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Зашто протестују приватни погребници 
Аутор: Александар Микавица 
 
Незадовољни нацртом закона о комуналним делатностима, којим се додатно утврђује 
монополски положај јавних предузећа 
Нову владу с нестрпљењем очекују и приватни погребници. Надају се да ће министар 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, услишити њихову молбу да измени, како тврде, 
дискриминаторски Закон о комуналним делатностима из 2011. године. По овом пропису, 
погребне услуге могу да пружају само предузећа са већинским државним капиталом, тако да су 
неки градови и општине – као Панчево, Београд, Нови Сад и Суботица, донели одлуке које 
приватним погребницима ускраћују право на рад. 
Препуну чашу жучи приватних погребника прелио је крајем прошле године Нацрт новог 
закона о комуналним делатностима, којим се додатно утврђује монополски положај јавних 
предузећа за погребне услуге, а у чијем писању и јавној расправи нису учествовали. 
– Поред спорног члана 5. Став 2. важећег Закона о комуналним делатностима, који елиминише 
приватни сектор и обезбеђује монополски положај jавним комуналним предузећима, у Нацрту 
закона о управљању гробљима и сахрањивању држава иде корак даље у учвршћивању 
монопола jавних комуналних предузећа као јединих извршиоца у пословима превоза, 
преноса и збрињавања покојника – указује Драган Здјелар, председник Удружења приватних 
погребника Србије. – Ако буде усвојен, затвориће више од 200 приватних погребних фирми 
које запошљавају око 3.000 људи. У протекле три године наше удружење је чинило све што је 
било у његовој моћи да се то не деси. 
Неколико градова и општина, донело је одлуке којима обавезују све здравствене установе и 
установе социјалне заштите да јавним предузећима пријаве сваки случај смрти, додаје Здјелар. 
По утврђеној смрти, посмртне остатке преузимају јавна предузећа, превозе их и смештају у 
мртвачнице, које за њих раде 24 часа дневно, док је пријем остатака, које превозе приватници, 
временски ограничен. 
Драгољуб Рајић, консултант Мреже за пословну подршку, тврди да ће највећи цех монопола 
јавних предузећа платити грађани, кроз даље поскупљење погребних услуга које су већ сада у 
многим градовима Србије скупље него у много богатијим европским земљама. 
– Скромни укоп у Милану, где је просечна плата 1.900 евра, кошта око 465 евра – тврди Рајић. 
– У Прагу, са средњом зарадом од око 1.200 евра, погреб износи 405 евра, а у Братислави, где 
зарађују у просеку 1.000 евра, сахрана кошта 376 евра. Последњи испраћај у Србији кошта од 
900 до 1.000 евра. У већини европских држава погребне услуге пружају приватне фирме, а не 
државнe. Да би прошли на тендеру, приватници се труде да максимално спусте цену и повећају 
квалитет. Код нас то није случај, јер погребне услуге пружају јавна предузећа којима се 
нерационално газдује, а њихови губици се покривају из буџета. 
Пре готово два месеца представници Удружења приватних погребника сазвали су 
конференцију за новинаре, на којој су саопштили своје муке. Истог дана се својим саопштењем 
огласило Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у коме се тврди да се 
предлогом измена важећег Закона о комуналним делатностима „још више либерализује 
тржиште погребних услуга”. 
На примедбе приватника да градови и општине доносе одлуке које их спречавају да обављају 
послове, Јована Атанацковић, помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и 
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инфраструктуре, навела je да према Уставу, локалне самоуправе имају овлашћење да одлучују и 
уређују обављање комуналне делатности на својој територији. 
– Законом се то њима не може забранити. Законом се регулишу опште одредбе, стандарди, а 
јединице локалне самоуправе доносе одлуке на основу Устава и уређују обављање комуналних 
делатности на својој територији – одговорила је Атанацковићева. 
Са тврдњом Министарства грађевинарства да предложене измене важећег Закона о 
комуналним делатностима додатно либерализују тржиште погребних услуга, није се сложила 
Комисија за заштиту конкуренције. У достављеном мишљењу изразила је забринутост зато што 
„предложене промене представљају баријеру за улазак нових фирми у посао, али и за наставак 
рада оних које већ послују”. 
Комисија је у мишљењу нагласила да би Закон требало да омогући да одређене услуге, које су 
повезане са комуналним делатностима, а могу да се обављају самостално, буду јасно одређене 
као услуге комерцијалног карактера. Такве услуге, наведено је у саопштењу Комисије, могу да 
пружају под једнаким условима све фирме које испуњавају услове, а не само једна. 
Услови и критеријуми морају бити дефинисани тако да не ограничавају приступ тржишту 
постојећим и будућим учесницима на тржишту, односно фирмама, нити да намећу услове који 
нису оправдани. Према мишљењу Комисије, ново законско решење представља додатну 
баријеру, како за улазак нових, тако и за наставак пословања постојећих учесника на тржишту, 
са могућим озбиљним последицама на рад оних предузећа која су регистрована за обављање 
комуналних делатности. 
Комисија у саопштењу наводи да је, Нацртом закона прописано да испуњеност услова за 
обављање комуналних делатности утврђује Привредна комора Србије, ако законом за поједину 
комуналну делатност није другачије прописано. 
Такође, утврђено је да ПКС издаје акт о испуњености услова за обављање комуналне 
делатности јавном предузећу, привредном друштву, предузетнику или другом привредном 
субјекту, који је уз захтев доставио потребне доказе, као и доказ о уплати трошкова за издавање 
акта о испуњености услова. 
– Предложено законско решење, мења положај и улогу ПКС, тако што ствара значајну додатну 
обавезу за учеснике на тржишту, а Комисија сваку препреку, посебно на овом, иначе 
специфичном тржишту које би требало отварати за улазак нових учесника, оцењује као 
непотребну и потенцијално негативну за стање конкуренције – пише у саопштењу. 
Став Комисије је да овај закон не би требало да поверава послове државне управе Привредној 
комори, па је у складу са наведеним, предложена измена тог члана. 
Као генерална оцена, у мишљењу је изнето да је један од најважнијих циљева прописа да се на 
тржишту обезбеде равноправни услови за деловање свих учесника, наравно под претпоставком 
да испуњавају потребне услове. „Само кроз ’борбу’ конкурената квалитетом и ценом, могу се 
остварити економски напредак и добробит друштва, а нарочито корист потрошача, што је не 
само циљ Закона о заштити конкуренције, већ и јасног опредељења Србије да конкуренција 
представља неопходан услов за развој привреде у целини”, закључак је Комисије. 
Иначе, Удружење приватних погребника поднело је предлог Уставном суду за оцену уставности 
члана 5. закона о комуналним делатностима, по коме комуналне услуге могу да пружају само 
већински државна предузећа. 
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Зелена економија - прилика да 300.000 младих нађе посао 
Аутор:Г. Влаовић 
 
