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Размимоилажење због најаве повећања плата и пензија 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Оно што је у свом експозеу Александар Вучић најавио као кључне државне потезе да би Србија 

наставила посао добро започет у прошлој и овој години у подизању српске економије, 

умногоме се поклапа с указивањем Фискалног савета Србије од пре два месеца. Ипак, неке 

најављене мере и потези супротни су ономе што чланови ФШ-а сматрају да држава мора 

учинити да би 2019. године ставила тачку на економску кризу. 

Наиме, и премијер и Фискални савет сагласни су у томе да је кровни фискални циљ владе 
трајно смањење дефицита државе на 0,5 одсто БДП-а до 2019. године. Тако би се обезбедило 
осетно смањење превеликог учешћа јавног дуга у БДП-у. Фискални савет је израчунао да ће 
Србија само током 2016. године за плаћање камата за јавни дуг издвојити око 1,2 милијарде 
евра, што је 3,5 одсто БДП-а, и да по томе спада међу земље Европе с највећим издацима за ту 
намену. Умањење дефицита на 0,5 одсто БДП-а до 2019. године смањило би издатке за камате у 
2020. на 3,2 одсто БДП-а, што би ослободило око 150 милиона евра годишње који би се могли 
користити за продуктивније намене. 
Осигурање макроекономске стабилности  и достизање и одржавање ниског фискалног 
дефицита, позитивно утиче на привредни раст, сагласни су и премијер и ФШ. Сагласност 
постоји и у томе да, осим већ спроведених фискалних реформи, мора доћи и до реформе јавних 
и државних предузећа, Пореске управе, повећања јавних инвестиција, квалитетног образовања 
и система здравствене заштите јер је о све то у плану нове српске владе. Наставак 
рационализације јавног сектора, другачији модел финансирања локалних самоуправа, повећан 
број инвеститора, смањење незапослености и повећање броја запослених, оно је у чему нема 
разлике. Међутим, разлика постоји када је реч о уштедама, односно оствареним резултатима у 
првих седам месеци ове године бољим него што је било планирано, а за које се очекују да ће 
бити добри и до краја године. Наиме, премијер Вучић најављује да ће због добрих 
финансијских резултата бољитак осетити и они којима је држава послодавац, дакле јавни 
сектор, али и пензионери. Иако није изнео конкретне податке о томе колико би повећање 
плата запослених у јавном сектору у овој години могло бити, као ни колико ће бити повећане 
пензије, остаје чињеница да је најавио веће плате и пензије. Не много, како је рекао, али веће. 
Управо с том најавом не слаже се оцена Фискалног савета Србије, који тврди да се умањење 
дефицита којем се тежи до 2019. године може постићи искључиво структурним побољшањем 
јавних финансија, а њих нема без смањења државних издвајања за плате у јавном сектору, 
пензије и субвенције и смањења сиве економије. 
Другим речима, Фискални савет Србије стоји на становишту да се плате у јавном сектору и 
пензије наредне године, а ни 2018. не повећавају, да се у потпуности заврши процес 
приватизације, ојача Пореска управа да би се додатно ухватила укоштац са сивом економијом... 
При том, ФШ не умањује финансијске резултате постигнуте прошле и ове године, али има још 
много посла који треба урадити да би се трајно смањио дефицит државе на 0,5 одсто БДП-а. 
Усталом, подсећа се и на то да правила ЕУ прописују циљани средњорочни дефицит од 0,5 
одсто БДП-а за чланице које имају дуг као Србија. 
ЕПС, Србијагас и Железнице – највећи ризик по јавне финансије 
По оцени Фискалног савета Србије, предуслов за оздрављење јавних финансија је решавање 
проблема јавних и државних предузећа, уз закључак да су без тога све друге мере узалудне. 
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Анализе ФШ-а указују на то да убедљиво највећи ризик по јавне финансије, па и 
макроекономску стабилност земље, прети од три фискално најбитнија јавна предузећа – 
Електропривреде Србије, ЈП „Србијагас” и Железница Србије и великих предузећа у 
приватизацији РТБ Бор, Ресавица, петохемијског комплекса. Тог проблема свестан је и 
Александар Вучић, који је најавио да ће се радити на отклањању проблема јавних предузећа и 
окончању процеса приватизације. 
 

