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Минус у добротворне сврхе 
Извор: РТС 
 
Нека јавна предузећа су била спонзори и донатори иако су била у минусу, између осталих и 
ЕПС, "Србијагас" и "Ресавица". У Министарству привреде кажу да ће губиташима донације 
бити забрањене, а неки ће морати да их смање. Зашто је Министарство до сада јавним 
предузећима која су у минусу одобравало донације?  
Струја није једино што повезује Теслу и ЕПС. То јавно предузеће спонзорисало је неколико 
манифестација које промовишу Теслу, али и многе друге културне и хуманитарне догађаје. 
Спонзор и донатор често је и "Србијагас". 
Оба предузећа новац дају упркос минусима које им констатује Фискални савет. "Србијагас" не 
одговара на питање како упркос губитку може да донира и спонзорише, а ЕПС саопштава: 
прошлу годину завршили су у плусу од две и по милијарде динара и све донације одобрила је 
Влада. 
У складу са Годишњим програмом пословања за 2015. годину, који су усвојили Надзорни одбор 
и Влада Србије, за спонзорства и донације издвојено је 138 милиона динара, док је у 2014. 
години издвојено 118 милиона динара. Коришћење средстава за спонзорства и донације на 
кварталном нивоу контролишу три министарства у Влади Србије. Тако да су и план и 
реализација друштвено одговорног пословања ЕПС-а под контролом и уз сагласност Владе и 
министарстава. 
Исто министарство које је одобравало пословне планове и донације, сад најављује:  
"Неће бити дозвољено онима који буду у губитку да буду донатори, прво треба да стану на ноге, 
да раде у интересу грађана Србије", поручио је министар привреде Горан Кнежевић.  
Помоћница министра привреде објашњава: до сада је смерницама за пословање јавним 
предузећима сугерисано да донације смање за 40 одсто. Али не и да их потпуно укину. 
"ЕПС има акумулирани губитак, то су губици из ранијих година који нису решавани на време. 
Зашто онда одобравате донације ЕПС-у или 'Србијагасу' ако кажете да имају акумулиране 
губитке? Акумулирани губици се решавају на другачији начин", каже помоћница министра 
привреде за јавна предузећа Дубравка Дракулић.  
Закон о јавним предузећима не дефинише спонзорства и донације, тако да је контрола 
спонзорстава и донација политичка – кажу у "Транспарентности Србија".  
"Највећи проблем везан за јавна предузећа јесте одсуство надзора. И то је било делом везано за 
људе у њиховим управљачким телима, али је Влада имала одговорност све време зато што је 
добијала њихове извештаје и одобравала планове рада", каже Немања Ненадић из 
"Транспарентности Србија".  
Али они који заврше ову годину у минусу, наредне неће донирати. Међу њима је и један од 
водећих губиташа. 
"'Ресавица', али 'Ресавица' је у поступку приватизације", каже Дубравка Дракулић.  
На списку губиташа су и мања јавна предузећа која такође неће заобићи забрана.  
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Отпремнине у ЕПС-у 650 евра, у Железницама 140 до 190 
Извор: Н1  

 

У споразуму Србије са ММФ-ом наводи се да ће ЕПС отпустити око хиљаду радника. Да ли је 
радно место у том јавном предузећу "посао из снова", чак и кад остајете без њега? Отпремнине, 
наиме, у тој фирми по свој прилици биће знатно више него у другим државним компанијама. 
Отпуштања у ЕПС-у су договоренс у програму са ММФ-ом, такође и такозване рационализације 
у другим фирмама, али које, међутим, неће толико коштати пореске обвезнике. 
Они који напусте електропривреду у просеку ће добити око 650 евра по години стажа. Вишкови 
у Железницама могу да, према досад познатим подацима, рачунају на између 140 и 190 евра по 
години, а, на пример, рудари у Ресавици, за већину фирми уобичајених 200 евра по години 
стажа. 
Отпремнина за раднике о којој се говори, каже министар енергетике, заправо је стимулативна 
накнада за раднике који имају 40 или више година стажа, али још немају 65 година. 
„А они неће да оду у пензију зато што по закону о ПИО кад би данас отишли у пензију, имали 
би умањење пензије. Ово је пакет који је за монтере, за људе који раде у рудницима. За људе 
који имаму објективно 57, 58, 60 и кусур година, за које није објективно ефикасно да у тим 
годинама раде на тим најтежим пословима“, каже министар Александар Антић. 
Професор Љубодраг Савић каже да је упитна висина надокнаде, и да би сви запослени у 
држави требало да добију колико закон прописује. Ако би неко требало да има веће 
отпремнине, онда су то, каже, теренски радници. 
„С друге стране неко ко је имао привилегију зато што је припадао некој политичкој партији, 
али да не буде забуне не мислим само на последњу власт, него на неколико последњих 
деценија, да се запосли у једном добром предузећу и добија високе стабилне и сталне плате, сад 
треба да га испратимо у пензију са тако високим отпремнинама“, каже Љубодраг Савић. 
Слично мисле и у синдикатима: „Крајње некоректно и нелогично да правимо дискриминацију 
да се неки запослени који су се стицајем околности нашли запослени у неком државном 
предузећу које смо сви ми изграживали добију много веће накнаде, него што су то нека 
предузећа која су лошије пословала или била у таквој ситуацији да нису могла. Једноставно 
имамо многе раднике који су отишли без икакве отпремнине“, каже Зоран Михајловић, Савез 
самосталних синдиката Србије. 
Отпремнине у ЕПС-у јесу највише у овом тренутку, али раније су и радници других државних 
компанија тражили високе надокнаде, на пример синдикалци у Телекому су говорили о 1.000 
евра по години стажа. 
Високе или ниске, отпремнине о којима се ових дана прича у јавности односе се на раднике у 
државним фирмама. Међутим, шта је са запосленима код приватника. За многе од њих, овакви 
услови одласка нису реалност. 
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Квартални монитор: Добро стање буџета омогућава раст плата 
Извор:Бета  

