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Плате и пензије расту 2017. 

Аутор: З. РАДОВИЋ  

Најстарији грађани и запослени у јавном сектору од 1. јануара следеће године 
добиће повишице. Министар финансија: Ако буду добри резултати, биће 
симболичног повећања 

УКОЛИКО у овој години постигнемо добре резултате, биће простора за повећање плата и 

пензија од 1. јануара следеће године. Не можемо још говорити о томе колико би повећање 

могло бити, али је сигурно да неће бити онолико колико људи очекују - изјавио је у 

петак Душан Вујовић на Самиту гувернера у Бечићима. 

 

Он је истакао да увећани износ на чеку нема велики значај због количине новца коју ће, 

нарочито најстарији грађани, евентуално добити, већ да је то више награда за оно добро што је 

урађено. Она ће, како је наговестио, бити симболична, али је важна како би људи прихватили 

реформе. 

Министар је рекао и да, због повећања плата и пензија, није разматрано повећање пореза, али 

да ће бити уведене друге компензаторне мере, уколико за то буде било потребе. 

- Морамо да верујемо у реформе, јер другог излаза нема - категоричан је Вујовић. - Сви се 

слажемо у томе да смо у тешкој ситуацији, а ја се питам ко може да изађе из тешке ситуације 

без трошка и жртава. Мере које спроводимо су најбоље могуће, и ту нема дилеме. Све друго је 

бацање прашине у очи. Зато смо и дошли у седми ниво пакла, јер причањем глупости само 

клизимо до дна. 

Вујовић је подсетио на то да разговори с представницима ММФ-а почињу у понедељак и 

истакао да је нормално што шеф мисије Џејмс Руф има супротно мишљење од њега када је у 

питању повећање плата и пензија. 

- То што неко ко обавља улогу контролора више воли да гледа ову другу страну, конзервативну, 

и каже да жели да сачека па онда да скочи, у складу је с његовом позицијом - казао је Вујовић. - 

Ми нећемо ништа радити унапред и на вересију. Кад остваримо резултате, односно оно што 

смо поставили као циљ, без одлагања ћемо повећати плате и пензије. Нема разлога да будем 

песимиста. Налазимо се на веома добром путу. Сви фискални показатељи су изузетно 

позитини и надмашују сва претходна предвиђања. 

Вујовић је истакао и да ће се следеће недеље ломити копља око тога чије су рачунице боље, као 

и да се први пут дешава да ММФ своје пројекције прилагођава нашим пројекцијама. 
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- Прошле године су пројектовали 1,6, па 1,8 одсто, а сада су на основу остварења у првом 

кварталу прешли да пројектују од 2,3 до 2,5 - рекао је министар финансија. - Највероватније ће 

ићи минимум са 2,3 одсто раста БДП у 2016. године, а могуће и 2,5 одсто. 

ВУЧИЋ: НАЋИ ЋЕМО ПАРЕ 

ПОВЕЋАЋЕМО плате и пензије ако будемо имали добре резултате, а како ствари сада 

изгледају, то ћемо моћи да урадимо - истакао је премијер Александар Вучић. Коментаришући 

изјаву шефа Мисије ММФ-а за Србију Џејмса Руфа - да неће бити повећања плата и пензија јер 

Србија касни у реформи јавног сектора, премијер каже: 

- Руф је у тој изјави дао много добрих и изванредних ствари, а та је оцена извучена из 

контекста, јер је он рекао да се неће повећавати плате и пензије уколико не буде додатних 

фискалних уштеда. Наши фискални резултати су никад бољи, макроекономска ситуација 

такође. ММФ је и пре годину дана имао исти закључак, па смо ми ипак повећали плате. 

 

 

Врање: Угрожени лакше до посла 

Аутор: Ј. СТОЈКОВИЋ  

Министар Вулин у Врању најавио закон о социјалним предузећима, који доноси 
прилику да посао добију они који се теже запошљавају. У Србији има 1.000 таквих 
фирми са 13.000 запослених. 

ВРАЊЕ - У Србији функционише нешто више од 1.000 предузећа која се могу подвести под 

социјално предузетништво, а запошљавају готово 13.000 људи, док у Европској унији 14,5 

милиона људи ради у предузећима која се баве социјалним предузетништвом. 

Ово су подаци изнети пре два дана током посете министра Александара Вулина социјалном 

предузећу "Традиција југа" у Врању. Он је рекао да је радна група већ припремила Нацрт 

закона о социјалним предузећима који ће ускоро бити и усвојен. 

- Тај закон би регулисао шта су социјална предузећа, на који начин се формирају, колико трају, 

на који начин могу да стичу имовину и које погодности имају. Суштински проблем у 

социјалном предузетништву је како да у исто време изведете да једно предузеће учествује на 

тржишту, да не гуши остале а да буде заштићено - рекао је Вулин. 

Према његовим речима, социјално предузетништво је прилика да посао добију они који се теже 

запошљавају. "Традиција југа" је предузеће које производи пецива, готове оброке и колаче, а 

запошљава 10 жена из социјално угрожених категорија. Поред тога, још 30 жена које се баве 
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пољопривредом укључено је индиректно у посао, јер се од њих откупљују поврће, воће и месо 

за припрему оброка. 

- Када имате пластенике где се производи храна, па ту храну предајете предузећу које призводи 

оброке и унапред већ има обезбеђен пласман, то је начин да социјална предузећа заживе и 

опстану - рекао је Вулин. 

Предузеће "Традиција југа" функционише у оквиру кооперативе "Традиција и предузетништво" 

НВО "Животна помоћ" и постоји од 2009. године. У последњих годину дана запослене 

углавном припремају оброке за мигранте који су смештени у Прихватном центру у Прешеву. 