 
Синдикати и послодавци за истим столом 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Два репрезентативна синдиката у Србији, УГС „Незавиност” и Савез самосталних синдиката, 
започели су прелиминарне договоре с Унијом послодаваца Србије о утврђивању минималне 
цене рада за 2017. годину пре почетка званичних преговора у Социјално-економском савету 
Србије. Како је већу цену рада у наредној години најавио у свом експозеу и Александар Вучић, 
могло би се очекивати да минималац у наредној години заиста буде већи, али је сада тешко 
рећи колико. 
Пошто Закон о раду предвиђа да одлуку о висини минималне цене рада Социјално економски 
савет Србије донесе до 15. септембра, а у случају да она изостане, коначну реч има влада Србије, 
прелиминарни разговори синдиката и послодаваца почели су на време, а колико ће уродити 
полодом, знаће се ускоро. Наиме, синдикати процењују да би минимална цена рада од 1. 
јануара наредне године морала износити 145,50 динара по радном часу, чиме би се досадашња, 
која се није мењала две године, повећала 3,9 одсто. С друге стране, послодавци су спремни да 
повећају цену рада само за стопу планиране инфлације у 2017. години, а то је мање од 3,9 
одсто.  
Послодавци нису ставили тачку на разговор о минимланој заради, нити су рекли коначну о 
томе и изражавају спремност да свој захтев коригују и прихвате оно што синдикати траже, али 
под условом да се смање пореска оптерећења на неопорезиви део зараде. Због тога ће Унија 
послодаваца Србије образложену иницијативу о томе ускоро поднети надлежним државним 
органима, а репрезентативни синдикати исказали су спремност да је подрже. 
По саопштењу УГС „Независност”, даље усаглашавање о минималној цени ради између 
репрезентативних синдиката и Уније послодаваца Србије обављаће се на основу заједничке 
анализе параметара прописаних Законом о раду и њиховом кретању након 1. јануара 2015. 
године, односно откако важи садашња вредност минималне цене рада. Пре коначне одлуке о 
висини минималца, а након седнице председништва УПС-а 25.августа, требало би да се одржи 
састанак Сталног радног тела СЕС-а за економска питања, на којем би био изнет и образложен 
евентуално усаглашен став репрезентативних синдиката и Уније послодаваца Србије. 
Уз одлуку и образложење 
Први пут синдикати и послодавци инсистирају на томе да одлука о висини минималне цене 
рада обавезно мора да садржи и образложење у складу са Законом о раду, у којем ће бити јасно 
назначено на основу којих је параметара утврђен конкретни износ и да образложење уз одлуку 
буде обавезно објављено у „Службеном гласнику Србије”. Ваља подсетити на то да је до сада 
објављивана само одлука о висини минималца, а не и образложење. С обзиром на то да је 
одлуку о минималној цени рада у протекле две године доносила Влада Србије јер партнери у 
социјалном дијалогу нису могли да се договоре, радницима је нејасно на основу којих 
параметара је минималац одређен и шта је било пресудно да се две године не промени. 
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Будућност о којој се нико не стара 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
У Србији чак пола милиона младих људи, старих између 20 и 34 година, живи с родитељима. 
Једна трећина њих нема изгледа да започне самостални живот јер нема никакве приходе, а и 
они који су запослени остају у заједницама јер не могу себи да приуште изнајмњивање стана и 
обезбеђивање да од остатка новца да пристојне живе. 
На питање зашто још увек живи с мамом и татом, Александар (31) одговара да ће се од њих 
селити – само у иностранство. 