Дошло је време да зелено запошљавање постане једна од централних економских тема у 
Србији.  
На тај начин би се смањио број незапослених у Србији јер би се јачањем и развијањем зелене 
економије примера ради могао наћи посао за око 300.000 младих до 30 година старости 
колико их је тренутно незапослено - истакао је Синиша Митровић, саветник за домаће и ЕУ 
прописе у области заштите животне средине у Привредној комори Србије, говорећи на дебати 
"Зелена економија и тржиште рада у Србији", у организацији Међународне организације рада 
и Фондације Фридрих Еберт у Београду. 
Он је додао да поред запошљавања нове радне снаге примарни значај зелена економија има у 
јачању енергетске ефикасности, а познато је да је најјефтинија она енергија која се штеди. 
Митровић је нагласио да ће развој зелене економије у Србији подстаћи климатске промене са 
којима се планета суочава и изразио је задовољство што се млади све више интересују за ту 
област па је тако аналитичар животне средине на трећем месту најпожељнијих занимања међу 
средњошколцима. 
Злата Зец, извршна секретарка УГС Независност истакла је да улога синдиката треба да буде 
јачање свести о значају зелене економије. 
- Погрешно се мисли да је то само сакупљање секундарних сировина са отпада, а у суштини реч 
је о широком спектру важних занимања која постоје у тој обалсти. Стога би у школи требало 
више пажње обратити на едукацију ученика о значају зелене економије и одрживог развоја - 
рекла је Злата Зец. 
Она је додала да синдикатима велики проблем представља што радници који раде у 
рецикалажној индустрији углавном нису у радном односу што им онемогућава да се боре за 
њихова права. 
Драгана Петковић Гајић, стручна сарадница у Савезу самосталних синдиката, нагласила је да 
су синдикати у иностранству порепознали важност зелене енергије и одрживог развоја. 
Прогнозе које су урађене, како је рекла, показују да на глобалном ниову у оквиру делаатности 
зелене економије може бити запослено 8,5 милиона радника, а од тога броја 3,5 милиона у 
пратећим областима, попут ИТ. 
Бранислав Божић, уредник дневног листа Данас, истакао је да је у зелену економију у Србији 
досад уложено свега два милиона евра, што је веома мало. 
- Потребно је да држава много више улаже у ту област, а не да се ослања само на новац који 
улаже ЕУ. Такође, држава би требало да покрене кампању која би јавности демонстрирала 
значај и конкретне бенефите зелене економије и одрживог развоја - закључио је Божић.  
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Нејасно колико је прекобројних у Фијату 
Аутор:З. Радовановић 
 
* Вучић у наредних десетак дана путује за Торино како би са 
менаџментом групације разговарао о крагујевачкој фабрици * Због 
смањене производње отпуштања неминовност, за добровољни одлазак 
компанија нуди повољне услове 
Са Фијатом није једноставна ситуација, свашта би се могло рећи за уговор, али будућност те 
компаније у Србији је загарантована - изјавио је премијер Александар Вучић. 
Премијер је ово рекао након јучерашњег разговора са руководством синдиката Фијат Крајслер 
аутомобили Србија (ФЦА Србија), у којој, према најавама, крајем августа (после "ферагоста") 
треба да буде укинута једна од три производне смене и отпуштено чак 900 од укупно око 3.200 
радника. Вучић је оценио да ситуација са смањењем производње није једноставна и није само 
домаћи проблем, али да "на помолу није катастрофа". 
- Фијат је задовољан државом Србијом, његова будућност овде је загарантована. Разговарали 
смо са руководством фабрике, они ће сада ићи са програмом добровољног одласка, а за десет 
дана ћемо се поново видети и поразговарати шта даље. Морамо поштовати и њихову економску 
рачуницу и планирану производњу од 75.000 возила годишње. Они су газде и понашају се у 
складу са ситуацијом на тржишту - рекао је Вучић и најавио скорашњу посету Торину, где би, 
како тврди, "ових дана" требало да се сретне са шефом Фијата за Европу, Африку, Блиски и 
Средњи исток, Алфредом Алтавиом, који је практично "други човек" Фијата, после Серђа 
Маркионеа. 
Овим поводом јуче се огласила и компанија ФЦА Србија саопштењем да је, након састанка са 
Вучићем "постигнут договор између компаније и представника синдиката, где су се обе стране 
сложиле да је одлука о пријавама за добровољни одлазак у најбољем интересу свих запослених, 
локалне заједнице и операција компаније ФЦА Србија". 
- У протеклих неколико дана одржани су темељни преговори између представника синдиката и 
представника компаније о пријавама за добровољни одлазак прекобројних. Тај договор је 
постигнут и запослени који се одлуче да добровољно напусте компанију добиће прилагођене 
надокнаде. Договорени пакет већи је од законског минимума, и обезбедиће додатне 
погодности које превазилазе законом прописане услове, преноси Биро за комуникације ФЦА 
Србија изјаву Зорана Марковића, представника синдиката, који додаје и да "ова врста 
добровољног одласка има за циљ да успостави прави обим организације како би се иста 
прилагодила захтевима тржишта". 
У саопштењу ФЦА Србија додаје се да је ово (ваљда договор са синдикатом) припремљено како 
би се минимизирао социјални утицај на запослене. ФЦА Србија се, поручују из те компаније, 
труди да изађе у сусрет запосленима, и намерава да понуди најбоље услове онима који се 
одлуче да их искористе. Током преговора о условима за добровољни одлазак, Влада Србије 
допринела је, наводе у ФЦА Србија, проналажењу решења за насталу ситуацију, с обзиром да је 
у интересу свих страна да фабрика настави са оперативним активностима осигуравајући 
континуитет у пословању. 
- Укупна потражња за моделом Фиат 500Л је стабилна, док су предвиђања да ће волумени 
остати на истом нивоу у наредних неколико година, учвршћујући позицију и остварене 
резултате. Реорганизација неће утицати на континуитет у пословању, добре перформансе 
компаније, као и на ниво волумена и консолидовано лидерство у извозу ФЦА Србија - истиче се 
у саопштењу те компаније. 
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Упркос оглашавању Вучића и компаније ФЦА Србија много тога након јучерашњег састанка 
синдиката и премијера остало је нејасно и не доречено. Најпре, колико ће радника крагујевачке 
фабрике аутомобила крајем августа заиста остати без посла, и шта ако се за "добровољни", или 
добровољни одлазак из фирме не јави 900 људи, колико је, према процени менџмента, 
тренутно прекобројно. Не зна се ни колике су прилагођене надокнаде које ће бити понуђене 
радницима који желе да оду из фабрике. 
Остало је, надаље, нејасно и шта чека запослене у кооперантским компанијама (Мањети 
марели, Џонсон контрол, Сиџит и другим), и где ће после укидања једне производне смене у 
фабрици аутомобила, такође бити смањена производња. Минулих дана помињано је да је и у 
тим фирмама прекобројно више стотина радника, али се, после разговора синдикалаца са 
Вучићем, не зна да ли су те процене биле тачне, те да ли и за њих важи принцип 
добровољности. 
Непознаница је и да ли су се синдикат и Вучић договорили да Влада Србије напокон одреди 
свог представника за Надзорни одбор ФЦА Србија, где по уговору има функцију председника, 
како би та компанија напокон, после скоро годину дана, добила орган управљања. Није 
саопштено ни када би Вучић требало да оде у Торино, а наведено "ових дана" је тако неодређен, 
па и необавезујући временски термин. Није јасно ни да ли је на јучерашњем разговору 
покренуто питање испуњења преосталих инфраструктурних обавеза према Фијату, односно да 
ли ће, и ако хоће, када држава да заврши ауто - пут од Крагујевца до коридора 10... 
Изјашњавање радника од данас 
Председник синдиката ФЦА Србија Зоран Марковић рекао је да ће изјашњавање радника о 
добровољном одласку из те компаније почети данас и трајаће до 8. јула. "Овај круг решавања 
проблема прекобројних биће реализован по принципу добровољности и 8. јула ћемо знати 
колико радника жели да оде из фабрике уз понуђене отпремнине. До тада треба поново да се 
сретнемо са премијером који би у наредних десетак дана, како нам је обећао, требало да оде у 
Торино и тамо са Алтавилом разговара о опстанку и даљем развоју наше фабрике, као и о 
инвестицији у нови модел аутомобила који би се производио у Крагујевцу. Вучић је обећао и 
отварање нове фабрике у Крагујевцу, која би, према његовим речима, у што краћем року 
требало да запосли између 1.000 и 1.500 радника", каже Марковић за наш лист. 
Синдикати: Пирова победа 
У синдикату ФЦА Србија тврде да су у преговорима са менаџментом компаније Владом успели 
да издејствују отпремнине које су знатно изнад законских. Тако ће, за добровољни одлазак 
радници моћи да рачунају на 3.000 евра у старту без обзира на године стажа. Уз остале до 
додатке, запослени са три године стажа, којих је убедљиво највише, добиће на докнаду од 4.800 
евра, док ће њихове колеге са 30 година стажа (Фијат је признао минули рад из Заставе) добити 
отпремнину од 12. О00 евра. Иако је отпремнина на први стимулативна, ради се ипак о 
једнократној новчаној помоћи док се прекобројни не снађу на препуном крагујевачком 
тржишту рада, због чега су синдикати постигнути договор назвали „Пировом победом“. 
 
