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Орбовић: Повећање плата води ка бољој перспективи 

ИЗВОР:ТАЊУГ  

Председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да је најављено 

повећање плата пристојно и да говори о политици која води ка бољој перспективи у наредном 

периоду. 

"Реално гледано само повећање, када се преведе на плате, од пар хиљада није превелико, али је 

битно и значајно да већ две године имамо повећање плата", рекао је Љубисав ОрбовићТањугу. 

Оцењујући да плате више нису замрзнуте и да почињу да се крећу, истакао је да се нада да ћемо 

и у наредном периоду, сваке године имати одређени раст што је, како каже, врло значајно у 

овом моменту. 

"Ово је значајно и можда је повећање чак у неким сегментима веће него што се очекивало на 

пример када је у питању образовање", рекао је Орбовић додајући да су за разлику од прошле 

године поједине делатности попут културе ушле у повећање зарада. 

Истакао је и да би више волео да су синдикати преговарали са Владом него што је то Влада 

учинила са ММФ-ом, додајући да је ипак добијено повећање можда чак и нешто веће него што 

се очекивало у овом моменту. 

Орбовић је, међутим, приметио да се не зна шта је са другим делатностима. 

"Премијер данас није говорио шта је са јавним предузећима, комуналним предузећима, да ли 

су и они укључени у ова повећања", напоменуо је Орбовић. 

Наводећи да је проблем што су зараде у Србији доста ниске, подсетио је да је минимална зарада 

повећана за скоро осам одсто. 

Говорећи о повећању пензија, истакао је да је повећање од око 1,7 одсто "доста ниско", али да је 

очито да у Србији има велики број пензионера и да привреда, у овом моменту, то не може да 

издржи подсећајући да је овом приликом најављена једнократна помоћ. 

Премијер Александар Вучић најавио је данас да ће плате у јавном сектору бити повећане 

између пет и седам одсто, а пензионери могу за коју недељу да рачунају на једнократну помоћ у 

висини од 5.000 динара, а од 1. јануара и на повећање пензија. 

 

 

Орбовић: Повећање пристојно, води ка бољој перспективи 
 

Извор: Танјуг 

Председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је данас да 

је најављено повећање плата пристојно и да говори о политици која води ка бољој 

перспективи у наредном периоду. 
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''Реално гледано само повећање, када се преведе на плате, од пар хиљада није превелико, али је 

битно и значајно да већ две године имамо повећање плата'', рекао је Орбовић Танјугу. 

Оцењујући да плате више нису замрзнуте и да почињу да се крећу, он је истакао да се нада да 

ћемо и у наредном периоду, сваке године имати одређени раст што је, како каже, врло значајно 

у овом моменту. 

 ''Ово је значајно и можда је повећање чак у неким сегментима веће него што се очекивало на 

пример када је у питању образовање'', рекао је Орбовић додајући да су за разлику од прошле 

године поједине делатности попут културе ушле у повећање зарада.  

Он је истакао и да би више волео да су синдикати преговарали са владом него што је то влада 

учинила са ММФ-ом, додајући да је ипак добијено повећање можда чак и нешто веће него што 

се очекивало у овом моменту. 

Орбовић је, међутим, приметио да се не зна шта је са другим делатностима. 

''Премијер данас није говорио шта је са јавним предузећима, комуналним предузећима, да ли 

су и они укључени у ова повећања'', напоменуио је Орбовић. 

Наводећи да је проблем што су зараде у Србији доста ниске, он је подсетио да је минимална 

зарада повећана за скоро осам одсто. 

Говорећи о повећању пензија, он је истакао повећање од око 1, 7 одсто ''доста ниско'', али да је 

очито да у Србији има велики број пензионера и да привреда, у овом моменту, то не може да 

издржи подсећајући да је овом приликом најављена једнократна помоћ. 