 

Добро стање у буџету Србије омогућава раст плата у јавном сектору и пензија, али то повећање 
мора да буде мање од раста бруто домаћег производа (БДП) који ће ове године износити до три 
одсто, проценили су данас сарадници часописа "Квартални монитор". 
"Први пут од 2008. године Србија остварује солидан раст привреде и износиће од 2,5 до три 
одсто, што је просек земаља централне и источне Европе. Високе стопе економског раста у 
дужем временском периоду су неопходне да би се остварио знатнији, а при том одржив раст 
стандарда градјана", рекао је на конференцији за новинаре уредник "Кварталног монитора" 
Милојко Арсић.  
Он је истакао да је за значајнији пораст плата и пензија неопоходан раст БДП-а од четири 
одсто годишње у дужем временском периоду, подстицан инвестицијама и извозом, а да при 
том домаћа тражња расте спорије од БДП-а.  
Пожељно је, како је рекао Арсић, да учешће инвестиција у БДП-у буде увећано са садашњих 19 
на око 25 одсто и да буде усмерено у извозно орјентисане секоре привреде.  
По процени аутора "Кварталног монитора", највеће опасности по макроекономску стабилност 
и даље је фискални дефицит који мора да се смањи на испод један одсто БДП-а, као и јавни дуг 
који би требало да се убрзано смањује.  
Резултати у јавном финансијама у овој години, како је додао, бољи су од плана услед раста 
пореских прихода и то за девет одсто за првих седам месеци, док су јавни расходи реално већи 
за 4,3 осто, а текући расходи за 2,3 одсто.  
"Главни разлог раста пореских прихода је сузбијање сиве економије, али још није постигнута 
ефикасност наплете из периода пре 2012. године", истакао је Арсић.  
Прогнозирао је да ће фискални дефицит у овој години бити око два одсто БДП-а, што је дупло 
мање него у прошлој години и за више од две трећине мањи него у 2014.  
"Велики ризик по јавне финансије и даље је нереформисани јавни сектор, пре свега велика 
јавна и државна предузећа, попут ЕПС-а, Србијагаса и РТБ-а", казао је Арсић.  
Часопис "Квартални монитор" издају Економски факултет у Београду и Фондација за развој 
екномске науке (ФРЕН). 
 

 

 
 

Рудници пред колапсом  
Извор:ФоНет 
 
Јавно предузеће "Рудници Ресавица" дугује рударима за неисплаћене надокнаде за рад у 
ноћним сменама скоро две милијарде динара, због чега је од 4.100 запослених у девет рудника 
више од половине тужило фирму 
Јавно предузеће "Рудници Ресавица" дугује рударима за неисплаћене надокнаде за рад у 
ноћним сменама скоро две милијарде динара, због чега је од 4.100 запослених у девет рудника 
са подземном експлоатацијом више од половине тужило фирму. 
Од 2.500 пресуђених тужби, готово 1.750 је постало извршно. 



5 

 

Председник Гранског синдиката хемије, неметала, енергетике и рударства Милорад Пановић 
рекао је ФоНету да је то последица неодговорног односа државе у веома дугом периоду према 
тим предузећима. 
Налазимо се пред великим проблемом јер рудници нису били у могућности да исплаћују све 
обавезе за ноћни рад у подземним окнима, па смо дошли у ситуацију да рудари подносе тужбе 
и плене имовину рудника који су доскора хранили њихове породице, рекао је Пановић. 
Према његовим речима, одговорност за такво стање не сноси само ова, "већ и све претходне 
владе које су се популистички односиле према рударима из рудника за подземну експлоатацију 
угља". 
Рударима сада са каматама треба исплатити између 400 и 500 хиљада динара за надокнаду за 
сменски рад под земљом, а судски извршитељи су интензивирали заплену имовине, због чега 
је угрожен процес производње и безбедност рудара. 
Пановић истиче да ће све те тужбе на крају платити порески обвезници, "иако држава већ 
годинама субвенционира сваку тону ископаног угља са 20 евра". 
Он подсећа да је група стручњака још 2003. године направила платформу за рестуктурирање 
рудника са подземном експлоатацијом угља по словеначком моделу. 
Она је предвиђала да се рудници којима истиче експлоатациони век затворе, а да се њихови 
радници преквалификују и пребаце на нова радна места, како рубни делови Србије у којима се 
налази део рудника за затварање не би остали без становништва. 
Ово је сада потоп. Вода је дошла до уста и у таквој ситуацији је врло тешко наћи право решење 
без брзих и болних резова. Држава коначно мора да каже који рудници немају перспективу и 
да их затвори. Ми знамо, на основу примера из Европске уније, да је јамска експлоатација угља 
једино исплатива преко киловат часа. То значи да држава треба да каже да ревитализована 
Термоелектрана Свилајнац треба да буде потрошач угља из источне Србије, казао је Пановић. 
Он је додао да је Рудник Штаваљ друга прича, јер тамо има потенцијала и за нову 
термоелектрану и да рудник Соко има будућност, мада и он послује са огромним проблемима.  
 

