерима 

 
Премијер Србије Александар Вучић поручио је данас да ће влада морати да издвоји из буџета 
11,6 милијарди за пљачку коју су бивши министар одбране Драган Шутановац и остали 
направили војним пензионерима, али и нагласио да ће ти пензионери у четири рате добити 
свој новац. 

Он је рекао да неки непрестано измиš љају афере, а да ствар стоји тако да његова влада мора 

да покрива "трошкове" стварних афера и пљачки иза којих стоје ти исти људи. 

"Кад смо код афера, ми ове године морамо да направимо додатни дефицит од 11,6 милијарди 

за ону пљачку што су Шутановац и остали направили војним пензионерима. Они су то урадили 

пре осам година, а ја морам нађем паре да намиримо те људе", рекао је Вучић након отварања 

приступне саобраћајнице моста Михајло Пупин. 

Премијер је нагласио да је реч о суми од 100 милиона евра, да неко мора да нађе тај новац и 

плати они што су други узели против правде и што је сада стигло на наплату. То, како је 

рекао, мора ове године да се уради. 

"И, не брините, војни пензионери, ми ћемо то у четири рате да исплаћујемо, а то ће да утиче 

на дефицит. То је око 0,3- 0,4 одсто БДП-а", рекао је Вучић. 

Вучић је навео да би требало имати у виду да мора да се исплати и дуг што од Петрохемије, 

што од Србијагаса, а реч је о 303 милиона дуга према Гаспрому. 

"Неко то мора да плати, а то није сад направљено, него у претходном периоду. Сви ти мртваци 

само искачу, политички и економски, а неко то мора да плати. И зато сад то полако 

сравњујемо и све плаћамо", рекао је Вучић. 

Премијер је такође рекао да појединци не би требало да полазе од себе кад говоре о нечијој 

владавини. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:570114-Vucic-Vraticemo-novac-vojnim-penzionerima-isplata-u-cetiri-rate
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:570114-Vucic-Vraticemo-novac-vojnim-penzionerima-isplata-u-cetiri-rate


3 

 

"Мени није проблем да дођем међу ове људе и да чујем њихову примедбу. Ти људи знају једну 

ствар, нису они срећни нацином на који живе, али они су стрпљиви и чекају да осете бољитак 

у својим џеповима. Они верују, јер знају да нису сви људи исти и да нису сви који су на власти 

лопови", поручио је Вучић. 

Према његовим речима, то је велика ствар којом се поноси, јер сме свакога да погледа у лице 

и да то понови, а то је, како додаје, велика разлика између њега и неких других. 

"Немојте да полазите од себе господо, пријатељи, или шта год да сте. То што сте ви узимали 

паре од хендикепиране деце, а никада нисте направили дом за хендикепирану децу, док пара 

нема... Немојте од себе да полазите када о томе говорите, него од неких других који се боре 

да ваше дугове. Ми ћемо то да вратимо у годину две дана, како тиме не би била опретећена 

наша деца", закључио је Вучић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:569929-Ni-plate-ni-obracunskog-listica 

Ни плате, ни обрачунског листића 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

И државна предузећа све чешће крше закон - не издају радницима обавезну потврду. 

Непоштовањем прописа фирме одлажу стечај. Запослени не могу да туже 

ОСАМ државних предузећа у којима је запослено око шест хиљада радника последња три 
месеца није радницима исплатило плату, нити им је, како закон нажале, доставило обрачунски 
листић, на основу којег би своје заостале зараде могли да потражују на суду. Према подацима 
синдиката, до сада су се тако понашали углавном приватници, али се све чешће њима 
прикључује и државни сектор. 

Синдикати су нам побројали фирме на које су се радници жалили: београдско Грађевинско 

предузеће "Ратко Митровић", затим "Мостоградња", Млекара из Велике Плане, "Комуналац" из 

Бабушнице, ЈКП "Лазаревац", "Комуналац" из Власотинца, "Бели извор" из Врњачке Бање и 

крагујевачка "Градска гробља" и "Градска тржница". 

Према речима Зорана Михајловића, потпредседника Савеза самосталних синдиката Србије, ово 

је доказ да обрачунски листић не може да буде извршна исправа у Србији, како је прописано 

новим законом о раду, када послодавци не желе ни да га доставе раднику и покушавају пошто-

пото да избегну поштовање прописа. 

- Они на тај начин пролонгирају одлазак у стечај, а запослени без папира не могу да их туже - 

каже Михајловић. - Забрињава што све већи број притужби стиже из државних фирми, а 

свесни смо да је код приватника још горе. 

У Инспекторату за рад објашњавају да би у оваквим ситуацијама запослени требало да се 

обрате њима, а они ће по утврђивању чињеничног стања донети "решење о уклањању 

неправилности". 

- Једно од основних права запослених је право на зараду и послодавац је дужан да је исплати 

у складу са законом, општим актом и уговором о раду најкасније до краја текућег за претходни 

месец - каже Бојан Јоцић, директор Инспектората. - Прописано је и да се приликом сваке 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:569929-Ni-plate-ni-obracunskog-listica
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исплате достави обрачун за месец за који није исплаћена плата у писаној форми, као и 

разлози због којин није исплаћена. 

У евентуалном спору пред судом листић може да послужи као доказ о висини зараде која 

раднику припада и он може да покрене поступак. 

