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Тањуг јавља: крај 
И. МИЋЕВИЋ  

Влада одлучила да формално угаси и избрише из регистра државну агенцију. Могућ лекс 

специјалис, са циљем оснивања новог сервиса вести 

ДРЖАВНА агенција Тањуг је и званично угашена, а сви његови сервиси биће наредних дана 
обрисани из Агенције за привредне регистре. Запослени ће добити плате за октобар, 
отпремнине од 200 евра по години стажа и радне књижице да се пријаве "на биро". 

Влада је донела одлуку о правним последицама престанка рада ЈП "Новинска агенција Тањуг", 

која је данас објављена у "Службеном гласнику". Питање је дана када ће на зграду на 

Обилићевом венцу бити стављен катанац. 

 

Закон о јавном информисању и медијима предвиђа да Закон о Тањугу престаје да важи 

датумом продаје или најкасније 31. октобра 2015. 

 

У медијским круговима провејавају приче и да се разматра усвајање лекс специјалиса, којим 

би било омогућено постојање новог сервиса за информисање Владе Србије. То би био 

наследник Тањуга, у којем би радио део тренутно запослених. Али за почетак, свих 180 

радника угашене агенције мораће на евиденцију Националне службе за запошљавање. Нова 

агенција, наводно, могла би да почне да ради почетком 2016. Овакве тврдње, међутим, 

одбацује Саша Мирковић, државни секретар у Министарству културе и информисања. Он је у 

среду изјавио да Тањуг није угашен како би отпочела да ради нова агенција при Влади. 

Нагласио је да Закон о јавном информисању и медијима неће бити мењан. 

 

Пре мање од месец дана, додуше, на округлом столу у Нишу, Мирковић је изјавио и да је 

"бесплатна подела акција нешто што закон препознаје као следећу фазу" у приватизацији 

Тањуга. Али држава, ресорно министарство и Агенција за приватизацију нису поступили према 

сопственом закону. Шездесетак запослених и пензионера државне агенције остали су 

ускраћени права да преузму власништво и пробају да уђу у тржишну утакмицу. Истина, 

упућени кажу да би без државних субвенција за овако гломазан Тањуг то било само 

краткотрајно "одржавање на апаратима". 
УГАШЕНИ НА РОЂЕНДАННА данашњи дан 1943. године Тањуг је емитовао прву вест и 
формално почео да ради. Телеграфској агенцији нове Југославије име је дао Моша Пијаде, а 
први уредник био је Владимир Рибникар. Данас ће запослени обележити рођендан 
добровољним давањем крви, а најзаслужнији чланови редакције добиће награде. 
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"Случај Тањуг" био је у среду тема и у Скупштини Србије. Шеф посланика СНС Зоран Бабић је 

прокоментарисао да је одлука о гашењу Тањуга у складу са законом, док је посланик Покрета 

за преокрет Јанко Веселиновић оценио да свет информисања неће бити исти после гашења 

националне агенције, која је била симбол професионалног новинарства, државе и 

државности. 

 

- Да је урађено некако другачије, а не по закону, вероватно би нас оптужили да се мешамо у 

слободу медија - рекао је Бабић. 

 

Са друге стране, Јанко Веселиновић је обећао да ће "учинити све да покрене акције, па макар 

то биле борбе против ветрењача, да Тањуг не нестане". Додао је да се лично осећа 

постиђеним што се у мандату актуелног сазива Скупштине гаси национална новинска кућа. 

 

Одлуку о гашењу Тањуга Демократска странка Србије назвала је скандалозном. 

- Немогуће је замислити француску медијску сцену без Франс преса, британску без Ројтерса, 

руску без Тасса и свака одговорна власт би чувала и развијала националну агенцију која 

постоји више од 70 година - саопштено је из ДСС.  

 

- Престанком рада Тањуга смањиће се могућност обавештавања српске јавности о догађајима 

у земљи и свету из објективног, српског извора. Такође, светска јавност биће обавештавана о 

догађајима у Србији претежно путем страних агенција, чије су пристрасност и 

непрофесионализам много пута доказани. 

 

 

 

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 
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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. 

  

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 

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

агенција Тањуг". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603870/SITUACIJA-NAPETA-Stize-spisak-otkaza-najgore-proslo-ministarstvo-

zdravlja 

СИТУАЦИЈА НАПЕТА Стиже списак отказа, 
најгоре прошло министарство здравља 

С. Лакић  

У Немањиној 11 све је напетије јер је питање дана када ће Влада да усвоји коначан списак за 

око 9.000 отказа у јавном сектору. Како сазнаје „Блиц“, акт о максималном броју запослених у 

јавној управи требало би да се нађе пред министрима и премијером можда већ до краја ове 

или наредне недеље. 

У овом документу требало би да буде прецизно наведен број запослених у јавној управи који 

ће добити отказе по општинама, државним органима и јавним службама. 