 
Антић:Стимулативне накнаде у ЕПС-у за одлазак у пензију  
Извор:Бета 
 
Министар Александар Антић изјавио је данас да су за запослене у Електропривреди Србије 
који имају 40 година стажа, али мање од 65 година старости, обезбеђене стимулативне накнаде 
за одлазак у пензију 
Министар рударства и енергетике Србије Александар Антић изјавио је данас да су за запослене 
у Електропривреди Србије (ЕПС) који имају 40 година стажа, али мање од 65 година старости, 
обезбеђене стимулативне накнаде за одлазак у пензију. 
Он је новинарима након потписивања Уговора са представницима 15 локалних самоуправа за 
доделу 125 милиона динара за пројекте енергетске ефикасности, казао да се те стимулативне 
накнаде крећу од пет до 27 просећних зарада и да ће оне углавном бити исплаћене радницима у 
производњи, односно монтерима и рударима који имају између 57 и 60 година и који више не 
могу ефикасно да обављају посао. 
"То је део реформског процеса за који смо добили сагласности Међународно монетарног фонда 
(ММФ) и Светске банке.Стимулације дајемо радницима који су испунили један услов за 
одлазак у пензију, јер би им она била умањена. А то ће донети огромне уштеде ЕПС-у", 
нагласио је Антић. 
Према његовим речима до сада се за одлазак из ЕПС-а уз стимулативне накнаде пријавило 902 
запослена и највише их је из Рударског басена Колубара и из Костолца и то су углавном 
монтери и рудари. 
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Антић је додао и да у ЕПС-у има око 1.700 запослених који имају више од 40 година радног 
стажа, а мање од 65 година старости. 
Према ранијим писањима медија, просечна бруто плата у ЕПС-у је 80.000 динара, а 
пријављивање за добровољан одлазак из те компаније траје до краја септембра. 
 

 
Шарчевић: Мислим да нико неће остати без посла  
Извор:Бета 
 
Министар просвете, науке и технолошког развоја Србије Младен Шарчевић изјавио је данас да 
је у првом пресеку стања у школама нађено "300 вируса и проблема у систему", али да мисли да 
нико неће остати без посла 
Министар просвете, науке и технолошког развоја Србије Младен Шарчевић изјавио је данас да 
је у првом пресеку стања у школама нађено "300 вируса и проблема у систему", али да мисли да 
нико неће остати без посла. 
"Ми желимо да се другачије организујемо. Мислим да ће постојати простора за нова радна 
места и мислим да нико неће остати без посла", рекао је Шарчевић гостујући на телевизији 
Б92. 
Он је рекао да се на основу постојећег закона ради на унапређењу Савета родитеља и да жели 
да родитељи оцењују наставнике и њихове педашке способности, али да жели и да родитељи 
чија деца праве проблеме сносе одговорност за то. 
Као вид казне за родитеље, Шарчевић је навео друштвено-користан рад. 
Говорећи о дуалном образовању, он је рекао да ће настојати да ускоро дође до системске 
промене закона, које ће га омогућити, јер "школа мора да школује кадрове за рад, а не за биро 
рада".  
 

 

 

 

Мировић: Подржавамо развој пословног амбијента у Војводини 
Извор:Танјуг 
 
Председник Покрајинске владе Игор Мировић отворио је данас 10. Регионални сајам привреде 

у Новој Пазови, уз поруку да се привредницима мора посветити велика пажња, те да ће 

покрајинска влада, активном политиком, према приоритетима, помагати у развоју пословног 

амбијента свих општина у Војводини. 

Посети Регионалном сајму привреде, претходио је састанак председника Мировића са 
руководством општине Стара Пазова, на ком је разговарано о заједничким активностима на 
развојним пројектима у тој сремској општини, саопштено је из покрајинске владе. 
"На сајму у Новој Пазови видели смо снажне потенцијале привреде Срема, али и других 
крајева Србије. Видели смо да су мере које се предузимају, пре свега на националном нивоу, 
дале резултате који се огледају у расту броја запослених, као и у расту индустријске производње 
и бруто друштвеног производа, што треба очувати", рекао је Мировић. 



7 

 

Он је подсетио да су у општини Стара Пазова још пре четири деценије почеле са радом прве 
породичне занатске радње, те да данас послује више од 1.000 приватних предузећа и 3.000 
предузетничких радњи. 
Председник Мировић је додао да добри резултати обавезују да се настави са радом на стварању 
предуслова да Србија и АП Војводина остану дестинација која привлачи атрактивне улагаче, 
како домаће, тако и стране. 
"И Покрајинска влада ће са мерама које ће предузимати у наредном периоду активно 
доприносити тој политици, пре свега, кроз мере које развијају пословни амбијент, развијаћемо 
индустријске зоне, опредељивати средства за развој конкурентности грана које су евидентно у 
узлету, као што су туризам, мала привреда, пољопривреда, агробизнис, мала и средња 
пољопривредна газдинства", рекао је председник војвођанске владе. 
Мировић је казао да су овакве сајамске манифестације добра прилика за обнављање и стварање 
нових пословних веза, за развој предузетништва, унапређење пословања, креирање нових 
производа и нових услуга. 
У организацији општине Стара Пазова и Сремске привредне коморе, под слоганом „Диван је 
привредни Срем”, Регионални привредни сајам у Новој Пазови окупио је више од 200 излагача 
из земље и региона. 
 
 
  

 

Антић: Стимулације за одлазак из ЕПС са 40 година стажа  
Извор:Танјуг  

 

Министар рударства и енергетике Александар Антиц изјавио је данас да је основни проблем у 
Електропривреди Србије (ЕПС) што има више од 1.700 запослених који имају 40 година стажа, 
али мање од 65 година старости, и за њих су обезбеђене стимулативне накнаде како би отишли 
у пензију. 
Антић је новинарима после потписивања Уговора са представницима 15 локалних самоуправа 
за доделу 125 милиона динара за пројекте енергетске ефикасности, рекао да се те стимулативне 
накнаде крећу од пет до 27 просечних зарада, али да ће тај новац углавном бити исплаћен 
онима који у ЕПС-у обављају најтеже послове - монтерима, рударима... 
То је, како је објаснио, за оне који имају између 57 и 60 година, више не могу ефикасно да 
обављају посао, а не желе у пензију, иако имају један услов (стаж), како не би имали умањена 
примања. 
- Пре свега на предлог Светске банке, и уз сагласност ММФ-а направљен је овај модел. Нисмо 
понудили ту отпремнину свима, него само за те људе који имају 40 и плус година радног стажа. 
То је стимулативна накнада за њих да оду у пензију”  - рекао је Антић. 
Према његовим речима, до сада се за ту стимулацију пријавило 902 запослена, а највећи број су 
рудари Колубаре, Костолца, монтери и рудари... 
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Шарчевић: Морамо да школујемо кадрове за рад, а не за биро  
Извор:Танјуг 

