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СТРАНПУТИЦЕ ПУТЕВА СРБИЈЕ Дробњак ојадио путаре  
Аутор:Слађана Вукашиновић 
 
Око 2.100 радника „Путева Србије“ примило је умањену јануарску плату јер Влада није 
прихватила план пословања тог предузећа за 2016, сазнаје „Блиц”. 
Плате радника умањене су у просеку за 4.000 динара. Овако оштра санкција уследила је зато 
што је директор „Путева“ Зоран Дробњак покушао да у буџет фирме за ову годину укњижи 
шест милијарди динара више из државне касе. Међутим, Влада је одбила такав план 
пословања. 
Извор „Блица” из Владе Србије тврди да је увећање прихода по основу субвенција уочио 
министар привреде Жељко Сертић, код кога је на сто и стигао предлог плана пословања за 
2016. 
- Сертић је приметио да су уместо договорене 1,2 милијарде динара у план „Путева“ уписане 7,2 
милијарде, што је укупан износ инвестиција за 2016, а не издвајање државе. У тај износ држава 
је рачунала и приходе „Путева“, али Дробњак је на њих заборавио. Сертић је тражио од 
Дробњака да што пре поступи по упутству Владе и умањи субвенције. Док то не уради, цену 
његове неодговорности плаћаће радници, којима су јануарске зараде умањене од 3.000 до 
10.000 динара - тврди наш саговорник. 
Зоран Дробњак је потврдио сазнање „Блица“. 
- Јануарска плата је умањена јер нам Влада није усвојила план пословања за 2016. Грешку ћемо 
исправити данас на седници Надзорног одбора, где ћемо у план уврстити 1,2 милијарде динара 
од субвенција. Осталих шест надам се да ћемо добити након обављених радова. Мислим да ово 
није разлог за смену, али ако Влада није задовољна мојим радом, може и да ме смени - каже 
Дробњак за „Блиц“. 
Грађевински стручњак Горан Радић сматра да „Путеви“ не могу да преживе само од путарине. 
- Субвенције треба да постоје, али ако се покаже да је било злоупотреба са државним парама, 
сваки директор јавног предузећа треба да положи рачуне - каже Радић. 
 
 
Четврта ревизија аранжмана са ММФ после избора, са новом владом  
Извор:Танјуг 
   
Тим Међународног монетарног фонда (ММФ) који долази у посету Београду иницираће 
разговоре о четвртој ревизији стенд бај аранжмана, али ће закључак уследити након избора и 
формирања нове владе, изјавио је данас шеф Мисије ММФ-а за Србију Џејмс Руф. 
- Због предстојећих избора, тим ММФ-а и власти у Србији сложили су се да се дискусија о 
четвртој ревизији заврши након следеће посете, када се очекује да ће нова влада бити 
формирана - изјавио је Руф, преноси Канцеларија ММФ-а у Београду. 
Он је рекао да ће тим ММФ-а бити у посети Београду од 18. до 26. фебруара. 
Србија је са ММФ-ом закључила стенд бај аранжман из предострожности у фебруару 2015. 
године. Аранжман је вредан око 1,2 милијарде евра, али се влада определила да тај новац не 
повлачи. 
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Мисија Међународног монетарног фонда долази данас у Београд, а званични разговори 
представника ММФ са властима у Србији почињу сутра. 
Преговори ММФ-а и српских званичника трајаће до 26. фебруара. 
Званичници ММФ и раније су истицали да је аранжман из предострожности избор Владе 
Србије, која не планира да повлачи тај новац. 
Премијер Александар Вучић раније је изјавио да разговори које ће сутра имати са 
представницима ММФ неће бити лаки, али да нема шта да им замери. 
- Не мислим да су наши противници. Они су нам сарадници и они су ту да нам помогну да би 
Србија била здравија и успешнија земља - поручио је Вучић. 
Упитан за наредну ревизију ММФ-а, премијер је рекао да они очекују и морају да виде још боље 
резултате у реформи јавних предузећа. 
Одговарајући на новинарска питања у Влади Србије, Вучић је поновио да је Србија изашла из 
рецесије и да је пред нама пет година раста. 
- Успели смо да поправимо пословни амбијент и нећемо се смирити док не уђемо у првих 40 
земља света - истакао је премијер. 
 
 
 
 

 
 