 

 - Знаће се тачно колико који дом здравља и болница треба да отпусти људи, колико школе а 

колико општине. У документу ће бити прецизно наведен и број отказа по локалним 

самоуправама, али и министарствима. Све то би требало да се нађе пред 

Владом током боравка делегације ММФ, која остаје до средине следеће недеље - каже наш 

извор, напомињући да је планирано више од 4.500 отказа у јавној управи и отприлике још 

толико у локалној самоуправи. 

 

 Извори „Блица“ кажу да је ситуација у министарствима све напетија јер се ближи дан Д за 

поделу отказа, а министри још не знају да ли ће се премијер Александар Вучић 

сложити са њиховим предлозима о отпуштању вишка запослених.  

 

Колико ће Влада Србије повећати пензије и плате у јавном сектору знаће се 8. или 9. 

новембра. Извор „Блица“ каже да је у току битка Владе и ММФ за сваки промил повећања, да 

се тренутно праве рачунице и да ће се тачан проценат повећања знати најкасније до 

Плате на реду 8. или 9. новембра 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603870/SITUACIJA-NAPETA-Stize-spisak-otkaza-najgore-proslo-ministarstvo-zdravlja
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603870/SITUACIJA-NAPETA-Stize-spisak-otkaza-najgore-proslo-ministarstvo-zdravlja
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понедељка. 

  

Иначе, шеф делегације ММФ Џејмс Руф сложио се током недавног састанка са министарком 

државне управе Кори Удовички да би до краја године из јавног сектора у Србији требало да 

буде отпуштено 9.000 људи. 

 

 Руф је, како сазнајемо, министарки поручио да се слаже са планираним бројем отказа и 

периодом у коме их је потребно спровести, али је оценио и да би планирана отпуштања 75.000 

људи у јавном сектору у наредне три године знатно угрозило функционисање државне управе 

и смањило квалитет јавних услуга. 

 

 - Руф је, ипак, поручио да то што је попустио када је реч о отпуштањима не значи и да је 

одустао да се расходи за зараде смањују по пет одсто годишње. То значи да ће држава сада 

морати да нађе начин да уштеди на другим местима - каже наш саговорник.  

 

 

  

Планирани откази 

  

Министарство здравља 2.500 

Министарство просвете 1.500 

Министарство правде 350 

Министарство рада 150 

Министарство унутрашњих послова 70 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603810/Formirana-Radna-grupa-za-sistem-plata-u-javnim-preduzecima 

Формирана Радна група за систем плата у јавним 
предузећима 

Тањуг, Бета  

Влада Србије жели да једнако транспарентно, поштено и законом реши питање плата 

запослених у јавним предузећима, изјавио је данас државни секретар у Министарству државне 

управе и локалне самоуправе Дражен Маравић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603810/Formirana-Radna-grupa-za-sistem-plata-u-javnim-preduzecima
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Он је навео да је формирана Радна група коју чине представници три министарства како би се 

ово питање на адекватан и прави начин решило. 

 

Маравић је данас у Нишу где је представљен Нацрт закона о систему плата запослених у 

јавном сектору рекао да је обухват закона такав да се односи на запослене у управи, а да је 

природа посла јавних предузећа другачија, јер делују на тржишту. 

Влада жели да једнако транспарентно, поштено и такође законом реши питање плата 

запослених у јавним предузећима“ , рекао је Маравић и нагласио да је почетни став био да се 

ова област реши посебним законом. 

 

Управо из тог разлога формирана је Радна група представника три министарства како би се 

ово питање на адекватан и прави начин решило, рекао је он. 

 

Представници синдиката изразили су бригу да ће се ускратити права на колективно 

преговарања, на шта су представници Министарства нагласили да је Нацрт овог закона био 

предмет ванредне седнице Социјално-економског савета (СЕС), где је, ради што квалитетнијег 

законског решења, одлучено да се организују посебни састанцима којима ће учествовати 

репрезентативни синдикати, чланови СЕС-а, како би се пронашле јасније дефиниције која 

треба да се нађу у коначној верзији Закона. 

 

Следећи град у коме ће се представити Нацрт закона о платама је Крагујевац 9. новембра, 

додаје се у саопштењу. 

  

Запослени: Нацрт закона о платама у јавном сектору ускраћује права 

  

Запослени у јавном сектору у Нишу оценили су на данашњој јавној расправи о Нацрту закона о 

платама запослених у јавном сектору, да ће овај закон ускратити многа њихова права, а 

појединце ће у пензију отерати као "млађег референта Пантића". 

  

Учесници јавне расправе одржане у Скупштини града Ниша оценили су и да је Нацрт закона 

недоречен и непотпун, као и да мора бити значајно измењен и допуњен. 

  

Председница Градског одбора синдиката управе Ниша Мирјана Јовановић навела је да нови 

закон намерава да смести људе у табеле и платне разреде и ту их "зацементира до краја 

живота". 
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"Према овом Нацрту закона нема начина да некога наградите за његов рад и омогућите му да 

напредује кроз повећање плате. Доћи ћемо у ситуацију да ће неко отићи у пензију као 'млађи 

референт Пантић'", казала је Јовановић. 