 Премијер Александар Вучић најавио је данас да ће плате у јавном сектору бити повећане 

између пет и седам одсто, а пензионери могу за коју недељу да рачунају на једнократну помоћ у 

висини од 5.000 динара, а од 1. јануара и на повећање пензија.   

 

Вујовић: Забрана запошљавања вероватно на снази до марта 
 

Извор: Танјуг 

Министар финансија Душан Вујовић оценио је данас да ће забрана запошљавања 

у јавном сектору вероватно трајати до марта следеће године, јер држава вероватно 

неће бити спремна да пређе на савремени метод запошљавања у јавном сектору од 

1. јануара 2017. 

 

Вујовић је то рекао на конференцији у Влади, одговарајући на питање како запослити 

недостајући кадар у једном београдском вртићу. Он је најпре подсетио да је генерална одлука о 

забрани запошљавања на снази, али и скренуо пажњу да су постојали изузеци на основу 

појединачних ситуација, што је комисија разматрала. 

"Очекује се прелазак на савремени метод, да Министарство државне управе и локалне 

самоуправе на основу структурног плана запошљавања по секторима то решава, али нисам 

сигуран да смо спремни да од 1. јануара то ступи у дејство", рекао је он. 

Вујовић је рекао да, због техничке владе, неке ствари мало касне, па очекује да одговарајуће 

одлуке везано за запошљавање буду донете тек у марту 2017. 
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"Стари систем ће функционисати док нови не заживи", поручио је.  

Упитан када ће ступити на снагу правилник о ПДВ-у, он је подсетио да је одлучено да се његова 

примена одложи, на 1.јануар 2018. године. 

"Сагледали смо примедбе и потребу да се мења закон о ПДВ-у. Многе примедбе су оправдане, а 

оно што је преношење одредби из закона ће бити прегледано поново и усклађено са најбољом 

праксом у Европи", рекао је он. 

Одговарајући на питање да ли постоји могућност да се запослени плаћају на основу учинка, 

рекао је да Влада жели да обезбеди да грађани плаћају само оно што и добијају, те да у складу с 

тим постоји план рационализације јавног сектора, уједначавање плата, подизање 

ефикасности... 

Циљ Владе Србије је мања и ефикаснија државна управа која ће пружати услуге европског и 

светског стандарда. Како до тога доћи, наставља министар, тек ће бити јасно јер су у току 

хоризонталне и вертикалне анализе. 

"У неким стварима решавамо текуће проблеме али и покушавамо да поставимо ствари на дужи 

рок.  

Вративши се на фискалне резултате, он је рекао да уз тако добре резултате, Влада има 

претпоставке да већи буџетски простор искористи за јачање поверења грађана у реформе. 

"Кад смо правили план, договор је био четири одсто структурног прилагођавања за три године. 

Два одсто прве године и по један одсто у наредне две године. Уместо тога, ми смо већ сада, за 

мање од две године стигли на 3,89 одсто. Дакле, напредујемо много брже него што смо 

очекивали", истиче Вујовић. 

Он је објаснио да то значи и трајне претпоставке стабилног буџета на дужи рок, а уједно 

подсећа да је буддзет у суфициту од 30 милијарди динара. 

"Првобитни план је био минус од 160 милијарди, а тешко да ће он бити и 80 милијарди. То 

нећемо сигурно остварити до краја године чак и са свим дуговима које би могли да платимо", 

рекао је он и поручио да влада остварује циљеве раније, квалитетније и боље. 

"А тиме правдамо повећање пензија и плата и ове и прошле године", рекао је он.  

Ако се тако настави, објашњава Вујовић, Србија ће, након много година, коначно изаћи из 

"класичних реформи", а затим се суочава са хватањем корака са Европом. 

 

Јавни дуг 24,13 милијарди евра 
 

Јавни дуг Србије износио је на крају септембра ове године 24,13 милијарди евра, 

што је за 680 милиона евра мање него у августу, према објављеном Извештају 

Министарства 

финансија о текућим макроекономским кретањима. 