 

ВУЛИН: ЗАКОН ИСТИ ЗА СВЕ 

- НЕМА разлике између приватних и државних предузећа и сви морају да поштују закон, каже 

за "Новости" Александар Вулин - министар за рад. Он објашњава да је Србија једина држава у 

којој је уређено да обрачунски листић зараде има својство извршне исправе. О издавању 

листића разговараће се и на следећој седници Социјално-економског савета. 

 
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:570136-Pokretanje-druge-visoke-peci-duplira-

proizvodnju-Zelezare 

Покретање друге високе пећи дуплира производњу 

Железаре 
Тањуг  

У Железари Смедерево с нестрпљењем оцекују покретање друге високе пећи, јер 

процењују, да ће производња и продаја бити дуплирани 

У Железари Смедерево с нестрпљењем оцекују покретање друге високе пећи, јер процењују, 
да ће производња и продаја бити дуплирани, али, како су данас објашњавали за Тањуг, и 
да ће проналажење стратешког партнера за српску челичану бити много извесније. 

"За нас раднике то пуно значи", са оптимизмом говори председник Самосталног синдиката у 

Железари Синиша Прелић у сусрет 9. октобру, за када је планирано поновно покретање високе 

пе коју је угасио још бивши власник амерички Ју-ес-стил 2011. године. 

Председник српске владе Александар Вучић данас је открио јавности да су у току озбиљни 

преговори са Кином и једном великом кинеском компанијом, која је заинтересована за 

Железару Смедерево, те да би већ у новембру могао да буде постигнут договор. 

Вучић је навео да је реч о другој по величини у свету компанији за производњу челика, која 

жели да купи Железару Смедереву. 

Он такође очекује да ће покретање друге високе пећи директно утицати на повећање бруто 

домаћег производа Србије за 0,3 до 0,4 одсто. 

У Железари ради висока пећ 2, док ће висока пећ 1 бити 'задувана' 7. октобра и покренута 9. 

октобра. 

Висока пећ 1 у Железари Смедерево је била у ремонту протеклих пет месеци и сада се 

приводе крају завршни радови. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:570136-Pokretanje-druge-visoke-peci-duplira-proizvodnju-Zelezare
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:570136-Pokretanje-druge-visoke-peci-duplira-proizvodnju-Zelezare
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Члан Надзорног одбора у Железари Смедерево Бојан Бојковић је потврдио данас да ће 

такозвано задувавање високе пећи 1 бити обављено 7. октобра, док ће прво гвожђе из ње 

потећи 9. октобра. 

Бојковић је додао да је капацитет високе пећи 75.000 тона месечно. 

"Самим тим ћемо дуплирати нашу производњу и продају, што ће имати огроман утицај на наш 

бруто домаћи производ и пословање Железаре. И поред изузетно тешке ситуације на тржишту 

челика, због чега је просечна цена готових производа пала за више од 25 одсто, ми и даље 

успевамо да пласирамо наше производе", нагласио је Бојковић за Тањуг. 

Према његовим речима, покретањем друге пећи биће додатно смањени трошкови производње 

за око 15 долара по тони, што су значајне уштеде. 

"Све су то услови уговора које је Железара потписала са компанијом ХПК инжењеринг о 

управљању Железаром и све те ставке се једна по једна остварују", додао је Бојковић. 

Председник Самосталног синдиката у Железари Синиша Прелић објашњава да је приликом 

потписивања уговора са новим менаџментом било предвиђено да крајем или почетком јесени 

буде покренута друга висока пећ. 

"За нас раднике то пуно значи, ми то оцекујемо од момента када је престала да ради друга 

пећ. Са обе пећи имамо већу производњу и много сигурнију будућност за разлику од многих не 

само у Србији него и у региону", истакао је Прелић за Тањуг. 

Он каже да је тренутна просечна производња између 70.000 и 80.000 тона месечно и напомиње 

да све зависи од кретања на тржишту, на коме је претходних месеци било доста поремећаја у 

вези са ценом челика. 

"Покретање високе пећи је за нас нада да ће бити боље и да ће се остварити сви планови и 

циљеви који су постављени пред нови менаџмент и раднике Железаре", навео је Прелић. 

Он је изразио задовољство што су сви радници на радном месту и што примају редовно плату 

по колективном уговору. 

Како истиче, "нема малтретирања и свако ради свој посао", а предвиђено је и повећање плата. 

Када је реч о покретању високе пећи 1, потребно је да прође 10 до 15 дана до потпуне 

стабилизације производње након чега се очекује постизање максималних радних капацитета 

на том постројењу од 75.000 тона месечно. 

У Железари наглашавају да је 80 одсто радова на ремонту високе пећи број 1 урађено 

сопственим снагама запослених Железаре Смедерево. 
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У погону за производњу гвожђа све је у знаку пуштања у рад те високе пећи, која је почела да 

ради у Железари 1971. године, а угашена је ради генералног ремонта 1987, када је почела да 

ради модернија висока пећ 2, чији је максимални капацитет 95.000 тона месечно. 

Висока пећ 1 је поново почела да ради тек 2005. године. 

У Железари ради укупно око 5.250 радника, заједно са огранцима у Шапцу и Кучеву. Железара 

је у време бивше Југославије имала око 14.000 радника. 

Максимална производња Железаре сада се процењује на око 2,2 милиона тона годишње. 

Смедеревска железара је под именом "Сартид" продата у марту 2003. америцком "Ју-Ес стилу" 

за 23 милиона долара и до поцетка 2012. је била велики извозник и обухватала до 13 одсто 

укупног извоза Србије. 