ССС Крагујевца: Отворено писмо Вулину 
Извор: ФоНет 
 
Без прихода остало је 1.505 жена на крају свог радног века,небригом државе, посвећене 
инвеститорима, а не обичним људима, указује се у Отвореном писму Савеза самосталних 
синдиката Крагујевца упућеном министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Александру Вулину. 
У писму се додаје да Синдикат очекује да "социјално одговорна држава обави свој задатак и да 
брине о незаслужено сиромашнима". 
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Изменом Закона о пензијско-инвалидском осигурању из 2014. године, продужен је радни век 
за жене. Оне жене које су у том моменту, користиле право из Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености, којим је уредјено, да запослени који остане без посла и 
коме недостаје 24 месеца до стицања једног од услова за остваривање права на пензионисање, 
добија новчану надокнаду преко Националне службе за запосљавање, остале су без те 
ненакнаде, наводи се у писму. 
Након истицања рока од 24 месеца, ове жене су остале без прихода, а нису оствариле право на 
пензију, јер је у међувремену промењен закон и женама продужен радни век. 
Тиме су, како наводи Синдикат, "обесмишљене одредбе Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености, чији је циљ био да обезбеди приходе за раднике који су у добу пред 
пензионисањем и тешко могу да се запосле". 
"Уместо да је одлучено да се овим радницама продуже новчане накнаде до пензионисања, 
одлучено је да се на њима штеди", наводи Самостални синдикат Крагујевца. 
"Обратили смо Вам се да укажемо на проблем ових радница, које су у шездесетим годинама, 
али нам је из министарства којим Ви управљате, одговорено, да би решавање проблема ових 
радница, угрозило фискалну стабилоност земље", пише у писму Вулину и наводи да су ове 
жене имале примања око 14.000 динара месечно. 
 
 
 

 
 
Голдстин: Уређење јавних предузећа у Србији од кључног значаја 
Извор: РТС 
 
Директорка Светске банке за Југоисточну Европу Елен Голдстин за РТС каже да је са 
мандатаром Александром Вучићем разговарала о приоритетима за убрзање економског раста у 
Србији у годинама које долазе, како би се убрзао раст и отворила нова радна места. 
Гостујући у Дневнику РТС-а, Елен Голдстин је истакла да је, ако Србија жели убрзање 
економског раста, потребно да се позабави неефикасним државним сектором и ослобађањем 
капацитета приватног сектора.  
Србија је напредовала у реформама, али ће за привредни раст кључно бити уређење јавних 
предузећа, рекла је Голдстин. 
"Већ смо видели добре знаке, видели смо фискални дефицит који је пре две године био ван 
контроле, сада је преполовљен и одржљивији. Србија је прешла из рецесије у фазу раста после 
поплава 2014. године, почео је економски опоравак", рекла је Голдстин. 
Голдстин је навела да је важно то што је раст вођен инвестицијама и додала да је то добар знак 
и нешто на чему мора и даље да се ради. 
"Премијер је можда мислио на потребу да се још виде реформе у јавном сектору, поменуо је 
решавање ситуације у ЕПС-у. Реалност је таква да је у ЕПС-у превише запослених и онда то 
није ефикасно предузеће јер ће имати рупу у пољу финансија, потрошиће више него што 
зарађују", рекла је Голдстин. 
Истиче да ако се у ЕПС-у настави садашњим путем све добити које су остварене биће обрисане. 
"Битно је да се држава позабави овим проблемом. Као што сви грађани Србије разумеју, не 
може да се води предузеће у коме се мање зарађује него што се троши. Потребно је да се баве 
пороблемима запослених и то мора да се деси у наредних неколико година", додаје Голдстин. 
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Голдстин је рекла да је за већину грађана у Србији реформа ЕПС-а добра ствар, али да наравно, 
постоји мања група људи која има користи од неефикасности ЕПС-а. 
"Битно је за све да се сете да ниједна мала земља никада није постала богата тако што је била 
изолована. Мора да постоји модел раста који се заснива на извозу. У Србији постоји сарадња, 
сарађује се са свим земљама Западног Балкана. Договорен је заједнички план за Балкан за 
трговину, а тај план уклања баријере", рекла је Голдстин. 
Истакла је да јој је драго да се представници влада окупљају на самиту у Паризу, да подрже 
план, и да ће Светска банка помоћи у активностима, тако да ће се направити напредак у 
трговинској размени. 
 