МИГРАНТСКА СУПИЦА 

Жене упослене у овом предузећу припремиле су за министра и остале госте богату трпезу. На 

менију, поред пецива и колача, била је и такозвана мигрантска супица, обавезни део топлог 

оброка који добијају мигранти у Центру за прихват миграната у Прешеву. 

 

Мисија ММФ-а у понедељак почиње званичне разговоре са делегацијом 
Србије 

Извор: Бета 
Мисија ММФ-а у понедељак почиње званичне разговоре са представницима Владе 
Србије и Народне банке Србије о четвртој ревизији аранжмана са Србијом 

Мисија ММФ-а у понедељак почиње званичне разговоре са представницима Владе Србије и 
Народне банке Србије о четвртој ревизији аранжмана са Србијом. 

Посета мисије ММФ-а коју предводи Џејмс Руф почела је 9. јуна, а планирано је да траје две 
недеље. 

Главне теме разговора представника ММФ-а и власти у Србији су стање у буџету и реформа 
јавног сектора и јавних предузећа. 

ММФ је фебруара 2015. са Србијом закључио трогодишњи стенд бај аранжаман из 
предострожности у вредности 1,2 милијарде евра. 

Претходне три ревизије тог аранжамана биле су позитивне, а четврта је обављена у фебруару 
ове године, пре ванредних парламентарних избора, па је мисија ММФ-а одлучила да она буде 
окончана после формирања нове владе Србије. 

Очекује се да ће Србија добити похвале за стање јавних финансија, али ће морати да образлаже 
зашто касни отпуштање вишка запослених у јавном сектору и спровођење реогранизације 
великих јавних предузећа. 

 

 



5 

 

 

Радници основали синдикат у Јури 

 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

- Радници у једној од фабрика Јура корпорејшен у Србији поднели су захтев за регистрацију 

синдиката, сазнаје Данас. Захтев су поднели радници у само једној од четири Јурине фабрике, 

али, саговорници Данаса не желе да откривају у којој, док не стигне коначно решење о 

регистрацији од Министарства за рад, борачка и социјална питања. 

Како смо пре месец дана писали, радници у Јуриним фабрикама у Србији су изузетно 
незадовољни положајем који имају. Према тврдњама наших саговорника, бивших и садашњих 
радника Јуре, они константно трпе психичко, понекад и физичко малтретирање од стране 
менаџера. Поједини су за Данас тврдили да им је саветовано да "носе пелене", да им се не 
дозвољава да иду више од два пута у тоалет, као и да су појединци кажњавани тако што их 
менаџери оставе да седе у празној канцеларији и по више сати,     

Систем по ком Јура функционише у Србији сличан је оном у Словачкој, у шта смо се уверили у 
разговору са синдикалним представницима из ове земље у којој јужнокорејска компанија 
такође има фабрике - а то је да нема синдикалног организовања, односно да они који се осмеле 
да такво нешто покрену добијају отказе. 

На писање Данаса о ситуацији у Јури реаговао је најпре министар за рад Александар Вулин, 
рекавши да је инспекција утврдила "мање неправилности", али не такве о којима је Данас 
писао, док је премијер Александар Вучић гостујући у једној телевизијској емисији тих дана 
рекао како ће "разговарати са власницима Јуре". Једина реакција пословодства Јуре у Србији 
била је на причу о томе како је инспекција рада у Нишу од Јуре пре неколико година добила на 
поклон четири аутомобила. У Јури су, тим поводом, порталу Инсајдер потврдили да су 
аутомобиле поклонили инспекцији рада, под условом да их користе у службене сврхе.  

Бивши начелник инспекције рада у Нишу је Данасу непосредно пре тога рекао како се "не сећа" 
да ли је инспекција добила аутомобиле. 

 

Жалба Шабићу 
Наш лист је од Министарства за рад затражио по Закону о доступности информација од 
јавног значаја, информацију о резултатима инспекцијског надзора у свим Јуриним 
фабрикама од марта 2010., када су почели пословање у Србији. Међутим, у законском року 
нисмо добили те информације, због чега смо се обратили Поверенику за информације од 
јавног значаја, Родољубу Шабићу. 
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За каучукару има посла 
 
Аутор: Ж. Б. 
 
ЕЛЕМИР: Панчевачка „Петрохемија“ и Фабрика синтетичког каучука из Елемира, 

која послује у саставу те компаније, покушаће да опстанак обезбеде 

кроз унапред припремљен план реорганизације. Рочиште на којем ће се повериоци изјаснити о 

плану заказано је за 29. јул, у Привредном суду у Панчеву. 

- Повериоцима ће бити понуђен отпис, конверзија и репрограм и уколико на то пристану, 

верујем да би 1. јануара 2018. године „Петрохемија“ могла да стане на здраве ноге - каже Златко 

Бекић, председник Синдиката сменских радника „Правда“, најбројнијег од неколико 

синдиката, колико их има у компанији. 

Планом реорганизације предвиђено је да сви запослени остану на својим радним местима, 

штавише, предвиђено је и ново запошљавање, додаје Бекић. 

У елемирској фабрици каучука тренутно је запослено око 350 радника. Раде онолико колико 

им сировина стигне из панчевачког „Етилена“. 

- Остаје питање цене каучука, али то је тржишна категорија. Посла за каучукару има, без 

обзира на то каква је даља судбина „Петрохемије“ - наглашава Бекић. 

„Петрохемија“ је једно од предузећа које је до пре неколико дана било под заштитом државе. 

Престанком заштите, план реорганизације могао би бити решење за нагомилане финансијске 

недаће. Бекић тврди да „Петрохемија“ има услове да послује позитивно и без помоћи државе. 

Шта о тој идеји мисле повериоци, сазнаћемо 29. јула. 

 

 

 