  

Школа мора да школује кадрове за рад, а не за биро, изјавио је данас министар просвете 
Младен Шарчевић и додао да ће дуално образовање да се уводи постепено у оној мери колико 
је, како је рекао, привреда спремна да прими кадрова. 
- Имали смо за месец дана у четири града озбиљне састанке привредних комора, компанија и 
школа. Водићемо два паралелна система, док не дође до системских промена закона који 
говори о средњем стручном образовању - рекао је Шарчевић. 
Бројни су проблеми, како каже, детектовани у образовном систему, те да је први корак у 
њиховом решавању било другачије организовање, да ће улога родитеља у наредном периоду 
бити јасније изражена, да неће моћи да се манипулише са њиховим учешћем у органима 
управљања. 
Одговарајући на критике да родитељи не могу да оцењују наставнике он је рекао да постоји 
оцењивање од стране родитеља кроз екстерну евалуацију и да се зна који циљ жели да се 
постигне. 
- Наравно да не може домаћица да оцени професора физике, али ученици и родитељи знају да 
ли је наставник педагошки добро орјентисан, да ли жели да помогне, да ли на време долази на 
час - рекао је министар гостујући на Б92. 
Говорећи о безбедности деце у школама он је рекао да ће се настојати да безбедност деце буде 
апсолутно загарантована и да школа преузме одговорност. 
- Ако их само "бог чува" на екскурзији или се потуку у дворишту, онда се поставља питање ко је 
одговоран- наравно школа - каже министар и додаје да ће бити неопходно савезништво школа 
и родитеља, што је природна појава. 
Упитан за вишкове у школама он је рекао да вишкова има, али да мисли да ће бити довољно 
радних места да се сви они збрину и да не би требало да нико остане без посла. 
Не види проблем у томе што долази из приватне школе у коју је ишао премијеров син, и додаје 
да питање верује ли неко њему лично. 
- Много градова смо посетили, људи препознају енергију да се нешто промени - закључио је 
министар. 
 

 
 

 
 

Деценија до просечне плате од 600 евра 
Аутор: Александар Микавица 

 

Годишњим привредним растом од пет одсто на дужи рок повећали бисмо садашњи просек 

зарада за више од 50 одсто, тако да би у том случају просечна пензија могла да буде око 300 

евра 

Први пут од 2008. Србија остварује солидан раст привреде, између 2,5 и три одсто, а доприносе 
му више привредних делатности, повећање инвестиција и извоза, изјавио је јуче економиста 
Милојко Арсић, представљајући као уредник нови број часописа „Квартални монитор” Фонда 
за развој економске науке. Иако највиши од почетка кризе, овогодишњи привредни раст биће 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/896/Aleksandar-Mikavica
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око очекиваног просека за земље централне и источне Европе од 2,7 процената, али и знатно 
мањи од очекиваног раста Румуније и Словачке. 
Плате у Србији су сада приближно у складу са нивоом развијености, а за знатнији и одржив 
раст стандарда грађана, неопходне су високе стопе раста бруто домаћег производа у дужем 
периоду од четири до пет одсто, казао је Арсић. 
– Да би се просечна плата повећала на 600 евра, односно за више од 50 одсто, а да то буде 
дугорочно одрживо, неопходно је да раст плата буде у складу са растом продуктивности – 
указао је Арсић. – Уз стопу раста БДП од око пет одсто, потребна је готово једна деценија да се 
достигне толики раст зарада. Кад достигнемо просечну плату од 600 евра, просечне пензије би 
могле да буду око 300 евра. 
Високе стопе раста су и услов да Србија током неколико наредних деценија надокнади 
историјски заостатак и сустигне развијене европске земље. Али, за висок и одржив економски 
раст изнад четири одсто неопходно је испунити одређене услове. Учешће инвестиција, пре 
свега у производњу намењену извозу, у годишњој вредности свега створеног (БДП) мора да се 
повећа са садашњих 19 на 25 одсто БДП. Да би се то остварило треба унапредити 
макроекономску стабилност и инвестициони амбијент. 
Арсић је истакао да су постигнути резултати фискалне консолидације у прошлој, а нарочито 
овој години, надмашили сва очекивања јер ће буџетски дефицит који је у 2014. износио 6,7 
одсто БДП, у 2016. бити сведен на два процента. Као резултат значајног пада фискалног 
дефицита, већ у овој години ће бити заустављен раст јавног дуга у односу на БДП. И поред тога, 
аутори „Кварталног монитора” указују да највећа опасност по макроекономску стабилност 
прети управо „са фискалне стране”. 
– Иако је раст јавног дуга у односу на БДП заустављен, до тога је дошло када је он премашио 75 
одсто БДП, што је изузетно висока задуженост за земље као што је Србија – сматра Арсић. – Са 
толико великим државним дугом сваки нови спољни шок и рецесија, попут оне из 2008. 
године, довели би до његовог поновног раста, који би надмашио 80 одсто БДП, што би 
вероватно довело до кризе. Зато фискална консолидација мора да се настави док се дефицит 
државе не сведе на мање од једног процента БДП. 
Велики ризик по јавне финансије и макроекономску стабилност и даље прети од 
нереформисаног јавног сектора, пре свега великих јавних и државних предузећа, као што су 
ЕПС, „Србијагас”, „РТБ Бор”… После безброј одлагања, за њих се мора наћи решење. 
За побољшање инвестиционог амбијента неопходно је спровести више реформи, почев од 
државне администрације, судства, просвете, здравства, поједностављења процедура и убрзања 
издавања дозвола до сузбијања корупције. 
У којој мери су привредна кретања у Србији још нестабилна, показују најновији статистички 
подаци. После високих стопа раста у првом кварталу, раст индустријске производње и извоза у 
другом тромесечју и јулу се успоравају, а спољни дефицит расте. Ипак, аутори сматрају да ће 
солидан раст страних директних инвестиција у протеклом делу године и повећање одобрених 
банкарских кредита убрзати привредни раст до краја године. Погурао би га раст јавних 
инвестиција у инфраструктуру и приватних инвестиција у капацитете намењене извозу. 
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Научници траже од државе: коначно нас пребројте 
Аутор: Сандра Гуцијан 