Колико кошта закашњење пензије 
 
Исплата пензија 10. и 25. у месецу на текући рачун може да закасни само уколико дознака пада 
у понедељак па се помера за дан, кажу у Фонду ПИО 
Пензионери, који примају пензију преко текућег рачуна, жалили су се ових дана нашој 
редакцији да су им уплате новца у јануару касниле због чега нису могли да искористе право на 
попуст од пет одсто приликом плаћања рачуна за струју или Инфостан. На овај попуст имају 
право, рецимо, уколико рачун за струју плате до 25. у месецу. 
Неки муку муче и због рата за кредит које им баш доспевају 10. или 25. у месецу, па ако пензија 
закасни који дан морају банкама да објашњавају да до закашњења не долази због њиховог 
немара. 
Управо је то био разлог да се нашој редакцији писмом обрати и Станислав Миловић из 
Београда, који тврди да су пензионери због свега овога на губитку. Додуше, каже, малом, али је 
зато каже, ЕПС на великом добитку. 
Његова рачуница показује да уколико минимални рачун за струју, без потрошње, износи 550 
динара потенцијални попуст од 28 динара помножен с рецимо 100.000 бројила увећава добит 
од 2,8 милиона динара овом јавном предузећу. А када се то тек помножи с три милиона бројила 
јасно је ко је овде на добитку, каже овај читалац. 
Друго, још већа штета по њему је за оне пензионере који имају кредит, а којима се због 
кашњења исплате пензија дешава да им банка блокира рачун. То и не чуди, каже овај 
пензионер, када су пензионерски рачуни често празни од уплате до уплате, односно од 10. до 
25. у месецу. 
Волео би, каже Миловић, да зна пензионера који може да остави на рачуну довољно пара 
између две уплате пензија и да не мисли да ли ће паре лећи 25. или неки дан касније. 
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У Фонду за пензијско и инвалидско осигурање, кажу, да од 2004. године пензионери из 
категорије запослених примају пензију из два дела, за претходни месец, тако што им је исплата 
првог дела 10, а другог дела 25. у месецу. Од овог правила се одступа само када ти датуми падају 
у недељу или понедељак. Управо то се догодило с јануарском пензијом. 
Уколико је датум исплате у недељу, дознака се помера за дан раније, у суботу. Ако је у питању 
понедељак, пензије се исплаћују у уторак. Дакле, дан касније. Управо је то био разлог због ког 
се овај пензионер жалио „Политици”, јер је у јануару 25. пао у понедељак. 
У пензијском фонду кажу да је разлог таквих минималних кашњења техничке природе. 
Односно Фонд не може викендом да пребацује новац са свог на рачуне банака. 
„У овој години померање исплате на уторак, мимо уобичајене динамике, имали смо у јануару, а 
иста ситуација биће у априлу и јуну”. 
У Фонду наглашавају да се то односи само на уплате на текуће рачуне у банкама, а не на 
исплате преко шалтера подручних пошта и на кућне адресе. 
Пензионерима је добро позната динамика исплате пензија и требало би да нова задужења и 
обавезе усклађују и планирају с кредиторима према тим датумима, закључују у ПИО фонду. 
 
Решења за државна предузећа до 31. маја 
Аутор: Маријана Авакумовић  
 
У 17 фирми, које су још заштићене од поверилаца има око 21.000 радника, а за њихов статус 
остају само два решења – продаја или стечај 
Судбина свих 17 предузећа заштићених од наплате потраживања биће разрешена до 31. маја, до 
када ће бити продата или у стечају. Избори и предизборна кампања неће утицати на померање 
рокова. Они неће одложити и успорити послове на решавању статуса ових предузећа. 
Пословање сваког предузећа се пажљиво разматра и траже најоптималније решења, уверавају у 
Министарству привреде. 
Они подсећају да је за седам предузећа пронађено решење. 
За ПКБ је расписан јавни позив за продају имовине и рок за достављање понуда истиче 29. 
фебруара. Три предузећа „Прве петолетке” преузео је конзорцијум радника. У „Фабрици ауто-
мазива” из Крушевца биће спрoведен унапред припремљен план реорганизације, док „Прва 
искра” – Барич и „Застава група” иду у стечај. 
– У ових 17 предузећа ради нешто више од 21.000 радника. Држава је прошле године 
обезбедила средства за раднике који су хтели да узму социјалне програме. Из ове групе од 17 
стратешких предузећа за ову опцију одлучило се око 600 радника „Трајала” и „Јумка”. Влада ће 
и ове године обезбедити новац за исплату социјалних програма, тако да је у неким 
предузећима у току пријављивање радника, док ће у осталим то бити урађено у наредном 
периоду – кажу у Министарству. 
Министар Жељко Сертић више пута је рекао да ће са РТБ „Бор” и „Ресавицом” бити проблема. 
РТБ „Бор” је једини произвођач бакра, злата и сребра у Србији, метала који су берзанска роба, а 
у свом систему запошљава више од 4.500 радника. Рудници „Ресавица” имају сировински 
потенцијал у лежиштима угља од око милијарду тона. То јавно предузеће, које повезује девет 
рудника угља с подземном експлоатацијом, има 3.845 радника. Предлог за „Ресавицу” очекује 
се овог месеца. 
Овог месеца требало би да буде расписан и тендер за „Галенику”. Она на домаћем 
фармацеутском тржишту има удео од 10 одсто и та компанија запошљава више од 1.500 
радника. 
Док је РТБ „Бор” покренуо Унапред припремљен план реорганизације, како би се договорио с 
повериоцима о измирењу дугова који су, према писању медија, достигли скоро 900 милиона 
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евра. Мада руководство РТБ најављује смањење плата и социјални програм, који подразумева 
отпремнине од 200 евра по години стажа. Очекује се да се број запослених на основу 
социјалног програма и технолошког вишка смањи за 800, још око стотину одлази у пензију, а 
250 радника биће на принудном одмору. 
Међу предузећима чији статус још није решен налазе се и „Фабрика аутомобила Прибој”, „ХИП 
Петрохемија Панчево”, „Јумко” из Врања, крушевачка „Трајал корпорација”, „Политика” АД, 
„Икарбус” и „Индустрија каблова Јагодина”. 
Док се чека разрешење њихове судбине, поједина настављају да зидају рачуне. 
„Петрохемија” за гас дугује чак 27 милијарди динара, струју нису платили у износу од шест 
милијарди, а НИС-у су остали дужни око 23 милијарде динара. Међу заштићеним фирмама 
које су велики дужници за енергенте су „Азотара” и „Ресавица”. Само „Азотара” и 
„Петрохемија” дужне су око 40 милијарди динара за гас, а остатак привреде дугује још готово 
толико. 
Одмах после најаве ванредних избора било је јавних спекулација да би „одлазећа” влада могла 
рок за трајно решавање судбине „заштићених предузећа” да одложи за неки месец и тај врућ 
кромпир утрапи новом кабинету. Судећи по возном реду обавеза које све чекају садашњу владу 
Александра Вучића сви су изгледи, а то нам потврђују и у Министарству привреде, да државна, 
по некима и стратешка предузећа, више неће добити нову шансу – продаја или стечај. 
 
