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ВЛАДА УСВОЈИЛА ПРЕДЛОГ БУЏЕТАОткази за 35.000 

људи! 
Д. И. К.   

Влада Србије на данашњој седници усвојила предлог државног буџета за 2016. годину. У 

јануару радну књижицу добиће 14.000 службеника. Дефицит 121,8 милијарди динара 

 
ВЛАДА Србије усвојила је данас предлог буџета за 2016. годину, којим су планирани приходи у 
износу од 997,4 милијарде динара и расходи од 1.119 милијарди. Планирани фискални 
дефицит на нивоу републике за следећу годину је 121,8 милијарди динара. 

У Министарству финансија подсећају да је планирани дефицит за ову годину износио 191,3 

милијарде динара, а да ће бити знатно мањи. 

- До краја ове године дефицит ће, према последњим пројекцијама, износити око 100 

милијарди динара, укључујући старе дугове за гас, војне пензије и субвенције у 

пољопривреди - истичу у Министарству финансија. 

Приходи буџета од наплате пореза, како је предвиђено, износиће 829,5 милијарди динара, од 

чега је наплата ПДВ-а 427 милијарди. А, главне уштеде у буџету за наредну годину, како се 

истиче, планиране су у свим елементима расхода. 

Пре буџета, Влада Србије усвојила је и Фискалну стратегију за 2016. годину са пројекцијама за 

2017. и 2018. 

СКРОЈЕНОБУЏЕТИ за идућу и за ову годину добили су подршку ММФ и представљају кључни 
део програма који истовремено решава проблем дефицита, али и структурне проблеме који тај 
дефицит узрокују - истичу у Министарству финансија. - Буџет за наредну годину је скројен на 
основу прогнозе да ће у 2016. раст БДП-а износити 1,75 одсто, а инфлација 2,8 одсто. 

- Основни циљеви у наредном средњорочном периоду фокусирани су на наставак спровођења 

мера фискалне консолидације, одржавање макроекономске стабилности уз заустављање 

даљег раста дуга и успостављање тренда његовог смањења, што је у складу са договореним 

аранжманом са ММФ - истичу у Министарству финансија. 

Стратегијом је предвиђено и смањивање броја запослених у јавном сектору, и то за 35.000 

током 2016. 

- Вишак и неповољна структура запослених проблеми су који узрокују неефикасност јавног 

сектора и представљају терет за читаву привреду. У 2015. су извршене опсежне анализе о 
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вишковима у свакој од области јавног сектора. Осим забране запошљавања и природног 

одлива запослених, није било отпуштања, тако да су предвиђени резултати изостали. У 2016. 

предвиђено је смањење броја запослених за око 35.000 (од чега 14.000 већ у јануару) у односу 

на децембар 2014. Маса плата ће бити мања за три одсто у 2016. у односу на 2015, а за 2017. 

предвиђено је смањење броја запослених за још пет одсто . 

Када је реч о субвенцијама, према једној од верзија нацрта буџета за 2016. годину, догодине 

ће држава у то име издвојити 6,36 милијарди динара више него лане - укупно 86,9 милијарди. 

Пољопривреди је намењено 27,9 милијарди, на давања у привреди отићи ће 15,5 милијарди, 

железници 19,6 милијарди, а за путеве 7,5 милијарди. Култури следује четири, а туризму 1,5 

милијарди динара... 

 

Поредећи ове износе са овогодишњим, приметно је да се смањују давања за 
пољопривреднике, за око 100 милиона, док расту субвенције за привреду и то за 1,85 
милијарди динара. Повећане су и субвенције за железницу, са 11,79 на 19,6 милијарди, док су 
давања за културу – преполовљена. 

ВИШЕ ПАРА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ 

БУЏЕТ за Министарство грађевине, саобраћаја и инфраструктуре увећан је са предвиђених 27 

на 32 милијарде динара, потврђено је "Новостима". Ово би требало да створи могућност да се 

финансира већи број инфраструктурних пројеката. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:579557-Rudarima-do-5-godina-robije-ukoliko-

strajkuju-u-jamama 

Рударима до 5 година робије уколико штрајкују у 

јамама 
М. Л. ЈАНКОВИЋ  

Предлог новог Закона о рударству шаље иза решетака раднике који протестују у својим 

окнима. Синдикати: Без права на жалбу. Антић: Штитимо њихово здравље 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:579557-Rudarima-do-5-godina-robije-ukoliko-strajkuju-u-jamama
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РУДАРИ који буду штрајковали на радном месту, могли би да заврше - у затвору и до пет 
година! Овај сценарио је известан уколико се усвоји нови предлог закона о рударству и 
геолошким истраживањима, који практично забрањује протест! Министар енергетике 
Александар Антић се правда угрожавањем здравља уколико се штрајкује у јами, али синдикати 
објашњавају да је протест на месту на којем раде - уставно право сваког запосленог. 

