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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=11&dd=03&nav_category=12&nav_id=1058742 

СССС: Закон о јавном окупљању није по Уставу 

Савез самосталних синдиката Србије оценио је да Нацрт закона о јавном окупљању није у 
складу са Уставом Србије. 

ИЗВОР: БЕТА    

Такође, затражено је да закон пре усвајања разматра Социјално-економски савет Србије. 

"Савез сматра тај нацрт закона мањкавим и рестриктивним, јер му у духу развоја демократских 
односа у друштву и гарантовања основних људских права недостају многе одредбе којима би 
закон истински омогућавао право на мирна окупљања и изражавање незадовољства, 
првенствено, социјалним и економским положајем", саопштио је тај синдикат. 
  
Они су навели да, према нацрту, свако окупљање може бити супротно закону ако тако 
законописац протумачи. 
  
"Тако полиција накнадно може организатору скупа да да процену да је пријавио скуп на 
опасном месту, иако се, за сада, не зна где су, каква су, за кога и колико опасна та места!? А, 
о томе која су то опасна места, тек у року од два месеца после доношења закона треба да 
одлуче локалне власти", додао је синдикат. 
  
Како су рекли, организатори мирних окупљања стрепеће и од "осетљивости" локалних и 
републичке власти, као и полиције.  
 
Уставни суд Србије је 9. априла објавио одлуку по којој је Закон о јавном окупљању проглашен 
неуставним и дао рок од шест месеци како би се донео нови пропис. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=11&dd=03&nav_id=1058755 

Пензионери огорчени због Вучићеве одлуке 

Удружење синдиката пензионера Србије криковало је премијера Александра Вучића зато што 
не жели да повећа плате и пензије онолико колико ће ММФ дозволити. 

ИЗВОР: БЕТА  

Како се наводи у саопштењу, то удружење је "огорчено и запрепашћено" изјавом Вучића поводом 

дозволе ММФ-а да се "плате и пензије могу повећати више него што је мислио, али да он то неће 

урадити". 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=11&dd=03&nav_category=12&nav_id=1058742
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=11&dd=03&nav_id=1058755
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Они су саопштили да та изјава "говори о непримереној самовољи и бахатости првог човека 
Владе једне европске и демократске државе". 
  
Пензионери су, наводи се, посебно погођени делом изјаве у којој премијер Вучић каже да ће 
искористити "мањи оквир од дозвољеног за повећање плата и пензија" , јер је новац потребан 
за инвестиције и запошљавање младих.  
 
То изјавом, према мишљењу синдиката пензионера, премијер покушава да конфронтира младу 
генерацију и најстарију популацију, што је, како се истиче, "апсолутно неприхватљиво и 
нечасно".  
 
УСПС сматра да је Вучићева изјава штетна и погрешна, утолико што се Влада налази у 
ситуацији да пуни буџет скоро искључиво фискалним захватањима и повећањем пореза и 
акциза.  
 
Тим се све више оптерећују ионако истањени кућни буџети становништва и нејака привреда, 
уместо да се окрене оживљавању домаће производње, подизању индустрије, ревитализацији 
пољопривреде, па и програмима за запошљавање младих, који све више напуштају земљу без 
наде да могу наћи пристојан посао, саопштио је тај синдикат. 
 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/ssss-nacrt-zakona-o-javnom-okupljanju-nije-u-skladu-sa-ustavom_655290.html 

СССС: Нацрт закона о јавном окупљању није у 
складу са Уставом 

БЕОГРАД -  

Савез самосталних синдиката Србије оценио је данас да Нацрт закона о јавном окупљању 

није у складу са Уставом Србије и затражио да закон пре усвајања разматра Социјално-

економски савет Србије. 

"Савез сматра тај нацрт закона мањкавим и рестриктивним, јер му у духу развоја демократских 

односа у друштву и гарантовања основних људских права недостају многе одредбе којима би 

закон истински омогућавао право на мирна окупљања и изражавање незадовољства, 

првенствено, социјалним и економским положајем", саопштио је тај синдикат. 