 
 

 

Апатинцима плата са 79.800 динара спала на 22.800 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Априлске просечне плате у Србију јесу биле прешле 400 евра, али су већ прошлог месеца 
номинално биле мање за 10,8 одсто, а реално за 10,9 одсто.  
Тако је мајска просечна плата у Србији била 43.951 , док је она у априлу износила 49.246 
динара. Разлика од 6.298 динара није занемарљива, с обзиром да је то четвртина минималца 
који добија велики број запослених у Србији. 
Пад зарада исплаћених у мају у односу на април надлежни образлажу динамиком исплата, јер 
су крајем априла због ускршњих и првомајских празника, исплаћене и зараде које би иначе 
биле исплаћене почетком маја. Поред тога, у априлу су исплаћени и бонуси за први квартал ове 
године, што је такође утицало на веће априлске зараде у односу на мајске. 
Било како било, статистика је показала да они који су у априлу били на врху по зарадама , сада 
су на самом дну. Тако је просечна априлска плата у Апатину  била чак 79.801, а мајска је свега 
22.772 динара, односно износи 29,7 одсто износа који су запослени добили у априлу. Са 
просечном мајском платом од 22.772 динара запослени у Апатину су на самом зачељу у 
Војводини. Велики пад просечне зараде у мају бележи се и у Оyацима. У априлу је просечна 
зарада запослених у овој општини била 56.624, а сада је  само 25.865 динара, или 45,7 одсто 
априлског просека. Знатан пад доживала је и просечна зарада у беочинској општини, тако да 
сада запослени примају 58,5 одсто априлске плате. Наиме, просечна мајска зарада у овој 
општини износи 46.262 динара, а само месец дана раније просек је био 79.130 динара. 
Пад мајских зарада бележи се и другим војвођанским општинама. Запослени у Ковину 
прошлог месеца имали су просечну плату од 29.242 динара и она је била  тек 53,6 одсто онога 
што су примили у априлу. Јер, запослени су у Ковину у априлу примили просечну зараду од 
54.577 динара, а у мају је у ковети просечно било свега 29.242 динара. Просечна мајска плата 
мања је и у Новом Саду и износи 68,8 одсто априлске, затим у Бачкој Паланци , где је сада 89,1 
одсто априлске, Бечеју – 83 одсто, Инђији – 79,8 осто, Руми – 83,7 одсто и Шиду – 72,6 одсто 
априлских примања запослених. 
Уколико се посматра цела Војводини , само две области – јужнобанатска и јужнобачка имају 
просек већи од републичког односно више од 43.951 динара, док три општине имају просечну 
зараду прошлог месеца већу од војвођанског просека који је у мају био 41.378 динара. Иначе, 
просек зарада у Војводини мањи је за 2.573 динара у односу на остатак републике. Тако је у 
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јужнобанатској области мајска просечна плата износила 44.795, док је у јужнобачкој она била 
44.422 динара. У севернобачкој области просечна мајска плата је 41.553 динара. Остале четири 
војвођанске области бележе зараде мање од 40.000 динара. Тако је просечна мајска плата у 
севернобанатској области 38.828, средњобанатској 38.731, сремској 37.743 и западнобачкој 
33.362 динара. 
Највећу мајску просечну зараду бележи општина Вршац – 51.042 динара, затим Панчево – 
49.928, Нови Сад – 47.020, Беочин – 46.262, Бачка Паланка – 44.679, Пећинци – 45.908, 
Кањижа – 43.127, Суботица 42.920 и  Сремска Митровица – 41.749 динара. Ако се изузму 
изузетно мале плате у Апатину ,Оyацима и Ковину које су доживели велики мајски пад,  и даље 
је у Војводини најмања зарада у Ковачици – свега 29.242 динара, затим у Алибунару 28.559, 
Сечњу 29.507 динара. Тако је просечна мајска зарада запослених у вршачкој општини за чак 
21.800 динара већа од оне коју су примили радници у Ковачици. Но, у Ковачици је мала 
просечна плата “тренд”, јер је то општина која поред Алибунара , већ месецима бележи 
најнижу зараду у Војводини. У ове две војвођанске општине мајска просечна плата мања је за 
свега неколико процената у односу за априлиску, јер су и тог месеца били међу најмање 
плаћеним радницима. 
Од априла до маја 
Мало је војвођанских општина које бележе веће мајске у односу на априлске просечне зараде, а 
међу њима је Бачки Петровац, где је просечна плата већа за 9,4 одсто и сада износи  32.711 
динара. Већу мајску просечну плату бележи и Врбас- за 2,1 и  Ириг 2,8 одсто. Највећи раст 
мајског просека бележи Чока – 11,5 одсто, па је сада у тој општини просечна плата 37.665 
динара. 

 