Влада Србије је у јануару 2012. године откупила Железару Смедерево од америчког Ју-Ес-

Стила за симболичан један долар. 

Први тендер за продају железаре расписан је априла 2012. године, а други у децембру 2014. и 

након неуспешних преговора са америчким Есмарком на тендеру за управљање Железаром је 

победио ХПК Инжењеринг, који је у марту ове године преузео управљање српском челичаном 

на челу са Петером Камарашом и Џоном Гудишем. 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/595317/DAN-D-ZA-DRZAVNI-SEKTOR-Vlada-dala-rok-za-otpustanja-otkrivamo-ko-

sve-dobija-OTKAZ-do-15-decembra 

ДАН Д ЗА ДРЖАВНИ СЕКТОР Влада дала рок за 
отпуштања, откривамо ко све добија ОТКАЗ до 
15. децембра 

Гордана Булатовић  

Државни сектор ће до средине децембра имати око 30.000 мање запослених него на крају 

2014. године. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/595317/DAN-D-ZA-DRZAVNI-SEKTOR-Vlada-dala-rok-za-otpustanja-otkrivamo-ko-sve-dobija-OTKAZ-do-15-decembra
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/595317/DAN-D-ZA-DRZAVNI-SEKTOR-Vlada-dala-rok-za-otpustanja-otkrivamo-ko-sve-dobija-OTKAZ-do-15-decembra
http://www.blic.rs/data/images/2015-10-03/674867_12-graf2_lb.jpg?ver=1443827317.jpg


7 

 

 

 

Кликните за увећање (+) 

Наиме, како „Блиц“ сазнаје, отпуштање 9.400 прекобројних (4.900 у јавној управи и 4.500 у 

локалној самоуправи) мора да се обави у року од два месеца. На то треба додати и више од 

20.000 оних који су отишли или се спремају за одлазак у пензију. 

 

Влада би током наредне недеље требало да донесе три одлуке које омогућавају да се процес 

смањења броја запослених за ову годину спроведе до краја. То су одлуке о максималном броју 

запослених у јавној управи, о максималном броју радника у јавним службама и о броју 

запослених у локалним самоуправама. 

 

- У свим ресорима је у претходном периоду било врло напето. Из Владе је стигла наредба да 

се планира што рестриктивнији број запослених. У пензију треба да иду све жене које су ове 

године напуниле 60,5 година живота, док мушкарци и даље могу да раде док не напуне 65 

година. Ово руководиоцима олакшава посао јер ће на списку имати мање људи, али се 

поставља питање ко ће радити њихов посао. Ближи се дан када ресори морају да доставе 

Влади максимум запослених и нервоза је све већа - објашњава извор „Блица“ из Владе. 

 

Још увек се чека да коначан број запослених доставе Министарство културе и Министарство 

правде. 

 

- О предлозима свих министарстава свој став треба да дају Министарство финансија и 

Министарство за државну управу. Након тога, Влада ће разматрати поменуте одлуке, а сви ће 

имати рок од 60 дана да број запослених сведу на договорено - каже наш саговорник.  

  

http://www.blic.rs/data/images/2015-10-03/674867_12-graf2_lb.jpg?ver=1443827317.jpg


8 

 

Влада запослила 8.744 особе 

Влада Србије је дала сагласност за запошљавање 8.744 

људи у периоду од 24. јануара 2014. до 15. септембра 

2015. године, објавио је лист „Данас“. На неодређено 

време попуњено је 7.055 радних места, а на одређено 

1.698. У истом периоду нису дате сагласности за 11.532 

радна места, од чега на неодређено 8.374 и на одређено 

3.158. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/595005/SUD-ODLUCIO-Od-sada-nema-besplatne-struje-ni-za-najsiromasnije 

СУД ОДЛУЧИО Од сада нема бесплатне струје ни 
за најсиромашније 

Гордана Булатовић 

Уставни суд прогласио је неуставном процедуру по којој најсиромашнији остварују право на 

бесплатну струју, гас и даљинско грејање, сазнаје “Блиц”. 

Министарство тражи решење: Зима доноси нове проблеме најугроженијима 

Одлука која је ступила на снагу почетком ове недеље онемогућила је да до даљег иједан 

социјално угрожен грађанин оствари право на повлашћену испоруку струје и гаса. 

 

- Уставни суд прогласио је неуставним чланове од пет до осам Владине Уредбе о енергетски 

заштићеним купцима. Не може се, тврди суд, омогућити да општине, не само констатују ко 

има право на повлашћену цену енергената, већ и да одлучују колика је то количина. За суд је 

спорно и то што домаћинства која добију негативно решење захтева за повлашћено 

снабдевање енергентима немају право жалбе - објашњава извор “Блица” близак Уставном 

суду. 

 

ЕПС без коментара 

У ЕПС и „Србијагасу“ јуче нису желели да коментаришу одлуку Уставног суда. Они, кажу, као 

јавна предузећа само спроводе одлуке које доноси Влада и министарство. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/595005/SUD-ODLUCIO-Od-sada-nema-besplatne-struje-ni-za-najsiromasnije
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Засад Министарство енергетике није реаговало на одлуку Уставног суда. То се, сазнајемо, 

може очекивати наредних дана. До одлуке министарства које потврди Влада Србије издавање 

уверења о статусу повлашћеног енергетског купца је стопирано. 

  

Оспорен је и обрачун цене обрачунатих енергената потрошачима које према поменутој Уредби 

надокнађује Влада из буџета. Ово прети да у потпуности до даљег заустави испоруку струје, 

гаса и даљинског грејања најсиромашнијим домаћинствима у Србији. 