- Немам сталан посао, плаћен сам делом на руке, делом по уговору, немам пензионо, званично 
сам на бироу. Родитељи имају нелегализовану кућу, а банка би ме, све и да се неким чудом 
званично запослим, глатко одбила за било какав кредит, те ни спрат не могу да средим за 
будућу породицу. Зато девојка и ја, и поред “сређеног стамбеног питања” планирамо да идемо у 
Немачку. Тамо ћемо барем моћи да од својих плата изнајмимо стан, а кад будемо решили да 
проширимо породицу, имаћемо подршку државе. Овде имамо само подршку родитеља, и то 
емотивну, а то није довољно за живот – каже Александар. 
Многе младе у Србији данас издражавају и бабе и деде од пензија, које су постале једина 
сигурна примања у Србији. У истраживању “ Млади у Србији 2015.”,које су спровели Смиљка 
Томановић и Драган Станојевић, закључује се да младе у Србији генерално одликује велика 
финансијска несамосталност и зависност од ресурса родитељске породице, а део младих 
изложен је изразитој материјалној депривацији до те мере да не може да обезбеди себи ни 
адекватну исхрану. 
Како млади у Србии до крова над главом углавном долазе или наследством илу уз финансијску 
помоћ родитеља, све спорије стичу емоционалну и функционалну аутономију. Такође, сматрају 
социолози, због тога и све касније ступају у брак, а и када то чине у окриљу “проширене 
породице”, брачне воде брзо напуштају разводом. 
Према подацима Драгана Станојевића, доцента на Катедри за социологију Филозофског 
факултета у Београду, који је у име Института за социолошка истраживања учестовао у 
истраживању мотива због којих млади живе с родитељима, међу младима који живе с мамом и 
татом значајно је више мушкараца – око 90 посто, у односу на око 70 посто жена. 
- То упућује на традиционални образац где жене, када се удају, углавном прелазе у 
домаћинство свог супруга. Ту неко време живе, а уколико имају средства, онда се осамостаљују. 
Заправо, показује и другу особину, да мушкарци дуже остају у домаћинству својих родитеља – 
сматра Станојевић. 
Кровна организација младих Србије подсећа на то да скупштински Одбор за омладину и спорт 
не постоји од 2012, чиме се прича да су млади будућност ове државе своди на флоскулу. Они 
тврде да политичке елите у великој мери игноришу младе, а да је доказ за то и чињеница да је 
тренутно само седам младих особа у Скупштини Србије. Да их је више, сматрају, чешће би се 
чула поразна истина да су млади данас у неповољном материјалном полоају због велике 
незапослености, што их спутава да се осамостале, да раде и исто време се школују, да стварају 
потомство и што их, на крају крајева, све више тера из Србије. 
Кровна организација младих тврди да све већи број младих жели да напусти Србију - чак 70 
одсто, да имају отпор према активизму, политици и институцијама, а да чак и они млади који 
су у политичким партијама ту су не због веровања у њих, већ због тога да би добили посао и 
покренули макар делић замајца будуће основе за егзистенцију и стварање породице, коју 
такође не могу да створе без финансијске и сваке друге самосталности. 
Скептични прагматици 
Истраживање о младима у 2015. показало је и да немају осећај о властитом утицају на 
политичка питања, као ни нарешавање проблема који се тичу њихове егзистенције, али да теже 
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да буду информисани преко медија и кроз разговоре унутар својих друштвених кругова. Млади 
исказују ниско поверење у институције, посебно у политичке партије, а у односу на актуелни 
процес интеграције Србије у ЕУ исказују резервисаност, али и прагматичко сагледавање 
неопходности придруживања. 