 

 
 
Радикални резови чекају формирање нове владе  
Аутор: Г. Влаовић  
 
* За ММФ је најважније решавање судбине 17 предузећа у реструктурирању и 
проблем вишкова запослених у јавном сектору * Највеће уштеде у буџету могу се 
створити тек крајем марта * У јуну пета ревизија пресудна за опстанак аранжмана  
Београд - С обзиром да ће се у Србији ускоро одржати парламентарни избори као и да ће се 
услови за реализацију највећих уштеда у буџету остварити тек крајем маја, делегација 
Међународног монетарног фонда која је данас стигла у званичну посету нашој земљи биће 
попустљива и неће инсистирати на радикалним резовима нити тражити укидање аранжмана те 
финансијске организације са Србијом, сматрају саговорници Данаса.  
Махмуд Бушатлија, експерт за стана улагања, каже за наш лист да делегација ММФ-а и овог 
пута као и током прошле званичне посете неће моћи да врши "дубоке ревизије" аранжмана већ 
ће њен боравак у Београду више имати "технички карактер".  
- То значи да они овога пута неће давати било какве категоричне оцене и закључке већ ће само 
пратити резултате, констатовати актуелно стање и о томе известити централу ММФ-а. 
Једноставно у датом тренутку не постоји простор да би делегација могла да инсистира на 
неким крупним корацима. Да би се они спровели на задовољавајући начин, потребно је да 
ММФ с друге стране има неког са ким може да истински преговара. У случају када су најављени 
превремени парламентарни избори у Србији и с обзиром да ће, када они буду расписани, Влада 
постати техничка, делегација ММФ-а једноставно нема адекватног саговорника и та 
институција ће биће принуђена да сачека формирање нове владе. То је предуслов да се уради 
све оно на чему ММФ инсистира - истиче Бушатлија.  
Он сумња да ће три месеца бити сувише мало да се нађе адекватан саговорник са српске стране.  
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- Једноставно, није довољно само формирати нову владу, већ видети ко су људи у кључним 
ресорима, како ће се они снаћи и какву ће политику спроводити. Тек када све то буде познато, 
моћи ће на адекватан начин да се реше захтеви ММФ-а, попут питања о судбини 17 предузећа у 
реструктурирању која су још увек на "јаслама државе" или вишку запослених у јавном сектору - 
наглашава Бушатлија.  
И Горан Николић, сарадник Института за европске студије, сматра да ће делегација ММФ-а 
овог пута бити попустљива, неће инсистирати на радикалним резовима и да ће се ићи на 
постизање компромиса са српском страном.  
- Разлог је што се још нису стекли услови за решавање ствари која је за ММФ најважнија а то је 
судбина 17 предузећа у реструктурирању, то јест њихово "скидање" са буџета Србије. То питање 
је ММФ-у важно и због стварања предуслова за долазак страних компанија на српско тржиште 
у условима у којима више неће бити домаћих предузећа чије ће трошкове финансирати држава. 
Све то може да се оствари на задовољавајући начин од 1. јуна, тако да не треба очекивати 
ништа епохално од актуелне посете делегације ММФ-а већ тек од наредне ревизије која ће 
уследити - истиче Николић.  
Он додаје да и у случају да делегација ММФ-а буде инсистирала на отпуштању вишка 
запослених у јавном сектору та бројка ће у овом тренутку бити сведена на минималан број и 
готово је сигурно да до отпуштања неће доћи пре спровођења избора.  
Економиста Милан Р. Ковачевић каже за Данас да Међународни монетарни фонд није више 
"тврд у својим ставовима као некад" тако да треба очекивати да ће уважити чињеницу да је 
Србија на прагу избора те да његова мисија неће заузимати негативне ставове.  
- Сасвим је сигурно да овога пута због избора мисија ММФ-а неће инсистирати на 
моменталном испуњењу захтева те финансијске организације испостављене нашој страни у 
разговорима везаним за финансијски аранжман. Може се очекивати да Србија због неких 
ствари буде и похваљена. Међутим, то никако не значи да неће бити критика спорости, када је 
реч о отпуштању вишка запослених у јавном сектору, кашњењу у приватизацији и 
реорганизацији предузећа - истиче Ковачевић.  
Он се слаже са оценом да ће кључан бити следећи сусрет делегација ММФ-а и представника 
Србије у јуну, те да ће се тада донети озбиљнији и детаљнији пресек стања српске економије.  
- Састанак који ће уследити тада ће решити сва она питања која су битна за опстанак 
аранжмана склопљеног са ММФ-ом. Надајмо се да ће до тога доћи већ у јуну, односно да неће 
бити отезања када је реч о формирању нове владе - наглашава наш саговорник.  
Мисија ММФ-а данас долази у Београд поводом четврте ревизије текућег стенд-бај аранжмана 
са Србијом. Званични разговори представника ММФ-а са властима у Србији почеће сутра, а 
биће завршени 26. фебруара.  
Успешне ревизије  
Србија је са ММФ-ом у фебруару 2015. године склопила трогодишњи стенд-бај аранжман из 
предострожности у вредности 1,2 милијарде евра. Претходне три ревизије аранжмана биле су 
успешне, јер је ММФ оценио да програм са Србијом даје добре резултате, али да и даље остају 
ризици за очување макроекономске стабилности и обезбеђивање привредног раста.  
 