  

Она је казала да у Нацрту закона нема правих критеријума за вредновање посла, стручности, 

школске спреме и знања стеченог током рада. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603788/Petrovic-Jednokratna-pomoc-bolja-od-povecanja-plata 

Петровић: Једнократна помоћ боља од повећања 
плата 

Тањуг  

Председник Фискалног савета Павле Петровић изјавио је данас да Савет сматра да би Влада 

Србије требало да преиспита намеру да повећа део зарада и пензија умањених на почетку 

процеса консолидације јавних финансија, изражавајући уверење да би, из угла испуњавања 

трогодишњег циља консолидације, циљана једнократна исплата помоћи била боље решење од 

повишица. 

Петровић:Једнократна помоћ боља од повећања плата 

- Сви који би били квалификовани за евентуалне повишице зарада или пензија могли би да, 

уместо тога, добију једнократну исплату помоћи. То би са једне стране обезбедило помоћ 

онима којима је то најпротребније, и то из уштеда које су остварене у 2015. години - рекао је 

Петровић за Радио Београд 1. 

  

Са друге стране, Петровић сматра да то значи да се по том основу не би стварале обавезе у 

2016. и 2017. години. 

  

 - Тиме би се омогућило да се дефицит буџета и даље смањује у наредне две године, што је 

неопходно за стабилизацију јавног дуга и оздрављење јавних финансија - објаснио је 

Петровић. 

  

Коментаришући колики простор постоји у буџету за повећање плата и пензија, Петровић је 

рекао да је то тешко проценити, али да је он свакако минималан, и није већи од један до два 

одсто укупног фонда за плате и пензије. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/603788/Petrovic-Jednokratna-pomoc-bolja-od-povecanja-plata
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Зато, како каже, Фискални савет и предлаже преиспитивање одлуке о повишицама и сматра да 

би, ако се већ иде на одређене исплате, да то буде фокусирано на одређене секторе, и да 

буде у форми једнократне помоћи. 

 

 Према његовим речијма, рационализацијом у јавном сектору у 2016. години не треба 

обухватити више од 25.000 запослених. 

 

 Петровић је рекао да је, с обзиром на то да и даље нема конкретних планова за смањење 

броја запослених у јавном сектору, према процени Савета у 2016. години максимално могуће 

смањење броја запослених за 25.000, што би обухватило и оне који одлазе у пензију. 

 

Он је нагласио да би, уколико би се оствариле првобитно планиране уштеде на платама у 2016. 

години, то подразумевало отпуштање 40.000 до 50.000 запослених у јавном сектору следеће 

године, што је "практично немогуће и, у крајњој линији, штетно јер би угрозило пружање 

квалитетних услуга здравства, школства, судства и других сектора државе". 

 

- Уколико би се рационализација одвијала према сценарију Фискалног савета, односно уколико 

25.000 људи напусти јавни сектор у 2016. години, треба имати на уму да би се остварила само 

половина планираних уштеда на фонду зарада у буџету. То даље значи да се простор за 

повишице додатно сужава - објаснио је Петровић. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Privreda-ogrezla-u-gubicima.sr.html 

Привреда огрезла у губицима 

Прошлогодишњем минусу од око 1,1 милијарде евра, четири пута већем него у претходној 

години, кумовали девизни курс и камате 

Мало је један „Фијат” да побољша „крву слику” наше привреде (Фото ФАС) 

Српска привреда 2014. годину завршила је са губитком од 131,78 милијарди динара, што је 
четири пута већи минус од забележеног 2013. године, саопштила је Агенција за привредне 
регистре. Прошлогодишњи драстични раст губитака привреде аналитичари ове агенције виде 
као последицу пада бруто домаћег производа (БДП) у 2014. од 1,8 одсто, индустријске 
производње од 6,5 и скромног раста извоза као главног покретача развоја од 1,5 одсто. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Privreda-ogrezla-u-gubicima.sr.html
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Поред тога, лане је дошло и до пада домаће валуте у односу на евро од 5,5, а још више у 
односу на долар – 19,6 процената. Све у свему, кад се подвуче црта, српска привреда је у 
2014. години била у губитку 1,1 милијарду евра. 

Нико не пориче да су и прошлогодишње катастрофалне поплаве кумовале губицима у 
привреди, што је плаћено и губитком радних места. 

Око 94.00 привредних друштава у 2014. запошљавало је 976.061 радника, што је за 18.839 
мање него претходне године. Ипак, ако је за утеху, највеће смањење броја запослених бележе 
привредна друштва у реструктурирању и јавна предузећа. 

Економисти, међутим, поодавно указују да је српска привреда презадужена и у канџама 
банака, што се види и из извештаја АПР. Аналитичари ове агенције напомињу да су лањским 
губицима привреде допринела и њена висока задуженост, односно високи издаци за отплату 
кредита. Тако су у прошлој години финансијски расходи додатно увећани за 51,1 одсто, па је 
губитак по основу финансирања повећан 2,3 пута у односу на претходну годину и износи 273 
милијарде динара. 

