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Да ли има простора за повећање плата и пензија 
Извор: РТС 
 
За осам месеци вишак у државној каси је 39 милијарди динара, изјавио је за РТС министар 
финансија Душан Вујовић. Каже да је настављен тренд који учвршћује реалне основе за 
економски раст и повећање плата и пензија у овој или почетком идуће године. Стручњаци 
указују да је темељ реалан, али да постоје и слабе карике у српској привреди. 
Стање у државној каси је такво да је до јула остварен вишак од 22 милијарде динара, а са 
данашњим даном, он је 39 милијарди динара. До сада се боље наплаћивао порез, а штедело се у 
и расходима. 
"У поређењу са планом, то је уштеда више од 95 милијарди динара, 800 милиона евра је бољи 
резултат од планираног, то је оно што сви очекују – повећање плата и пензија. Да ли је време за 
њихово повећање?", наводи министар Вујовић. 
Статистика каже да су плате од јануара порасле 3,3 одсто и то највише у прерађивачкој 
индустрији, трговини и саобраћају. Просечна зарада у јулу је 376 евра. Када ће бити повећање? 
Економиста Исмаил Мусабеговић сматра да је први задатак за државу да поспеши запосленост. 
"Средином октобра Мисија ММФ-а са Владом ће разматрати повећање плата и пензија које ће 
бити крајем ове или почетком идуће године, у зависности од тога шта наше анализе покажу", 
напомиње Вујовић. 
Анализе показују да се ове године у Београду запослило готово 10 одсто више него у истом 
периоду прошле године. Укупна стопа незапослености је око 16 одсто. Како је смањити само је 
један од тестова за Владу. 
"Оно што је стварни проблем јесу предузећа у реструктурирању и јавни сектор, држава је 
сувише велика и скупа", истиче Мусабеговић. 
Ове године планирано је да привреда расте и до три одсто, а највише захваљујући 
прерађивачкој индустрији и пољопривреди. Велики ослонац су раст извоза и више страних 
инвестиција. 
 

 

 

 
 

"Галенику" виде са половином радника  
Аутор:С. Б. 

 

Главни играчи за стратешког партнера фабрике лекова у Земуну нису понудили пуну 
запосленост. Под условом да су наводи тачни, за нас су понуде неадекватне, кажу у синдикату 
"Независност" 
ДЕТАЉИ понуда заинтересованих за стратешко партнерство са "Галеником" почели су да цуре 
у јавност. Од три ставке које се бодују, главни играчи су се срели на две - нуде таман који евро 
више од седам милиона евра за четвртину фабрике и у њој виде око 700 запослених. Трећи 
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заинтересовани, бразилска компанија ЕМС, понудила је нешто другачији концепт - више новца 
за веће учешће у "Галеници". Запослени пристигле понуде сматрају - неприхватљивим. 
Комисија за стратешко партнерство са "Галеником" у петак је завирила у финансијске понуде 
три компаније - "Кадила фармасјутикалса" из Индије, конзорцијума "Фонтиер фарма" и 
"Петровакса" и ЕМС из Бразила. Оне су тренутно код приватизациног саветника, 
консултантске куће "Дилојт". Њихови стручњаци треба да одговоре да ли понуде испуњавају 
услове из јавног позива. Незванично, одскаче план компаније ЕМС из Бразила. Они су 
спремни да преузму већи удео у фабрици лекова за више од минималних седам милиона евра. 
Запосленима у "Галеници" најзначајнија ставка је очекивани број запослених. Индијци, 
незванично, нуде посао за 750 људи, а британско-руски конзорцијум за њих 700. 
- Под условом да су наведене бројке тачне, синдикат "Независност" сматра да ниједна понуда у 
овом случају није адекватна - каже Зоран Пантелић, председник синдиката "Независност" у 
"Галеници". - Није у реду да им држава отпише дугове, да они отпусте половину радника и да 
четвртину фабрике добију за само седам милиона евра. Ми се надамо стратешком партнеру 
који ће донети нове лекове, проширити производњу и упослити раднике. После три социјална 
програма у "Галеници" је од 2.800 остало 1.400 људи.  
ОБЕЋАЊА 
УЗ финансијске понуде заинтересовани инвеститори су послали и пропратна писма. Обећања 
из њих, међутим, не улазе у коначно бодовање понуда. При рангирању понуда у обзир се узима 
понуђена цена за 25 одсто фабрике, број запослених и колики ће део припасти Србији после 
коначне приватизације "Галенике". 
 