Они су навели да, према нацрту, свако окупљање може бити супротно закону ако тако 

законописац протумачи. 

"Тако полиција накнадно може организатору скупа да да процену да је пријавио скуп на 

опасном месту, иако се, за сада, не зна где су, каква су, за кога и колико опасна та места!? А, 

о томе која су то опасна места, тек у року од два месеца после доношења закона треба да 

одлуче локалне власти", додао је синдикат. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/ssss-nacrt-zakona-o-javnom-okupljanju-nije-u-skladu-sa-ustavom_655290.html
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Како су рекли, организатори мирних окупљања стрепеће и од "осетљивости" локалних и 

републичке власти, као и полиције. 

Уставни суд Србије је 9. априла објавио одлуку по којој је Закон о јавном окупљању проглашен 

неуставним и дао рок од шест месеци како би се донео нови пропис. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:575043-Fiskalni-savet-Kontrola-plata-i-penzija-

najvaznija-mera 

Фискални савет: Контрола плата и пензија 

најважнија мера 
Тањуг | 

Фискални савет Србије указао је данас да је потребно преиспитати најаве о повећању 

пензија и плата у јавном сектору, јер оцењује да је тренутно контрола тих расхода 

најважнија мера за оздрављење домаћих јавних финансија 

Председник Фискалног савета Павле Петровић оценио је данас да евентуално повећање плата 
и пензија може да буде од један до два одсто, док би враћање примања на прошлогодишњи 
ниво "обрисало добре резултате фискалне консолидације". 

"Ако има простора, то је ред величине 1-2 одсто. То је мали износ, да би се поделио на све, па 

је идеја је да се тај новац подели на циљано повећање одређених категорија", рекао је 

Петровић за РТ Војводину додајући да је рационално и да то буде једнокатазна помоћ, како се 

не би прелило на 2016. годину. 

Петровић је поновио да су у 2015. резултати смањења дефицита изнад очекивања, веће су 

уштеде него што је планирано, па се зато и "рађају идеје да би требало повећати плате и 

пензије". 

"Ми у Фискалном савету мислимо да би требало те резултате посматрати у трогодишњем 

периоду, јер тек тада можемо да очекујемо заустављање раста јавног дуга и почетак 

смањивања. То је онда знак да је консолидација успела", рекао је Петровић и навео да, кад се 

тако посматра, простор за повећање примања се смањује. 

Петровић је навео да то тело очекује да ће дефицит ове године износити 4,5 одсто БДП-а ако 

се урачуна и једнократни издатак за враћање дуга војним пензионерима и НИС-у. 

"То је и даље велики дефицит, али смо са огромног минуса од 6,7 одсто, дошли до 4,5 одсто, 

што је велики успех. 

Према његовим речима, ове године су исцрпљене главне мере за смањење дефицита, а то је 

смањење плата и пензија и повећана наплата пореза, пре свега акциза на дуван, а и даље 

стоји проблем отпуштања у јавном сектору. 

Процес приватизације, како пише, касни и тек се очекује решавање најтежих случајева, 17 

стратешких предузећа. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:575043-Fiskalni-savet-Kontrola-plata-i-penzija-najvaznija-mera
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:575043-Fiskalni-savet-Kontrola-plata-i-penzija-najvaznija-mera
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Ниске светске цене енергената и примарних сировина привремено су стабилизовале 

пословање петрохемијског комплекса и Железаре Смедерево, што је побољшало наплату 

Србијагаса и ЕПС-а, али још нема трајног решења за ова предузећа. 

Планови за реструктурирање великих државних система постоје, за ЕПС, Ззелезнице Србије, 

али није извесно колико ефикасно се решавају њихови највећи проблеми, оцењује ФС. 

ФС ПРОГНОЗИРА УСПЕШНУ ПРВУ ГОДИНУ ФИСКАЛНЕ КОНСОЛИДАЦИЈЕ 

Фискални савет Србије упозорио је данас да ће укупан дефицит бити повећан са 3,2 на око 4,5 

одсто БДП-а уколико држава до краја године плати дуг војним пензионерима, као и дуговања 

државних предузећа НИС-у, али је оценио да је то и даље веома добар резултат за прву годину 

фискалне консолидације. 