Учешће јавног дуга у бруто домаћем производу (БДП) Србије у септембру је износило 70,8 

процената, у односу на удео од 74,7 одсто из претходног месеца. 

Укупне директне обавезе државе су у посматраном месецу „тежиле” 22,04 милијарде евра, а 

остатак чине индиректне обавезе. 
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Најнижи удео јавног дуга у БДП-у забележен је 2008. године, када је тај проценат био 28,3 

одсто, а највиши је био 2000. године - 201,2 одсто. 

Веће плате руше српски сан о државном послу 
 

Аутор: Љ. Малешевић 

Намера државе да запошљавање у приватном сектору буде атрактивније и 

пожељније од јавног почиње полако да се остварује и у пракси. Наиме, на недавној 

седници Социјално-економског савета 

општине Рума чуло се да први пут у протекле две деценије запослени у јавним предузећима 

напуштају јавни сектор и одлазе у приватне компаније. Председавајући СЕС-у и начелник 

Општинске управе Рума Душан Љубишић навео је да су из Јавног предузећа „Водовод” четири 

радника која су била у сталном радном односу прешла у приватну француску компанију 

„Хачинсон” и у кинеско-данску компанију „ХеалтЦаре Еуропе”. 

– Радници су отишли на бољу плату и боље услове – истакао је Љубишић. – То је нешто чему 

тежи цела држава – да се ојача приватни сектор. 

У неким приватним компанијама зараде су далеко веће него у појединим јавним предузећима, 

а и најава рационализације броја запослених у јавном сектору свакако доприноси томе да 

многи који су веровали да имају сигурно радно место у јавном сектору, почну да размишљају о 

неком другом запослењу. Анкете међу запосленима и незапосленима од пре две године 

показивале су да је српски сан – посао у јавном сектору јер је свега око 30 одсто грађана било 

спремно да покрене сопствени бизнис, пет одсто би радило за плату у приватном сектору, а чак 

65 одсто је желело да се „ухлеби” у јавном сектору. 

Већ анкета коју је сајт „Послови Инфостуд” спровео у првој половини ове године најавила је да 

државна служба више није најпожељнији посао у Србији већ да је то запослење у страним 

приватним компанијама. Наиме, од око 10.000 учесника у анкети, чак 40 одсто је навело да би 

најрадије радило у страној фирми, док је намештење у државној служби била жеља сваког 

четвртог. Нешто мање атрактивне за запослење биле су домаће приватне фирме, за које је 

заинтересовано око 17 одсто испитаника. Ти подаци значајно су се први пут разликовали од 

свих сличних истраживања спроведених претходних година, по којима се већина учесника 

опредељивала за рад у државним компанијама или јавним службама, а мање од трећине 

бирало је приватну компанију. Међутим, и онда и сада радници имају жељу да раде у страним 

приваним компанијама, док је интересовање за рад у домаћем приватном сектору и даље много 

мање од пожељног – три пута је мање заинтересованих радника за рад у домаћим приватним 

компанијама од оних који желе да раде код странаца. 

Лидер УГС „Незавиност” Бранислав Чанак је повећан проценат радника који би за пристојну 

плату радили у страној компанији оценио као очекиван. 

– Нормално је да се грађани више опредељују за приватне фирме у страном власништву, пре 

свега због учесталог спомињања отпуштања у јавном сектору – рекао је Чанак. – С друге стране, 

рачунају и на то да ће у фирмама које долазе из држава с уређеним системима владати уређени 

односи, у којима ће послодавац поштовати законе. Ту пре свега мислим на европске 

инвеститоре. 
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Рационализација јавног сектора јача приватни 

Србија ће морати – и делимично је то већ учинила – да смањи јавни сектор и број запослених у 

њему и у јавним предузећима. Процењује се да ће неколико десетина хиљада запослених у 

јавном сектору остати без посла и да је њихова будућност управо у приватном сектору. Неки су 

то на време схватили па су, и пре него што буду проглашени технолошким вишковима, 

похитали да се запосле у приватним компанијама. Проблем је – а он се често у јавности и 

истиче – у томе што у приватни сектор одлазе кадрови који су потребни јавном сектору, а 

главни мотив одласка је знатно већа плата коју је сваки приватник спреман да да добром 

стручњаку. 