 
Потрошили 10.000 евра за свако изгубљено радно место 
Аутор: А. Милошевић 
 
*Запослених грађана је 2012. године било 1,72 милиона, а 2014. 1,69 милиона, што 
је 29.357 радних места мање 
- У протекле четири године Србија је потрошила више од 290 милиона евра на 
субвенционисање запошљавања, показују подаци Агенције за привредне регистре. Резултат је 
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29.357 - угашених радних места. Угрубо, потрошили смо 10.000 евра за свако изгубљено радно 
место. 
Ма колико ова статистика била апсурдна, тачна је. Запослених грађана је 2012. године било 
1,72 милиона, а 2014. - 1,69 милиона, што је прецизније 29.357 радних места мање. Подаци за 
2015. нису доступни, али пошто драстичног запошљавања прошле године није било, може се 
узети да је број радних места остао на приближном нивоу. Када се укупан ниво субвенција за 
запошљавање подели са бројем "новоотворених радних места", добије се негативан резултат, то 
јест цена од 10.000 евра по изгубљеном радном месту. Чак и кад би се гледали само подаци до 
2014. где постоји потпуно упоредна статистика, губитак је око 9.000 евра по угашеном радном 
месту.  
Колико се онда субвенционисање запошљавања исплати? Упркос наоко једноставном одговору 
да нема смисла давати новац када је једини ефекат смањење запослености, не треба заборавити 
ни то да би без субвенција број угашених радних места вероватно био већи. 
Бројке ипак никако нису охрабрујуће. У 2014. изгубљено је скоро 50 одсто више радних места 
него 2013. (17.480 према 11.877), а у обе године је у већини округа или области (Србија се дели 
на 25 области) забележен пад запослености упркос субвенцијама. У 2014. највише послова 
изгубиле су Поморавска област и град Београд (по око 3.700 радника), као и Јужнобачка област 
- око 3.000 запослених. 
Међу позитивним примерима је Сремска област, у којој су потрошене 1,3 милијарде динара за 
отварање 3.500 радних места, што је око 375.000 по радном месту. Добро је прошла и 
Златиборска област, у којој је отворено 1.505 нових послова, при чему је сваки у просеку коштао 
186.000 динара. 
У областима у којима је повећана запосленост у 2014. свако додато радно место плаћено је у 
просеку са по девет просечних нето плата. Има и примера где је то било јефтиније: рецимо у 
Топличкој и Златиборској, у којима је свако ново радно место плаћено са мање од пет нето 
зарада. 
Кад се гледају делови државе у којима је и поред субвенција дошло до пада запослености, 
цифре каткад делују комично. Тако је рецимо у Моравичкој области у 2014. на 
субвенционисање запошљавања потрошено 185,4 милиона динара, али је ова област те године 
ипак остала у мањку за 12 радних места. Тако испада да је свако изгубљено радно место 
"плаћено" 15,4 милиона динара или 405 просечних плата у том крају. Дакако, питање је каква 
би била економска слика Моравичке области да субвенција није било и колико би тада било 
мање послова. 
Занимљиво је видети и где одлази највише новца за подстицаје. Прошле године рекордер је 
била Борска област са 619 милиона динара, одмах иза ње је Београд са 596 милиона и 
Јабланичка област са 460 милиона. Шумадија је добила 399 милиона. 
Цифре из 2015. су ипак неупоредиво мање од 2014. Прошле године је тако на подстицање 
запошљавања потрошено 3,7 милијарди динара, док је у 2014. и 2013. давано по више од девет 
милијарди. Године 2012. је потрошено чак 13,78 милијарди динара. 
А по глави становника 
Да би се боље сагледало куда иде новац, требало би ипак погледати колико која област добија у 
односу на број становника. По том критеријуму у 2014. победник је била Сремска област са 
4.324 динара по глави становника, а пратиле су је Нишавска област (3.702 динара), 
Шумадијска (3.182 динара) и Поморавска (3.062 динара). Убедљиво најмање новца добила је 
Браничевска област - само 121 динар по глави становника, а после ње Мачванска са 286 и 
Зајечарска са 402 динара. 
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Изостају најављена улагања у војну индустрију  
Аутор: З. Р.  
 
Крагујевац - Запослени у домаћој војној индустрији незадовољни су изостанком најављених 
државних улагања у модернизацију погона и осавремењавање техничко-технолошких процеса 
у фабрикама тог секторе, чиме је најозбиљније угрожена и безбедност радника, оцењено је на 
јучерашњој конференцији коју је, у Крагујевцу, организовао Грански синдикат индустрије, 
енергије и рударства "Независност", Одбор за наменску индустрију, којој су, како је речено, 
присуствовали представници свих предузећа Одбрамбене индустрије Србије (ОИС). 
    Актуелна власт, речено је, инсистира на сталном расту бруто националног дохотка, а 
најављена улагања у наменску индустрију изостају, иако су војне фабрике, својим пројектима и 
производњом, поуздани извор сталног раста. У развијеним земљама учешће наменске 
индустрије у националном дохотку све је веће, па је то и један од циљева за који се залажу 
синдикати наменске индустрије Србије. "Упркос свему, наменска индустрија Србије, оваква 
каква је данас, убраја се међу индустријске гране са највећим извозним потенцијалом", рекао је 
председник УГС "Независност" Бранислав Чанак.  
 