 

Међу захтевима је и да се стави ван снаге Правилник о вредновању рада научника, уведе 

институционално финансирање института, као и да се истраживачима врати могућност 

заснивања радног односа на неодређено време 

Група института хуманистичких наука обратила се отвореним писмом Влади Србије, 
Републичком секретаријату за законодавство, Министарству просвете, науке и технолошког 
развоја, као и скупштинском Одбору за образовање, науку, технолошки развој и информатичко 
друштво у којем траже да се утврди и објави тачан број научника у Србији, стави ван снаге 
спорни правилник о вредновању њиховог рада, уведе институционално финансирање научно-
истраживачких установа, као и да се научницима врати могућност заснивања радног односа на 
неодређено време. 
Они захтевају и да се одговорни за расписивање незаконитог конкурса за научне пројекте и 
пратећих докумената искључе из даљег процеса одлучивања о научноистраживачкој политици, 
као и да се именује нови помоћник министра просвете за сектор Основних истраживања. 
Министру просвете Младену Шарчевићу послато је и посебно писмо, у којем научници траже 
да се уведу јасна правила у вредновању и поштују специфичности појединих дисциплина. 
Потписници отвореног писма су: Историјски институт, Археолошки институт, Институт за 
новију историју Србије, Институт за српски језик Српске академије наука и уметности (САНУ), 
Музиколошки институт САНУ, Балканолошки институт САНУ и Етнографски институт САНУ. 
Научници сматрају да су кључни проблеми науке у Србији неадекватан систем финансирања 
научних институција и научног рада, неодговарајући систем вредновања резултата научног 
рада, непостојање јавно доступног регистра истраживача и базе научних резултата, као и 
нетранспарентан рад Министарства и одсуство дијалога са научном заједницом. 
– Заједница института чврсто стоји на становишту да је неопходно увођење институционалног 
финансирања научно-истраживачких установа, као и јасни законски и финансијски оквири у 
којима ће се истраживања као и будући пројекти одвијати, а овај став подржава и 
хуманистичка групација – каже за „Политику” др Александра Павићевић, виши научни 
сарадник у Етнографском институту САНУ. 
Научници су забринути и што нови Национални савет није формиран. Заједница института 
Србије је јуче одржала састанак, преноси др Павићевић,  и остала при ставу да је неопходно да 
се пројекти продуже све док се не заврши усклађивање свих законских докумената и изради 
модел комбинованог финансирања. Подсетимо, пошто је влада у мају поништила конкурс, 
истовремено је продужено и финансирање пројеката до краја ове године. 
Они подсећају и да су у нацрту новог конкурса, који чека на усвајање, остале на снази 
дискриминативне одредбе (умањење средстава за поједине групе наука, селективно 
вредновање научноистраживачких резултата према години када су остварени и категорији, 
дискриминација младих истраживача у истраживачком звању), а на захтеве Заједнице 
института Србије и Синдиката науке се и даље не одговара. 
– Јасно је да у претходном сазиву Министарства није постојала воља да се уваже апели научне 
заједнице и да је доследно спровођена против-научна политика у циљу везивања 
научноистраживачких резултата за разне профитне установе. На делу је била дискриминација 
непрофитних наука и фундаменталних истраживања, при чему су посебно оштећене науке које 
се баве изучавањем српског друштва, културе, језика и историје. Стимулисана је приватизација 
науке, фингирани су успеси Министарства у сврху самопромоције, иако је научна заједница, 
заправо, постизала успехе упркос њима. Министарство је константно одбијало да се, ради 
транспарентности и тачности, објави база остварених резултата, као и база истраживача. Јавне 

http://www.politika.rs/scc/autor/903/Sandra-Gucijan
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расправе су биле само кулиса, док се рад Министарства одвијао без стварног дијалога са 
научном заједницом. Посебно је забрињавајућа чињеница да нико од досадашњег руководећег 
кадра није сносио било какву одговорност за своје пропусте, нити за заступање незаконитих 
подзаконских аката и решења – наводе научници у писму Шарчевићу. 
Они истичу и да је научна заједница шокирана летос објављеним податком да је уместо 
досадашњих приближно 12.000 истраживача, сада регистровано – осамнаест хиљада! 
„Највећи део ових људи, претпоставља се, представља наставно особље државних и приватних 
факултета, што доводи запослене у државним институтима и особе у научним звањима 
ангажоване на пројектима државних факултета у неравноправан положај. Губитком пројекта 
на конкурсу за који су предвиђена иста средства за већи број људи, као и оштрији а при том 
ненаучни и незаконити критеријуми, научници у поменутим установама остали би без прихода 
и посла. Хуманистичке науке су посебно погођене, пошто је фонд којим су до сада располагале 
смањен са 7,3 одсто на 4,8 процената средстава предвиђених за пројекте”, истичу научници из 
седам института друштвених наука. 
Приватна фирма уводила ред у научно издаваштво 
Министарство је 2009. донело Акт о уређивању научних часописа. Његов циљ је био да српска 
научна гласила приближи онима која се квалификују за улазак на Thomson Reuters и сличне 
профитне листе. Под параваном увођења реда у домену научног издаваштва, уведени су 
библиометријски принципи, који нису показатељ вредности научног рада, наведено је у писму 
министру Шарчевићу. 
„Користећи ресурсе Народне библиотеке Србије, приватна фирма ЦЕОН добијала је озбиљне 
новчане износе за израду Српског цитатног индекса и библиометријских извештаја. Околности 
ангажовања ЦЕОН-а и методологија његовог рада били су нетранспарентни. Након раскида 
сарадње са Народном библиотеком Србије, ЦЕОН је уклонио са интернета до тада обрађена 
годишта часописа, која је држава платила, и затражио од издавача да плате и архивиране 
бројеве и даљу обраду нових”, истиче се у писму министру просвете. 
 