Министарство финансија: Буџетски суфицит у мају 1,8 млрд динара 
Извор:Танјуг 
 
Влада Србије је у мају текуће године остварила буџетски суфицит од 1,8 милијарди динара, при 
чему су приходи износили 80,8 милијарди а расходи 79,0 милијарди динара, објавило је данас 
Министарство финансија Србије. 
Порески приходи су достигли 70,6 милијарди динара. 
По основу ПДВ-а у мају је наплаћено 37,8 милијарди динара, а приход од акциза износио је 
20,4 милијарде. 
Приход по основу пореза на добит има растући тренд с обзиром да се ближи рок за уплату 
пореза по основу годишњег обрачуна. Пошто је крајњи рок за обрачун и уплату 28. јун, овог 
месеца се очекује највећи приход по основу овог пореског облика, наводи се у Извештају о 
извршењу буџета за мај 2016, објављеном на сајту Министарства. 
Непорески приходи су износили 9,9 милијарди динара, а по основу донација у буџет се слило 
0,2 милијарде динара. 
Расходи су извршени у износу од 79,0 милијарди динара. Највеће ставке на расходној страни су 
били расходи за запослене и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (фонд 
ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО). 
На исплату плата запосленима утрошено је 19,0 милијарди динара. Трансфери ООСО износили 
су 17,9 милијарди, од чега је трансфер ПИО фонду износио 16,9 милијарди динара. 
У првих пет месеци 2016. остварен је дефицит буџета Републике у висини од 11,3 милијарди 
динара, а када се у расходе укључе и пројектни зајмови који нису део буџета али припадају 
нивоу Републике, онда је буџетски дефицит у посматраном периоду тежак 20,7 милијарди 
динара. 
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Капитални расходи финансирани из пројектних зајмова повећани су у периоду јануар - мај 
текуће године за 4,8 милијарди динара у односу на исти период претходне године. 
На нивоу опште државе у првих пет месеца је забележен дефицит у износу од 23,9 милијарде 
динара, при чему је у мају остварен суфицит у износу од 2,8 милијарде. 
Суфицит је остварен највише захваљујући приходима на нивоу локалних самоуправа чему је 
допринела уплата тромесечних обавеза по основу пореза на имовину, али и приход од продаје 
земљишта који је једнократног карактера. 
На крају маја збирни суфицит локалних самоуправа износи 9,1 милијарди динара. 
Аутономна покрајина Војводина је тренутно у дефициту од 0,1 милијарди динара, а дефицит 
Фонда СОВО је 0,3 милијарде. 
ПИО фонд је забележио дефицит у износу од 7,3 милијарди, с обзиром на значајан депозит из 
претходне године којим располаже. 
Национална служба за запошљавање и РФЗО су забележили суфиците у износу од 0,7 и 2,2 
милијарде динара, респективно. Суфицит РФЗО је последица динамике исплата плата, пошто 
се у јануару у здравству исплаћује само пола месечне зараде. 
Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори 
Србије, се у највећој мери финансирају из кредита, те је њихов укупан дефицит износио 7,5 
милијарди динара. 
 
  
У немачким фирмама 30.000 радника 
Аутор:Д. У. 
 
Чак 90 одсто испитаних немачких фирми поново би инвестирало у Србији, резултат је 
најновије анкете Немачко-српске привредне коморе, који сведочи да су компаније окупљене у 
тој асоцијацији показале више оптимизма у 2016. када је реч о економским перспективама у 
Србији. 
Немачка предузећа су, показало се, спремна да инвестирају, запошљавају и граде своје 
пословање у Србији, изјавио је председник Немачки-српске привредне коморе Роналд Зелигер. 
Он је додао да, на жалост, постоје и негативни фактори, попут корупције, ефикасности јавне 
управе, недовољне правне сигурности и транспарентности. 
Влади и службама нудимо сарадњу да решавају ове проблеме. Треба радити на слабим 
тачкама”, рекао је Зелигер. Он је, како је додао, сигуран да ћемо наредних година видети 
позитиван развој привреде и нада се да ћемо имати боље бројке. Зелигер је рекао да Комора 
ради на томе да побољша атрактивност Србије за инвеститоре, а да је важан индикатор колико 
су они који већ послују на овом тржишту задовољни. Према његовим речима, већина 
анкетираних предузећа се изјаснила да би поново уложила у Србији. 
Имамо проблеме, али можемо да се носимо са њима. Задовољни смо и поново би изабрали 
Србију, рекао је Зелигер и додао да се у категорији пожељне привредне локације, Србија се од 
20 земаља нашла на 11 месту, као и претходне године. 
Зелигер је изјавио да је за немачка предузећа веома значајно што је Међународни монетарни 
фонд ревидирао навише прогнозу раста БДП-а у Србији на 2,5 одсто, што сад фирме очекују и 
оријентишу се према томе. 
Извршни члан Управног одбора Немачко - српске привредне коморе Мартин Кнап објаснио је 
да је уопште оснивање Немачко српске привредне коморе логична последица немачког 
ангажовања у оквиру сарадње са Србијом, чиме је учињен велики корак када је реч о 
билатералним односим две земље.  Комора се, како је објаснио, залаже за унапређење 
билатералних односа, и унапређење размене Србије и Немачке, а највећа је билатерална 
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организација ове врсте у Србији. Кнап је навео да Комора тренутно око 350 предузећа са 
немачким капиталом која су активна у Србији где запошљавају 30. 000 људи. 
Добри предзнаци 
Амбасадор Немачке у Београду Аксел Димтан истиче да су прогнозе раста БДП-а Србије за ову 
годину биле 1,8 одсто, али је ММФ кориговао процену и најавио још већи раст. Тај позитиван 
тренд приметили су, како је рекао, и немачки привредници у анекти. 
„Број оних који очекују побољшање српске привреде се повећао са 10 на 23 одсто, а они који 
очекују погоршање се смањио са 29 на осам одсто”, нагласио је Дитман. Он је навео и да постоји 
потреба за даљим побољшањем инвестиционе климе, најпре када је реч о владавини права, 
реформи правосуђа, борби против корупције. 
  