 

Домаћинства с минималним приходима имају могућност да одређену количину гаса и струје 

добију без накнаде. Тако је трочлана породица с приходом до 19.795 динара месечно могла 

рачунати да ће бесплатно добити до утрошених 160 киловата струје, 45 кубних метара гаса или 

плаћено даљинско грејање за 35 квадрата простора. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Vucic-Kinezi-zainteresovani-za-Zelezaru-Smederevo.sr.html 

Вучић: Кинези заинтересовани за Железару 
Смедерево 
БЕОГРАД – Премијер Александар Вучић изјавио је данас да се воде озбиљни преговори са 
Кином и једном великом кинеском компанијом која је заинтересована за Железару Смедерево 
и да би већ у новембру могао да буде постигнут договор. 

Вучић је рекао да је реч о другој по величини у свету компанији за производњу челика која 
жели да купи Железару Смедереву. 

„Надам се, ако све буде у реду, да у новембру можемо да завршимо, мислим да је премијер 
Кине Ли Кећенг тако планирао”, рекао је Вучић након отварања приступне саобраћајнице 
Пупиновог моста. Он је истакао да је циљ владе и услов да свих око 5.000 радника Железаре 
остане на свом послу и да се повећа производња. 

„Чули смо од кинеских пријатеља да би они уложили огроман новац, само око 120 милиона 
(долара) би ишло у галванизацију да би се правила фабрика цеви и ако бисмо то успели, то би 
заначило много већу производњу и драстичан раст бруто домаћег производа Србије и 
индустријске производње”, истакао је Вучић. 

Он је истакао да се Железара са новим менџментом - ХПК Инжењерингом бори у веома 
тешким условима на глобалном тржишту челика, бакра и алуминијума, чије су цене доста 
пале, па у тој области има безброј проблема. 

„Чим смо интересантни Кинезима то значи да имамо будућност”, нагласио је Вучић. 

http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Vucic-Kinezi-zainteresovani-za-Zelezaru-Smederevo.sr.html
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Он је подсетио да 9. октобра треба да буде покренута производња у другој високој пећи у 
Железари, што ће бити од пресудног значаја за повећаћање индустријске производње и БДП-а. 

Премијер је казао да ће покретање друге високе пећи директно утицати на повећање од 0,3 до 
0,4 одсто БДП-а. 

Дефицит у септембру седам пута мањи од планираног 
БЕОГРАД – Дефицит буџета у септембру мањи је чак седам пута од онога што је пројектовано 
са Међународним монетарним фондом, изјавио је данас премијер Александар Вучић и 
прецизирао да у том месецу износи 3,6 милијарди динара. 

Премијер је нагласио да би ММФ, према договору, био задовољан и са дефицитом од 25 
милијарди динара, али је он готово седам пута мањи. 

„Плаши нас једино како ћемо успети то да одржимо следеће године, уз повећање плата и 
пензија”, рекао је Вучић новинарима након отварања приступне саобраћајнице моста Михајло 
Пупин. 

Он је рекао да је данас водио разговоре о томе у Министарству финансија, као и са свим 
релевантним учесницима. 

Најавио је , такоде, да ће се у 2016. уводити и додатна дисциплина. 

„Успећемо да постигнемо бољи привредни амбијент и бољи животни стандард грађана”, 
поручио је премијер Вучић. 

У новембру са Кином уговор за брзу пругу 
БЕОГРАД – Премијер Србије Александар Вучић најавио је данас да би у новембру требало са 
Кином да буде потписан уговор за изградњу брзе пруге од Београда до Будимпеште. 

„Радимо са кинеском страном и верујем да ћемо у новембру да потпишемо уговор о изградњи 
пруге, мислим да је наша страна нешто хитрија од Мађарске, али верујем да ће све три стране 
(Србија, Мађарска и Кина) бити сагласне да са кинеским премјером Кине Ли Кећенгом 
потпишемо уговор”, рекао је Вучић новинарима. 

Он је поручио да је Србија спремна, како се каже, да забоде први ашов. 

То значи даље запошљавање и наших и кнеским компанија, као и бољу инфраструктуру, 
економију и бољи животни стандард за наше грађане, нагласио је Вучић. 

Верујем Немачкој, преговори до краја године 
БЕОГРАД – Српски премијер Александар Вучић изразио је данас уверење да ће до краја године 
Србија, отварањем поглавља, ући у отворене преговоре са Европском унијом. 

„Верујем да улазимо у отворене преговоре до краја године, јер верујем у реч Немачке”, 
истакао је он приликом отварања прилазног пута Пупиновом мосту. 

Вучић је рекао да је Србија радила тешко да дође до отварања поглавља, да се понаша као 
озбиљна и одговорна земља, по питању избеглица много одговорније него неке чланице ЕУ. 

Он је указао да се показало на примеру противправних санкција на нашим границама да се ЕУ 
и Немачка придржавају своје речи и принципа. 

Вучић је рекао да Србија има добру сарадњу са Немачком, коју ће даље да продуби. 

Неочекивано висок број заинтересованих за станове у оквиру пројекту „Београда на води” 
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БЕОГРАД – Премијер Александар Вучић изјавио је данас да је за скуповину стана у оквиру 
пројекта „Београд на води”, чија се цена квадрата креће од 2.500 до 2.700 евра, неочекивано 
велики број заинтересованих. 