 

 
 

Руско-српска размена радника 
Пише: ФоНет 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин састао се данас 
са амбасадором Русије Александром Чепурином. 
Њих двојица су разговарали и о запошљавању грађана једне државе на територији друге, 
издавању радних дозвола и упућивању српских радника на рад у Русију и руских у Србију. 
Ускоро се очекује и потписивање Споразума о социјалној сигурности који ће значајно 
унапредити односе две земље, саопштено је из Вулиновог кабинета. 
У циљу неговања и очувања традиције, наставиће се са обнављањем ратних и војних 
меморијала, како на територији Србије, тако и у Русији, и са заједничким обележавањем 
важних датума, наводи се у саопштењу. 
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Саша Пауновић: Највећи проблем Параћина и Србије је незапосленост 
Пише: Ј. Л. 
 

У мору датих и неиспуњених обећања политичара са свих страна, чврсто држање 

уз паролу "обећано - испуњено" разлог је поверења грађана 

На дужности председника општине Параћин Саша Пауновић је од 2004. и један је од ретких 
градоначелника из Демократске странке који је у априлу успео да поново победи на изборима.  
У разговору за Данас он истиче да грађани умеју да цене доследност и испуњена обећања, као и 
да су општинске службе имале стални напредак који можда није спектакуларна вест, али 
представља континуитет доброг рада. 
*Шта су грађани Параћина препознали као позитивно из Вашег претходног 
мандата? 
- Верујем да је пре свега реч о доследности нашег тима. Испунили смо скоро сва обећања која 
смо дали 2012, непрестано били у контакту са грађанима, решавали бројне проблеме у ходу. У 
свакој области којом се баве општинске службе имали смо стални напредак, није реч о 
спектакуларним успесима за насловне стране, већ пре свега о континуитету доброг рада. 
Када грађани одлучују кога да подрже на изборима, верујем да обраћају пажњу и на то који тим 
има искусне људе који знају да решавају проблеме, какви су били резултати досадашњег рада. 
У мору датих и неиспуњених обећања политичара са свих страна, наше чврсто држање уз 
паролу "обећано - испуњено" и кад је реч о "ситницама" каква је садња дрвореда и кад је реч о 
значајним инвестицијама какве су изградње нове школе, фискултурне сале, водовода и 
канализације за читава насеља, уз реалан план за нове четири године који значи даљи 
напредак за нашу заједницу били су разлог да нам грађани дају поверење. 
*Да ли сте задовољни санацијом и обновом града после поплава? Шта локална 
власт са Вама на челу чини да се таква катастрофа не понови? 
- Санација после поплава спроведена је изнад мојих првобитних очекивања. Наиме, дуго радим 
овај посао и свестан сам свих ограничења с којима се као друштво суочавамо. Међутим, у овом 
случају и уз значајну међународну помоћ може се рећи да су послови обнове обављени на такав 
начин да имамо не само враћање у првобитно стање, кад је реч нпр. о школама и вртићима, већ 
о унапређењу ранијег стања тих објеката. Кад је реч о санацији стамбених објеката, саниран је и 
изграђен велики број кућа, али овде имамо и доста проблема изазваних самом концепцијом 
закона по коме је пружана помоћ. Нажалост, у оваквим околностима када је хиљаде 
домаћинстава погођено катастрофом, увек ће бити ситуација у којима поштовање закона значи 
и неправду према некима којима очигледно треба помоћи, али то прописи не дозвољавају. 
*Када је реч о одбрани од поплава и других непогода, докле допиру надлежности 
општине, а где почиње одговорност Републике? Каква је Ваша сарадња са 
републичким органима на овом али и на другим плановима? 
- Надлежности зависе од тога шта је конкретно узрок проблема. У Параћину је то у самом граду 
била "државна река", па је финансирање новог система изградње од поплава државни задатак 
и очекујем да ћемо ускоро имати и радове на терену на основу пројекта који су припремиле 
ЈВП "Србијаводе", имовинске односе решила општина а чију ће реализацију финансирати ЕУ. 
Општина је већ изградила систем раног упозорења, који ће нам омогућити да на време имамо 
информацију са каквом се тачно опасношћу суочавамо и које мере треба предузети. Уз помоћ 
Канцеларије за јавна улагања изградили смо и нови систем одбране од поплава у једном од 
села која су била тешко погођена маја 2014, а у другима приводимо крају пројектну и планску 
документацију сличне намене. Радимо на томе да обезбедимо и донаторска средства за рушење 
и поновну изградњу практично свих мостова у граду, јер постојећи представљају препреку 
протоку воде према прорачунима ЈВП "Србијаводе". Сарадња са државним органима на овим 
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пословима могу да оценим као добру, кад је реч о ЈВП "Србијаводе" и као одличну кад је реч о 
Канцеларији за јавна улагања. 
Кад је реч о другим општинским активностима и учешћу на државним конкурсима, мање више 
сваке године добијамо онолико средстава колико смо у прилици да припремимо пројектне и 
планске документације за реализацију пројеката, те у том смислу нема разлике у односу на 
раније године. Већи проблем је неусклађеност термина расписивања републичких конкурса са 
годишњим општинским планирањем буџета, због чега често нисмо у могућности да користимо 
републичка средства. 
* У којој мери Параћин погађа смањење трансфера локалним самоуправама? 
- Изгубићемо 30 милиона динара годишње због измене закона. То је много мања штета у 
односу на првобитни нацрт. Садашње смањење је заправо само кап у мору кад је реч о смањењу 
општинских буџета у протекле четири године. Свака општина је у овом периоду изгубила цео 
годишњи буџет. То преведено у решавање проблема грађана значи да ћемо тек 2020. достићи 
ниво који смо могли да имамо 2016. кад је реч о изградњи инфраструктуре и сличним 
пословима јер тек четвртину буџета чини инвестициони део, а остало су стални трошкови. За 
грађане то значи да ће нпр. петнаестак година дуже чекати на асфалт, канализацију, водовод 
или решавање неког другог сличног проблема. Република је узела општинама више пара него 
што смо "добили" 2012. 
* ЕУ има прилично донација у Вашем граду, коју бисте истакли као посебно 
значајну? 
- Најзначајнија донација ЕУ је она која тек треба да дође - изградња новог система одбране од 
поплава на реци Црници. Протеклих година су свакако најзначајније донације усмерене на 
санацију школа, вртића и других јавних објеката погођених поплавом, као и донације 
намењене санацији и изградњи кућа за поплављена домаћинства. 
* Шта бисте издвојили као проблем грађана чије решавање Вам је приоритет? 
- Кад је реч о проблемима који су искључиво у општинској надлежности, приоритет је и даље 
унапређење услова живота у граду и селима изградњом инфраструктуре тамо где је нема и 
унапређењем комуналног реда у инфраструктурно уређеним насељима. Највећи проблем и 
Параћина и Србије је незапосленост, а овде опет посао општине је да помогне привредницима 
на пример изградњом инфраструктуре и омогућавањем пословања, што и чинимо. Уколико 
успешно приведемо крају преговоре са компанијом "Делпхи" који трају дуже од девет месеци и 
у нашој индустријској зони посао нађе 1.500 радника, биће то велики корак напред. Уколико до 
тога не дође, наставићемо да пружамо помоћ мањим предузећима која граде и отварају нове 
погоне у Параћину и којих има скоро тридесет. Наравно, коначно смањење проблема 
незапослености неће доћи напорима било које појединачне општине, реч је о проблему читавог 
друштва. 
 