 
 

 

 
Грубишић: Економски циљеви у експозеу реални  
Извор:Танјуг 
 
Економиста Зоран Грубишић је изјавио данас да експозе мандатара за састав нове владе 
Александра Вучића предвиђа реалне макроекономске циљеве - повећање привредне 
активности, више стопе привредног раста и смањење незапослености. 
Грубишић је рекао Танјугу да је значајно и то што ће привредни раст бити подстакнут кроз 
подизање плата и пензија и повећање потрошње, као и наставак покретања значајних 
државних инфраструктурних пројеката и привлачење страних инвестиција. 
"Све са циљем повећања агрегатне тражње и остварења виших стопа привредног раста у дужем 
временском периоду. Када повећате привредну активности и стопе привредног раста, самим 
тим уравнотежујете дефицит", навео је он. 
Грубишић каже да ће бити заустављено повећање јавног дуга, што је делимично већ постигнуто 
његовим успоравањем. 
Према његовим речима, колико ће ти резултати бити остварени зависи делом од инструмената 
економске политике и фокуса владе, а другим делом од околности у окружењу и земљама ЕУ. 
"У структури БДП-а треба повећати текућу потрошњу, а то су плате и пензије односно оно што 
троши сектор домаћинстава. Држава може да инвестира у инфраструктурне пројекте, подигне 
нето извоз и друго, али да би све то било одрживо потребна је повећана тражња на тржишту 
финалних производа", казао је Грубишић. 
Он додаје да је за достизање већег привредног раста потребно да у том ланцу буду и 
домаћинства поред државе, инвеститора и реалног сектора. 
"Динамика повећања ће зависити, пре свега, од тога да ли су остварени првобитни планови за 
повећање привредног раста, али и од ревизија аранжмана са ММФ-ом. Ако остваримо зацртано 
повећање привредне активности и смањење буџетског дефицита по том основу онда ће и ММФ 
дати зелено светло и омогућити да се повећају плате и пензије", рекао је саговорник Тањуга. 
Он наводи да експозе предвиђа и значајне структурне реформе на којима ће инсистирати све 
међународне финансијске институције, а првенствено ММФ, Светска банка и Европска банка за 
обнова и развој. 
"Ту ће кључан део реформи бити заснован на јавном сектору односно јавним предузећима и 
колико ће влада бити истрајна у остваривању тих реформских задатака, јер све претходне владе 
су углавном то постављале као приоритет, али нису истрајале у томе. Сада влада има пун 
политички мандат и вољу, па је за очекивати да ће се упустити у непопуларан део реформи", 
додао је Грубишић. 
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Вучић: Повећаћемо и пензије и плате  
Извор:Танјуг 
  