„Имамо неочекивано висок број заинтересованих и оних који су купили станове”, рекао је 
Вучић новинарима након отварања предприступне саобраћајнице Пупиновог моста. 

Вучић је навео и да су, према његовим информацијама, заинтересовани углавном Срби и 
додао да ће прецизни подаци бити саопштени за 10-ак дана. 

Продаја станова у две стамбене куле у оквиру пројекта „Београд на води” почела је данас у 
Галерији „Белграде Wатерфронт”, по принципу регистрације заинтересованих за куповину. 

Две стамбене куле имаће 296 станова, у понуди су једнособни, двособни, трособни и 
четворособни станови, а рок за завршетак кула је две и по године. 

Размишљам и о изборима, али успех Србије ми важнији 
БЕОГРАД – Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да размишља о изборима, али 
да га највише занима Србија и успех Србије. 

„Размишљам и о изборима, интензивно”, рекао је Вучић, одговарајући на низ новинарских 
питања после отварања приступне саобраћајнице мосту Михаило Пупин. 

Он је казао да „живи и ради за Србију” и да жели само њен успех. 

„Волим СНС, чији сам један од оснивача, али, више волим Србију и све ћу урадити да Србији 
буде боље"; поручио је Вучић. 

Премијер је најавио да када не буде више имао поверење грађана да буде председник Владе 
Србије, неће остати ни на челу Српске напредне странке (СНС). 

„У том случају нећу ни странку коју водим да оптерећујем својим присуством, и да останем на 
њеном челу”, рекао је Вучић. 

Вучић о прислушкивању: Ма, нећу да трошим време на оне који не говоре истину 
БЕОГРАД – Премијер Србије Александар Вучић одбио је данас да поново коментарише детаље 
везане за наводну аферу прислушкивања Бојана Пајтића, јер, не жели да троши своје време на 
оне који не говоре истину. 

Поред тога, приметио је премијер, Пајтић није изнео ниједан доказ да је прислушкиван, али га 
нико јуче није за то питао, иако је јасно да не говори истину, па не види зашто би он губио 
време и учествовао у томе, уместо да се бави пројектима и напретком Србије. 

„Пошто сам јуче слушао како неко није изнео никакав доказ, а нико га није питао за то, и 
видим да неко не говори истину, не могу више да учествујем у томе”, казао је Вучић у изјави 
новинарима после отварања приступне саобраћајнице моста Михајло Пупин. 

Премијер је додао да је данас задовољан зато што је имао довољно времена да од осам сати 
ујутро разговара са министарком за саобраћај, инфраструктуру и грађевинарство Зораном 
Михајловић, са министром финансија Душаном Вујовићем , као и сарадницима о пројектима и 
колико ћемо новца да издвојимо за њих за следећу годину, а шта ћемо да платимо ове године. 

Озбиљни радови на коридорима 10 и 11 



12 

 

БЕОГРАД – Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да добро напредују радови на 
коридорима 10 и 11 и да ће влада у предвиђеним роковима завршити те путне правце, за 
разлику од многих претходних, које су то обећавале. 

„Србија озбиљно гради аутопутеве и у року ће бити завршени и јужни и источни крак коридора 
10, а брзо и коридор 11”, рекао је Вучић новинарима. 

Он је навео да је завршено више од 51 одсто радова на источном краку Коридора 10 - од Ниша 
до бугарске границе, где је веома тежак терен због Сићевачке клисуре, као и да је око 36 
одсто радова завршено на јужном краку од Лесковца до Македоније, где су најтежи радови 
кроз Грделичку клисуру. 

Вучић је додао да ће и последња деоница, која је последња уговорена, Левосоје - Српска 
Кућа, бити завршене до краја 2016. године, до када иначе треба да буде готов цео путни 
Коридор 10. 

Како каже, остаје да се испреговара наставак градње Коридора 11 на потезу Сурчин - 
Обреновац и касније Пожега - Бољаре, као и регионални аутопут Појате - Прељина, који треба 
да повеже коридоре 10 и 11. 

Вучић је истакао да добро напредују радови на осталим деоницама Коридора 11. 

Премијер је закључио да ће у наредном периоду бити завршена и обилазница око Београда, 
која је, како је нагласио, један од најважнијих пројеката. 

Годишњи буџет мог кабинета 35,2 милиона динара 
БЕОГРАД – Премијер Александар Вучић изјавио је данас да је годишњи буџет његовог кабинета 
35,2 милиона динара и приметио да је, упркос озбиљном ангажману на реформама и напретку 
Србије, из дана у дан принуђен да одговара на свакојаке бесмислице. 

Вучић је то рекао одговарајући на питања новинара о наводима Покрета Доста је било Саше 
Радуловића да је буџет Кабинета премијера повећан и то на рачун буџетске резерве. 

Он је буџет свог Кабинета упоредио са трошковима кабинета својих претходника, те навео да 
је буџет Кабинета Коштунице 2008. године био 59,9 милиона динара, Мирка Цветковића 39,9 
милиона, Дачића 42.3 милиона... 

Објашњавајући на шта се троши новац кад је реч о његовом Кабинету, он је рекао да се не 
ради само о његовом кабинету, већ о зарадама припадника Деливери јунитс, да је то трајало 
до маја и да више тих трошкова нема. 

Како је рекао, снашао се и нашао спонзора да плаћа важне послове за нашу земљу, и да сада 
те људе плаћа УНДП. 

Рекао је и да је и са тим незадовољан и да ће штедети још више. 