– Од 2006. до 2014. године српска привреда је у просеку годишње  издвајала око 4,5 милијарди 
динара за отплату скупих кредита, што је укупно око 36 милијарди евра – упозорава 
економиста Драгован Милићевић. – Предузећа су била приморана да се задужују, јер нису 
имала сопствена обртна средства. На то су их приморавала висока ненаплаћена потраживања, 
којима је кумовала и држава, јер је и она каснила са плаћањем својих рачуна, а истовремено 
се и сама задуживала код банака по високим каматама од 16 и 17 одсто. Истовремено, 
Народна банка је, да би сачувала ценовну стабилност и курс, одржавала високу референтну 
каматну стопу. Цех је платила привреда. 

Љубодраг Савић, професор београдског Економског факултета, каже да влада није могла да 
спречи прошлогодишњу поплаву, али остаје питање да ли је могла да учини и више од 
постигнутог. Вучићев кабинет је доста учинио на успостављању економске стабилности, што је 
од великог значаја, али Савић сматра да то није довољно за опоравак и неопходан раст. 

– Стабилан, одржив привредни раст и запосленост могу да донесу само раст производње и 
извоза. То звучи као опште место, али је и велика истина. Поправили смо амбијент за 
инвестиције и за то смо похваљени. Али, остају неке крупне ситнице које кваре задовољство. 
Од државе се очекује да поштује законе које је донела. То значи да плаћа своје обавезе у року 
од 45 дана, на шта се законом обавезала, а не да се на наплату рачуна чека и по шест месеци. 
Има случајева да се на дозволу за почетак пословања чека и по две године. 

Савић спада у оне економисте који од државе очекује да подстакне индустрију. 

– Држава не сме да управља, али је веома важно да постиче развој производње, да 
субвенционише производњу за извоз. То никако не значи да држава поклања новац неком 
тајкуну без контроле шта је са њим урадио. То подразумева директне субвенције или кредите 
са нижим каматним стопама, као и ослобађање од пореза за одређени период. Уз два услова – 
да такво подстицање производње буде јавно и да се строго контролише. Са циљем да динар 
издвојен за инвестиције донесе бар два од раста БДП, новог запошљавања, извоза и већих 
прихода у буџету. 

За Милана Кнежевића, власника „Модуса”, последњи извештај АПР о прошлогодишњем 
пословању привреде је веома забрињавајући. Поткрепљује то податком да је у блокади дужој 
од 90 дана лане било више од 20.400 привредних друштава, која носе готово четвртину нето 
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губитка. У њима је запослено 146.893 особе и њихова судбина је неизвесна. Ни јавним 
предузећима нису цветале руже. Њихов губитак у 2014, иако мањи за 13,4 одсто, премашио је 
42 милијарде динара. 

– Привредници очекују бар посебну седницу владе на којој би се размотрили ови резултати, 
каже Кнежевић. – Наведени подаци указују да је стање у привреди алармантно и очекују се 
хитне мере, „како би се спасло што се још спасти може”. 

А. Микавица 

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 
мора да пронађе начин да, осим пуким смањењем броја запослених, уштеде нађе и на другим 
местима, односно да смањи трошкове рада. 

Првобитни договор предвиђао је да се број запослених смањује за по пет одсто годишње како 
би до 2017. године на платном списку државе било мање од 75.000 радника. Један део тих 
смањења требало је постићи циљаним отпуштањем, а други природним одливом, то јест 
пензионисањем. Са ММФ-ом је такође договорено такозвано правило о природном одливу по 
ком је запошљавање једне особе у јавном сектору могуће једино уколико претходно петоро 
њих оде из државне службе. 

И Фискални савет недавно је оценио да је циљ о отпуштању 75.000 радника преамбициозно 
постављен. Како су недавно оценили у свом месечном извештају, рационализација броја 
запослених не спроводи се по плану у овој години. Извршење расхода за запослене до 
септембра 2015. јасно показује да се планирано смањење броја запослених у општој држави за 
пет одсто (око 25.000 радника) ове године не спроводи по плану. 

„На основу расположивих фискалних података закључујемо да је број запослених смањен тек 
за око један одсто и то искључиво услед појачаног природног одлива у пензију уз ограничену 
стопу замене”, пише у извештају Фискалног савета. 

Неиспуњавање овог циља имало би озбиљне последице на буџет за следећу годину. То би 
значило да 2016. године број запослених треба смањити за 40.000 до 50.000, што је немогуће – 
сматрају чланови Фискалног савета. 