Круљ: Историјски договор са ММФ-ом 
 

Извор: Танјуг 

Договор са мисијом ММФ-а да се повећају плате запосленима у јавном сектору 

(просвети, здравству, војсци, полицији, култури) и да се пензионерима до краја 

године додели 

једнократна помоћ од око  6.000 динара, као и о повећању пензија од почетка наредне године 

је круцијални доказ великог успеха економских реформи и фискалне консолидације коју 

спроводи Влада Србије, а који је на овај начин потврдио и ММФ , изјавио је др Владимир Круљ, 

економски саветник у Влади Србије и професор на Универзитету у Лувену, Белгија.   

 Овај договор омогућила је и чињеница да је на крају октобра буџет Србије у суфициту од око 

250 милиона евра, а био је планиран и са ММФ-ом договорен дефицит од око 900 милиона 

евра“ , нагласио је Круљ. 

Он је додао да „ треба истаћи да је Међународни монетарни фонд конзервативна институција, 

која инсистира пре свега на питањима фискалне стабилности, и која је у сличним 

аранжманима широм света веома ретко пристајала да се уштеде остварене у оквиру 

реализације аранжмана искористе за повећање потрошње и примања грађана“ .  

 Због тога је овај договор са Фондом изузетно значајан, чак и историјски, и представља веома 

јасно признање изузетним резултатима Владе Србије у реализацији фискалне консолидације и 

програма економских реформи, рекао је Круљ. 

Веома је значајна и чињеница да је Србија у непуне две године реализације аранжмана са 

ММФ-ом скоро у потпуности испунила планирано структурно прилагођавање од 4 одсто, које је 

иначе према аранжману било планирано да буде остварено до краја наредне године.  

"Исто тако је важно да је од остварених фискалних резултата у повећању прихода и смањењу 

расхода од око милијарду евра, чак преко 50 милијарди динара структурно и дугорочно 

одрживо што је изузетно велики резултат за нашу земљу", истакао је Круљ.  

 Он је нагласио да су резултати фискалне консолидације омогућили да се много раније и на 

много нижем нивоу успостави контрола над јавним дугом, који је на крају септембра био испод 

71 одсто БДП-а.  

"Да потсетимо, пре почетка аранжмана са Фондом било је планирано да се јавни дуг одржи на 

нивоу од око 80 одсто БДП-а. Сада се пројектује да јавни дуг не би требало да буде већи од 73-
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74 одсто БДП-а, што је значајно бољи резултат од онога што је планирано“ , рекао је Круљ и 

додао да је Влада Србије озбиљно посвећена и реструктурирању јавног дуга, односно замени 

скупих кредита оним јефтинијим односно оним са мањим каматним стопама.  

Србија је у процесу фискалне консолидације успела да сведе буџетски дефицит испод два одсто 

БДП-а, што је знатно боље од критеријума из Мастрихта који се траже за пуноправне чланице 

ЕУ (дефицит од 3 одсто БДП-а.), указао је професор Круљ и додао да је Србија у протеклом 

периоду фискалне консолидације успела да оствари знатно већи привредни раст од 

очекиваног. 

Да потсетимо да је у прошлој години Србија остварила раст од 1,8 одсто, а да би у овој години 

тај раст могао да буде близу 3 одсто БДП-а, а у наредним годинама, чак и према проценама 

међународних финансијских институција, и осетно већи од ових стопа.  