Могућност коју просветари имају да штрајком стопирају рад школа, таксисти да закрче град, 

здравствени радници да затворе домове здравља, могли би да изгубе - рудари. Јер им се 

предлогом новог решења онемогућава да протестују на свом радном месту, у самом руднику. 

О томе је јуче говорио и министар рударства и енергетике Александар Антић, бранећи Закон у 

Скупштини Србије. 
ПРЕТЊЕРАДНИЦИ највећег рудника у Србији, комплекса РТБ "Бор", кажу да се апсолутно 
противе одредбама у којима им се прети затвором и плаше се шта се може догодити ако се 
буду бунили. Нама је на првом месту здравствена заштита радника у рудницима, јер се боримо 
управо за соствени живот - напомиње Горан Јовановић из Самосталног сидниката металаца 
Србије у РТБ "Бору". - Ипак, претња затвором потпуно ограничава наше могућности. Како онда 
да сутра изађемо да се жалимо за било шта, ако знамо да можемо да завршимо у "лисицама"? 

- Још се разматрају амандмани који су поднети на члан 177, који је везан за забрану штрајкова 

и окупљања у оним деловима рудника у којима може доћи до угрожавања живота и здравља - 

каже Антић. - Знам да одредба према којој је запрећена затворска казна од једне до пет 

година за оне који прекреше одредбу о штрајку звучи грубо, али у таквим деловима рудника 

постоји огромна могућност за нарушавање здравља, па чак и да се изгуби живот. 

Синдикалци сматрају да се усвајањем акта какав је предложен, директно крши Закон о 

штрајку, у којем протестанти никако не могу кривично да одговарају, већ само прекшајно. Што 

значи, не прети им се стављањем "иза решетака". 

Закон о штрајку чак предвиђа да радници треба да протестују у својим радним просторијама, а 

рударима су то, логично, рудници - објашњава Ранка Савић, председница Асоцијације 

слободних и независних синдиката Србије. 

ЛАКША ОТПУШТАЊА 

УКОЛИКО би се усвојио спорни члан, а рудари изгубили право да штрајкују у јамама, отворила 

би се могућност да се неки рудници затворе без веће медијске помпе и протеста заспослених, 

мисле још синдикаци. Наиме, међу 17 предузећа које држава штити до маја следеће године 

налазе се и неки рудници. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:579470-Tanjug-ugasen-a-radi 

Танјуг угашен, а ради 
И. М.   

Запослени у државној агенцији и даље долазе у предузеће. Чекају да се догоди чудо и да 

некако очувају посао 
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УГАШЕНИ Тањуг и даље емитује вести. Половина запослених још чека да се догоди чудо и да 
се појави неки нови послодавац који ће наставити посао државне агенције. У нади да ће ипак 
бити формирана нова агенција, долазе на посао, иако нису добили плату за новембар. 

Требало би да зараду приме они који су потписали уговоре о делу, до формалног брисања 

Тањуга из Агенције за привредне регистре. Реч је о половини од укупно 180 запослених. Од 

осталих, којима се управа "захвалила" на ангажману, неки и даље узалудно долазе на посао. 

Десетине су већ дигле руке. 

Тањуг од 31. октобра нема законски основ за постојање, а Влада Србије је потом и формално 

објавила одлуку о гашењу у "Службеном гласнику" 5. новембра. У одлуци о гашењу наведено је 

да, након гашења Тањуга, право коришћења ствари у јавној својини, новац и друга имовинска 

права преузима Републичка дирекција за имовину. Архивску грађу Тањуга преузима Архив 

Југославије. Тада је запосленима речено неформално да ће се радити још до краја новембра. 