 

 

 

 
 

 

Нема бољег живота без више улагања 
Аутор: Александар Микавица 

 

Може ли нова влада да оствари циљ достизања годишњег прилива страних директних 

инвестиција од преко три милијарде долара 

Нудим план за Србију која ће у 2020. бити најбрже растућа земља на европском континенту, 
поручио је српској јавности у свом експозеу прeдседник владе Александар Вучић. Зато ће, 
поред осталог, казао је, његова нова влада тежити да укупне годишње инвестиције са садашњих 
18 одсто бруто домаћег производа, процењеног на око 30 милијарди евра, повећа бар за 
трећину. Вучић је усвојио рачуницу економиста по којој је за достизање одрживог развоја 
земље неопходно да садашње укупне инвестиције треба да достигну 25 одсто БДП, како би се 
остварио годишњи привредни раст од око пет одсто. 
– Ниске инвестиције од око 18 одсто БДП указују да је наш инвестициони амбијент неповољан 
– каже економиста Милојко Арсић, професор београдског Економског факултета. – За одржив 
економски напредак потребно је да укупне инвестиције у наредним годинама расту за 10 одсто 
брже од раста БДП, док не достигну око 25 процената свега створеног у једној години. Било би 
пожељно да удео страних и јавних инвестиција у наведном проценту БДП укупних годишњих 
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улагања у развој буде по пет процентних поена, а приватних десет процената. Током времена 
домаће приватне инвестиције требало би да расту, стране да опадају, а јавне би почеле да 
опадају тек после изградње солидне инфраструктуре. 
Како би се то постигло потребно је у кратком року повећати јавне и инвестиције јавних 
предузећа, као и стране директне инвестиције, додаје Арсић. Нарочито треба подстицати раст 
домаћих приватних инвестиција, јер је потребно да се улагања у развој све више финансирају 
домаћим средствима. 
Директне стране инвестиције су у прошлој години, уз раст од око 45 одсто, достигле око 1,8 

милијарди евра, али су за око 800 милиона биле ниже од прилива дознака наших људи из 

иностранства Инвестиције у темељу успешне привреде: Почетак градње нове фабрике 

муниције у Пожеги 

Да би остварио обећано, казао је Вучић – наставиће са реформама. У најкраћем, окончаће 
приватизацију, довести у ред јавна предузећа, годишњи мањак државне касе до краја мандата 
свешће на 0,5 одсто вредности свега створеног (БДП). У овој години заустављен је раст јавног 
дуга (24,18 милијарди евра у јуну), и надаље ће да опада. Србија ће доприносити стабилности у 
региону, стицаће пријатеље широм света, убрзавајући свој пут ка чланству у Европску унију. 
Држава ће и убудуће да подстиче директне стране инвестиције (СДИ), казао је Вучић. Оне су у 
прошлој години, уз раст од око 45 одсто, достигле око 1,8 милијарди евра, али су за око 800 
милиона биле ниже од прилива дознака наших људи на раду у иностранству. Зато је премијер 
обећао да ће његова влада настојати да до краја мандата годишњи прилив СДИ премаши три 
милијарде долара. 
Према подацима из Министарства привреде, од априла 2014. до јуна 2016. године потписана су 
33 уговора о додели средстава подстицаја. У овом периоду укупно је додељено 155,6 милиона 
евра државне помоћи, или 8.489 евра по запосленом. Инвеститори ће уложити 703,44 милиона 
евра, од тога 513,2 милиона у основна средства, а њихови трошкови двогодишњих зарада за 
новозапослене раднике биће 90,22 милиона евра. Овим инвестицијама ће укупно бити 
отворено 18.329 нових радних места у различитим индустријама. 
У буџету за 2016. годину за подстицаје инвестиција планирано је 12,3 милијарде динара. Реч је 
о средствима за уговорене обавезе, нове подстицаје и подстицаје за филмску индустрију. У 
овом министарству тврде да су додела државних подстицаја инвеститорима за отворено радно 
место и контрола поштовања преузетих обавеза знатно унапређени новим законом о 
улагањима, Уредбом о условима и начину привлачења улагања и Пословником владе. У 
Уговору о додели средстава подстицаја инвестиција наводи се период у којем радници не смеју 
бити отпуштени, а у складу са Законом о контроли државне помоћи и Уредбом о правилима за 
доделу државне помоћи, који су преузети из правног система Европске уније. 
По новом прописима, ако власници малих и средњих предузећа добију државну субвенцију за 
запосленог радника, он мора да проведе на послу најмање три, а у великим привредним 
друштвима најмање пет година. Ова обавеза предузећа почиње да тече од дана кад корисник 
субвенције запосли и последњег радника од броја на који се обавезао уговором. 
Ако корисник субвенције отпусти примљеног радника пре три, односно пет година, 
Министарство привреде раскида уговор, а фирма враћа целокупну субвенцију заједно са 
законском затезном каматом. Могућа је и промена уговора, а у том случају се износ подстицаја 
прилагођава смањеном броју запослених и висини улагања. Ако је примила све транше 
подстицаја, фирма враћа вишак примљеног новца. Уговор се раскида ако предузеће смањи 
уговорени број запослених испод Уредбом утврђеног доњег лимита. 
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Радни век на лизинг 
Аутор: Александар Микавица 