"Важно је то што би дефицит у 2015, и уз то повећање расхода, био знатно смањен у односу на 

прошлу годину када је износио 6,7 одсто БДП-а. То је веома добар резултат за прву годину 

фискалне консолидације", констатује Фискални савет у најновијем месечном извештају. 

У извештају се наводи да непланирани расходи за војне пензионере и НИС прелазе 400 

милиона евра. 

Савет, међутим, указује на ризик да се након релативно успешне 2015. дефицит државе 

задржи на достигнутом нивоу од око четири одсто БДП-а и у наредним годинама - а то није 

довољно за заустављање раста јавног дуга. 

"Уштеде од две планиране мере, од којих се очекивало да омогуће највеће фискално 

прилагођавање у 2016. и 2017, а то су смањење броја запослених за по пет одсто годишње и 

замрзавање пензија и плата у јавном сектору, сада су под знаком питања", наводи Савет. 

Прво, рационализација броја запослених у овој години се не спроводи по плану и извесно се 

неће остварити у планираном обиму, пише у извештају. 

"Нису припремљене анализе које би прецизно идентификовале вишкове запослених по 

секторима државе, на основу којих би и планирање расхода било адекватније, па је зато боље 

и умањити циљ него прибегавати ад хок решењима", пише у извештају. 

Друго, најављено је повећање пензија и плата у јавном сектору од 2016. године, а без 

основних полуга за смањење дефицита у следеће две године, биће веома тешко обезбедити 

додатне уштеде од око 1,5 одсто БДП-а, наводи Фискални савет. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603521/Petrovic-Prostor-za-povecanje-plata-i-penzija-do-dva-odsto 

Петровић: Простор за повећање плата и пензија 
до два одсто 

Тањуг  

Председник Фискалног савета Павле Петровић оценио је данас да евентуално повећање плата 

и пензија може да буде од један до два одсто, док би враћање примања на прошлогодишњи 

ниво "обрисало добре резултате фискалне консолидације". 

Председник Фискалног савета Павле Петровић оценио је данас да евентуално повећање плата 

и пензија може да буде од један до два одсто, док би враћање примања на прошлогодишњи 

ниво "обрисало добре резултате фискалне консолидације". 

"Ако има простора, то је ред величине 1-2 одсто. То је мали износ, да би се поделио на све, па 

је идеја је да се тај новац подели на циљано повећање одређених категорија", рекао је 

Петровић за РТ Војводину додајући да је рационално и да то буде једнократна помоћ, како се 

не би прелило на 2016. годину. 

 

Петровић је поновио да су у 2015. резултати смањења дефицита изнад очекивања, веће су 

уштеде него што је планирано, па се зато и "рађају идеје да би требало повећати плате и 

пензије". 

  

Фискални савет прогнозира успешну прву годину фискалне консолидације 

  

Фискални савет Србије упозорио је данас да ће укупан дефицит бити повећан са 3,2 на око 4,5 

одсто БДП-а уколико држава до краја године плати дуг војним пензионерима, као и дуговања 

државних предузећа НИС-у, али је оценио да је то и даље веома добар резултат за прву годину 

фискалне консолидације. 

  

"Важно је то што би дефицит у 2015, и уз то повећање расхода, био знатно смањен у односу на 

прошлу годину када је износио 6,7 одсто БДП-а. То је веома добар резултат за прву годину 

фискалне консолидације", констатује Фискални савет у најновијем месечном извештају. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603521/Petrovic-Prostor-za-povecanje-plata-i-penzija-do-dva-odsto
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 У извештају се наводи да непланирани расходи за војне пензионере и НИС прелазе 400 

милиона евра. 

 Савет, међутим, указује на ризик да се након релативно успешне 2015. дефицит државе 

задржи на достигнутом нивоу од око четири одсто БДП-а и у наредним годинама - а то није 

довољно за заустављање раста јавног дуга. 