То ће омогућити и реалан раст просечних плата и пензија у Србији у наредном периоду“  рекао 

је Круљ и истакао да не треба заборавити ни чињеницу да је Србија на листи „ Доинг 

Бусинеш“  Светске банке и у овој години направила додатни скок са 54.-ог на 47. место ранг 

листе око 190 земаља света по квалитету амбијента за пословање. 

Србија је поново остварила највећи раст међу земљама региона на овој ранг листи, и озбиљно 

се примакла земљама региона које су чланице ЕУ, попут Хрватске, Румуније и Бугарске „  

додао је Круљ.  

То су реални показатељи успеха економских реформи које спроводи Влада Србије и на основу 

којих је Србија постала једна од економских најдинамичнијих земаља не само региона, већ и 

читаве Европе, закључио је др Владимир Круљ.   

 

 
 

Настављен штрајк глађу у Застави ИНПРО, штрајкачи у тешком стању 

 

Извор: Бета  

Председник Штрајкачког одбора фабрике Застава ИНПРО из Крагујевца Стеван 

Пушоња, чији радници штрајкују глађу 

 

Председник Штрајкачког одбора фабрике Застава ИНПРО из Крагујевца Стеван Пушоња, чији 

радници штрајкују глађу, изјавио је данас да је њихово здравствено стање све теже јер већ 19 

дана узимају само воду и сокове. 

 

"Представници Штрајкачког одбора су јуче имали незванични састанак са државним 

секретаром министарства рада Драганом Поповићем, директором групе Застава возила 

Драганом Срејовићем и представником Самосталног синдиката Зораном Михајловићем. Било 

је речи о могућности да се поправи понуда социјалног програма, која је била 200 евра по 

години стажа, као и да се види колико радника би отишло у инвалидску пензију, а колико њих 

би могло да остане да ради", рекао је Пушоња. 
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У фабрици Застава ИНПРО настављен је штрајк глађу 20 инвалида рада који одбијају да буду 

технолошки вишак у предузећу које запошљава 132 радника. Они од надлежних очекују да 

реше њихов статус, проблем неисплаћених зарада и побољшају понуду социјалног програма. 

Штрајк глађу 11. октобра почело је 28 радника, који су истакли десет захтева за решење својих 

проблема, али је због лошег здравственог стања или неопходног болничког лечења неколико 

радника морало да одустане од таквог протеста. 

Они су рекли да ће о свему да обавесте министра рада Александра Вулина. 

Према речима Пушоње, свим радницима с инвалидитетом којих у Застава ИНПРО 115, у петак 

је исплаћен део зараде за септембар, у просеку око 22.000 динара, иако је по договору са 

представницима министарстава рада и привреде требало да буде исплаћена комплетна зарада 

за тај месец. 

Истог дана Штрајкачки одбор је упутио писмо министру Вулину у коме га позива на разговор, 

предочавајучи да група радника са инвалидитетом која штрајкује жели да остане да ради, не 

жели да буде технолошки вишак, као и да се размотри могућност за понуду бољег социјалног 

програма. 

 

ДЕТАЉИ ДОГОВОРА СА ММФ: Пензионерима 6.000 динара, плате расту од 5 

до 7 одсто 
 

Аутор: С. МОРАВЧЕВИЋ  

Премијер и министар финансија обелоданили детаље договора са ММФ, којим се 

предвиђају повишице за најстарије грађане и запослене. Једнократна помоћ 

најстаријима за три-четири недеље 

У ДОГОВОРУ са представницима Међународног монетарног фонда, плате у јавном сектору 

биће повећане између пет и седам одсто, док ћемо пензионерима у наредне три до четири 

недеље исплатити по 5.000 или 6.000 динара. Од јануара следеће године најстарији грађани 

могу да очекују повећање пензија за 1,5 или 1,7 одсто. 