Мандатар за састав нове Владе Србије Александар Вучић изјавио је данас да у Србији 61 одсто 
пензионера има веће пензије него што је имало, и поручио да ће бити повећане пензије и 
осталима. 
- “ Када је реч о повећању пензија, 61 одсто има веће пензије него што је икада имало, док 39 
има мање пензије. То никада нисам крио. Тих 39 одсто има и номинално и реално мање 
пензије. То ћемо да променимо” - рекао је Вучић. 
Према његовим речима, ти пензионери не би ни имали пензије да је настављено да се ради као 
до сада, додајући да ће осим пензија бити повећане плате и у одређеним деловима јавног 
сектора. 
- “ Имаће номинално веће пензије од онога што су имали, али ће оне бити и релано веће због 
ниске инфлације. То сам говорио и за плате у јавном сектору. Не за управу и администрацију, 
већ за учитеље, наставнике, професоре, здравствене и социјалне раднике, за војску и 
полицију”  - рекао је Вучић. 
 

 

 

 

Вучић обећава, струка не верује 
Пише: В. Андрић 
 

* Премијер обећава већа улагања у просвету и науку, увођење дуалног образовања, 

информатику као обавезан предмет у основној школи, реформу високог 

образовања и сарадњу са привредом * Вучић промене у образовању обећавао и 

2014.  

- Већа улагања у просвету и науку, увођење дуалног образовања, информатика као обавезан 
предмет у основној школи, реформа високог образовања и сарадња са привредом - нека су од 
кључних обећања из експозеа мандатара Александра Вучића. 
Он обећава да ће образовање бити један од приоритета Владе Србије и најављује промене у тој 
области, што је био случај и у претходном експозеу 2014. године. 
- Оно што је за нас најважније и о чему сам највише страница написао јесте реформа 
образовања, јер то је људски капитал за будућност - поручио је прекјуче Вучић. Две године 
раније говорио је да ће "ова влада реформисати образовни систем" и да ће јој "образовање бити 
на на првом месту". Друго обећање тиче се већих улагања у просвету и науку, што је у 
претходном мандату владе изостало. 
- Око 91 одсто просветног буџета одлази на плате и да са толико плата, које исплаћујемо, у том 
сектору имамо веома, веома ниске и веома лоше резултате. То су ствари које у наредном 
периоду морају да се промене и не интересује ме шта ће ко да каже и не интересује ме колико 
ће ко да штрајкује и не интересује ме колико ће којих политичара, који им се свиђају, да доводе, 
јер способност и знање морају да победе неспособност и нерад - поручује Вучић. 
Као један од кључних циљева најављује усклађивање исхода образовног система са потребама 
тржишта рада. Обећава реформу високог образовања и радикалну промену функционисања 
универзитета, "како би из њих излазили студенти који ће испунити захтеве тржишта рада". 
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Вучићев план је да се до 2020. године удвостручи број оних који дипломирају из области науке, 
технологије, инжењерства и математике. Најављује и увођење строжих и обавезујућих 
критеријума за избор у професорска звања на националном нивоу, који би сви универзитети 
морали да испуне, као и пооштравање услова за акредитацију високошколских установа. 
Значајан део мандатаревог експозеа посвећен је увођењу дуалног образовања у средњошколски 
систем, као и развоју предузетништва кроз наставне програме. Обећава промене и у науци. 
- Осим повећања улагања у науку, задатак ове владе биће да привуче већи број улагања из 
привреде у научну делатност који је у другим земљама неупоредиво већа. Спровешће се и 
независна међународна евалуација института у Србији током 2016. године, како би се 
унапредила њихова ефикасност и капацитети за сарадњу са приватним сектором кроз 
технолошке пројекте - истиче Вучић.  
Коментаришући експозе, Ђурђица Јововић, председница Синдиката запослених у 
научноистраживачкој делатности Србије, каже да су од 2000. до данас сви премијери и сви 
министри обећавали веће улагање у науку - до један одсто БДП, а све ове године стагнирамо са 
0,3 одсто. 
- Премијер у новом мандату обећава много мање него у претходном, јер смо га у више наврата 
обавештавали да ништа од обећаног није урађено. Тачно је да науку треба повезати са 
привредом, али је и даље питање са којом привредом, када добар део постојеће није 
заинтересован за наше резултате, док стране фирме улажу у своју науку, а нама пласирају 
готове производе. Слажем се да науку треба реформисати у складу са Стратегијом развоја науке 
до 2020, али је синдикат предложио да са реформама кренемо са новим пројектним циклусом 
и да не чекамо 2019. Све док наука не буде институционално финансирана и док статус 
истраживача не буде законски регулисан истраживачи ће бити дискриминисани у погледу 
зарада - указује Јововићева.  
Она наводи да евалуацију института од стране међународне заједнице вероватно треба 
урадити, али указује да је рок до краја ове године нереалан, јер предстоји врло важан посао - 
расписивање новог пројектног циклуса. 
И председник Савета Универзитета у Београду Бранко Ковачевић не верује обећањима нове 
владе. 
- Слушао сам експозе и могу да кажем да нисам оптимиста. Искуство ме учи да не верујем у 
обећања, јер се новац стално смањује. По свој прилици ће бити горе него досад. Имате један 
гломазан систем који је загушен и којим је тешко управљати. Тешко је наћи човека који познаје 
све његове делове. Због тога је било природно да су високо образовање, науку и технолошки 
развој повезали у посебно министарство. Министар мора да има тим који ће да изнесе промене, 
а код нас није могуће. Овде је све ствар политичке трговине, по мишљење се иде у партију - 
сматра Ковачевић. 
Ивић: Вучић игнорише Стратегију образовања 