 "Уштеде од две планиране мере, од којих се очекивало да омогуће највеће фискално 

прилагођавање у 2016. и 2017, а то су смањење броја запослених за по пет одсто годишње и 

замрзавање пензија и плата у јавном сектору, сада су под знаком питања", наводи Савет. 

  

Прво, рационализација броја запослених у овој години се не спроводи по плану и извесно се 

неће остварити у планираном обиму, пише у извештају. 

  

"Нису припремљене анализе које би прецизно идентификовале вишкове запослених по 

секторима државе, на основу којих би и планирање расхода било адекватније, па је зато боље 

и умањити циљ него прибегавати ад хок решењима", пише у извештају. 

Друго, најављено је повећање пензија и плата у јавном сектору од 2016. године, а без 

основних полуга за смањење дефицита у следеће две године, биће веома тешко обезбедити 

додатне уштеде од око 1,5 одсто БДП-а, наводи Фискални савет. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603424/Sertic-Za-sedam-preduzeca-resenja-izvesna-do-kraja-godine 

Сертић: За седам предузећа решења извесна до 
краја године 

Тањуг  

Министар привреде Жељко Сертић данас је, на састанку са представницима ММФ истакао да је 

прекинута пракса финансијске подршке државе друштвеним предузећима и да очекује да ће за 

седам стратешких фирми решења бити извесна до краја године. 

 Сертић је, током разговора о окончању процеса приватизације, реформи јавних предузећа и 

унапредјењу система и процеса стечаја нагласио и да постоји полтичка воља да се ти процеси 

успшно приведу крају у циљу оздрављења привреде. 

 

 Он је истакао да је досадашњим активностима Министарства и владе прекинута пракса 

финансијске подршке државе друштвеним предузећима. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603424/Sertic-Za-sedam-preduzeca-resenja-izvesna-do-kraja-godine
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 - Сада је у фокусу 17 стратешких предузећа чији ће коначан статус бити решен до краја маја 

наредне године - рекао је Сертић, саопштило је Министарство привреде. 

 

Он је рекао и "да очекује да ће за седам од 17 стратешких предузећа решења бити извесна до 

краја године", наводи се у саопстењу. Сертић је указао да се у сарадњи са Светском банком 

интензивно ради на унапредјењу система и институција за спроводјење стечаја "како би ови 

процеси били ефикаснији и у служби оздрављења привреде". 

 

Он је, говорећи о реформи јавних предузећа, нагласио да је у протеклом периоду први пут 

уведен мониторинг над њиховим пословањем. 

 

Сертић је објаснио да позитивна законска решења не нуде адекватан систем контроле рада 

јавних предузећа, "па Министарство, у циљу бољег надзора и јасније одговорности, разматра 

могућности унапредјења законодавног оквира којим би се то регулисало". 

 

- Велики изазови су пред нама, али постоји политичка воља да се овај посао који обављамо у 

циљу оздрављења српске привреде доведе до краја - нагласио је он 

 

Сертић је оценио и да се Србија дуго бави предузећима која су продукт прошлости "и да је 

време да се окрене делу привреде који тежи напретку". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/603403/Svakom-prosvetaru-sleduje-6000-dinara 

ММФ ОДОБРИО ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА И ПЕНЗИЈА, РАДНИЦИМА У ПРОСВЕТИ И ЈЕДНОКРАТНА 

ПОМОЋ 

Сваком просветару следује 6.000 динара 

Бојана Анђелић  

Међународни монетарни фонд (ММФ) дао је Влади Србије зелено светло за повећање пензија и 

плата, али ће одлука о износу бити донета у наредних седам дана, при чему ће осим 

повећања, просветари добити и једнократну помоћ. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/603403/Svakom-prosvetaru-sleduje-6000-dinara
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Запослени у просвети, од професора и учитеља до чистачице, већ почетком децембра могли 

би да осим на плату рачунају и на додатних 6.000 динара које ће им држава исплатити као вид 

помоћи која је договорена након штрајка просветара. 

 Ресорни министар Срђан Вербић најавио је да би новац могао да стигне већ 1. децембра, али 

није желео да говори о износу. Шта им је понудила Влада, открили су, међутим, представници 

синдиката просветних радника који су се јуче састали с Вербићем, али и с премијером 

Александром Вучићем. 