 

Синдикати упозоравају да је Закон о раду узрочник растућег запошљавања на одређено време 

и страха од губитка посла. – Вулин, економисти и послодавци тврде супротно, мора више да се 

ради и штеди 

Отац породице има диплому државног Правног факултета, супруга му је медицинска сестра, 

имају трогодишњег сина. Од прошле године у ово време, „Политика” прати утицај реформи на 

ову младу београдску породицу. Примања су им недовољна, послови несигурни, живе као 

подстанари. После ступања на снагу новог закона о раду, средином јула 2014, са уговорима „на 

одређено” лежу и устају стрепећи од отказа. Они раде на такозвани лизинг, што је само један од 

нових, и међу послодавцима, све популарнијих облика запошљавања. 

Овај отац је проглашен за „вишак”, после две године мрцварења и рада на ,,привременим и 
повременим пословима” у управи министарства која је пунила буџет, и морао је да тражи други 
посао. Баш он вишак, упркос порасту обима посла и мањку људи?! И она је три месеца била на 
неизвесном „чекању”, стрепећи да ли ће јој бити поново обновљен уговор. Болница у којој пет 
година ради „на одређено” вапи за сестрама, али због забране запошљавања – не примају нове 
људе на неодређено време. Ни сестре, ни лекаре. 
Министар за рад и запошљавање Александар Вулин, међутим, тврди да после две године од 
почетка примене важећег Закона о раду (ЗОР), „ствари са запошљавањем иду набоље”. 
Економисти се слажу да је повећан број запослених, уз ограду да је незапосленост још 
неподношљиво висока. 
Представници синдиката, међутим, упозоравају да је Закон о раду узрочник растуће бујице 
запошљавања на одређено време и све распрострањенијег страха од губитка посла. А како кажу 
психолози, страх од губитка посла је гори од самог губитка посла. 
После годину дана, пар с почетка ове приче питамо их шта има ново? 
– Све је по старом – кажу – још живимо у неизвесности. – Жена на одређено, ја на лизингу. 
 

 

 

 