Према нашим сазнањима, ММФ не одустаје од тога да се до краја године трошкови рада смање 
за пет одсто. Према рачуници министарке државне управе и локалне самоуправе Кори 
Удовички, вишак запослених за ову годину процењен је на 9.000 људи. На то, како се рачуна, 
долази и неколико хиљада оних који ће отићи у пензију. Ваља подсетити да су трошкови рада 
смањени и прошле године, уочи ступања на снагу рестриктивног пензионог закона, јер је 
велики број запослених тада отишао у пензију. Аница Телесковић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/MMF-pristao-na-manji-broj-otkaza.sr.html
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nastavnicima_i_lekarima_povisica_do_cetiri_odsto.4.html?news_id=310640 

Могући сценарио је да се половини запослених у јавном сектору повећају зараде 

Наставницима и лекарима повишица до четири 
одсто 

ММФ није срећан због повећања плата, али ће пристати јер схвата да је огорчење народа 

огромно и не желе да отпор реформама буде превелик 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Плате просветара и здравствених радника могле би да буду повећане за око четири одсто, 
након што је постало јасно да примања полицајаца и војника неће бити мењана. Истовремено, 
ММФ ће пристати да држава смањи број људи који сваке године морају да оду из јавног 
сектора, пошто се показало даредукција од пет одсто годишње није одржива. Уместо тога, 
нова квота би, према рачуници професора Економског факултета Милојка Арсића, могла да 
буде највише три одсто, односно око 15.000 људи годишње. То обухвата и оне који одлазе 
пензију и оне који би добили отказ. 

Како објашњава Арсић, идеја која је у уптицају је да повећање плата добију само просветни 
радници у основним и средњим школама и медицински радници у здравственом систему, 
тојест да ненаставном и немедицинском особљу зараде остану непромењене. То се наводи и у 
документима ММФ-а објављеним након обављене друге ревизије аранжмана са Србијом. То би 
значило да би повишице добило око половине запослених у јавном сектору. Пошто је, како 
каже Арсић, реално да се маса зарада повећа за око два одсто, онда произилази да би лекари, 
медицинске сестре и наставници могли да добију око четири одсто веће плате. 
- Пуно је питања која ту треба да се још реше. Рецимо, да ли ће синдикати у здравству и 
просвети пристати на то, јер у њима велики утицај имају радници са средњим образовањем 
(који би у великом делу остали без повишица). Такође, овај модел би значио да ни локална и 
републичка администрација такође неће добити ништа. Уз то, могуће је да ће правосуђе ипак 
добити одређени проценат повишица, што мења рачун. Тако да су могуће разне комбинације, 
чак и да неко добије пет одсто, а неко четири или мање - каже Арсић. 
Ако би плате и пензије биле повећане за два одсто у просеку, држави би за то било потребно 
око 16 милијарди динара, с тим што Арсић упозорава да повишице не би смеле да пређу 15 
милијарди. Разлог је потреба да се и следеће године смањи удео издатака за плате у БДП-у. 
Тако је потребно да из јавног сектора оде три одсто запослених, ако се осталима плате 
повећају за два одсто, да би удео плата у БПД-у наставио да пада. Томе ће, како додаје Арсић, 
допринети и инфлација, која ће реално обезвредити повишице, као и раст самог БДП-а. 
- ММФ није срећан због тога, али ће пристати на повишице, јер схвата да је огорчење народа 
огромно и не желе да отпор реформама буде превелики - каже Арсић. 
По њему, држава не може да смањује јавни сектор темпом бржим од три одсто годишње, јер 
би тиме угрозила функционисање јавних служби, "па бисмо имали огромне редове по 
болницама". 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nastavnicima_i_lekarima_povisica_do_cetiri_odsto.4.html?news_id=310640
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- Људи углавном мисле само о функционерима у службеним аутомобилима када се помену 
откази, а заборављају да 80 одсто запослених у јавном сектору долази из просвете, здравства 
и безбедности - подсећа Арсић. 
 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sertic_oterao_bip_u_stecaj_zbog_poslovnostambenog_prostora_.4.html?new

s_id=310604 

Мали акционари и радници Београдске индустрије пива траже оставку или смену министра 

привреде 

Сертић отерао БИП у стечај због пословно-
стамбеног простора 

АУТОР: Г.ВЛАОВИЋ 

Београд - Око 400 малих акционара чланова удружења "Нови акционари" и "Мали 

акционар" као и радника Београдске индустрије пива и јуче је протестовало испред 

Министарства привреде и Владе Србије не мирећи се са одлуком о проглашењу стечаја у 

њиховој фабрици. 
Демонстранти су се прво кратко задржали испред зграде у којој се налази 

Министарство привреде, где су негодовали да би се потом упутили ка Влади Србије како би 
поновили своје захтеве да се поништи одлука о стечају. 