 

Охрабрујуће оцене за Србију 

 

- Увидом у стање уочен је простор за повећање плата и пензија. Директна повећања требало 

би да буду усмерена ка секторима у којима су примања најнижа, а то су просвета и здравство - 

рекао је шеф делегације ММФ Џејмс Руф након састанка са Александром Вучићем. 

Руф је навео да су позитивне оцене које је Србија добила напретком на Дуинг Бизнис листи 

Светске банке охрабрујуће и посебно је нагласио јачање инвестиција у приватном сектору. Он 

је истакао да је ММФ свестан посвећености Владе да се реши проблем седам предузећа до 

краја године, али је и додао да је „једнако важно“ и преосталих десет предузећа која чекају 

приватизацију. 

  

И док се Вербић држи тога да ће коначну одлуку о висини помоћи донети премијер у договору 

с ММФ-ом, представници Уније синдиката просветних радника тврде да им је понуђен износ од 

око 6.000 динара, чиме они нису задовољни. 

  

Коначну одлуку о томе колико ће запослени у просвети добити помоћи, званичници ће 

вероватно саопштити у наредних седам дана када ће бити познато и за колико ће бити увећане 

плате и пензије. 

 

Ово је договорено већ при првом јучерашњем састанку премијера Александра Вучића с 

представницима ММФ-а због ревизије Аранжмана из предострожности који је Влада потписала 

с овом финансијском институцијом. 

 

Како стоје ствари, ММФ је задовољан тренутном ситуацијом и оним што је Влада урадила на 

финансијској стабилизацији. Као што је и најављивано, главна тема првог од бројних 

састанака које ће ММФ имати у Београду током наредних седам дана боравка, било је и 

повећање плата и пензија. 

 

Зелено светло су дали, остало је још да се одреди износ у наредних седам дана. 
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Премијер Вучић раније током дана на отварању трафостанице Београд 20 у Мирјеву такође 

није желео да говори о процентима и износима повећања плата и пензија.  

  

- Знам шта је моја идеја за колико и коме да се повећа плата, али видећемо шта ће ММФ да 

каже. Знам само да су они против повећања плата за МУП и Војску. То је оно што знам 

сигурно, али не могу да кажем да у потпуности то виђење делим. Видећемо шта ће бити, 

разговараће се о томе... У сваком случају, биће повећања, полако, све зависи од нас. Он је 

поновио да ће повећање највише осетити запослени у просвети и здравству, да ће просветни 

радници добити и једнократну помоћ, али и да ће плате бити повећане онима којима нису ни 

биле смањене, а то је 19 одсто запослених у јавном сектору. 

 

 - Тиме показујемо да су наши приоритети просвета, здравство и социјални сектор и ту нећемо 

жалити новац, али ћемо то да радимо тако да не угрозимо функцинисање нашег буџета - рекао 

је премијер. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/603560/Tanjug-se-gasi-zaposlenima-samo-otpremnine 

Тањуг се гаси, запосленима само отпремнине 

Блиц, Данас 

Влада је донела уредбу о гашењу агенције Тањуг, сазнаје "Блиц". Сви запослени ће добити све 

плате, а имовина Тањуга прелази у Дирекцију за имовину, казао је "Блицу" извор из 

Владе.Новинари остали без бесплатних акција националне новинске агенције 

Директорка новинске агенције Тањуг Бранка Ђукић саопштила је јуче члановима колегијума и 

представницима синдиката те куће да је Тањуг са 31. октобром званично престао да постоји и 

да се брише из регистра Агенције за привредне регистре, а да ће запослени добити 

отпремнине. 

 Према незваничним информацијама, агенција ће радити још само до краја овог месеца. 