Ово је данас рекао Александар Вучић, премијер Србије, на конференцији за новинаре и истакао 

да са сигурношћу може да потврди да ће наставницима, учитељима и осталима запосленима у 

просвети зараде бити повећане између шест и седам одсто, лекарима пет одсто, а исто увећање 

добиће и војска и полиција. Примања већа за пет одсто добиће и социјални сектор и запослени 

у култури. 

- Неки, на пример просветни радници имаће веће плате него икада - рекао је Вучић. - Што се 

тиче пензионера, којих у Србији има око 1.780.000, они ће сви линеарно у наредних месец дана 

добити по 5.000 до 6.000 динара. То је једнократно повећање и важи за све, јер рачунамо да 

људи могу да се обрадују, да потроше неки новац за Светог Николу, Нову годину, Божић... ко 

шта слави, а од 1. јануара уследиће повећање пензија. 

- Ретко се дешава да ММФ призна напредак неке земље и да попусти и одобри повећање зарада 

и пензија - рекао је Душан Вујовић, министар финансија. - То је неуобичајени приступ за Фонд. 

Влада је постигла запажене резултате, што је довело до тога да ММФ попусти и дозволи 

повећање примања док траје програм замрзавања. Мени је ово десети програм Фонда по свету 

и ретко где се дешавало да ова институција призна напредак и да дозволи да се бољи фискални 
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резултат, односно приходи поделе грађанима. Договор је био да три године имамо замрзнуте 

плате и пензије, а лане смо кренули у лагано повећавање примања. Остварени су резултати на 

које смо поносни. Суфицит на крају октобра биће око 30 милијарди динара, а приходи су од 

јануара премашили очекивања за 81,5 милијарди динара. 

 

 
 

Вујовић је истакао да смо скоро тамо где би требало да будемо у децембру 2017. године, када се 

програм са ММФ завршава и да ће буџет за следећу годину бити усвојен на време, средином 

децембра. 

КЛЕЧАЋУ ПРЕД КИНЕЗИМА ЗА РТБ "БОР"ПРЕМИЈЕР Александар Вучић рекао је да ће 

молити кинеског премијера Ли Кећијанга да преузму РТБ "Бор". Према његовим речима, 

РТБ "Бор" тренутно нико није у стању да купи осим Кинеза, који на светском тржишту купују 

40 одсто овог метала. "Бор" Неће ни Американци, нити Канађани. - Идем у Ригу 4. новембра, 

и имаћу најдужи билатерални састанак са кинеским премијером - нагласио је Вучић. - 

Молићу га, клечаћу на коленима (не буквално, али и суштински ако треба) да најпознатија 

кинеска компанија преузме РТБ "Бор", јер ми ово више не можемо да издржимо. Србија 

издржава ову фирму, и при томе имамо проблем у руковођењу. "Бор" ће опстати, а све 

проблеме решићемо у наредних шест месеци. Такав је договор са ММФ. 

- Буџет ће бити развојни и одсликаваће до сада постигнуте добре резултате. И наша стопа раста 

је у порасту, а и прогнозе се мењају навише - рекао је Вујовић. - Само ове године је ММФ са 1,75 

одсто подигао прогнозу раста на 1,8 одсто па на 2,5 одсто. Ми очекујемо да ће раст БДП-а бити 

2,7, 2,8 одсто, а у наредним годинама очекује се раст од најмање три одсто. 

Забрана запошљавања у јавном сектору вероватно ће трајати до марта следеће године. Држава 

неће бити спремна да пређе на савремени метод запошљавања у јавном сектору од 1. јануара 

2017. године. Генерална одлука о забрани запошљавања је на снази, али су постојали изузеци 

на основу појединачних ситуација, што је комисија разматрала. Стари систем ће 

функционисати док нови не заживи - рекао је Душан Вујовић. Упитан када ће ступити на снагу 

правилник о ПДВ, он је подсетио да је одлучено да се његова примена одложи за 1.јануар 2018. 