Иван Ивић, професор Филозофског факултета у Београду у пензији, мандатару замера што 
ниједном речју није поменуо Стратегију развоја образовања Србије и акционе планове за њену 
реализацију, које је усвојила управо Вучићева влада. 
- Образовање је у експозеу маргинализовано и помиње се парцијално, а Стратегија се бави 
променама у систему, у њој су наведени проблеми и предложена решења, а акционим 
плановима је све то конкретизовано. То говори да Вучић не поштује институцију владе која је 
Стратегију усвојила 2012, када је он био први потпредседник, док су акциони планови усвојени 
2014, када је био премијер - каже Ивић. 
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Маџар: Модел привредног развоја је велика мистерија 
Пише: М. Н. Стевановић 
 

Не постоји јасна стратегија како ће се усагласити међусобно супротстављене 

категорије, попут раста плата у јавном сектору и смањења буџетског дефицита 

Оптимизам из премијеровог експозеа којим је представљен програм нове Владе, није прешао 
на економисте којима и даље није јасно на који ће начин држава која још није спровела главне 
системске реформе, да оствари најављени велики привредни раст.  
Како ће да увећа буџет, договори већу цену рада а да при том и послодавци буду задовољни, 
како ће да увећа плате у јавном сектору и пензије а да истовремено смањи дефицит у државној 
каси. 
- Премијер је до сада више пута изјављивао да ће доћи до раста привреде и да ће по том 
критеријуму Србија избити на прво место у региону чак и у Европи. Али, модел развоја на 
основу којега би био изведен такав закључак, остао је велика мистерија. И сада је на сличан 
начин представљена перспектива земље под новом Владом, али је мало вероватно да ће до 
значајног раста и доћи. Иначе, премијер је склон обећањима, што је у принципу ендемска 
болест нарочито амбициозних политичара. Зато није искључено да се он до сада залетао са 
обећањима у више праваца, а да се онда испоставило да је то међусобно несагласно - каже за 
Данас економиста Љубомир Маџар. 
Он истиче да такве најаве и обећања не доприносе ефикасности економије, јер се у привредну 
комуникацију уносе разне неутемељене информације и сигнали. Ако привредници у њих 
поверују, и почну да се према њима равнају, очекујући да се то обећано испуни, могу донети 
погрешне пословне одлуке, наглашава Маџар. 
И Драгољуб Рајић из Мреже за пословну подршку каже да економски део експозеа више 
представља списак жеља него што су наведени потези које би у оквиру реформе требало 
спровести. 
- Велики је проблем то што на нивоу министарстава и кључних институција нема 
професионалаца који би указали на који начин треба мењати регулативу, па да ти постулати 
уђу у експозе. Пример је реформа пореске управе, која се већ кроз неколико сазива влада 
најављује, а привредници је траже уназад 15 година. Међутим, ту се ништа не дешава, а и 
уколико се буде кренуло, за сада није јасно у ком ће правцу ићи. А то је кључ за решење читавог 
грча у коме се привреда налази још од 2008. године, после оног краткотрајног инвестиционог 
таласа, када је у систем убачен значајнији новац од приватизације неколико великих и 
успешних компанија - каже Рајић и подсећа да се из године у годину привреда бори са све 
већим губицима а да држава није дефинисала узроке тог стања. 
Он наглашава да је главни камен спотицања велики број фискалних и парафискалних обавеза, 
које онемогућавају предвидивост пословања и у текућој години. 
- У европским земљама које су успешно прошле транзицију, постоји свега неколико пореских 
основа и бар три пута мање парафискалних обавеза. Имате пример Чешке, где осим десетак 
основних постоји још 13 парафискалних намета, док та последња категорија код нас у неким 
гранама достиже и 60-ак обавеза по различитим основама - објашњава Рајић. 
Други велики проблем домаћих привредника, на који годинама указују и домаћа и страна 
удружења послодаваца и инвеститора, јесте неефикасно судство, због чије неажурности и 
дуготрајних процеса, годишње чак 10,2 одсто свих потраживања остане ненаплаћено. 
- У таквим условима и савесни привредници не могу ни краткорочно ни на дуже стазе да 
предвиде трошкове, па се све то укалкулише у цену производа, додају високе камате, државни 
намети и тако стижемо до неефикасне и успорене привреде. Илузија је да ће циклус моћи да 
убрзају страни инвеститори, јер је и њима потребан добар привредни амбијент. Зато нам је још 



9 

 

увек недостижна и половина износа од око три милијарде директних улагања, што је према 
неким рачуницама неопходно да би се покренуо развојни замајац - каже Рајић. 
Политика стимулација потпуно је запоставила домаће ресурсе и ставила их у неравноправан 
положај у односу на стране инвеститоре, при чему је и даље главна препрека то што није 
успостављен системски повољнији амбијент. То би морало да се мења, каже Рајић, али за сада 
нема назнака да се држава определила за заокрет у коме основа политике неће бити убацивање 
новца у губиташе и стране инвеститоре, већ изградња економског модела који функционише, 
закључује Рајић. 
 

 

 

Финцима још пет милиона евра  
Аутор:Ј. ИЛИЋ 

 

Субвенције за фабрику каблова у Смедереву, до марта наредне године, фински инвеститор 
добиће још 2,5 милиона евра 
ФИНСКОМ ПКЦ-у до сада је, из државног буџета, исплаћено пет милиона евра субвенција, 
потврђено је "Новостима" у Министарству привреде. До марта наредне године, фински 
инвеститор добиће још 2,5 милиона евра, уколико запосли планираних 1.500 радника. 
Комисија за контролу државне помоћи одобрила је државну помоћ за ПКЦ Виринг систем и 
обавезала Владу Србије да исплати 7,5 милиона евра кориснику у року од три године у три рате. 
- До сада су исплаћене две рате од по 2,5 милиона, односно укупно 5 милиона евра, а испуњени 
су услови из Уговора - наводи Бранка Ердељан, овлашћено лице за слободан приступ 
информација Министарства привреде. 
Ердељанова подсећа да се ПКЦ обавезала да ће запослити најмање 1.500 радника на 
неодређено време, почев од 2014. године, у року од 24 месеца од дана потписивања записника о 
предаји новог постројења. 
Тренутно, фабрика има око 1.000 радника. 
Субвенција је, иначе, одређена на основу Уредбе о додели државне помоћи и то у износу од 60 
одсто трошкова за отварање радних места.  
ПОДСТАНАРИ 
ПКЦ послује у закупљеној хали коју је изградио Град Смедерево у износу од 682 милиона 
динара. ПКЦ се уговором са Владом Србије обавезао на инвестиције од 8,5 милиона евра. 
 