  

- Званично нисмо обавештени, али незванично смо добили информацију да је агенција Тањуг 

званично престала да постоји и да ће запосленима бити исплаћена октобарска плата, као и да 

ће сви запослени добити отпремнине по закону. Висина отпремнине још није дефинисана, јер 

има различитих решења и све то мора да се усклади, каже за Данас Марко Драгишић, 

председник синдиката Тањуга, и додаје да ће око 180 запослених бити упућено на биро рада. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/603560/Tanjug-se-gasi-zaposlenima-samo-otpremnine
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На питање да ли су тачне информације да се гаси Тањуг да би са радом отпочела нова 

агенција при Влади са много мање запослених, Драгишић одговара да нема такву 

информацију, али да има сазнање да би Влада Србије на седници требало да расправља о 

Тањугу. 

  

- Закључци са тог састанка не морају обавезно да буду део саопштења, али ће се сигурно наћи 

на страницама Службеног гласника, истиче председник синдиката Тањуга. 

  

У Министарству културе и информисања јуче нико није одговарао на питања Данаса ко је 

донео одлуку о гашењу Тањуга и зашто запосленима нису понуђене бесплатне акције као што 

је предвиђено законом за све државне медије за које не буде било заинтересованих купаца у 

процесу приватизације. 

  

Удружење новинара Србије (УНС) саопштило је јуче да је 

запрепашћено што није омогућено да запослени у агенцији Тањуг, 

као и остали запослени у медијима, остваре право на пренос 

капитала без накнаде. По тумачењу које је УНС незванично добио 

из Владе, престанком важења Закона о новинској агенцији Тањуг, у 

поноћ 31. октобра 2015. године, формално-правно престала је да 

постоји национална новинска агенција, па и сва права на пренос 

капитала без накнаде на који би запослени до тада имали право. 

  

- По Закону о јавном информисању и медијима, да је поступак 

преноса капитала покренут одмах по окончању другог круга 

приватизације - 7. октобра, а пре престанка важења Закона о 

Тањугу, запослени у овој агенцији могли би да остваре права која 

им припадају по Закону о јавном информисању и медијима - наводи 

УНС и подсећа да је државни секретар у Министарству културе и 

информисања Саша Мирковић 10. октобра изјавио да је "бесплатна 

подела акција нешто што Закон препознаје као следећу фазу када је у питању Новинска 

агенција Тањуг". 

 

 

 

 
 

Истекао рок 

Рок за приватизацију 73 

медија истекао је 1. 

новембра, а нове 

власнике добило је њих 

36. Остали медији, за 

које није било 

заинтересованих, 

требало би да у 

наредних месец дана 

понуде бесплатне 

акције запосленима. 

Уколико они те акције 

одбију, како налаже 

закон, тај медиј се 

гаси. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/603347/Forum-beogradskih-gimnazija-nece-jednokratnu-pomoc-Hvala-na-

velikodusnoj-pomoci-taj-ogroman-novac-ponudite-nekom 

Форум београдских гимназија неће једнократну 
помоћ: Хвала на "великодушној помоћи", тај 
огроман новац понудите неком другом 

Бета  

Форум београдских гимназија одбио је данас понуду Владе Србије да просветним радницима 

исплати једнократну помоћ у износу од 6.000 динара. 

Како су навели у отвореном писму премијеру Александру Вучићу, професори београдских 

гимназија су захвалили на "великодушној понуди" и "топло препоручили да тај огроман новац 

понуди неком другом". 

  

"Форум београдских гимназија наредних дана позваће своје чланство и друге синдикате 

просвете на заједничку акцију, како би професори свих школа у Србији, на посебан начин, 

јавно изразили свој став по питању Ваше понуде", навела је председница Форума Милица 

Миленовић у писму премијеру. 

  

Према споразуму који је потписан са синдикатима запослених у просвети који су 

штрајковали због смањења зарада у јавном сектору, запосленима у просвети до краја године 

требало би да буде исплаћена једнократна помоћ у висини до једне плате. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/MMF-pristao-na-manji-broj-otkaza.sr.html 

ММФ пристао на мањи број отказа 
У наредне три године број запослених у државној управи неће бити смањен за 75.000, како је 
то првобитно предвиђао договор са Међународним монетарним фондом (ММФ). Мисија ММФ, 
предвођена Џејмсом Руфом, како сазнајемо, сматра да би толико смањење броја запослених 
угрозило функционисање државне управе и смањило квалитет јавних услуга. 