Е, сада је и тај рок истекао, а Тањуг се и даље води у регистрима привредних друштава и 

медија Агенције за привредне регистре. Процес гашења је у току, али се још не зна када ће 

агенција да престане са емитовањем вести, фотографија и видео-снимака. 

Од премијера Александра Вучића и директорке угашене агенције Бранке Ђукић могло се чути 

почетком новембра да ће се "наћи неко решење за Тањуг", али још није јасно о каквом решењу 

је реч и да ли је оно заиста у плану. 

 
ОТПРЕМНИНЕ СИГУРНЕ 

ВЛАДА Србије је из буџетских резерви издвојила пре два дана 20,7 милиона динара за "правне 

последице гашења Тањуга", тачније за отпремнине свим запосленима. Сви ће, према годинама 

радног стажа, добити отпремнине, и моћи ће да се пријаве на евиденцију Националне службе 

запошљавања. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/611137/Vujovic-Buzetom-za-2016-smanjenje-fonda-za-plate-za-tri-odsto 

Вујовић: Бужетом за 2016. смањење фонда за 
плате за три одсто 

Тањуг  

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је вечерас да је бужетом за 2016. годину 

предвиђено смањење трошкова за фонд плата у јавном сектору за три одсто, али није 

прецизирао колико ће људи остати без посла. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/611137/Vujovic-Buzetom-za-2016-smanjenje-fonda-za-plate-za-tri-odsto
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Он је за Радио-телевизију Србије (РТС) нагласио да је, и поред смањења, бужет за наредну 

годину развојни, јер предвиђа 117 милијарди динара капиталних инвестиција и додатних 35 

милијарди које су "крију" под субвенцијама за железнице и путеве. 

  

"Укупно то је преко 150 милијарди и то је огроман пораст у инвестицијама, питање је да то 

реализујемо као што планирамо", казао је Вујовић. 

  

Додао је и да су буџетом за 2016. годину усаглашене жеље и могућности, односно да су сва 

министарства добила "разуман буџетски оквир". 

  

Министар је потврдио да је предвиђен раст привреде од 1,7 одсто, а да је планирана 

инфлација 2,8 одсто. 

  

"Очекујем да наредне године променимо тренд и да ће јавни дуг почети да пада у бруто 

друштвеном производу", рекао је Вујовић. 

  

Он је казао и да ће се наредне године наставити све што је започето, а пре свега израда 

функционалних анализа које треба да покажу где су чепови неефикасности, где су вишкови и 

који сектори нису потребни, односно где је време за спајње државних агенција. 

  

Влада Србије усвојила је данас Предлог закона о буџету за 2016. годину, којим су планирани 

укупни приходи од 997,4 милијарде динара, а расходи 1.119 милијарди, тако да ће дефицит 

износити 121,8 милијарди динара. 

  

Планирани фискални дефицит за 2015. годину износио је 191,3 милијарди, а до краја ове 

године, према последњим пројекцијама, износиће око 100 милијарди динара, укључујући 

старе дугове за гас, војне пензије и субвенције у пољопривреди. 

  

Предлог буџета би ускоро требало да буде пред посланицима у Скупштини Србије. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/611132/BLIC-SAZNAJE-Vlada-usvojila-odluku-o-OTKAZIMA 

"БЛИЦ" САЗНАЈЕ Влада усвојила одлуку о 
ОТКАЗИМА 

Блиц  

Како "Блиц" сазнаје, Влада Србије је усвојила одлуку о максималном броју запослених у јавној 

управи. 

 

 

Седница владе очекује се ове недеље (Кликни за увећање +) 

Подсетимо, "Блиц" је већ писао да је за почетак рационализације у јавном сектору коначно све 
спремно и да се кулминација очекује у јануару, када би требало да буде подељено највише 
отказа. 

 На седници Владе министрима је предочена одлука о максималном броју запослених у јавној 

управи. 

  

Ускоро ће се тачно знати колико запослених у односу на 31. 

децембар 2014. мора да има сваки државни орган и инситуција на свим нивоима. 

