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Када газда закине зову министарство 

Ауторка: Ј. Ж. Скендерија  

Канцеларији за брзе одговоре при Министарству рада обратиле су се хиљаде 
грађана који не могу да реше своје проблеме. Телефон звони у просеку 75 пута 
дневно, а питања стижу и поштом 

ВИШЕ од 100 питања дневно стигне у Канцеларију за брзе одговоре, која ради при 
Министарству рада. То је једина таква служба при српским министарствима која одговара на 
питања обичног човека, док су осталима приоритет послодавци или шефови. 

Телефон инфо-центра зазвони у просеку 75 пута дневно, док остала питања стижу 
електронским путем или писмом. Када се саберу сва дневна обраћања, дође се до стотину 
дневних питања која у овој канцеларији траже одговор. Најврелије је у време планирано за 
исплату пензија и социјалних давања. Одговоре на неко од питања у вези са пензионим чеком, 
отпремнинама, празничним дневницама или доприносима овде је до сада затражило неколико 
хиљада грађана. 

- Најчешће недоумице грађана, бар по броју обраћања која нам стигну по областима, везане су 
за област инспекције рада и социјално-породичну правну заштиту - кажу службеници. - 
Сектори министарства у најбржем могућем року одговоре на свако питање. 

Током прошле године, према показатељима ове канцеларије, раднике у Србији највише су 
мучили обрачуни зараде у време годишњег одмора, радни сати, накнаде за сменски и ноћни 
рад или неискоришћени годишњи одмор. Много недоумица било је и око минулог рада, нових 
законских правила која се тичу радне књижице, али и исплате отпремнина и јубиларних 
награда. О мобингу у Србији се нерадо говори, али запослени често отворе душу управо 
службеницама Канцеларије за брзе одговоре. 

- Измене закона о пензијско-инвалидском осигурању изгледа да још нису баш најјасније 
нашим људима, па се често јаве да им се разјасни ова област, тачније, повезивање стажа, када 
остварују право на пензију, да ли би послодавац требало да им рачуна бенефицирани радни 
стаж, али су заинтересовани и да им се провери докле је стигао њихов предмет у Фонду ПИО - 
кажу у Канцеларији. 

ИНВАЛИДИ И БОРЦИИНВАЛИДЕ у Србији највише занима која је процедура за увоз 
аутомобила, на који начин се рефундира ПДВ, шта је потребно од докумената, који је рок... У 
Сектор за борачко-инвалидску заштиту прослеђују се питања која се тичу остваривања права из 
борачко-инвалидске заштите, стипендије за децу палих бораца и исплате борачког додатка. 

Ни Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту није поштеђен. На њихову адресу 
свакодневно стижу питања о породиљском одсуству, исплати туђе неге, дечјег додатка, пријаве 
неправилности рада старачких домова, притужбе на центре за социјални рад... Интересују се 
грађани и како да остваре право на помоћ у кући, како да сместе старију особу у дом, ко има 
старатељство над децом у поступку развода брака. 
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- Ко има право на исплату минималне новчане накнаде путем Националне службе за 
запошљавање, на које програме обуке и стручне праксе могу да се пријаве, како се регулишу 
права радника са бироа, субвенције за сапомозапошљавање, како до здравствене књижице, 
решавање вишкова запослених само су нека од питања која стижу у Сектор за запошљавање - 
објашњавају у канцеларији. 

 
СУДБИНА ПРИЈАВА 

ЈЕДАН Нишлија анонимно доставља пријаве против предузећа и самосталних трговинских 
радњи из овог града једном месечно од децембра месеца прошле године, тврде у канцеларији. 
Те пријаве се благовремено прослеђују даље, као и поднесци који нису у надлежности овог 
министарства. 

Слична процедура је и за сва остала питања која стигну, а за која не постоји надлежност 
Министарства рада. Зависно од њихове садржине и важећих прописа, Канцеларија за брзе 
одговоре, благовремено их упућује надлежним институцијама, и истовремено тражи да буде 
обавештена о времену и начину одговора подносиоцу захтева. 

БРОЈКЕ 

 
* 36.000 питања стигло за две године рада 
* 12.525 питања из социјалне и правне заштите 
* 12.367 питања у вези са инспекцијом рада 

 

 

Повећање плата чека шесту ревизију са ММФ-ом 

Извор: Бета  

Повећање плата у јавном сектору и пензија мораће да сачека шесту ревизију 
текућег аражмана Србије са ММФ-ом, изјавио је директор Републичког завода за 
статистику Србије Миладин Ковачевић 

Директор Републичког завода за статистику Србије Миладин Ковачевић оценио је данас да ће 
повећање плата у јавном сектору и пензија морати да се сачека шесту ревизију текућег 
аранжмана Србије с Међународним монетарним фондом, после које ће се знати каква ће бити 
година у целини. 