„Мораћу да имам много мање трошкове него сви остали кабинети министара, то је мој посао, 
да будем најштедљивији и најбољи, а не најлошији”, нашалио се. 

Он је додао да је стално принуђен да одговара на сличне бесмислице: 

„Извињавам се, пре свега грађанима Србије због тога што сам дозволио, макар и на секунд, да 
и себе и владу и целу земљу, све нормалне поштене и паметне људе, увучем у то блато 
бесмисла у којем неки само и знају да пливају и из којег никада нису изашли и никада неће”. 
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„Извињавам се што сам себи дозволио, трудећи се, борећи се, радећи по цео дан, и онда вам 
ваљда тешко падне када чујете свакојаке глупости, а неки су измишљали афере претходних 
дана, да уопште говорим о томе и одговарам на такве бесмислице”, нагласио је Вучић. 

Покрет Доста је било саопштио је данас да је из буџетске резерве одобрено додатних 14,5 
милиона динара за Кабинет председника Владе Србије и то, како се тврди у саопштењу, „за 
плате, путовања и услуге по тајним уговорима”.  

Вратићемо новац војним пензионерима 
БЕОГРАД – Премијер Србије Александар Вучић поручио је данас да ће влада морати да издвоји 
из буџета 11,6 милијарди за пљачку коју су бивши министар одбране Драган Шутановац и 
остали направили војним пензионерима, али и нагласио да ће ти пензионери у четири рате 
добити свој новац. 

Он је рекао да неки непрестано измишљају афере, а да ствар стоји тако да његова влада мора 
да покрива „трошкове” стварних афера и пљачки иза којих стоје ти исти људи. 

„Кад смо код афера, ми ове године морамо да направимо додатни дефицит од 11,6 милијарди 
за ону пљачку што су Шутановац и остали направили војним пензионерима. Они су то урадили 
пре осам година, а ја морам нађем паре да намиримо те људе”, рекао је Вучић након отварања 
приступне саобраћајнице моста Михајло Пупин. 

Премијер је нагласио да је реч о суми од 100 милиона евра, да неко мора да нађе тај новац и 
плати они што су други узели против правде и што је сада стигло на наплату. То, како је 
рекао, мора ове године да се уради. 

„И, не брините, војни пензионери, ми ћемо то у четири рате да исплаћујемо, а то ће да утиче 
на дефицит. То је око 0,3- 0,4 одсто БДП-а”, рекао је Вучић. 

Вучић је навео да би требало имати у виду да мора да се исплати и дуг што од Петрохемије, 
што од Србијагаса, а реч је о 303 милиона дуга према Гаспрому. 

„Неко то мора да плати, а то није сад направљено, него у претходном периоду. Сви ти мртваци 
само искачу, политички и економски, а неко то мора да плати. И зато сад то полако 
сравњујемо и све плаћамо”, рекао је Вучић. 

Премијер је такође рекао да појединци не би требало да полазе од себе кад говоре о нечијој 
владавини. 

„Мени није проблем да дођем међу ове људе и да чујем њихову примедбу. Ти људи знају 
једну ствар, нису они срећни нацином на који живе, али они су стрпљиви и чекају да осете 
бољитак у својим џеповима. Они верују, јер знају да нису сви људи исти и да нису сви који су 
на власти лопови”, поручио је Вучић. 

Према његовим речима, то је велика ствар којом се поноси, јер сме свакога да погледа у лице 
и да то понови, а то је, како додаје, велика разлика између њега и неких других. 

„Немојте да полазите од себе господо, пријатељи, или шта год да сте. То што сте ви узимали 
паре од хендикепиране деце, а никада нисте направили дом за хендикепирану децу, док пара 
нема... Немојте од себе да полазите када о томе говорите, него од неких других који се боре 
да ваше дугове. Ми ћемо то да вратимо у годину две дана, како тиме не би била опретећена 
наша деца”, закључио је Вучић. 

Танјуг 
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sedam_godina_do_posla_u_zdravstvu_.55.html?news_id=308998 

Запослење у Србији траже 2.554 доктора, показују подаци Националне службе за 

запошљавање 

Седам година до посла у здравству 
АУТОР: А.В. МАЛУШЕВ 

На евиденцији Националне службе за запошљавање у потрази за послом су 2.554 лекара. Међу 

њима је 2.509 доктора медицине, од којих су 1.788 жене, док 45 лекара опште медицине, а од 

којих је 34 жене, и даље нема посао.  

Уједно, највише има незапослених доктора медицине, док лекари опште медицине најдуже 

траже посао - у просеку 81,99 месеци.  

Према тумачењу Синдиката радника здравствене и социјалне заштите, уколико би се од 12. 
октобра стриктно примењивао Закон о максималном броју запослених, лекарима без посла би 
се у потрази за истим могло у једном дану придружити још 3.500 њихових колега. Ову бојазан 
у Синдикату објашњавају тиме да закон даје одрешене руке директорима здравствених 
установа да прекину радни однос свима који испуњавају услове, а да запосле нове без јасног 
критеријума, дакле, по партијској или рођачкој линији. С друге стране, Министарство државне 
управе одбацило је ове тврдње синдиката. 

Подсетимо, Синдикат радника здравствене и социјалне заштите истицао је и раније да у овом 
систему недостаје 13.000 радника различитих профила. Што се тиче дужине чекања на посао, 
недостижно прво место држи занимање организатора здравствене неге, где жене чекају око 
107 месеци (мада радника са овим профилом има свега шесторо), а мушкарци 58 месеци. 
Медицинска сестра стационарне здравствене заштите, и мушкарци и жене, без посла су по 89 
месеци. 