 

 
 
 
Алтипармаков: Опасно кашњење у реализацији аранжмана са ММФ-
ом 
Извор:РТВ  
 
Члан Фискалног савета Никола Алтипармаков изјавио је за Радио-телевизију Војводине да 
Србија увелико касни са структурним реформама, које укључују смањење броја запослених у 
јавној управи и сређивање стања у јавним предузећима, а од којих зависи и наставак 
аранжамана са овом међународном организацијом. Коментаришући могући исход предстојеће 
контроле спровођења договореног аранжмана, а посебно у светлу најављених избора, он је у 
емисији "Прави угао" РТВ-а навео да само ММФ може да изнесе оцену да ли је Влада Србије 
заслужила позитивну оцену. Указао је, међутим, да би кашњеје са структруним реформама 
могло да буде проблематично за Србију. 
"Извршна одлука о ревизији четвртог дела аранжамана са ММФ-ом моћи ће да се донесе тек 
након избора и формирањна нове владе, односно за три-четири месеца", указао је он говорећи 
о могућим резултатима редовне годишње контроле поводом аранжамана вредног 1,2 
милијарде евра са ММФ-а, а чија делегација ће наредних дана боравити у Србији. 
Коменатришући оптимизам премијера у том погледу, Алтипармаков, је казао да после 
позитивних оцена за фискалну консолидацију током 2015. године, долази тежи део посла, а то 
је рационализација броја запослених у јавном сектору која касни, те сређивање стања у јавним 
предузећима. 
"Прва година је била политички болна, а друга и трећа захтева структурне реформе које су 
много болније. А кашњење структурних реформи може да доведе у питање све што је до сад 
учињено", напомиње он. 
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Подсетио је да се Влада Србије обавезала на смањење броја запослених у јавном сектору, 
реформу ЕПС-а Србијагаса и Желеница Србије, те решавање проблема предузећа у 
реструктурирању – али да у реализацији тих обавеза има доста кашњења. 
Поводом навода премијера да је дефицит испод граница договорених са ММФ-ом и да је 
спречен банкрот, као и да је у јануару ове године забележен буџетски суфицит – Алтипармаков 
је навео да аранжман са ММФ-ом има 12 ревизија и да се у свакој решава неки од проблема. 
"Ултимативни циљ трогодишњег аранжмана је смањење дефицита, односно заустављање раста 
јавног дуга. Зато је кључно да фискална консолидација буде успешна током три узастопне 
године. Ми смо имали смањење дефицита у 2015. години, чему су допринеле мере смањења 
плата и пензија и нешто боља пореска наплата. Међутим, дефицит је и даље висок – 3, 7 одсто 
БДП-а, а мора да се смањи испод три одсто, због тога су неопходне структурне реформе", 
објаснио је. 
Према његовим речима, остварени суфицит у јануару којим се хвали премијер, представља 
понављање приче из претходне године када је фискални дефицит био мањи од планираног, 
али је то био резултат привремених ефеката, што се на крају потврдило у децембру, када је 
дефицит био дупло већи него од јануара до новембра. 
Додао је и да је јануарски вишак остварен пошто су средстава од продаје фреквенција за 
мобилну телефонију прокњижена у том месецу, као и због тога шт су ПИО фонду пренета манај 
средства, те због тога што су акцизе наплаћене више због промене календара. 
Оценио је да се ипак не могу на основу једног месеца доносити закључци, већ да мора да се 
погледа шира слика. 
"Ми смо се обавезали да ће расходи за плате у сектору државе смањити на седам одсто БДП-а, а 
сад су на девет процената. Судећи по тренутним плановима, то није оствариво. Постоје два 
начина да се то реши: отпуштања или смањивање плата. Вероватније је да то буде отпуштање, 
пошто су плате већ смањиване, али до тога неће доћи у планираном периоду", навео је он. 
Упитан може ли држава да се одрекне субвенционисања пропалих јавних предузећа, попут РТБ 
Бора и Ресавице, од којих зависи опстанаак хиљада породица и живот у једном региону у 
Србији, Алтипармаков је истакао да ни једна држава, па ни Србија, не може себи да дозволи да 
порески обвезници сносе трошкове негативног пословања свих јавних предузећа. 
"Овде држава треба да направи приоритет и на основу буџетских могућности саопшти коме иду 
субвенције, а остали морају у банкрот", сматра он. 
У том погледу указао је и на проблеме у субвенционисању Железаре Смедерево, наводећи да је 
у конкетску неопходности рационалног управљања новцима пореских обвезника, немогуће све 
губиташе финансирати јер то онда потапа све. 
"Потребан је стратешки план и одређивање приоритета. А у случају Железаре, проблем је и то 
што по уговорима са ММФ-ом и ЕУ ми више не можемо државну помоћ да улажемо ка 
Железари. Или ће се правити аранжман са кинеским партнерима или ће Железара морати да 
се издржава сама", напоменуо је. 
Према његовим речима, у децембру прошле године требало је да се иде у ребланс буџета због 
промашаја у предвиђању средстава за пољопривредне субвенције, на шта је упозоравао 
Фискални савет. 
"Ако је грешка направљена, онда је требало да се то призна и да прође кроз ребаланс. А тај 
промашај би био далеко мањи и бенигнији од ребаланса у претходним годинама, где се 
ребаланс користио за легализацију јавне потрошње и повећање дефицита", рекао је он. 
Алтипармаков је упозорио да у овој години долазе на наплату и обавезе по основу кредита које 
је узимала бивша СФРЈ, 70-их и 80-их година, што је, како је навео, и важан подсетник да је 
кључно да се заустави раст јавног дуга и дефицита, "јер се кредити олако узимају а отплаћују се 
десетинама година". 
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"Ове дефиците које смо акумулирали годинама плаћаће наша деца и унуци. Јавни дуг 2008. 
године био је осам милијарди евра, а сад је 25 милијарди", истакао је он. 
Он је навео и да је Фискални савет још 2014. године изразио скепсу да ће план о отпутању 
75.000 запослених јавном скетору у току од три године, како је договрено са ММФ, бити 
реализван. Показало се, додаје, да је тај план неоставрив, јер је већ 2016. година, а још није 
било тих отпуштања. 
"То значи да ће ММФ у следећим ревизијама морати да погледа и тражи алтернативне изворе 
уштеде", упозорио, додајући да је смањењем пензија и плата само половично надомештена 
штета њиховог нереалног повећања 2008. године. 
Алтипармаков је казао да је добро што Србија није прихватила контроверзни концепт Светске 
банке да приватни пензиони фондови замене државне, јер се показало да је таква радикална 
реформа која је спроведена у Мађарској и Пољској била погрешна, због чега се од ње и у тим 
земљама одустало. 
 