- На састанку који смо 24. јула имали са премијером Александром Вучићем 
договорено је да се пронађе стратешки партнер за БИП. Међутим, тај договор није 
испоштован. Разлог за проглашење стечаја у фабрици је жеља министра привреде Жељка 
Сертића да се она ликвидира, како би се на простору где се налази БИП могао да се изгради 
пословно-стамбени комплекс. Не постоји ниједан разлог за стечај, фабрика може нормално да 
производи, исплаћује личне дохотке и измирује обавезе према држави. Постоји неколико 
купаца из иностранства који су заинтересовани да постану власници БИП-а. И поред свега 
тога, фабрика је отерана у стечај. Због тога тражимо моменталну оставку или смену министра 
привреде Сертића као и утврђивање одговорности свих оних који су намерно гурали предузеће 
у стечај и предузимали друге штетне радње и незаконитости - каже за Данас Војислав 
Ћоровић, председник удружења "Нови акционари БИП-а". 

Мали акционари БИП-а захтевају и да се, због сумње у сукоб интереса као и 
објективне одговорности а у циљу лакшег отклањања последица и изласка из стечаја у коме се 
БИП тренутно налази, хитно покретање поступак утврђивања личне одговорности и 
моменталну оставку или разрешење најодговорнијих актера у вези са потписивањем 
скандалозног уговора о "пословно-техничкој сарадњи" између БИП-а и предузећа "М-6 Еден 
Срб". 

- Више је него очигледно, да су Пореска управа и Министарство привреде 
минирали спровођење договорених закључака о приватизацији БиП-а путем оглашавања и 
продаје његовог капитала. Због свега наведеног, захтевамо и хитан састанак свих учесника и 
одговорних актера те да се детаљно утврде све околности у вези поступака које су повлачили 
Министарство привреде и Пореска управа - истиче Ћоровић. 

Према његовим речима, намерним, неоснованим и пре свега незаконитим 
гурањем БиП-а у стечај, више од 5.000 акционара и држава Србија, остају без својих акција, 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sertic_oterao_bip_u_stecaj_zbog_poslovnostambenog_prostora_.4.html?news_id=310604
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sertic_oterao_bip_u_stecaj_zbog_poslovnostambenog_prostora_.4.html?news_id=310604


14 

 

што представља директно угрожавање власничких права на најгрубљи могући начин, као и 
покушај да се стечајем прикрију трагови и докази постојања вишегодишњег криминала у БИП-
у. Он додаје да у случају да надлежни у Влади Србије не уваже захтеве малих акционара и 
запослених у БИП-у да одлука о стечају буде повучена, они планирају да ангажују адвокате и 
туже државу због ликвидације предузећа иако за то није постојала економска основа. 

 
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/jednokratnu_pomoc_uplatiti_u_humanitarne_svrhe_.55.html?news_id=310599 

Форум београдских гимназија препоручио чланству да одбије понуду премијера Александра 

Вучића 

Једнократну помоћ уплатити у хуманитарне 
сврхе 

АУТОР: В. АНДРИЋ 

Београд - Форум београдских гимназија (ФБГ) одбио је понуду да просветним 

радницима буде исплаћена једнократна помоћ у износу од 6.000 динара. Такву одлуку донео је 

Главни одбор ФБГ, изјавила је за Данас Милица Миленовић, председница тог синдиката, 

напомињући да ће професори који одбију једнократну помоћ тај новац уплатити у хуманитарне 

сврхе. 
 

Чланови ФБГ су у јучерашњем писму премијеру Александру Вучићу захвалили на 
"великодушној помоћи", напомињући да је из моралних и професионалних разлога не могу 
прихватити. 

"Топло вам препоручујемо да овај огроман новац понудите неком другом, а ми, 
професори београдских гимназија, снаћи ћемо се већ некако. Форум ће наредних дана позвати 
своје чланство и друге синдикате просвете на заједничку акцију, како би професори свих 
школа у Србији јавно изразили свој став по питању понуде", наведено је у писму Вучићу. 

У Синдикату радника у просвети Србије, чији је ФБГ члан, кажу да су људи на 
терену незадовољни, што потврђује и став професора београдских гимназија. 

- Синдикати на састанку са Вучићем нису ништа потписали, самим тим не могу 
бити одговорни, али такође немамо право да одбијемо помоћ коју нуде. Просветни радници су 
толико осиромашени, да ће некима и тих 6.000 добро доћи. Ми смо очекивали да запослени 
добију бар по 10.000 динара. Јасно је да су људи незадовољни - каже за Данас Слободан 
Брајковић, председник СРПС. 

У Синдикату образовања Србије кажу да су предлагали другачији модел исплате 
једнократне помоћи, јер су пошли од чињенице да нису сви запослени претрпели исту штету 
због смањења плата за 10 одсто. Указују да запосленима који примају до 25.000 динара плате 
нису смањене док се онима који имају преко те цифре умањење на годишњем нивоу креће од 
30.000 до 66.000 динара. 