Ковачевић је гостујући на РТС-у рекао да се на основу прва четири месеца у 2016. очекује добра 
година. 

Према његовим речима, услови за повећање пензија и плата су бољи него што је било 
очекивано. 
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"Када је реч о јавном сектору и предузећима, стриктно гледамо планове, од самог почетка, и 
неке проблеме није могуће решити, као што је РТБ Бор", рекао је Ковачевић.Он је навео да би у 
јавној управи до фебруара требало да се смањи број радних места за 13.000 до 14.000 и да се тај 
процес наставља. 

"Значајна реализација мора да се уради, биће тешких тема око јавних предузећа, као што су 
ЕПС и Железница, због високих отпремнина које се траже. Најделикатнија питања су управо 
та, имамо притиске, тражи се даље прилагођавање, усклађивање", указао је Ковачевић. 

 

 

Инфлација у Србији у мају 0,1 одсто 

Извор: Бета  

Потрошачке цене у Србији у мају су биле више за 0,1 одсто него у априлу, док је 
годишња инфлација износила 0,7 одсто, саопштио је данас Републички завод за 
статистику 

Потрошачке цене у Србији у мају су биле више за 0,1 одсто него у априлу, док је годишња 
инфлација износила 0,7 одсто, саопштио је данас Републички завод за статистику. 

У поређењу с децембром прошле године, у мају је инфлације износила 0,8 одсто. 

Транспорт је у мају за 0,4 одсто био скупљи него у априлу, храна и безалкохолна пића, 
здравство, одећа и обућа за по 0,2 одсто, док су цене намештаја, покућства и текућег одржавања 
стана повећане 0,1 одсто. 

Појефтинили су комуникације и образовање, за 0,3 одсто, рекреација и култура за 0,2 одсто, 
станарина, вода, електрична енергија, гас и друга горива, алкохолна пића и дуван, ресторани и 
хотели за по 0,1 одсто. 

 

 

Стопа раста сада 2,5 одсто 

Аутор: Д. И. К.  

Контролна мисија Међународног монетарног фонда започела разговоре са 
челницима Владе Србије. ММФ очекивао 1,8 процената. Мање од 14.500 отказа 

РАСТ српске привреде у овој години биће 2,5 одсто, уместо процењених 1,8 процената, чуло 

се данас у Влади Србије после састанка са представницима Мисије Међународног монетарног 

фонда, која у нашој земљи борави ради четврте и пете ревизије аранжмана склопљеног са овом 
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институцијом. Шеф делегације ММФ Џејмс Руф оценио је да се аранжман успешно спроводи и 

да Србија постиже изузетне резултате у односу на постављене циљеве, док је српски премијер 

Александар Вучић истакао да је ово преломни тренутак за опоравак домаће економије. 

 

Премијер је нагласио да су добри резултати делом условљени и великом жртвом, али и да они 

неће опстати уколико Влада не буде потпуно посвећена даљем спровођењу програма. 

- Пред Србијом су велики резутати, али и високи циљеви - истакао је премијер Вучић и додао 

да је поносан на резултате у фискалном дефициту као и на одличне приходе од наплате ПДВ-а, 

али и поручио да је за опоравак економије неопходно сузбијање сиве економије, кроз адекватну 

мотивацију грађана да траже фискалне рачуне и да лично, својим примером, помогну држави у 

наплати пореза. 

Министар финансија Душан Вујовић није желео да говори о детаљима у вези са обавезама 

Србије о смањењу броја запослених у јавном сектору, додајући да ће то бити тема разговора у 

наредним данима. 

- Имам записане бројке, али оне треба да буду потврђене - објаснио је Вујовић. - Очекујемо да 

ћемо имати прецизнију цифру до краја јуна. До сада је то било мање од планираних 14.500 

људи, али нико није правио питање око тога. Зато што цифра зависи од много ствари и жеље 

људи да иду у пензију. Неки одлазе и јер су плате у јавном сектору у односу на рад и тешкоће 

много лошије него пре две године. Рационализација је неопходна како би се држава 

ослободила непотребних трошкова за администрацију, али не сме бити спроведена науштрб 

добре услуге јавног сектора за грађане. 