Ко је „појео” 1,25 одсто повишице? 
Аутор:Љубинка Малешевић 
 
Од 1.733.350 пензионера, колико их је било на крају априла ове године, старосних је 1.065.635, 
што значи да они чине 61,48 одсто укупног броја пензионисаних лица у Србији.  
Просечна пензија српског старосног пензионера износи 25.178 динара и са 51,1 одсто учествује 
у просечној заради у Србији. Према подацима Фонда ПИО, објављеним у статистичком билтену 
за априлу, старосне пензије су у априлу биле мање за 0,01 одсто у односу на месец дана раније, 
и за 0,06 одсто у односу на крај прошле године. Овај податак донекле збуњује, с обзиром да су 
сви пензионери, дакле и старосни, на почетку године добили повећање пензије за 1,25 одсто, па 
би самим тим и просечна пензија морала бити за толико већа у односу на крај прошле године. 
Међутим, нису само старосни пензионери ти који сада имају мању пензију него на крају 
прошле године и поред тога што би се, с обзиром на повећање које су добили, требали да имају. 
Наиме, и инвалидска пензија – коју прима 309.141 пензионер и која у просеку износи 22.664 је 
за 0,01 мања него мартовска и за 0,07 одсто у односу на децембар 2015. Породична пензија, 
коју прима 358.574 пензионера, просечно износи 19.037 динара је такође за 0,01 мања него у 
марту и за 0,04 одсто него на крају 2015. 
Разлог за мање садашње него пензије на крају прошле године је у начину обрачуна повећања 
пензије које је уследило почетком године. Наиме,  повећање од 1,25 одсто рачунало се на једино 
решење које пензионери имају, а то није оно на основу којег данас добијају пензију. Једино 
решење које сви пензионери у Србији имају, без обзира колика пензија била, је оно које су 
добили у тренутку када су испунили услове за пензионисање. Након усвајања Закона о 
привременом наичињу усклађивања пензија, од новембра 2014. који је донео умањење пензија 
већих од 25.000 динара, пензионери од Фонда ПИО нису добили решење са новим износом 
који ће док је на снази овај законски акт примати. Пензије веће од 25.000 динара јесу умањене 
за 22 односно 25 одсто, али за то пензионери нису добили решење, али им је зато повећање од 
1,25 одсто сада рачунато на њега. 
Због тога што је повећање од 1,25 одсто рачунато на једино постојеће решење за пензионисање, 
након прерачуна неким пензионерима се кроз примену Закона о привременом начину 
усклађивања пензија  “изгубило” повећање од 1,25 одсто, јер је износ висине пензије увећан за 
то повећање умањен за 22 односно 25 одсто. Тек када је то повећање урачунато на решење 
следила је стриктна примена Закона о привременом начину уређивања пензија, па су отуда 
неки пензионери због преласка цензуса за умањење за 22 одсто, “силом” прешли на умање од 
25 одсто, па самим тим су добили повећање за свега неколико динара. 
У Фонду ПИО објашњавају да су се строго придржавали закона и прописа и да су рачуницу 
могли извести једино на основу решења која пензионери имају. Другу основицу за 
израчунаваје повишице која је уследила почетком године они нису имали, па су због тога на њу 
урачунали повећање и онда применули Закон о привременом начину уређивања пензија, 
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користећи проценте за умањење пензија које он прописује. Дакле, могли су и морали да 
примене законске основе и то су и учинили. То што су неки пензионери добили мању 
повишицу него што  је она званично, није грешка Фонда ПИО већ последица рачунице која је 
показала да је износ прешао 40.000 динара и да након тога следи умањење за 0,25 одсто, а да је 
пре ње оно износило 0,22 одсто. У тој рачуници се заправо “изгубило” и повећање од 1,25 одсто 
па су неки добили мање него што су рачунали да би требало. 
Пензионери већ годину дана од Фонда тражи да им изда ново решење које би било на износ 
који добијају након примене Закона о привременом уређивању пензија, али то још увек није 
урађено. 
 
 

 
 
Коме иду "Фриком" и "Дијамант"?  
Аутор:Д. М.  
 
Концерн "Агрокор" хрватског бизнисмена Ивице Тодорића наредне године продаје део 
"царства". У припремама јавна понуда дела акција на Лондонској берзи. Интересенти из САД и 
Кине 
КОНЦЕРН "Агрокор" хрватског бизнисмена Ивице Тодорића у интензивним је припремама за 
јавну понуду акција (ИПО), која би требало да се деси на Лондонској берзи. Хрватски 
бизнисмен продаје део "царства", а нас посебно занима ко ће преузети "Фриком" и "Дијамант", 
који послују у оквиру те компаније. 
План је да то буде на лето 2017. године, а наводно, Тодорић размишља да мањински удео прода 
само једном инвеститору. Још није одлучено хоће ли на ИПО ићи цео концерн или само његов 
прехрамбени сектор. Одлука ће зависити од ситуације на тржишту и пожељности инвеститора. 
У оба случаја, Тодорић би се одрекао 49 одсто акција. 
Прехрамбени део "Агрокора" чине компаније "Агролагуна", "Дијамант", "Фриком", "Јамница", 
"Ледо", "Младина", "ПИК Врбовец", "ПИК Винковци", "Сарајево Кисељак", "Солана Паг", 
"Вупик" и "Звијезда". 
Аналитичари у региону наводе да су за њих заинтересовани улагачи из САД, Средњег и 
Далеког истока, а посебно из Кине. Продаја акција целог "Агрокора" мање је вероватна, јер још 
увек није завршена консолидација трговинског сектора, односно "Меркатора" и "Конзума". 
Подсетимо, о ИПО-у "Агрокора" прича се последњих пет године откако је Ивица Тодорић био у 
интензивним покушајима да преузме "Меркатор". То му је напокон успело у јуну 2014, а 
преузимање је било тешко више од пола милијарде евра. 
Притом се концерн задужио путем тзв. обвезница ПИК на рачун којих је заложено више од 90 
посто власништва "Агрокора". Те обвезнице доспевају 2018. године. Непознати су услови под 
којима су издате, као и инвеститори који су их купили, а само се зна да је аранжер издања Дојче 
банка. Али, јасно је да Ивица Тодорић мора што пре да одради јавну понуду акција, како би био 
спреман да враћа тај врло ризичан дуг.  
ТРЖИШНИ ЛИДЕРИ  
"ФРИКОМ" је тржишни лидер у производњи сладоледа и дистрибуцији смрзнуте хране - 
поврћа и воћа, теста, готових јела, месних производа, рибе. "Дијамант" је највећи произвођач 
јестивих уља и произвођач маргарина, биљних масти, мајонеза и деликатесних производа на 
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бази мајонеза у Србији. Уз то, производи и сировине за друге индустрије, пре свега, 
кондиторску индустрију и пекарство. 
 
Брине их наш плитак џеп  
Аутор:Ј. Су. 
 
Већина немачких бизнисмена опет би инвестирала у Србију 
ЕКОНОМСКА ситуација у Србији је у благом побољшању у односу на прошлу годину, 
процењују немачки бизнисмени који послују у нашој земљи. И док би скоро 90 одсто њих 
поново инвестирало у Србији, борбу против криминала, корупцију и ефикасност јавне управе и 
мањкавости у области владавине права, као и малу куповну моћ становништва, сврставају међу 
највеће проблеме пословања код нас. 
- Остварен је привредни раст од 1,8 одсто, а сада су уследиле и боље процене Међународног 
монетарног фонда - рекао је Аксел Дитман, амбасадор Немачке у Србији, на представљању 
резултата о условима пословања у нашој земљи. - Имамо добар резултат и побољшање бројки, 
што је резултат реформи српске привреде, измене закона и курса консолидације. Сматрам 
позитивном индивидуалну оцену предузећа која Србију виде као земљу где се инвестиција 
исплати. 
Председник Немачко-српске коморе Роналд Зелигер такође је истакао напредак, али и да су 
кључни проблеми и даље присутни. Према његовим речима, 40 одсто анкетираних оцењује да 
је задовољно привредном ситуацијом у Србији, али је 56 одсто не види као позитивну. 
Нарочито јер су просечне плате, у поређењу са априлом, пале, а то ће се одразити на куповну 
моћ. Немачка предузећа, показала је анкета, задовољна су продуктивношћу, мотивацијом 
запослених, квалификацијама и академским образовањем. У протеклих пет година, расте број 
запослених у немачко-српској заједници.  
 