- Наш предлог је био да сви који имају плату мању од 25.000 динара добију по 
5.000 динара, а сви који имају више од 25.000 динара требало је да добију једнократну помоћ 
у висини од 20 одсто њихове плате. Међутим, остали синдикати су сматрали да свима треба 
исплатити исту суму, што је премијер прихватио, па ће према процени Министарства 
финансија једнократна помоћ износити од 6.000 до 6.500 динара. Нико није ни поменуо да се 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/jednokratnu_pomoc_uplatiti_u_humanitarne_svrhe_.55.html?news_id=310599
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исплати просечна плата у образовању, која је сада 39.799 динара. Ако се посматрају само 
запослени у школама и домовима ученика, тај просек је за две до три хиљаде мањи - каже 
Бранислав Павловић, председник Синдиката образовања Србије, који је такође незадовољан 
оваквим исходом. 

Јесењи распуст 
Основци и средњошколци у Србији у понедељак и уторак, 9. и 10. новембра, 

биће на јесењем распусту, који се спаја са Даном примирја у Првом светском рату 
(обележава се 11. новембра), па се на наставу враћају 12. новембра. Наредни одмор ђаци ће 
имати током новогодишњих и божићних празника - од 31. децембра до 8. јануара, а потом од 
1. до 12. фебруара, када је други део зимског распуста. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/jednokratna-pomoc-bolja-od-povecanja-plata-i-penzija 

Једнократна помоћ боља од повећања плата и 
пензија 
 

Фискални савет Србије не оспорава боље економске резултате постигнуте у првих девет 
месеци ове године, али оцењује да треба бити опрезан с повећањем плата и пензија и 
подсећа 

на то да се мере штедње морају наставити и наредне године, а и 2017. да би се могло рећи да 
су успешно спроведене. Председник Фискалног савета Павле Петровић оцењује да би 
повећање плата и пензија могло нарушити план да се до 2017. године заустави раст јавног 
дуга, што је циљ због којег је Влада Србије и увела мере штедње. Он тврди да је та опасност 
додатно увећана пошто је план био да се ове године број запослених у јавном сектору смањи 
за 25.000, што се није десило јер је, по његовој рачуници, без посла остало само један одсто, 
односно отишли су само они који су имали услов за пензионисање. 

Петровић сматра да, и ако има простора за повећање плата и пензија, оно не би било веће од 
један или два одсто, што је, како каже, мало. Но, и то мало може угрозити наредне две 
године, сматра он, па би по његовом мишљењу најрационалније било дати једнократну помоћ 
да се све не би прелило и на 2016. и 2017. годину јер управо то може бити опасно и угрозити 
сређивање стања у јавним финансијама. 

Фискалном савету посебно смета мали ниво јавних инвестиција. План за ову годину био је да 
јавне инвестиције буду на нивоу од три одсто БДП-а, што је, како каже, прилично 
неамбициозно. Петровић истиче да је Србији потребан удео јавних инвестиција од четири или 
пет процената БДП-а и да би тек тада могла очекивати значајнији ефекат на раст привреде и 
запошљавања, а и када се изграде пруге и путеви, то би дало подстицај инвестицијама. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/jednokratna-pomoc-bolja-od-povecanja-plata-i-penzija
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– Ми ћемо, међутим, ићи чак и испод тог неамбициозног плана те ће ниво јавних инвестиција у 
БДП-у бити тек око 2,5 одсто, што је 0,5 одсто мање од плана и знатно испод реалних потреба 
Србије – оцењује Петровић. 

Фискални савет износи оцену да упоредне анализе показују да у државама на сличном нивоу 
развоја јавне инвестиције уобичајено износе четири-пет одсто БДП-а, а у фазама бржег 
развоја и изградње инфраструктуре неретко су и знатно веће. 

Претходне анализе ФС-а показале су да извори финансирања и постојање квалитетних 
пројеката нису препрека убрзању извршења јавних инветиција. Наиме, Србији је од разних 
међународних институција одобрено око пет милијарди евра релативно повољних кредита 
намењених инвестиционим пројектима, али је до сада повучена тек четвртина тих пара. 

Љ. Малешевић 
  

Дуг НИС-у и... 
Фискални савет је упозорио на то да би најављена исплата дуга војним пензионерима и НИС-у 
до краја године повећала дефицит опште државе на око 4,5 одсто БДП-а. Савет у месечном 
извештају оцењује да је планирана исплата дуга војним пензионерима и дуга државних 
предузећа НИС-у велики (више од 400 милиона евра) и непланиран раст државних расхода, 
али и додаје да је ова година погодан тренутак за реализацију тог једнократног расхода. То је 
стога што је и повећање прихода у овој години великим делом, такође, било једнократно. 

 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/u-livnici-kikinda-jos-63-radnika-visak 

У Ливници Кикинда још 63 радника вишак 
 

КИКИНДА: У „Ливници Кикинда – Аутомобилска индустрија” још 63 радника добило је 
отказ. Овим радницима који су били запослени на неодређено време уговори о раду биће 
отказани сукцесивно 

На платном списку остаје 696 радника 

 током наредна три месеца. Технолошким вишком проглашени су неквалификовани и 
квалификовани радници, техничари, администрација и инжењери. У марту је без посла у 
највећој кикиндској фабрици остало 326 запослених и након што оду и ових 63 радника 
Ливница ће на платном списку имати 696 радника. 