Улагања у Србију повећати за трећину 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Економисти су сложни у оцени да је за достизање одрживог развоја Србије, и поред 
економских резултата знатно бољих од планираних, неопходно да садашње укупне инвестиције 
достигну 25 одсто бруто домаћег производа јер ће само тако годишњи привредни раст бити око 
пет одсто, односно онолико велик да грађани Србије боље живе. Пошто су сада годишње 
инвестиције 18 одсто бруто домаћег производа процењеног на око 30 милијарди евра, јасно је 
да би оне у наредних неколико година морале да се повећају трећину, и то у тренутку када се и 
готово све земље у региону боре за привлачење што више страних инвеститора. 
Прошле године стране инвестиције, уз директни подстицај државе, биле су око 1,8 милијарду 
евра, а до краја ове године би требало да буду 1,6 милијарду. Страни инвеститори су у првих 
осам месеци ове године већ уложили 300 милиона евра више него у истом периоду 2014. Тачно 
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је да су овогодишње и прошлогодишње стране директне инвестиције веће него што су биле у 
2014. – 1,2 милијарду евра – али су далеко од 2011, када су износиле 3,3 милијарде евра или 
2007. и 2008, када бу биле 2,5 милијарде. Међутим, држава је у складу са својим економским 
могућностима – а оне су у протекле две-три године биле мале због економске кризе у којој је 
држава била – привлачила стране инвестиције у складу с новцем који је имала. Подаци 
Министарства привреде показују да је Србија од априла 2014. до половине ове године 
потписала 33 уговора о додели подстицаја, као и да је у том периоду на име државне помоћи 
издвојила 155,6 милијарди евра страним инвеститорима. Рачуница показује да то значи да им 
је држава дала око 8.500 евра по запосленом, као и да је на тај начин обезбедила 18.329 нових 
радних места у различитим индустријама. 
Уколико су процене тачне, до краја године број страних инвестиција ће порасти и њима ће се 
упослити око 5.600 радника. Највеће инвестиције у прошлој години започете су у 
аутомобилској, прехрамбеној и грађевинској индустрији, а улагања су махом стизала из Кине, 
Турске, Аустрије, Француске и Италије, али има најављених инвестиција из Индонезије, Кореје, 
које ће бити реализоване наредних месеци. 
По недавном истраживању консултантске куће „Ернест и Јанг” о атрактивности Европе као 
дестинације за директне стране инвестиције, Србија је прошле године имала раст од 108 одсто 
у броју створених радних места – с 5.104 у 2014. години на 10.631. Такви резултати поставили 
су, оценио је Стивен Фиш из те консултантске куће, Србију на друго место на листи топ-десет 
земаља по критеријуму стварања нових радних места од активности страних директних 
инвестиција. На тој топ-листи Србија је иза Мађарске, али је зато испред Ирске, Немачке, 
Велике Британије, Пољске, Словачке, Румуније, Француске и Русије. 
Председница Савета страних инвеститора у Србији Јана Михајлова истиче да су важни не само 
инвеститори који тек планирају да дођу у Србију него и они који су ту државу ставили у 
дугорочну платформу за свој бизнис. Зато је, каже, најважније да они који већ послују у Србији 
имају чврст, добро организован дијалог с Владом Србије, да буду сигурни у свој добар избор за 
улагање и личним препорукама помогну долазак нових инвеститора, а самим тим и опоравак 
српске економије. 
Борба за комшијама 
Анализе међународних консултантских кућа указују на то да у овом тренутку само 20 одсто 
великих светских корпорација планира инвестиције у Европи, као и да су им најатрактивније 
дестинације Велика Британија, Немачка и Француска, а далеко иза њих су земље нашег 
региона. То пак значи да се Србија, ма колико то многима не било по вољи, мора на све начине 
и свим средствима борити да привуче стране инвеститоре. Јер, у борби за стране инвеститоре 
наспрам себе има земље региона које су спремне да дају веће субвенције за радна места, бољу 
инфраструктуру, локацију... Другим речима, многе земље зарад страних инвеститора дају све 
што имају само да би они дошли и запослили локално становништво пошто је свима јасно да 
бољег живота нема без већег запошљавања. 
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Марковић: Позитивни сигнали за Фијат 
Извор:Танјуг 
 
Најаве да су пале и последње баријере за бесцарински извоз Фијата у евроазијски регион пошто 
је Казахстан обећао да ће та земља дати свој глас за то на следећем Савету Евроазијске-
економске уније представљају добар сигнал за компанију и запослене у Крагујевцу, изјавио је 
данас председник Самосталног синдиката у Фијату Зоран Марковић. 
"Сама искра или најава да Казахстан неће да нас стопира добар је знак за компанију и 
запослене, мада ми решење у наредном периоду видимо у производњи новог модела", рекао је 
он Танјугу. 
Како је рекао, видеће се даље како ће се тај процес одвијати, али позитивни сигнали итекако 
имаће велики утицај на производњу и успешност радника. 
Марковић је указао да је после тронедељног годишњег одмора данас настављена производња у 
Фијатовој фабрици у Крагујевцу. 
Радници су у понедељак и уторак припремали производне погоне после колективног одмора, 
током којег је обављен ремонт машина. 
Производња модела фиат 500Л биће настављена у две смене-прва смена је од шест ујутру, 
друга од 14 сати, додао је. 
Председник Србије Томислав Николић изјавио је данас да му је председник Нурсултан 
Назарбајев у разговору рекао да ће Казахстан гласати да се један контигнет аутомобила из 
Србије увезе без царине у земље Евроазијске уније. 
Иначе, Министар привреде Горан Кнежевић изјавио је јуче да је пала и последња баријера за 
бесцарински извоз Фијата у евроазијски регион, јер је казахстански министар националне 
економије Куандик Бишимбајев обећао да ће та земља дати свој глас за то на следећем Савету 
Евроазијске економске уније. 
Кнежевић је рекао новинарима, након првог заседања Међувладине комисије српско-
казахстанске комисије за трговинско економску сарадњу одржаном у Палати Србија, да што се 
тиче српске стране, све је по том питању решено одавно. 
"Чекали смо да све баријере падну, а министар Бишимбајев је обећао да ће се Казахстан савету 
Евроазијске уније залагати за то. Кад се на Савету донесе одлука, онда остају само технички 
разлози и услови. Али, мислим да је последња баријера пала и да је омогућен извоз Фијата у 
ове земље", рекао је Кнежевић.  
 