КРЕДИТ 

Представници Европске инвестиционе банке, Министарства финансија Србије и НБС 

потписали су јуче уговор о кредиту ЕИБ од 150 милиона евра за мала и средња предузећа у 

Србији и инфраструктурне пројекте у области познавања економије, енергетике, заштите 

животне средине, индустрије, здравства, образовања и услуга. 

 

 

ЕИБ даје кредите за мала и средња предузећа 

Извор: Бета  

Представници ЕИБ, Министарства финансија Србије и Народне банке Србије 
потписали су данас уговор о кредиту ЕИБ од 150 милиона евра за мала и средња 
предузећа у Србији 
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Премијер Србије Александар Вучић данас је у разговору са потпредседником Европске 
инвестиционе банке (ЕИБ) Даријом Сканапијеком истакао да су мала и средња предузећа 
најефикаснији део привреде и дају највећи допринос повећању запослености, бруто домаћег 
производа и промета због чега се сматрају окосницом раста и развоја националних економија. 

"Улога малих и средњих предузећа нарочито је значајна у земљама у транзицији које се 

суочавају са проблемима високе незапослености. Зато смо 2016. прогласили годином 

предузетништва у којој ћемо више новца издвојити за оне који су на почетку свог бизниса. 

Србија ће бити успешна земља када мала и средња предузећа буду остваривала 50 одсто бруто 

домаћег производа", рекао је Вучић. 

Он је, како је саопштено после састанка, захвалио представницима ЕИБ на помоћи у 

економском опоравку Србије. 

Представници ЕИБ, Министарства финансија Србије и Народне банке Србије потписали су 

данас уговор о кредиту ЕИБ од 150 милиона евра за мала и средња предузећа у Србији и 

инфраструктурне пројекте у области познавања економије, енергетике, заштите животне 

средине, индустрије, здравства, образовања и услуга. 

Како је наведено у саопштењу, ти кредити су једни од најповољнијих на тржишту, са дугим 

периодом отплате и ниском каматном стопом пословних банака, уз контролу НБС. За мала и 

средња предузеће грејс период је четири године, уз отплатни период од осам година, за велике 

компаније грејс период износи пет година а отплата је 10 година. 

То је други део од укупно 500 милиона евра кредитних линија ЕИБ намењених економском 

опоравку Србије. Прва транша кредита, у износу од 150 милиона евра, потписана је 2014. 

године. 

Од 2011. године, банка Европске уније је финансирала преко 20 инвестиционих пројеката у 

Србији за које су дати кредити укупне вредности 1,6 милијарди евра. 

Потпредседник ЕИБ Дарио Сканапијеко истакао је да ће та банка пружити финансијску и 

стручну помоћ потребну да се поново покрене раст у Европској унији, као и у земљама 

кандидатима и потенцијалним кандидатима. 

"Ова посета је прилика да се још једном потврди посвећеност ЕИБ да подржи све сегменте 

српске привреде. Са премијером Вучићем, који је на почетку свог другог мандата, и са свим 

министрима у Влади, препознали смо могућности за интензивирање сарадње у наредним 

годинама", истакао је Сканапијеко. 

 

 

 



7 

 

 

Вујовић после састанка са ММФ-ом: Велика шансе за повећањем плата и пензија 

Извор: Тањуг , Бета  

Министар финансија Душан Вујовић оценио је данас да је шанса за повећање плата у јавном 

сектору и пензија од 1. јануара 2017. године веома велика, да је након првих разговора са ММФ 

било много добрих сигнала, али да повећање не би требало обећавати пре завршетка анализе, 

посебно због елемента ризика који би могли да утичу на до сада постигнут добар резултат. 

Вујовић је рекао да је влада кренула у амбициозне задатке, али да ће влада бити у бољој 

позицији да прича о већим платама и пензијама за недељу дана, кад и цифре буду познате. 

"Данас су тек почели разговори о укупном програму који ће трајати седам-осам дана. Сви 

елементи које смо имали раније и даље су на столу и разговарамо. Бићемо у бољој позицији да 

о томе причамо за недељу дана кад будемо знали јасније како стоје ствари", рекао је Вујовић 

новинарима у Влади Србије. 

Према његовим речима, добра назнака је што се очекује већа стопа раста БДП-а, уместо 1,8 

одсто очекује се 2,5 одсто за 2016, али је добар сигнал и што је дефицит буџета на крају маја 

износио свега 11 милијарди динара. 