Интересантно је да на евиденцији НСЗ посао неурохирурга траже два незапослена радника и 
да су обојица мушкарци. Ипак, и они на радно место чекају једва нешто мање од 40 месеци.  

 

Србија без педијатара 
Социјалдемократска странка упозорила је да је функционисање здравственог система у 
Србији угрожено, посебно после најава присилног пензионисања скоро 3.500 лекарки по 
Закону о максималном броју запослених у јавним службама. "Медицина је добрим делом 
женска делатност. У случају педијатрије, 90 одсто лекара су жене, просечна старост 
педијатара је 52, а 30 одсто њих је старије од 60 година", оценио је на конференцији за 
новинаре члан Политичког савета СДС и доктор педијатрије Георгиос Константинидис. 
Константинидис је упозорио да ће применом закона трећина запослених педијатара бити 
пензионисана, док се на специјализацији налази 230 потенцијалних педијатара. Такође, расте 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sedam_godina_do_posla_u_zdravstvu_.55.html?news_id=308998


15 

 

број лекара који траже сертификат за одлазак у иностранство, па их је 2013. било 435, 
прошле године 927, а ове ће премашити 1.000. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/fabrikama_prepustena_briga_o_bezbednosti_.55.html?news_id=308923 

 

Пожаром у фабрици "Милан Благојевић" из Лучана настављен низ несрећа у домаћој 

наменској индустрији 

Фабрикама препуштена брига о безбедности 
* Јекић: Држава треба да престане да оволико опорезује фабрике наменске индустрије * Илић: 

Неопходне инвестиције које би подигле безбедносне мере 

АУТОР: В. ЈЕРЕМИЋ 

Београд - Државне инвестиције у фабрике наменске индустрије би подигле безбедносне 

стандарде и допринеле смањењу учесталих несрећа које се догађају у овој привредној грани, 

сагласни су саговорници Данаса. Према њиховим речима, безбедност радника наменске 

индустрије би морала да буде приоритет и никако не би смела да буде угрожена интересима 

профита. 
Драган Илић, председник синдиката Застава оружје, наводи да је производња оружја 
делатност високог ризика, али наглашава да су неопходне инвестиције које би подигле 
безбедносне мере. 
- Предузећа наменске индустрије имају иза себе изузетно тежак период. Поред економске 
ситуације, важно је истаћи да је већина тих фабрика разорена током бомбардовања 1999. 
године. Све је то допринело смањењу безбедносних услова у којима раде људи. Да би се то 
променило важно је повећати инвестиције - наводи Илић и додаје да су тренутно фабрике 
препуштене саме себи када је реч о обезбеђивању сигурности својих запослених. 
Драган Јекић, председник Самосталног синдиката "Слобода" Чачак и Синдиката одбрамбене 
индустрије Србије, слаже се да посао оружара са собом носи одређену дозу ризика. Ипак, 
према његовим речима, то не би смео да буде изговор. 
- Синдикати у наменској индустрији и сами запослени морају да инсистирају на поштовању 
апсолутно свих безбедносних процедура, па и по цену да посао стоји. Интерес профита не сме 
да буде испред безбедности радника. Око тога нема преговора - наводи Јекић. 
Иако дозвољава могућност да људски фактор буде узрочник одређеног броја несрећа, Јекић 
напомиње да је најлакше кривити радника. 
Према његовим речима, да би се смањио број незгода нужно је да држава престане да у 
оволикој мери опорезује фабрике наменске индустрије. 
- Већина фабрика наменске индустрије зарађује новац и не представљају терет републичком 
буџету. Ипак, оне тешко могу да подигну услове рада, пошто их држава опорезује у 
вишемилионским износима - каже Јекић. 
Подсетимо, у предузећу "Милан Благојевић - Наменска " у Лучанима пре два дана је избио 
пожар у коме су четири радника повређена. До пожара је дошло на преси за барут, а 
повређени су са опекотинама превезени у чачанску болницу. Три радника која су задобила 
опекотине послата су на даље лечење на Војномедицинску академију у Београд, док је један 
радник задржан на испитивању у чачанској болници. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/fabrikama_prepustena_briga_o_bezbednosti_.55.html?news_id=308923
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Несреће 
Несрећа у Лучанима само је један у низу инцидената који су се последњих година догодиле у 
фабрикама наменске индустрије. Половином маја је у ваљевском "Крушику" повређено 
седморо радника услед распрскавања детонаторске каписле упаљача ручне бомбе, док је 
прошле године у истој фабрици наменске погинуо пословођа. У фабрици "Милан Благојевић" у 
Лучанима пре неколико година су у два изолована инцидента повређена два радника. У истој 
фабрици је 1997. године погинуло троје, а повређено седморо људи. Јака експлозија у 
фабрици "Слобода" у Чачку је 2010. године направила велику материјалну штету. За сада 
највећа несрећа везана за наменску индустрију се догодила у Ужицу, када је седам радника 
фабрике "Први партизан" погинуло, а 13 повређено у експлозији у барутани. Двадесет две 
особе су повређене 2006. године у експлозији војног магацина у касарни "7. јули" у Параћину, 
а исте године су у "Првој искри" у Баричу погинула три радника, док је седморо повређено. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-17-firmi-147-miliona 

За 17 фирми 147 милиона 
 

Управни одбор Фонда за развој одобрио је још 17 кредита домаћим предузећима и 
привредницима, вредних 147.142.200 динара, саопштило је Министарство привреде. 