Правилник (не) отпушта наставнике с вишом школом 
Аутор:В. Ц. 
 
Да ли наставнике с вишом школом, односно VI степеном образовања, чекају откази с почетком 
нове школске године, када нови Правилник о стручној спреми ступи на снагу, питање је које је 
ових дана додатно узбуркало просветну јавност. 
По тумачењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Правилник је промењен да 
би се ускладио са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања, који прописује 
да се у школи може радити само са седмим степеном стручне спреме, односно с дипломом 
мастера. Истиче се, такође, да измењени Правилник важи за новозапослене, док сви који су у 
систему већ запослени, а имају шести степен стручности, настављају да раде и да предају 
предмете као и до сада, све док не буду проглашени технолошким вишком или не оду у пензију. 
Међутим, да све није тако једноставно подсећа председница Уније синдиката просветних 
радника Србије Јасна Јанковић, напомињући да проблем постоји већ годину. Разлог је 
обавезујуће тумачење Министарства које је својевремено потписао бивши министар просвете 
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Срђан Вербић. Тако се ситуација компликује за оне који имају вишу школу, а постану 
технолошки вишак. 
У наведеном документу, обавезујућем тумачењу, дакле, стоји: „Лице са VI степеном стручне 
спреме које је проглашено технолошким вишком и заснива радни однос путем преузимања у 
другој школи мора у складу са законом да има одговарајуће, тачније високо образовање”. 
– То образложење су добиле све школске управе и оно је и даље је на снази – тврди Јасна 
Јанковић. 
По њеним речима, представници синдикати су покушавали да објасне да преузимање није 
заснивање радног односа како је то тумачено и да нема разлога да они који су већ двадесет и 
више година у систему и, осим што имају шести степен стручне спреме, имају и немерљиво 
искуство, буду у лошијем положају приликом преузимања технолошког вишка. 
У Министарству просвете, дакле, тврде да се Правилник односи на оне који тек треба да се 
запосле, док за учитеље и наставнике у основним школама са шестим степеном стручне спреме 
који остају у систему нема речи о отпуштању, нити то предвиђају измене и допуне Правилника 
о врсти стручне спреме. Измене и допуне Правилника су погрешно протумачили поједини 
синдикати, тврде у Министарству. 
С дуге стране, синдикати очекују решење за очито спорни део Правилника који се тиче 
преузимање наставника с вишом школом, за које је утврђено да су технолошки вишак. Не само 
да би се пропис ускладио с релношћу већ и са и животом оних чији посао зависи од 
недореченог Правилника. 
Ко забрањује преузимање? 
„Шести степен стручне спреме, ко забрањује преузимање и зашто?” – једна је од тема о којима 
ће се данас говорити на конференцији Уније синдиката просветних радника Србије за медије. 
Како је најављено у Унији, биће речи и о томе докле се ради у српским школама јер је све више 
и директора и запослених старијих од 65 година. 
 

 

 

Синдикат: Најава бесцаринског извоза "фијата" добар сигнал за 
запослене  
Извор:Танјуг  
 
Најаве да су пале и последње баријере за бесцарински извоз "Фијата" у евроазијски регион 
пошто је Казахстан обећао да ће та земља дати свој глас за то на следећем Савету Евроазијске-
економске уније представљају добар сигнал за компанију и запослене у Крагујевцу, изјавио је 
данас председник Самосталног синдиката у "Фијату" Зоран Марковић. 
- Сама искра или најава да Казахстан неће да нас стопира добар је знак за компанију и 
запослене, мада ми решење у наредном периоду видимо у производњи новог модела - рекао је 
он Танјугу. 
Како је рекао, видеће се даље како ће се тај процес одвијати, али позитивни сигнали и те како 
имаће велики утицај на производњу и успешност радника. 
Марковић је указао да је после тронедељног годишњег одмора данас настављена производња у 
"Фијатовој" фабрици у Крагујевцу. 

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/posle-odmora-danas-nastvaljena-proizvodnja-u-fijatu/g7mkgs3
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Председник Србије Томислав Николић изјавио је данас да му је председник Нурсултан 
Назарбајев у разговору рекао да ће Казахстан гласати да се један контигнет аутомобила из 
Србије увезе без царине у земље Евроазијске уније. 
Иначе, министар привреде Горан Кнежевић изјавио је јуче да је пала и последња баријера за 
бесцарински извоз Фијата у евроазијски регион, јер је казахстански министар националне 
економије Куандик Бишимбајев обећао да ће та земља дати свој глас за то на следећем Савету 
Евроазијске економске уније. 
 

 

 