Ипак, то што је фонд пристао да попусти када је о отпуштањима реч, не значи да је одустао од 
циља да се расходи за зараде у државној управи смање за пет одсто. То значи да држава сада 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/603347/Forum-beogradskih-gimnazija-nece-jednokratnu-pomoc-Hvala-na-velikodusnoj-pomoci-taj-ogroman-novac-ponudite-nekom
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/603347/Forum-beogradskih-gimnazija-nece-jednokratnu-pomoc-Hvala-na-velikodusnoj-pomoci-taj-ogroman-novac-ponudite-nekom
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/MMF-pristao-na-manji-broj-otkaza.sr.html
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мора да пронађе начин да, осим пуким смањењем броја запослених, уштеде нађе и на другим 
местима, односно да смањи трошкове рада. 

Пише Аница Телесковић 
ОПШИРНИЈЕ У ШТАМПАНОМ И ДИГИТАЛНОМ ИЗДАЊУ  
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vece_plate_nastavnicima_i_lekarima_policija_i_vojska_izvesno_bez_povisica_

.4.html?news_id=310552 

Примања у јавном сектору, буџет за 2016. и кашњења у капиталним инвестицијама, 

главне теме јуче започетих преговора са ММФ-ом 

Веће плате наставницима и лекарима, полиција и 
војска извесно без повишица 
АКТУЕЛНО 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд -  

 

Влада Србије јуче је званично започела преговоре о трећој ревизији кредитног аранжмана са 

Међународним монетарним фондом, пленарним састанком у Народној банци Србије. Београд 

овог пута дочекује делегацију из Вашингтона са врло добрим фискалним резултатима, али и са 

кашњењем у капиталним инвестицијама и спровођењу структурних реформи, нарочито у 

погледу смањења броја запослених у јавној управи. 
Главна тема разговора у наредних десетак дана биће намера Владе да повећа 

плате и пензије, са чим се ММФ начелно сложио, али уз постављање озбиљних услова, као и 
буџет за 2016, који би до краја месеца требало да буде спреман. 

Иако је оригинална намера Владе Србије била да плате буду повећане свима у 
јавном сектору којима су претходно биле смањене, до тога, сада је већ очигледно, неће доћи. 
Уместо тога, увећана примања ће добити најпре просветни радници и запослени у здравству, 
чије ће плате бити увећане за највећи проценат, док војска и полиција највероватније неће 
добити никакву повишицу. Још је неизвесно да ли ће и за колико бити подигнуте зараде у 
осталим секторима. Више новца би требало да добију и сви пензионери, с тим што ће њихова 
"повишица" бити потпуно симболична. 

Како је у документима након завршетка друге ревизије објављено, Међународни 
монетарни фонд инсистира на два услова. Први да било каква повећања буду циљана, то јест 
да их добију само они за које се процени да су им најпотребнија, и други, да услов за та 
повећања буде претходно смањење броја запослених у јавном сектору, то јест отпуштања 
утврђених вишкова. 

Влади ће бити најтеже да ММФ убеди у овај други услов, будући да се са отказима 
озбиљно касни. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vece_plate_nastavnicima_i_lekarima_policija_i_vojska_izvesno_bez_povisica_.4.html?news_id=310552
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vece_plate_nastavnicima_i_lekarima_policija_i_vojska_izvesno_bez_povisica_.4.html?news_id=310552
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"Било каква повећања плата у 2016. треба да зависе од напретка у довођењу 
јавног сектора на праву меру (отказима) и да буду у складу са постепеним преласком на нови 
систем зарада (платне разреде)", наводе у ММФ-у. 

Премијер Александар Вучић јуче је потврдио да се ММФ противи повећању плата у 
војсци и МУП-у, док је министар финансија Душан Вујовић поновио да је извесно да ће новац 
добити запослени у здравству и школству. 