Фонд за развој одобрио кредите привреди 

Кредити су одобрени на последњој седници УО, по основу Програма за 2015. за предузетнике 
и правна лица и могу се користити за инвестиције, набавку опреме и сировина, као и за 
почетак пословања, односно то су старт-ап кредити.Кредити су одобрени с роком отплате од 
четири до десет година, у оквиру којих је период почека од једне до две године и с каматном 
стопом од три одсто на годишњем нивоу, додаје се у саопштењу. 

Управни одбор је одобрио и један захтев за споразумно регулисање обавеза. Да би се 
наставила подршка привредним субјектима, Влада Србије је прошле године, преко Фонда за 
развој, поново покренула кредитирање привреде после застоја који је настао почетком 2014. 
године. Укупан број кредита које је Фонд за развој одобрио у овој години је 333, а њихова 
укупна вредност 6.309.505.349 динара. 

Тај новац намењен је домаћој привреди и може се користи за низ активности које ће 
унапредити пословање и допринети новом запошљавању: за реконструкцију постојећих 
објеката или изградњу нових, модернизацију производње новом опремом, обезбеђивање 
обртних средстава, али и као подстицај почетницима кроз старт-ап кредите за оне који желе 
да се докажу у предузетништву. 

Кредити Фонда за развој се одобравају по веома повољним каматама и с дужим роковима 

отплате. Конкурс је отворен током целе године, подсећа се у саопштењу Министарства. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/za-17-firmi-147-miliona
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pocela-isplata-optremnina-radnicima-fabrike-kamiona 

Почела исплата оптремнина радницима фабрике 
камиона 
 

У фабрици "Застава камиони" у Крагујевцу данас је почела исплата отпремнина радницима 
који су изјаснили за добровољни одлазак из фабрике уз социјални програм, изјавио је 

данас директор те фабрике Зоран Аџић. 
   Он је Танјугу рекао да је држава за реализацију социјалног програма на рачун фабрике 
уплатила 123 милиона динара. 
"Радници који су тужили фабрику, тражећи заостала потраживања, отпремнине ће добити 
уколико буду донели потврду да су замрзили судски или извршни поступак до краја маја 
наредне године, односно до решавања статуса предузећа", навео је Аџић. 

   Председник Самосталног синдиката у фабрици Данило Поповић рекао је Танјугу да је већина 
од укупно 242 радника поднела тужбе и да овог тренутка нема прецизан податак да ли ће и 
колико запослених повући односно замрзнути судске и извршне поступке. 
"То ћемо знати када се заврши исплата отпремнина која ће трајати до 18. октобра, односно 30 
дана од датума када је држава уплатила средства  за ту намену", рекао је Поповић. 

   Он је подсетио да се у мају, за добровољни одлазак из фабрике, изјаснио 191 радник. 
Фабрика "Застава камиони" једно је од предузећа Групе "Застава возила" која, одлуком Владе 
Србије, од јуна ове године, има статус предузећа од стратешког значаја за Републику Србију. 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/pekarima-pola-minimalca-mesecno 

Пекарима пола минималца месечно 
 

Штрајк упозорења од 11 до 12 часова одржан је на улазу у АД „Хлеб” због кашњења у 
исплати три зараде и зато што око 90 радника већ три године не добија путне трошкове. 

У АД „Хлеб” нема за плате и превоз 

У протеклих осам месеци добијају од 9.000 до 11.000 динара месечно. Штрајкачки одбор тражи 
исплату три заостале плате и свих путних трошкова,, али је, како је рекао председник 
синдиката у „Хлебу” Милан Љубановић, спреман да у социјалном дијалогу утврди динамику 
испларе радничких потраживања. 

– Уколико се социјални дијалог не успостави, штрајк у „Хлебу” почеће 12. октобра, а то је 
вероватно јер директор Зоран Јаћиновић није хтео јуче да нас прими на разговор – казао је 
председник Љубановић. – Већ пет година примамо минималац, пре десетак дана део радника 
примио је други део јунске плате, а то је половина минималне зараде, док други део радника, 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pocela-isplata-optremnina-radnicima-fabrike-kamiona
http://www.dnevnik.rs/novi-sad/pekarima-pola-minimalca-mesecno


18 

 

онај у малопродаји, чека на исплату. Уз то, од половине минималца радници треба да плате и 
превоз до посла. Директор предузећа Зоран Јаћиновић позвао је раднике на стрпљење. 

– Ситуација је проста: „Хлеб” дели судбину економских прилика у држави, новца нема, и то је 
суштина лошег материјалног положаја запослених – казао је Јаћимовић. – Предузеће није у 
болокади и нема губитака, од купаца потржујемо око 150 милиона динара, а наше обавезе су 
око 121 милион. 

Доста буџетских установа које снабдевамо хлебом и пецивом нам дугује, с некима смо у 
судском спору због тога, али наш суд споро ради па су нам се парнице отегле две-три године. 
Имајући то у виду, намера да се штрајк организује делом има смисла јер се на тај начин шаље 
порука купцима да обавезе измирују на време. Сада то чине у року од 120 до 150 дана. С друге 
стране, штрајк одвраћа потрошаче од тога да их снабдевамо хлебом и пецивом. 

Власник „Хлеба” је „Схареланд” ДОО, иза којег стоје Радомир Живанић и кошаркашки ас 
Дејан Бодирога. 

З. Делић 
 

 

 