Синдикат пише Вулину: Држава закинула раднице  
Извор:ФоНет  
 
Савез самосталних синдиката Крагујевца указује министру за рад на то да су бројне отпуштене 
раднице остале без накнаде Националне службе за запошљавање јер је женама продужен 
радни век 
У Републици Србији остало је без прихода 1.505 жена на крају свог радног века, небригом 
државе, посвећене инвеститорима, а не обичним људима, указује се у Отвореном псиму Савеза 
самосталних синдиката Крагујевца упућеном министруза рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Александру Вулину. 
У писму се додаје да Синдикат очекује да "социјално одговорна држава обави свој задатак и да 
брине о незаслужено сиромашнима". 
Изменом Закона о пензијско-инвалидском осигурању из 2014. године, продужен је радни век 
за жене. Оне жене које су у том моменту, користиле право из Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености, којим је уређено, да запослени који остане без посла и 
коме недостаје 24 месеца до стицања једног од услова за остваривање права на пензионисање, 
добија новчану надокнаду преко Националне службе за запошљавање, остале су без те 
ненакнаде, наводи се у писму. 
Након истицања рока од 24 месеца, ове жене су остале без прихода, а нису оствариле право на 
пензију, јер је у међувремену промењен закон и женама продужен радни век. 
Тиме су, како наводи Синдикат, "обесмишљене одредбе Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености, чији је циљ био да обезбеди приходе за раднике који су у добу пред 
пензионисањем и тешко могу да се запосле". 
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"Уместо да је одлучено да се овим радницама продуже новчане накнаде до пензионисања, 
одлучено је да се на њима штеди", наводи Самостални синдикат Крагујевца. 
"Обратили смо Вам се да укажемо на проблем ових радница, које су у шездесетим годинама, 
али нам је из министарства којим Ви управљате, одговорено, да би решавање проблема ових 
радница, угрозило фискалну стабилоност земље", пише у писму Вулину и наводи да су ове 
жене имале примања око 14.000 динара месечно.  
 
 

 
 
Радницима Фијата отпремнина 3.000 евра 
Извор:ФоНет  
 
Пријављивање радника за добровољни одлазак из компаније почело је данас у Фијат Крајслер 
аутомобилима Србија у Крагујевцу. Радницима је понуђена фиксна отпренина од 3.000 евра уз 
законску надокнаду по години радног стажа. 
Према незваничним информацијама из компаније, велики број радника се интересује за услове 
доборвољног одласка из фабрике, али се за сада не зна тачан број пријављених. 
Председник Самосталног синдиката Зоран Марковић рекао је ФоНету да би, на основу 
договора који је постигнут између менаџмента, синдиката фабрике и Владе Србије, 
изјашњавање требало да траје до 8. јула, до када би премијер Александар Вучић требало у 
Торину да разговара са потпредседником групе ФЦА Алфредом Алтавилом. 
Добровољни одлазак из компаније подразумева фиксну отпремнину од 3.000 евра, као и 
прописану надокнаду по години радног стажа, накнаду за неискоришћени годишњи одмор и 
регрес за ову годину и још неке погодности, тако да запосени са четири године радниг стажа, 
могу да рачунају на укупне принадлежности од 5.000 евра. 
У Фијатовој фабрици у Крагујевцу запослено је око 3.200 радника, а због слабије продаје 
аутомобила биће смањена производња и број радника. Према информацијама из синдиката, од 
сутра до краја ове радне недеље неће радити ни друга смена у фабрици. 

 

Телесковић: Фијат дошао зато што смо ми дебело платили 
Извор: Н1  
 
О инвестицијама у Србији и колико се исплати да држава подстиче стране инвеститоре да дођу 
у Србији за Н1 говорили су Светозар Крстић, извршни директор Привредне коморе Београда и 
Аница Телесковић, новинарка дневног листа Политика, која годинама прати стање у овој 
области. 
Споразум који имамо са Русијом о слободној трговини привлачи неке инвеститоре да дођу у 
Србију и тако излазе на тржиште Русије, али са друге стране неким компанијама које овде 
улажу није то кључна предност. 
Телесковић каже да рецимо Фијат не рачуна на тржиште Русије. 
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"Фијат није дошао због споразума са Русијом. Фијат је дошао зато што смо би дебело платили 
да дође. Ми о том тржишту у Русији причамо већ осам година, а испоставило се да је то јалов 
посао. Ни сам Фијат не рачуна на то тржиште", каже Телесковић. 
Крстић додаје да Фијат прави аутомобиле за тржиште Америке, а не Русије. 
"Русија има своју аутомобилску индустрију", додаје Крстић. 
Сваки договор са Русијом би захтевао реципроцитет, закључују они. 
"Новац у Србији оскудан ресурс" 
Што више инвестиција - економски стручњаци се слажу да је управо то ствар која је кључна за 
опоравак српске привреде и да би требало учинити све да их буде што више. Оне доносе новац 
у буџет од пореза, оне отварају нова радна места. 
Како каже Светозар Крстић, у последњих неколико месеци постоји појачано интересовање за 
Београд као инвестициону дестинацију. 
"Инвестиције зависе од политичке стабилности, од уређења државе. Има пуно спољних 
фактора који утичу, а на тржишта која су плитка попут српског се нерадо иде, поготову ако су 
монополизована. Чињенице је да са почетком преговора са ЕУ је дошло до пораста 
интересовања за Србију као инвестициону дестинацију. Од тада је појачано интересовање 
различитих инвеститора", рекао је Крстић. 
Према његовим речима, највише инвеститора је из Кине, који се опредељују за Србију као 
стратешког партнера. 
Аница Телесковић каже да многи инвеститори имају своје проблеме. 
"Највећи проблем су правне ствари, заштита владавине права, да на суду могу да докажу своја 
права. А глобално никоме не цветају руже, наступила је криза. Инвеститори решавају 
сопствене проблеме. Отвара се канал инвестиција са истока што није лоше, једино да ми треба 
да пазимо да нас то много не кошта. У Србији је новац оскудан ресурс, морамо да водимо 
рачуна да ако је нешто стратешки приритет Кине да ми то не плаћамо, него порески обвезници 
Кине. Добро је што смо се нашли на путу "један појас, један пут". Кинеска намера је да ставе 
ногу у врата Европе. Они су то покушали преко Британије, и успели преко Железаре", каже 
Телесковић. 
Да ли треба инвеститорима дати - све, ништа или понешто? 
Држава плаћа страним инвеститорима за отварање нових радних места, а већина економиста 
каже - дајте им шта год, само нека дођу. 
"Стално се говори да та средства добијају само страни инвеститори, али добијају и домаћа и 
страна предузећа. Направљена је заблуда да важи више за странце, али они само добијају већи 
одјек у јавности", каже Телесковић. 
"Има оних који кажу да држава не треба да плати инвеститорима да дођу, а други кажу да 
држава треба да уради све да они дођу. Ако се погледа колико је пара дато, испоставља се да је 
нас једно радно место коштало око 7.000 евра. Питање да ли је те паре требало држава да 
додели појединцима да сами започну бизнис", каже Аница Телесковић, новинарка Политике. 
Додаје да ипак је тешко замислити конкурс у Србији где се паре практично дају бесплатно. 
Светозар Крстић каже да су Србији потребни инвеститори. 
"Мислим да сиромашне земље не треба да издвајају паре унапред. Треба инвеститорима да се 
дају сличне погодности, али по почетку пословања у Србији. Ослободите их пореза на десет 
година, али морају сопствена средства да унесу у Србији и да инвестирају. Србија се определила 
на ово другу варијанту јер вероватно је процена да та обећања о порезу, имајући у виду 
политичку ситуацију у Србији и Европи, не би биле довољно атрактивне, а нама су преко 
потребне инвестиције", каже Крстић. 
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Стижу уверавања: Динар стабилан, нема утицаја Брегзита 
Извор: Н1  
 