 
 

 
 
За једно понуђено радно место борило се 129 незапослених 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
По подацима сајта „Послови.инфостуд”, за једно радно место прошле године конкурисало је у 
просеку 129 кандидата. На сајту је било објављено готово 19.000 огласа, што је 26 одсто више 
него 2014. године, док је на разне позиције конкурисало више од 215.000 незапослених. 
Просечан број пријава по конкурсу је 129, а најчешће тражени ниво образовања био је средња 
стручна спрема. 
Послодавци су прошле године у 52 одсто случајева тражили кандидате са средњом стручном 
спремом, око 37 одсто с високом или вишом, док су постдипломске студије биле услов за 
конкурисање у више од десет процената огласа. За кандидате с основном школом било је мање 
од један одсто огласа. По подацима „Инфостуда”, лане је највише конкурса било у области 
трговине, ИТ-а, администрације и рачуноводства, машинства и електротехнике. Најчешће су 
расписивани огласи за комерцијалисте, продавце, административне раднике, дипломиране 
машинске инжењере и ЈАВА програмере. Ван ИТ области, највише шанси за запослење лане су 
имали дипломирани инжењери електротехнике, дипломирани машински инжењери, фризери, 
аутомеханичари и кувари. 
Мада подаци указују на то да на сваки оглас за радно место конкурише вишеструко више 
кандидата, ипак има и оних незапослених који одбијају посао. Тако је, по подацима НСЗ-а, 
правдајући се малом платом или тешким условима рада без слободних дана, 180 незапослених 
одбило запослење. С листе је, у складу са законом, с евиденције незапослених избрисано и 35 
људи због одбијања рада на привременим и повременим пословима и 145 који нису 
прихватили понуђени посао. На листи занимања која се не прихватају су она која 
подразумевају рад под земљом – рудари, под водом или на високој висини – грађевински 
радници у изградњи мостова, послови који укључују излагање штетном зрачењу – радиолози, 
или карциногенима, као што су рад у штампаријама, хемијској индустрији или послови у 
неодговарајућим условима као што су велике хладноће или велике врућине. Такође, одбијају се 
и послови без радног времена, без слободног празника. 
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У НСЗ-у објашњавају да је за те послове веома тешко обезбедити заинтересоване незапослене, 
било зато што таквих профила нема на евиденцији, било зато што они који су тражене струке 
неће да их прихвате. По подацима о праћењу нереализованих захтева послодаваца, односно о 
радним местима која су остала непопуњена након посредовања НСЗ-а, чест је случај да су 
незапослени послове као што су помоћно особље, чистачице, анкетари, теренски 
комерцијалисти обијали због мале плате или плате на проценат. 
Такође, по подацима НСЗ-а, прошле године с евиденције је избрисано и 459 лица због 
неоправданог нејављања послодавцу ком су га упутили. У случајевима брисања лица с 
евиденције, могућност поновног пријављивања на евиденцију постоји по истеку рока од шест 
месеци од дана престанка вођења евиденције, односно, по истеку рока од девет месеци за 
кориснике новчане накнаде. 
 Мање интересовање за администрацију 
Искуства „Инфостуда” показују да је прошле године била повећана потражња за пословима из 
области машинства и електротехнике, транспорта и магационерства. Међутим, било је мање 
огласа из области администрације и рачуноводства, економије уопште, маркетинга и пи-ара. 
 
 
„Рио тинто” остаје у Србији 
 
Компанија „Рио Тинто“ ће до краја 2017. уложити више од 20 милиона долара у завршетак 
студије о оправданости пројекта експлоатације литијума и бора „Јадар“ у Србији. Компанија 
наводи да је од Владе добила одобрења за геолошка истраживања на том пројекту. „Рио Тинто“ 
је до сада уложио више од 70 милиона долара у развој пројекта „Јадар“ у близини Лознице. 
 
ЕБРД: Наставити реформе 
 
– За бржи економски раст Србије потребно је више инвестиција – изјавио је водећи економиста 
у Европској банци за обнову и развој Питер Табак, и додао да би нова влада у том циљу требало 
да настави унапређивање пословног окружења које је актуелна влада већ започела. 
Он је цитирао извештај ЕБРД-а о транзицији, у којем се наводи да након кризе регион, којем 
припада и Србија, инвестира мање него раније, а то, додао је, није довољно. 
– Србија мора да инвестира више да би остварила бржи економски раст. Неопходно је даље 
унапређење пословног окружења које ће стимулисати прилив страних инвестиција које доносе 
модерну технологију, побољшавају продуктивност и конкурентност, а тиме и подстичу 
економски раст – казао је Табак у изјави Тањугу. 
По његовим речима, победник избора би требало да настави политику фискалног 
прилагођавања и структурних реформи, што, између осталог, подразумева унапређење правног 
оквира и решавање проблема ненаплативих кредита. Влада би, како је рекао, требало да 
доврши реформу јавног сектора, али тако да се упркос смањењу броја запослених побољша 
квалитет услуга. 
 