Две трећине младих крај маминог лонца  
Аутор:В. ЦРЊАНСКИ СПАСОЈЕВИЋ 

 

Омладина у Србији дочекује свој дан, 12. август, не верујући у скори бољитак, са жељом да оде 
из земље. Сваки други радно способни млађи од 30 година - нема посао. Учлањење у странке 
само да се добије радно место 
МЛАДИ у Србији свој дан, 12. август, дочекују као незапослени, политички неактивни, 
разочарани, без материјалних могућности да заснују породицу, са жељом да оду одавде. Њихов 
положај је, оцењује Јелена Милановић, председник УО Кровне организације младих (КОМС), 
незадовољавајући - чак две трећине издржавају родитељи, свака друга млада особа нема посао, 
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70 одсто изјављује да жели да се одсели, а они који су чланови политичких странака учлањују 
се само да би добили посао. 
Истраживања на која се КОМС позива показују и да 45,9 одсто млађих од 30 сматра да је 
државни посао најбољи, а више од половине мисли да не може својим радом да заради за 
живот. У ово су посебно убеђени житељи источне и јужне Србије. Половина ове популације 
каже да ово неће бити могуће све до 2020. године. 
Такође, за активно учешће у друштвено-политичким дешавањима у земљи заинтересован је 
тек сваки десети, а више од 60 одсто њих изјашњава се да нема поверења у политичке партије. 
- Сви данас констатују да је највећи проблем то што су млади немотивисани, а ми одговарамо 
да то није проблем, већ резултат свеукупне ситуације. Не укључују се у политику јер не желе да 
буду само декорација и да уместо њих одлучује неко "веће стараца". Желе да заиста играју 
кључну улогу у креирању своје будућности - каже Миловановић. 
Она помиње и неповољан материјални положај нових генерација, што због касног 
осамостаљивања, што због немогућности комбиновања рада и студирања. Образовни систем је 
нефлексибилан, а само седам одсто младих и студира и ради. Исти је проценат младих особа у 
парламенту, а скупштински Одбор за омладину и спорт не постоји од 2012. Они су убеђени да 
их политичке елите игноришу. 
Какав је профил просечног "омладинца" у Србији? Он у највећем броју случајева има завршену 
средњу школу, углавном је без сталног посла, није се ни финансијски, ни стамбено 
осамосталио, не похађа никакве додатне обуке и дошколовања, није задовољан политиком, ни 
медијима, мисли да су криминал и вршњачко насиље главне безбедносне претње, верује да су 
алкохол и дрога лако доступни... 
ГЛАСА ИХ ТЕК 44 ОДСТО Скоро половина млађих од 30 верује војсци, а нешто више од 

трећине полицији. Далеко испод њих су све остале полуге државног система. Око 44 одсто 

младих са правом гласа гласало је на локалним, покрајинским, парламентарним или 

председничким изборима у протекле четири године. 

Проценат оних који су напустили започето школовање релативно је мали - из средње школе 
отишло је два одсто, док је факултетско образовање напустило четири одсто младих. Као 
разлоге у једнаком проценту наводе незаинтересованост за школовање, лоше оцене и 
финансијску ситуацију. 
Занимљиво је и да посао активно тражи тек 10 одсто испитаника, а 5,3 одсто нити тражи посао 
нити се школују. И док су запослени махом мушкарци између 25 и 30 година, студенти су у 
већини случајева девојке, и то из градских насеља. Такође, момци који још зависе од родитеља 
то образлажу недостатаком новца, док је за девојке пресудна жеља да остану са мамом и татом. 
Већина младих своју економску ситуацију описује као просечну, трећина је описује као добру, 
док је 9,9 одсто описује као лошу или изразито лошу. 
Што се тиче здравља, сваки трећи омладинац је пушач, а сваки други је у току претходног 
месеца пио алкохол. Сваки десети га пије више пута недељно, а млади у просеку први пут 
пробају алкохол са 16 година. С марихуаном редовно има посла око шест одсто ове популације. 
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Плате и пензије неће бити враћене на ниво пре смањења 
Извор: Н1  

 

Врло мало од онога што је мандатар Александар Вучић изнео у експозеу може да буде урађено у 
наредних годину, две дана, оценила је уредница магазина Бизнис и економетар Радојка 
Николић уз напомену да би се неко побошљање могло осетити крајем мандата ове владе. 
“Ови избори су заказани у време када је требало кренути у озбиљне реформе јавног сектора и 
јавних предузећа, што јесте најтежи део структурних реформи. Будући да је посао ту прекинут и 
да мора да се настави одатле, тешко је очекивати да се одмах виде резултати. Прва и друга 
година су стварање услова за већи раст стандарда у наредне две године”, оценила је она 
гостујући у Новом дану. 
Према њеним речима, док стандард грађана не буде већи и док људи не осете побољшање, у 
свом приватном и пословном животу а пре свега у могућности да што брже дођу до посла, не 
може се говорити о напретку у друштву и економском развоју. 
Радојка Николић указује да ова Влада има подршку међународних организација. “Те 
организације прилично благонаклоно гледају на реформе а залог за поверење је у томе што су 
изведени оштри фискали резови, смањен фискални дефицит”. 
Не можемо говорити о повећању плата и пензија, већ о враћању онога што је узето  