За синдикат је то велико разочарење каже Илија Дрљић, председник Савеза самосталног 
синдиката за општине Кикинда, Чока, Нови Кнежевац и Српска Црња: 

- Не можемо да кажемо да пословодство није поступило у складу са законом јер је послодавац 
испунио све мере, међутим, у пракси је то нешто друго. Мере закона попут понуде за друго 
радно место и друге не постоје. За нас, као синдикат, ово је велико разочарење, јер смо 
сматрали да је одлазак радника из „Цимоса” завршен. Очекивали смо, нарочито након 
промене власничке структуре, да се повећа производња и конкурентност. Стога само можемо 
да се питамо где је крај?  

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/u-livnici-kikinda-jos-63-radnika-visak
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Синдикат најављује да ће тражити састанак са послодавцем, како би се видело шта даље. 
Власник 45 одсто„Ливнице Цимос” су пословне банке, 20 одсто је у државном, а 30 процената 
капитала је у власништу малих акционара. 

- Разумем све проблеме тржишта, али не може се све и увек сваљивати на раднике – 
наглашава Дрљић. Фабика „Цимос“ из Копра је у пословном реструктурирању те оно 
подразумева гашење нерентабилних делова, стоји у саопштењу Управе групе „Цимос“. Из 
централе компаније још додају да желе да у свим регијама у којима имају фабрике 
(Словенији, Хрватској, БиХ и Србији) желе да задрже само оне производне целине које имају 
пословну перспективу. Због тога је „Цимос“ био принуђен да се у свим наведеним државама 
одрекне мање профитабилних производних целина, због чега је у Кикинди у марту затворен 
погон „Топли делови“. 

„Нажалост, више нисмо могли да у радном односу задржимо ни оне раднике чија су задужења 
била директно везна за „Топле делове“ и то је разлог због којег је нова група проглашена 
технолошким вишком. Као и у свим ранијим случајевима, решавање проблема технолошког 
вишка урађено је у сарадњи са Националном службом за запошљавање и синдикатом. Сви 
радници оствариће сва права на основу Закона о раду, а то значи право на сразмеран годишњи 
одмор, исплату зараде и право на законом прописану отпремнину, која је некима већ 
исплаћена”, наводи се у саопштењу. 

Група „Цимос“ је као целина понуђена на продају крајем августа. Према писању словеничаких 
медија заинтересовани купци су из Америке, Италије, Шпаније, Кине и Босне и Херцеговине. 

А. Ђуран 

Раде и у Сечњу 
Свим запосленима који су сада проглашени вишком до сада су редовно и по закону уплаћивани 
сви порези и доприноси, као што се уплаћују свим запосленима. Група „Цимос“ и даље 
наставља пословање у Србији и задржава фабрике у Кикинди и Сечњу, у којима је запослено 
око 1.000 људи, који, и поред тешкоћа у пословању, редовно добијају плате. 

Најновијим проглашењем технолошког вишка „Цимос“ завршава планирани програм 
реструктурирања у Србији, па и у „Ливници Кикинди -Аутомобилска индустрија“, саопштено је 
из компаније. 
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Н1 ИНФО 

http://rs.n1info.com/a105913/Vesti/Policijski-sindikat-se-zali-Evropi-na-odluku-MMF-a.html 

Полицијски синдикат се жали Европи на одлуку 
ММФ-а 

Извор: АНАДОЛИЈА 

Аутор текста: 

Бета 

Репрезентативни Полицијски синдикат Србије наводи да је обавестио Европску 

полицијску унију о лошем стању српске полиције којој Међународни монетарни фонд 

одбија да повећа плату, односно да је делимично врати на ранији ниво. 

Синдикат је од председника ЕПУ Герита ван де Кампа затражио да обавести Европски савет и 

Европску комисију о одлуци ММФ-а која, како је оценио, директно задире у безбедност 

грађана Србије и Европе. 

ММФ се противи повећању плата за МУП и Војску 

"Није нам јасно зашто ММФ одобрава враћање на старо зарада свима, осим онима који брину о 

безбедности Србије, али и европског континента који је управо под навалом миграната из 

Африке и Азије. Не желимо да размишљамо да иза тога постоји зла намера", рекао је 

председник Полицијског синдиката Вељко Мијаиловић. 

Он је додао да су запосленима у МУП Србије до сада смањене плате два пута, дневнице су 

умањене са око 20 евра на 1 евро и 15 центи, а најискуснији кадрови су пензионисани пре 

времена. 

"Због тога смо апеловали на председника ЕПУ да укаже Европском савету на горући проблем 

безбедности у Србији, којој прете изливи екстремизма, миграције становништа, организовани 

криминал, па због све лошијег стања у српској полицији, постоји претња да се прекине 

јединствена безбедност континента, на којој тренутно раде све европске полиције", рекао је 

Мијаиловић. 

Европска полицијска унија је кровна организација полицајаца у Европи са више од 700.000 

чланова. 
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