 
 
Антић: Струја неће поскупети у мају  
Извор:Бета 
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Одговорно тврдим да у мају сигурно неће бити повећање цене струје, рекао је министар 
Александар Антић 
БЕОГРАД - Министар рударства и енергетике Александар Антић данас је казао да струја у 
Србији неће поскупети у мају, као што пишу неки београдски медији. 
"Одговорно тврдим да у мају, као што је најављивано у одређеним медијима, сигурно неће бити 
повећање цене струје. Немамо никакав други датум као дефинисани циљ и задатак повећања", 
рекао је Антић новинарима. 
Он је додао да се прати стање и реализација програма финансијске консолидације 
Електропривреде Србије (ЕПС) и у односу на то доносиће се одлука о цени струје. 
"Цена струје у овом тренутку на тржишту није толико висока да би ЕПС имао широк 
маневарски постор за повећање своје производне цене", истакао је Антић. 

 

 

 
 
 
Савић: Конкретни резултати разговора са ММФ-ом у јуну 
Извор: РТС 
 
Разговори о четвртој ревизији аранжмана о предострожности са ММФ-ом званично почињу 
данас. Коначна оцена даће се после избора и формирања нове владе. Председник Савета 
гувернера Народне банке Небојша Савић за РТС каже да се зна шта је потребно урадити и да 
конкретни резултати могу да се очекују у јуну. 
Гостујући у Дневнику РТС-а Небојша Савић каже да ће се током разговора представника ММФ-
а и српских званичника анализирати све што је до сада урађено и да ће то бити ревизија која ће 
дати јасна опредељења на чему треба више инсистирати. 
Из гостовања Небојше Савића у Дневнику РТС-а 
"Ушли смо у другу годину реализације програма који траје три године. Смањен је дефицит у 
буџету и улазимо у најтежи део до сада. Реализација планова зависи од политичке 
изводљивостси и темпа у којем ће се реализовати.", каже Савић. 
Додаје да ММФ и Светска банка имају разумевање када се ради о реформама јавних предузећа 
и реструктурирању. 
"Знамо шта је потребно урадити, а темпо којим ће се реализовати питање је политичке 
изводљивости", истиче Савић. 
Каже да времена за реализацију мора да буде, пошто резултат мора да се испоручи. 
"Морамо то да урадимо због нас, а добро је што је фонд ту, јер он прати реализацију заједно са 
Светском банком", истакао је Савић. 
Додаје да неће бити протокуларних разговора, већ ће се разговарати о суштинским питањима, 
и само ће се стручно разговарати како даље. 
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ЦГ синдикат продаје свој део Дома синдиката 
Извор: Бета  
 
Подгорица -- Савез синдиката Црне Грне (ССЦГ) најавио је продају свог пословног простора у 
Београду, површине 714 квадратних метара.  
Пословни простор се налази на Тргу Николе Пашића, у згради некадашњег Савеза синдиката 
Југославије, а раније је понуђено да га купи Савез синдиката Србије.  
Цена од 1,4 милиона евра, међутим, била је висока за Синдикат Србије и одбио је куповину.  
 
Сада ће ради продаје бити расписан јавни оглас. Заинтересовани, како је најављено, понуде 
могу слати на адресу ССЦГ у Подгорици. Ако пословни простор не буде продат биће понуђен на 
издавање у закуп. 
 
"Никад теже, оживите нам из стечаја 6 фирми" 
Извор: Бета  
 
Крушевац -- Председништво крушевачког Самосталног синдиката затражило је од надлежних 
локалних и државних органа оживљавање шест предузећа из тог града.  
Они су затражили оживљавање предузећа која су током претходних неколико месеци отишла у 
стечај. 
"Тражимо да се предузећа која су била у реструктурирању, а током протеклих месеци 
завршила у стечају, што пре активирају. Да се пронађу купци, односно стратешки 
партнери који би отворили нова радна места", казао је председник крушевачког 
Самосталног синдиката Миленко Михајловић на седници Председништва Већа.  
Од осам предузећа из Крушевца, која су била у поступку реструктурирања током протеклих 
неколико месеци, у стечај је отишло шест, а ангажовањем пословодстава, синдиката и 
надлежних министарстава спречено је да у стечају крајем године заврше и "Фабрика мазива" и 
"Трајал корпорација".  
"Крушевачка привреда је у најтежој ситуацији до сада. Да се то догодило, то 
би био потпуни слом јер је у реалном сектору, према нашој процени, остало 
свега 3.500 људи", казао је Михајловић.  
У Самосталном синдикату се надају да ће се остварити најаве доласка инвеститора који би 
отворили нова радна места, а Михајловић је подсетио и да је раније најављено да би 
поједине фабрике које већ послују у Кушевцу, као што су "Хенкел" и "Купер тајер", 
током ове године требало да повећају број радника.  
Председница Самосталног синдиката у "Фабрици мазива" Радица Јовановић рекла је да је и 
поред тога што се крајем прошле године фабрика изборила да не оде у стечај, судбина те фирме 
са 230 људи и даље неизвесна.  
Предузеће се тада изборило за Унапред припремљени план реорганизације, о коме би до краја 
маја требало да се изјасне повериоци. Од њихове одлуке зависи судбина предузећа, које је, како 
је подсетила Радица Јовановић, у приватизацији продато за 25 милиона евра, а из ње 
изашло са дуговима од 125 милиона евра.  
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Она је рекла да Фабрика мазива послује позитивно, без државних субвенција, борећи се са 
бројним проблемима, попут добијања гаранција за учествовање на тендерима. 
 