Излазак Британије из Европске уније биће, процењују стручњаци, нови изазов за глобалну 
економију. Кризу налик оној из 2008. нико не очекује, али негативне ефекте да. Колики би 
утицај Брегзит могао да има на српску економију и стабилност динара? 
Фунта је доживела највећи пад у последњих тридесет година, динар достигао најмању вредност 
у 2016. Осим што се то десило у истом дану, на кретање две монете се не може исто гледати. 
Српска је, уверавају у Народној банци, стабилна, и таква ће и остати. 
“На дан британског референдума евро је порастао само за 0,1 одсто, а то су флуктуације на које 
ћемо се навићи. Народна банка тада није реаговала много више него крајем јануара када смо 
имали још јачи талас излаза страних инвеститора, купаца хартија од вредности", каже 
гувернерка НБС Јоргованка Табаковић. 
За додатним интервенцијама ни нема потребе, сматра мандатар за састав нове Владе. Продаја 
40 милиона евра на девизном тржишту дан после британског референдума засад је, уверава, 
довољна. 
"Требало нам је, рецимо, у петак још 40 милиона евра да држимо курс на истом, и нисмо хтели 
да потрошимо тих додатних 40 милиона, рекли смо нека иде на 123,94, сутра ће мислим бити 
123,80 или нешто испод тог нивоа, дакле, немамо великих проблема", истиче Вучић. 
Хоће ли проблема по Србију због Брегзита бити тешко је рећи, кажу у Америчкој привредној 
комори. То је тренутно велика непознаница. 
"Видећемо да ли ће то и у којој мери да утиче на европски раст, у којој мери може негативно да 
утиче на нас, али ја мислим да ми овде имамо доста домаћих задатака да урадимо. Наравно да 
нас занима шта се дешава у свету, али пре свега има ствари које морамо да урадимо на домаћем 
тржишту", наводи Зоран Петровић из Америчке коморе. 
И у Немачко-српској привредној комори сматрају да би Србија требало да се посвети решавању 
својих домаћих задатака и не размишља превише о могућим последицама дешавања у Европи. 
Амбасадор Немачке сигуран је чак и да за српску економију и стране инвестиције све остаје по 
старом. 
"Србија се налази у процесу транзиције и реформи на путу ка Европској унији и ту се неће 
много тога мењати, У мери у којој Србија напредује у процесу реформи, побољшаваће се и 
оквири за стране инвестиције, али и за пословање домаћих предузећа у Србији", наглашава 
Аксел Дитман, амбасадор Немачке. 
Утицај Брегзита на Србију, сматрају и економски стручњаци, биће свакако мањи него на Унију. 
Али ни за њу, процењују, то неће бити нешто чиме се не може управљати и што се не може 
превазићи. 
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УГС: Колике су уштеде на јавном сектору 
Извор:Бета 
 
Учесници трибине Уједињеног гранског синдиката (УГС) Независност "Партијски плен или 
уштеде на умањењу зарада у јавном сектору", затражили су данас да се хитно укине мера којом 
се плате запослених већ скоро две године умањују, али и да се саопшти колико је новца на тај 
начин уштеђено и шта је с њим учињено. 
"Веома је важно да нам премијер у новом експозеу саопшти где је новац утрошен, да се 
прецизира колико ће та мера бити на снази и да се она законски ограничи", рекао је 
председник ГС СИТЕЛ и потпредседник УГС Александар Титовић. 
Саветник у УГС Независност Зоран Ристић рекао је да се скоро две године чека и одговор 
Уставног суда о уставности Закона којим су умањене зараде у јавном сектору и додао да 
запослени јасно и прецизно морају да знају докле ће та мера бити на снази, јер им њена 
примена наноси непоправљиву штету. 
Потпредседник синдиката пензионера Независност Милош Грабунџија искористио је скуп да 
би упозорио да најстарији грађани умањење пензија веома тешко подносе, што се, како је 
навео, види и у чињеници да је од новембра 2014. године и увођења те мере, смртност 
пензионера порасла за 26 одсто. Додао је да су то подаци Републичког завода за статистику. 
Помоћник министра за рад Зоран Лазић поновио је да је мера смањења плата и пензија донета 
како би се спречио банкрот пред којим се држава нашла 2012. године, како њено приступање 
ЕУ не би било заустављено, а аранжман с мисијом Међународног монетарног фонда не би 
изостао. 
"Захваљујући таквим мерама владе, избегнут је банкот... а одлука о укидању тог интервентног 
закона биће донета онога тренутка кад се створе услови да се плате врате на ниво који радници 
заслужују", рекао је Лазић. 
Председник УГС Независност Бранисав Чанак апеловао је на надлежне да "распетљају чвор" и 
саопште запосленима шта их све још чека. 
Према његовим речима, лоше је што ни у једном трентуку није предочена "математика" на 
основу које је све то одлучено као и то да никада није речено ни то "смањиваћемо примања за 
1,5 одсто и то ће трајати деценијама или узећемо вам три одсто и то ће трајати пет година". 
На скупу је било речено и да је монопол у запошљавању једна од кључних препрека у вараћању 
плата на претходни ниво. 
УГС ће, како је речено, сутра саопштити закључке овог округлог стола на који су били позвани 
и представници ММФ-а, Фискалног савета и Светске банке. 
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