- Ту постоје социјални елементи - ко је колико добијао претходних година. Наш 
циљ је да достигнемо неки ниво правде и да се награде сви учесници у реформама. Сектори 
школства и здравства су најмање добили претходних година, тако да ће циљ бити да они 
добију више од других - прецизирао је министар. Он, међутим, није могао да каже да ли ће 
бар неко повећање добити сви државни службеници и сви пензионери, рекавши само да ће о 
томе одлучити Влада. Ипак, неко повећање би требало да добију чак и они пензионери којима 
због ниских примања, пензије нису ни смањиване. 

Министар просвете Срђан Вербић је јуче додао да би просветари око 1. децембра 
требало да рачунају и на једнократну помоћ, с тим што није могао да прецизира о ком се 
износу размишља, рекавши да то мора да претходно буде договорено са ММФ-ом. 

Неслагање 
Између Владе и ММФ-а, бар у изјавама, постоји неслагање око тога колико новца 

држава има на располагању за ове повишице, будући да министар Вујовић сматра да "постоји 
огроман простор", док ММФ наводи да је тај простор "ограничен". Ипак, Вујовић је додао да 
држава нема намеру да сав уштеђени новац сада потроши на веће плате и пензије. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/penzioneri-ogorceni 

Пензионери огорчени 
 

Удружење синдиката пензионера Србије критиковало је премијера Александра Вучића 
зато што не жели да повећа плате и пензије онолико колико ће ММФ дозволити. Како се 
наводи 

у саопштењу, то удружење је огорчено и запрепашћено Вучићевом изјавом поводом дозволе 
ММФ-а да се „плате и пензије могу повећати више него што је мислио, али да он то неће 
урадити”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/penzioneri-ogorceni
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/austrijanci-u-februaru-pokrecu-%E2%80%9Emitros%E2%80%9D 

Аустријанци у фебруару покрећу „Митрос” 
 

Аустријско предузеће за прераду и обраду меса „Гирлингер” ради на модернизацији 
фирме „Митрос” у Сремској Митровици и планира почетак производње у фебруару. 

– То ће бити одлично постројење – најављује власник предузећа које је пролетос преузело 
„Митрос” у Сремској Митровици Јохан Гирлингер. 

Он је, у изјави бечком економском дневнику „Виртшафтсблат”, рекао да су у току радови на 
модернизацији кланице у којој ће бити рађена и обрада меса. 

– Све смо избацили и тренутно постављамо плочице и под, мењамо све зарђале делове – 
указао је Гирлингер, додајући да су послови при завршетку и да ће све бити завршено до краја 
године, а да ће у постројењу у фебруару кренути обрада и прерада меса. 

С 23.000 квадратних метара ново постројење „Гирлингер” у Србији је највеће у оквиру 
групације. Аустријска компанија најавила је раније да ће запослити до хиљаду радника, али 
када и да ли ће до тога доћи зависиће од производње, то јест рада тог постројења. Гирлингер 
је указао на то да то зависи и од тога колико ће одгајивача свиња из околине постројења моћи 
да се придобије на сарадњу. 

– Морамо да прерађујемо сто одсто српске производе да бисмо могли извозити на руско 
тржиште – објаснио је он, и навео да рачуна да ће на почетку бити прерађивано 2.000 до 4.000 
свиња недељно, а капацитет постоји за 25.000. 

До 2017. године Гирлингер, на основу споразума, у постројење у Сремској Митровици мора да 
инвестира 20 милиона евра. 

„Виртшафтсблат” наводи да „Гирлингер” има и веома познату конкуренцију у том региону, 
немачки „Тенис”. 

Гирлингер указује на то да два предузећа обрађују различите регионе, и истиче да није 
узнемирен због присуства немачког гиганта. 

Д. У. 
  

Извоз у Русију и ЕУ 
У обновљеном постројењу у Сремској Митровици производиће се месни производи за руско и 
европско тржиште. 

– У првој фази производићемо традиционалне аустријске производе за Русију – најављује 
Гирлингер, додајући да касније треба и европско тржиште да буде снабдевано шунком, 
производом који та компаније до сада није производила ни у једном другом производном 
погону у иностранству, као што су Мађарска и Румунија. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/austrijanci-u-februaru-pokrecu-%E2%80%9Emitros%E2%80%9D