На прошлим састанцима са ММФ-ом и Светском банком закључено је да треба отпустити 
између 25.000 и 30.000 људи из јавног секторам каже Николић а коментаришући најаве да ће 
плате и пензије бити повећане она истиче да ће порука тих организација бити: “Повећајте 
приходе и ако из тога можете да исплаћујете а да при том не правите нови дефицит онда 
можете то да урадите”. 
“Али, није реч о повећању плата и пензија већ враћању онога што је 'маказама откинуто'. Плате 
и пензије су смањене, оне се не могу вратити на тај ниво. Ови мали помаци представљају 
померање ка нивоу на ком су биле”, каже уредница магазина Бизнис и економетар. 
Говорећи о смањењу буџетског дефицита, она истиче да је најјбољи начин да се он смањи 
резање трошкова у јавном сектору тј финансирање предузећа која су губиташи. “Један од 
проблема је делимично решен а то је Железара. Имате програме 'ватрогасне' природе УППР 
који треба да ослободе државни буџет да новац не иде у та предузеца а да почне њихова 
консолидација и на крају имате могућност да повећате наплату из сиве зоне. То су мере и 
резервоари и нешто што је нормално да постоји у ефикасној привреди”, наглашава Радојка 
Николић. 
“Ништа ново у том погледу нема, то смо знали и пре избора”, додаје наводећи да је ово влада 
континуитета, јер се сви послови настављају. 
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"Новкабел" без струје, у синдикату се надају да то не води затварању 
фабрике 
Аутор: Зоран Стрика  
 
Фабрика каблова "Новкабел" већ четири дана не ради, јер су остали без струје, због дуга према 
Електропривреди Србије.  
Директор "Новкабела" Драган Цветковић није желео да каже о којој цифри се ради, 
сматрајући да "то не треба оглашавати на сва звона", али према незваничним 
сазнањима, дуг износи више стотина хиљада динара. Међутим, Цветковић тврди да ЕПС 
по Закону о стечају није смео да им искључи струју.  
"Ми смо суду приложили план реорганизације предузећа и обавестили смо ЕПС о томе, али 
се они нису оглашавали. Прошлог четвртка смо добили обавештење да ће у понедељак бити 
искључена струја и ми смо поново реаговали, доставили потврду суда о увођењу плана 
реорганизације, али изгледа то није било довољно, јер су нас искључили. Ми смо 
једноставно мртви од понедељка, јер у фабрици практично ништа не ради", 
објашњава Цветковић. 
У ЕПС-у ни након неколико покушаја нисмо успели да добијемо коментар о искључењу струје 
најстаријој металској фабрици у Новом Саду. Оваква реакција забрињава и председника 
Синдиката металаца Новог Сада Новака Васића којег чуди ово искључење. 
"Зачуђен сам што се искључује струја сада кад 'Новкабел' коначно ради, а припремљен је и 
план реорганизације. Људи који су остали у предузећу су везани за фабрику и у њој виде своју 
будућност. Надам се да ово не води стечају или затварању фабрике, јер и ова четири дана 
су ненадокнадив губитак за 'Новкабел'. Апелујем на државу, ако има иоле разума, да 
сачува једину металску фабрику у Новом Саду, јер ће тако спасити 300 
радника", каже Васић за 021.рс. 
Према Цветковићевим речима, руководство "Новкабела" ће од ЕПС-а захтевати да им понови 
омогући пословање. 
"Ми смо послали наш предлог и сада чекамо реакцију. Очекујемо да имамо исти третман 
као и Фабрика каблова у Јагодини, јер смо у потпуно истој ситуацији. И они су предали 
план реорганизације, дугују за струју, али могу да послују, што желимо и ми", закључио је 
Цветковић. 
"Новкабел" је најстарија металска фабрика у Новом Саду, некада је запошљавао више од 5.000 
људи, али је после две неуспешне приватизације, у предузећу остало свега 300 радника. 
Прошле године је предузеће, према финансијском извештају, имало нето губитак од 27,5 
милиона, што је дупло мање у односу на 2014. годину. 
  
 

 