 

Сиромашни у Србији морају да се одричу интернета 
Пише: А. Милошевић 
 

Штедња је по први пут ове године натерала породице које имају мање од 300 евра 

месечно да почну да отказују интернет претплату * Мање породица има и 

телевизор у кући него 2015 * Скоро 77 одсто грађана мобилним телефоном иде на 

интернет 

Грађани Србије све више користе интернет, компјутере и мобилне телефоне, све чешће купују 
робу онлајн, плаћају рачуне и шаљу или примају новац Пејпалом.  
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Али у исто време, раслојавање друштва све се јасније види, јер док укупно узевшти друштво 
"дигитално напредује", његов сиромашнији део је ове године је по први пут почео да - назадује. 
Резултати управо објављеног истраживања Републичког завода за статистику показују да у 
Србији скоро 66 одсто домаћинстава има компјутер, а скоро 65 одсто их има интернет. 
Међутим, када се узме у обзир социјална структура, јасно је да породице које месечно 
располажу са до 300 евра и даље углавном не могу себи да приуште ни рачунар ни интернет. 
Штавише, штедња очигледно толико погађа ову категорију наших суграђана, да су чак и неки 
који су до скоро у својим кућама имали компјутере и плаћали интернет, сада морали да се 
одрекну овог "луксуза". 
Тако у групи домаћинстава чији приходи не прелазе 300 евра месечно сада има само њих 47,1 
одсто са компјутером, а пре годину дана их је било 47,9 одсто. Дакле, 0,8 одсто оваквих 
породица је морало да се "поздрави" са компјутером - или да га прода или да не купи нови ако 
се стари покварио. Слично је и са интернетом, где је заступљеност пала са 46,4 на 46,1 одсто. 
Штавише, мање оваквих породица себи данас може да приушти компјутер и интернет него што 
је то био случај чак и у 2014. години. 
Ови показатељи су у оштром контрасту са резултатима свих осталих категорија домаћинстава. 
Породице које месечно имају од 300 до 600 евра у 83,2 одсто случајева имају компјутер, док 
чак 95 одсто породица које располажу са више од 600 евра имају рачунар. У обе ове групе 
употреба рачунара и интернета расте, што говори да штедња њих још није натерала да почну да 
размишљају о елиминисању ових уређаја из својих станова. 
Занимљиво је и откриће да је број телевизора такође почео да се смањује. Пре две године у 
Србији је 99 одсто породица имало телевизор, 2015. године 99,3 одсто, а ове године - само 97,8 
процената. Да ли су и овде посреди економски разлози или ТВ почиње полако да уступа место 
интернету, тек ће се видети. 
Занимљиво је и да број рачунара у кућама расте - за 1,4 одсто, али да су то већином "десктоп" 
компјутери, док је број домаћинстава са лаптоп рачунаром тек незнатно повећан - за 0,2 одсто. 
Иначе, скоро 40 одсто породица у Србији има лаптоп. 
Коришћење мобилних телефона за приступање интернету је још један снажан тренд, који траје 
већ годинама. У 2016. је тако чак 76,5 домаћинстава користило мобилни за приступ нету, што је 
чак 8,6 одсто више него пре годину дана. 
Скоро 58 кућа има брз интернет, али и поред тога у Србији и даље има скоро 30 одсто грађана 
(тачније 29,2 одсто) који ниједном у животу нису користили интернет. Још мало па сваки трећи 
човек. 
Шта радимо кад смо онлајн? 