Газде не плаћају празник - радници ћуте 
Извор: Вечерње новости  
 
Београд -- Ниједан радник се током 2015. није обратио инспекцији рада због неисплаћене 
увећане зараде за рад на нерадни дан неког државног празника.  
То не значи да су послодавци у Србији поштовали закон, већ да запослени не знају или не смеју 
да траже помоћ инспектора у оваквим случајевима. Једини начин да се поштује процедура јесте 
одговорност газде или храброст радника да пресавије табак.  
Дан државности, који смо управо прославили на Сретење, доказ је да у Србији нема ни једног 

ни другог, пишу Вечерње новости. 
Према истраживањима синдиката, најугроженији су они који раде код приватника, и то 
најчешће у трговини и текстилној индустрији. За њих су у 90 одсто случајева празничне 
дневнице и даље само мртво слово на папиру.  
Како објашњавају у Инспекторату за рад, у складу са чланом 108. Закона о раду прописано је да 
запослени има право на увећану зараду у висини утврђеној општим актом и уговором о раду, и 
то за рад на дан празника који је нерадни дан најмање 110 одсто од основице.  
Радница једног од најпознатијих ланаца парфимерија у Србији Марија Ж. каже, за наш лист, да 
не зна шта значи слободан дан у време државног празника а камоли већа плата због тога.  
“Никада нисам добила више пара зато што сам празник провела на послу, а не у кругу 
породице. Знам да би требало да пријавим послодавца, али шта онда? Вероватно бих остала и 
без таквог посла”, каже она.  
Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката Србије, наглашава 
да је закон јасан и да се рад на државни празник мора платити увећано.  
“Код нас је, међутим, пракса да нико или ретко ко то плаћа. Велика је одговорност синдиката за 
регулисање ове области. Ми смо у безброј случајева реаговали и успели да натерамо 
послодавца да плати увећан износ радног сата, и то у више од 50 фирми. Неколико пута смо 
чак и запретили фирмама да нико од радника неће радити за следећи празник и да ћемо 
довести инспекцију рада и предупредити давање отказа”, каже Савић.  
Она објашњава да су овакви случајеви најчешћи у приватном, док се то не дешава у јавном 
сектору или у јавним предузећима као што су "Пошта", НИС, "Србијагас"...  
“Они ће добити дневнице, и то је добро, али није добро да се закон селективно примењује и да 
за једне важи а за друге не. Министарство за рад и инспекција рада су одговорни и у обавези да 
спрече овакво понашање послодаваца”, каже она.  
Одговорност је, сматра Савићева, и на Влади, која наше раднике промовише као јефтину радну 
снагу. Стране компаније углавном поштују српске законе, али има и оних које се прилагођавају 
нашој пракси. 
 
 

Државни празници Републике Србије су Нова година, Дан државности - Сретење, Празник 
рада, Дан победе и Дан примирја у Првом светском рату. Осим државних празника који се 
празнују нерадно, у складу са чланом 5 радно се празнују Свети Сава - Дан духовности (27. 
јануара), Видовдан - спомен на Косовску битку (28. јуна), Дан сећања на жртве Холокауста, 
геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату (22. априла) и Дан сећања на 
српске жртве у Другом светском рату (21. октобра). 
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Шошкић: И даље нам прети дужничка криза 
Аутор:Тања Веселиновић  
 
У САД монератне власти подигле су рефернетну каматну стопу, док Европска централна банка 
стумулативним мерама чини задуживање у еврима повољнијим.  
Како ће прилике на светским тржиштима утицати на задуживање Србије, да ли је могуће 
реструктурирати дуг и спречити његов даљи раст, за Инфобиз је говорио професор на 
Економском факултету у Београду, бивши гувернер Дејан Шошкић. 
"Србија се континуирано и задужује и раздужује, једино што се ми у свакој години више 
задужимо па нам јавни дуг расте", каже Шошкић. 
"На светском тржишту тренутно је најповољније задуживање у еврима, јер Евопска централна 
банка упумупава 60 милијарди евра сваког месеца у финансијски систем, како би подстакла 
привредни раст. Ипак те ће мере бити ограниченог трајања, па Србија мора рачунати с тим и да 
ће, када еврозона изађе из привредне стагнације, и каматне стопе порасти, што ће утицати и да 
услови задуживања буду неповољнији", наводи Шошкић. 
Србија ове године треба да се задужи 662 милијарде динара за покривање фискалног дефицита 
и отплату главнице на позајмице. 
Према Шошкићевим речима, најбоље би било да се задужимо у динарима, али пошто ће део 
позајмица бити у страној валути, најбоље је да то буде евро, јер динар има најстабилнији однос 
управо према њему. Он ипак упозорава да повољније задуживање неће смањтии јавни дуг, јер, 
како наводи, кризу јавног дуга можемо заиста избећи трајно само ако имамо привредни раст, 
ако нам привредна активност расте брже од прираста новог јавног дуга. 
Шошкић је коментарисао и покушаје да "препакујемо"спољни дуг, када је пре две године 
ангажован и бивши шеф ММФ-а Доминик Штрос Кан. Он објашњава да то није лак посао и да 
се од тога одустало зато што ту нису постојале велике могућности. Не смемо веровати да 
постоји пмогућност да смо се први досетили нечега чега се финансијски свет раније није 
досетио - само је једна позајмица имала клаузулу која је омогућавала да тај кредит буде 
замењен повољнијим, наглашава Шошкић. Други кредити ту могућност нису предвиђали. Наш 
претходни јавни дуг није у позицији да га можемо вратити пре времена, додаје. 
"Србији и даље прети дужничка криза. Као што знамо, јавни дуг од 45 одсто БДП-а је граница 
која је зацртана законом о буџету у Србији. Ниво дуга који тренутно имамо виши је од 75 % 
БДП, што је итекако претња", каже Шошкић. 
Ми тек треба да зауставимо раст јавног дуга према БДП-у, ми смо тек први корак направили, 
јер смо смањили дефицит прошле године, али и то делом захваљујући што није инвестирано 
више у инфраструктуру, закључује. 
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