  

Органи имају рок од 60 дана да број радника сведу на договорено. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/611132/BLIC-SAZNAJE-Vlada-usvojila-odluku-o-OTKAZIMA
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Министар финансија Душан Вујовић изјавио је вечерас да је бужетом за 2016. годину 

предвиђено смањење трошкова за фонд плата у јавном сектору за три одсто, али није 

прецизирао колико ће људи остати без посла. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/610939/Sertic-Nema-produzetka-rokova-za-resavanje-sudbine-17-preduzeca 

Сертић: Нема продужетка рокова за решавање 
судбине 17 предузећа 

Танјуг  

Уколико се процес решавања судбине 17 предузећа у реструктурирању не буде завршио у 

предвиђеним роковима, то може представљати проблем и удар на буџет, изјавио је данас 

министар привреде Жељко Сертић и поручио да ресорно министарство неће тражити 

продужење рокова. 

"Министарство привреде неће тражити продужење рокова ни са једном компанијом, нити за 

једну фирму и потрудићемо се да решимо све ове случајеве, а у већем делу је потребно више 

правно решавање проблема, него само економско", казао је Сертић новинарима након 

обиласка и разговора у компанији "Галеника". 

 

Како је казао, велики број предузећа, а у портфолију Агенције за приватизацију их је више од 

500, је решен, а остало је да се реши ситуација у 17 већих предузећа. 

"То може да представља проблем и удар на буџет уколико не будемо били дисциплиновани и 

уколико не будемо завршили процесе у роковима", рекао је министар привреде. 

 

Он је казао да решавање ситуације у тим предузећима не подразумева само процес 

приватизације и да је то, додао је, више пута речено. 

 

Многа од тих предузећа, како је казао, имају огромне проблеме наслеђене из ранијег периода 

који годинама нису решавани. 

 

У последњих сест година ниједно предузеће није приватизовано и стотине милиона евра, да 

не кажем милијарди, су дате у та предузећа без правних ефеката, реструктурирања и 

проналажења стратешког партнера, додао је министар. 

http://www.blic.rs/Vesti/611137/Vujovic-Buzetom-za-2016-smanjenje-fonda-za-plate-za-tri-odsto
http://www.blic.rs/Vesti/611137/Vujovic-Buzetom-za-2016-smanjenje-fonda-za-plate-za-tri-odsto
http://www.blic.rs/Vesti/611137/Vujovic-Buzetom-za-2016-smanjenje-fonda-za-plate-za-tri-odsto
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/610939/Sertic-Nema-produzetka-rokova-za-resavanje-sudbine-17-preduzeca
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За њих се како је навео, више не може давати државна помоћ и дошло се у ситуацију да се 

њихова судбина мора решавати. 

 

"Што се тиче 17 стратешких предузећа, то је дефинисано законом и у договору са ММФ-ом 

обавезали смо се да седам њих решимо до краја године", подсетио је министар. 
 

 

http://www.politika.rs/scc/clanak/344616/Ekonomija/Usvojena-odluka-o-maksimalnom-broju-zaposlenih 

Усвојена одлука о максималном броју 
запослених 

 Влада Србије данас је усвојила одлуку о максималном броју запослених у јавној управи, 
сазнаје Танјуг. 

Према Фискалној стратегији за 2016. годину већ у јануару 14.000 људи остаће без посла, а у 
наредној години план је да се угаси укупно 35.000 радних места. 

На сајту Владе Србије објављена је Фискална стратегија за 2016. годину, са пројекцијама за 
2017. и 2018. годину, којом је предвиђено даље смањење минуса у државној каси са 
овогодишњих 4,1 на цетири одсто БДП-а у 2016, објавио је РТС, а преноси Танјуг. 

Како је договорено са ММФ-ом, мораће да се смањују трошкови за плате запослених у јавном 
сектору и то за три процента у 2016, а у 2017. за додатних пет одсто. 

БЕТА 

http://www.naslovi.net/2015-12-02/beta/sindikat-za-komunalna-preduzeca-u-vlasnistvu-samouprava/17614080 

Синдикат за комунална предузећа у власништву 
самоуправа 
Бета  

 
Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије оценио је данас да комунална 
предузећа треба да остану у већинском власништву локалних самоуправа. 

 
"Искуства из окружења упозоравају да делатности, попут водоснабдевања, сахрањивања, 

http://www.politika.rs/scc/clanak/344616/Ekonomija/Usvojena-odluka-o-maksimalnom-broju-zaposlenih
http://www.naslovi.net/2015-12-02/beta/sindikat-za-komunalna-preduzeca-u-vlasnistvu-samouprava/17614080
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трамвајског и тролејбуског саобраћаја и изношење смећа, не би требало уступати 
приватницима", наводи се у саопштењу тог синдиката.  