Подаци из анкете Завода за статистику показују да 90,3 одсто младих (до 25 година старости) 
има налог на некој од друштвених мрежа, углавном фејсбуку или твитеру. Зато не треба да 
чуди да су друштвене мреже при врху листе најпопуларнијих активности на интернету у 
Србији, али и поред тога, нису у самом врху. 
На првом месту су јутјуб и други сајтови који нуде видео снимке које посећује 84 одсто 
корисника интернета у Србији. Затим следе сајтови новинских кућа и други на којима се могу 
читати вести, што ради 77,4 одсто испитаника, а онда следе фејсбук и твитер које употребљава 
68,7 одсто интернет корисника. 
Занимљиво је и да је интернет куповина све популарнија, па је тако 45,4 одсто људи који 
користе нет, у последњих годину дана нешто и купило онлајн, при чему је у половини 
случајева, то нешто била одећа или спортски предмети. 
Скоро сваки пети корисник интернета служи се електронским банкарством, док Пејпал и 
сличне сервисе употребљава око 12 одсто људи. 
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Подршка у избору занимања  
Пише: Н.Ковачевић 
 
Центар за информисање и професионлано саветовање, један од двадесет таквих центара у 
Србији, отворен је данас у Ужицу, у простору Градског културног центра.  
Центар је осмишљен да понуди подршку незапосленима, првенствено младима, али и онима 
који желе да промене занимање, у одлучивању о избору занимања и планирању каријере. 
Отварање тих центара и 60 клубова за тражење посла је део пројекта, који је финансирала ЕУ 
са 6,5 милиона евра, а који се реализује у сарадњи са Националном службом за запошљавање и 
локалним самоуправама. 
- Намера Владе Србије и наше службе је да се децентрализује политика запошљавања и да се 
она приближи локалним самоуправама - рекао је Зоран Мартиновић, директор те службе, који 
је отворио тај центар заједно са ужичким градоначелником Тихомиром Петковићем. 
Мартиновић је казао да је Влада Србије, ове године, за програме запошљавања, издвојила 2.8 
милијарди и додатних 550 милиона динара за запошљавање особа са инвалидитетом, а да су 
локлане самоуправе обезбедиле додатних 700 милиона динара. 
Градоначеник Петковић је подсетио на то да су Град Ужице и та служба, ове године обезбедили 
18,5 милиона динара за исте намене, од чега је Ужице издвојило 11,5 милиона динара, а остатак 
та служба, те да је кроз програме запошљавања било обухваћено 150 незапослених Ужичана.  

 
 
Стране инвестиције недовољне за економски опоравак 
Пише: Г. Влаовић 
 

Савић: Долазак великих улагача не доноси никакву корист малим фирмама 

Домаћа стручна јавност се слаже са оценом коју је недавно изнео премијер Александар Вучић 
да је Србији потребно више малих и средњих предузећа, али уз додатак да то не може бити 
остварено само привлачењем капитала великих страних компанија. 
Наиме, премијер је истакао да је Србији потребно више компанија попут Сименса, Боша и 
Континентала, алудирајући да управо оне и њима сличне могу да "удахну живот" у мала и 
средња предузећа која се баве производњом и одржавањем, а не услугама. Експерти пак 
сматрају да то никако није довољно за опоравак и развој српске привреде. 
- Мала и средња предузећа свакако имају улогу у привредном животу сваке земље. Међутим, 
битно је нагласити да она не могу да делују самостално односно да не могу да послују 
профитабилно без ослонца на велике привредне системе каквих у Србији готово и да нема. 
Основни задатак таквих предузећа је да опслужују велике компаније односно да буду помоћни 
сегмент у њиховим активностима - каже за Данас Љубодраг Савић, професор Економског 
факултета у Београду. Он додаје да је са сломом индустрије у Србији, због кога су пропале 
велике компаније, истовремено дошло и до стагнирања пословања малих и средњих предузећа. 
Савић тврди да је управо то разлог што их нема довољно и што не постижу задовољавајуће 
пословне резултате. 
Наш саговорник истиче да оријентација на велике стране компаније у решавању тог проблема 
не може да доведе до позитивних резултата. 
- Разлог је тај што те компаније које улажу у Србију не чине то због тога што су заинтересоване 
за домаће добављаче. Напротив, оне долазе у Србију из других разлога а потребну опрему и 
делове набављају у иностранству. Другим речима, домаћа мала и средња предузећа њиховим 
доласком у Србију не могу остварити готово никакву корист - истиче Савић. Према његовим 
речима, стране компаније у Србију долазе углавном због јефтине радне снаге, субвенција које 
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држава даје за запошљавање радника и других олакшица а не због добављача, то јест домаћих 
малих и средњих фирми. 
Велики проблем представља то што и те ретке велике компаније које одлуче да послују у 
Србији оду истог оног тренутка када им нека земља понуди боље услове пословања односно 
ниже дажбине, додаје наш саговорник. Због тога су надлежни у нашој земљи принуђени да 
страним инвеститорима одобравају додатне повластице како не би отишли или како би их 
приволели да дођу. 
- Суштина је да до развоја малог и средњег бизниса у Србији не може доћи док се не покрену 
велика домаћа индустријска предузећа. Тек тада би дошло и до целокупног развоја српске 
привреде. То наравно не значи да сам ја против привлачења страног капитала у Србију. 
Напротив, тај капитал и те како има своју улогу у привреди Србије. Међутим, процес 
реиндустријализације и опоравак српских гиганата је основа за несметан рад малих и средњих 
домаћих предузећа. Само на тај начин се може обновити адекватна привредна структура у 
Србији, од чега ће корист имати како велика тако и мала и средња предузећа - закључује Савић. 
 
 

 
 

 

 

 