"То је све значајно боље него што смо планирали, и већ је јасно да ћемо у фискалном делу 

остварити одличан резултат. То говори да се налазимо на добром путу и да стварамо добар 

оквир за разговоре о свему па и о платама и пензијама. Али, не треба то обећавати док не 

будемо видели који су то елементи ризика који ту постоје –  структурне реформе и ризици из 

окружења", објаснио је министар. 

Шеф Мисије ММФ-а за Србију Џејмс Руф поменуо је на састанку, додаје он, да се налазимо на 

путу 3,5 одсто структурног прилагодјавања, а прошле године је речено 2,5 одсто - опет изнад 

очекивања, констатовао је Вујовић. 

Он је додао да ће се тек након шест до девет месеци знати боље колико ће се тим Србије и 

ММФ-а наћи на истим цифрама када је реч о платама и пензијама, јер је, подсетио је, тако 

радјено и прошле године. 

"Тако смо и прошле године радили и мислим да је и ове године шанса доста велика, али би 

требало бити реалан и не би требало обећавати ништа пре него што завишимо анализе", рекао 

је Вујовић истичући истовремено да је и данашњи разговор допринео оптимизму, јер је ММФ 
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пристао на повећање прогнозе раста за ову годину, а и резултат структурног прилагодјавања 

бољи је од планираног. 

Наћићемо решење за РТБ Бор, Ресавицу и Петрохемију 

Министар Вујовић је рекао и да ће Влада Србије са ММФ-ом водити додатне преговоре о 

судбини три велика предузећа која су највећи проблем: РТБ Бор, Ресавици и Петрохемији и да 

очекује ће се за њих наћи неко решење. 

"Оптимиста сам и мислим да ћемо наћи неко решење", казао је Вујовић одговарајући на питања 

новинара у Влади Србије. 

Он истиче да се, када је реч о РТБ Бор, разматрају могућа решења имајући у виду налазишта 

руде које том басену, која су обећавајућа. 

Вујовић наводи би РТБ Бор требало да изађе из проблема ликвидности и да се на основу 

ранијих студија нађе решење за ту компанију, која се поред бројних проблема суочава и са 

најнижом ценом бакра на глобалном тржишту. 

Он је истакао да неке водеће фирме у свету бакра улазе полако у банкрот због ниске цене у 

последњих неколико година. 

"Ресавица и Петрохемија, то су, такође, болне тачке, пошто и исто имају наслеђене проблеме из 

прошлости и за њих су потребна комплексна решења", казао је Вујовић. 

"Надам се да ћемо наћи решења за сва три", нагласио је Вујовић. 

За недељу дана и о вишку запослених за недељу дана 

Што се тиче смањења броја запослених у јавном сектору, Вујовић је новинарима рекао да је 

премијер Александар Вучић на састанку са ММФ-ом прихватио одговорност за рацинализацију 

јавног сектора, а да ће о конкретним бројкама за ову и наредну годину бити речи на неком од 

састанака са Мисијом наредних дана. 

Вујовић је рекао да влада већ има цифру, али да она мора да буде потврдјена. Очекује ипак да 

ће до краја јуна, кад влада буде формирана, имати још бољу цифру. 

"Очекујемо да ћемо имати прецизнију цифру до краја јуна кад се формира влада. До сада је то 

било мање од планираних 14.500 људи, али нико није правио питање од тога. Зато што цифра 

зависи од много ствари и жеље људи да иду у пензију, да раније прихвате програм. Неки одлазе 

и јер су плате у јавном сектору у односу на рад и тешкоће много лошије него пре две године", 

рекао је Вујовић новинарима у Влади Србије. 
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Уз опаску да рационализација није директно оговорност Министарства финансија, рекао је да 

је она неопходна како би ослободила државу од непотребних трошкова за администрацију, али 

да не сме бити спроведена на уштрб добре услуге јавног сектора за градјане. 

"Које су то цифре, а да систем буде одржив, биће предмет разговора за 7-8 дана", рекао је он. 

Упитан за вишак запослених у појединим јавним предузећима, попут Железница Србије, где се 

говорило о 2.700 људи који су вишак, он је подсетио да то није рационализација, већ су то 

њихови пословни планови, те навео да ће то бити предмет посебних разговора. 

Говорећи о фирмама у реструктурирању, он је рекао да је ликвидација екстремно решење, да се 

о томе прича кад све друго пропадне, додајући да ниједно предузеће код нас тренутно није у тој 

ситуацији. 
 

 