 
Додаје се да синдикат није против уласка приватног капитала у делатности од јавног интереса, 
али само са мањинским уделом тамо где недостаје свеж капитал оснивача за повећање 
квалитета комуналне услуге. 

Синдикат сматра да управљање, надзор и очување интереса потрошача у предузећима која 
пружају комуналне услуге треба да остане под непосредном контролом јавног сектора. 

Подсећа се да је у току јавна расправа о Нацрту измена и допуна Закона о комуналним 
делатностима, чији је циљ да се утврди ко све и како може да се бави тим пословима, као и да 
се утврди шта је јавни интерес, а који послови могу бити поверени приватном сектору. 

"Нови закон треба да утврди цену, не само услуга, већ и ангажованог рада запослених у 
комуналним предузећима", оцена је Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности. 

(Бета, 02.12.2015) 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/sindikat-komunalna-preduzeca-ne-ustupati-privatnicima_665477.html 

Синдикат:Комунална предузећа не уступати 
приватницима 

БЕОГРАД -  

Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије оценио је данас да 

комунална предузећа треба да остану у већинском власништву локалних самоуправа. 

"Искуства из окружења упозоравају да делатности, попут водоснабдевања, сахрањивања, 

трамвајског и тролејбуског саобраћаја и изношење смећа, не би требало уступати 

приватницима", наводи се у саопштењу тог синдиката. 

Додаје се да синдикат није против уласка приватног капитала у делатности од јавног интереса, 

али само са мањинским уделом тамо где недостаје свеж капитал оснивача за повећање 

квалитета комуналне услуге. Синдикат сматра да управљање, надзор и очување интереса 

потрошача у предузећима која пружају комуналне услуге треба да остане под непосредном 

контролом јавног сектора. 

Подсећа се да је у току јавна расправа о Нацрту измена и допуна Закона о комуналним 

делатностима, чији је циљ да се утврди ко све и како може да се бави тим пословима, као и да 

се утврди шта је јавни интерес, а који послови могу бити поверени приватном сектору."Нови 

закон треба да утврди цену, не само услуга, већ и ангажованог рада запослених у комуналним 

предузећима", оцена је Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности. 

http://beta.rs/ekonomija/ekonomija-srbija/19508-sindikat-komunalna-preduzeca-da-budu-u-vecinskom-vlasnistvu-lokalnih-samouprava
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/sindikat-komunalna-preduzeca-ne-ustupati-privatnicima_665477.html
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=12&dd=02&nav_id=1069737 

А где је помоћ васпитачима на уговор? 

Поједине локалне самоуправе у Србији ускратиле су законско право свим запосленима у 
предшколским установама да приме једнократну помоћ од 7.000 динара. 

ИЗВОР: ТАЊУГ    

Новац је, у тим локалним самоуправама, исплаћен само запосленима на неодређено време, 
саопштио је Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања. 

Тако је у свим предшколским установама у Београду исплаћено 7.000 динара само онима који 
су у сталном радном односу, у Крушевцу ту помоћ није добило 29 запослених, а у Косовској 
Митровици 20 радника који су запослени на одређено време, тврди синдикат. 
  
 
Упркос закључку Владе Србије, према којем право на једнократну помоћ остварују сви који су 
у радном односу, поједине локалне самоуправе дискриминисале су оне који немају стални 
радни однос и својевољно им укинули права која имају по Законо о раду, наводи синдикат. 
  
 
Истиче се да, притом, новац за исплату није ишао са буџета тих самоуправа, већ директно из 
буџета Републике Србије. 
  
Синдикат је затражио да локалне самоуправе које су појединцима ускратили новчану помоћ 
хитно доставе Министарству финансија додатно спискове са свим запосленима како би сви 
остварили то законско право. 
  
"Синдикат је, нажалост, очекивао овакве потезе локалних самоуправа, када је на недавном 
састанку са председником Владе Србије Александром Вучићем тражио да запослени у 
предшколским установама убудуће плате и друге новчане исплате добијају директно из 
буџета", наводи се у саопштењу. 
 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=12&dd=02&nav_id=1069737