године. 
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СМЕНА СВИХ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СУ ЛАЖИРАЛИ 

ПОСЛОВНЕ БИЛАНСЕ 

- ДО Нове године биће смењени готово сви директори јавних предузећа, због лошег рада и 

бахатости - најавио је данас премијер Србије. - Само у једном ЈП лошим радом и безобразлуком 

"појели" су сваком пензионеру 3.000 динара. Не може ништа тако да ме разбесни као тај 

безобразлук. Љут сам на себе због "Азотаре", МСК, "Петрохемије"... Нисам додатно проверавао 

пословне билансе тих предузећа, већ сам веровао у лажне извештаје. 

Наследили смо, како је рекао, ђубре и тога морамо да будемо свесни: 

- Наследили смо пусту Железару, "Петрохемију" са дуговима од око 400 милиона, исто је било 

и са "Азотаром". Очекивао сам да ће хемијска предузећа радити боље због ниже цене гаса, 

посебно "Азотара", а нисам очекивао да видим у тој фирми и "неке инвестиције од 20 милиона 

евра". Свело се на то да су оперативни трошкови у "Азотари" за шест месеци већи него што би 

били да уопште не раде. Овако бележе губитак од 50 милиона евра - "Србијагас" их снабдева, 

они не плаћају. - рекао је Вучић. 

Премијер је похвалио ЕПС, за који је рекао да какав год да је, на рачуну има 500 милиона евра. 

Према финансијским извештајима, које су ХИП "Азотара", "Петрохемија" и МСК Кикинда по 

закону предале АПР, приказало се да су лане пословале са знатним губитком. "Азотара" је 

уписала минус од 2,6 милијарди, "Петрохемија" губитак од 1,4 милијарде, док је МСК из 

Кикинде лане остварио губитак од 2,2 милијарде динара. 

За разлику од "Азотаре" и МСК, којима су ревизори дали позитивно мишљење за завршне 

рачуне за 2015, панчевачка "Петрохемија" је од свог ревизора - "Дилојита" , добила - 

уздржавајуће мишљење о приказу свог пословања. 

 

Образлазући уздржано мишљење за "Петрохемију", "Дилојит" наводи да је у претходним 

периодима остварила узастопне пословне и нето губитке, док је за годину која се завршава 31. 

децембра 2015, исказала пословни добитак од 2,5 милијарди динара (2014. година: пословни 

губитак 6 милијарди) и нето губитак од 1,4 милијарде (2014. - 11 милијарди). 

- Поред тога, укупне обавезе предузећа на дан 31. децембра 2015. веће су од његове укупне 

активе за износ од 52 милијарде динара - истиче "Дилојит". 

 

 
 

Веће и плате и пензије 
 

Аутор: Д. И. К. 

Сви пензионери добиће пре Нове године једнократну помоћ од 5.000 до 6.000 динара и веће 

пензије за 1,5 до 1,7 одсто. – Просветарима плате веће за шест или седам одсто, војсци, 

полицији, социјалним установама и правосуђу по пет процената 

Аутор: Јасна Петровић-Стојановићнедеља, 30.10.2016. у 21:36 

http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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Једнократну помоћ од 5.000 до 6.000 динара у наредне три до четири недеље добиће сви 

пензионери у Србији њих 1,78 милиона, док би трајно повећање пензија за 1,5 до 1,7 одсто 

требало да уследи од јануара 2017. године, изјавио је Александар Вучић, премијер Србије, на 

конференцији за новинаре у Влади Србије. 

Повећање плата у јавном сектору добиће просветни радници и то за шест или седам одсто, 

војска и полиција као и запослени у социјалним установама и у правосуђу по пет процената. С 

тим што, објаснио је Вучић, запослени у правосуђу треба да се изјасне хоће ли једнократну 

помоћ или повећање плата од пет одсто. 

Он је додао да инфлација ниска, 0,9 до један одсто, што значи да поскупљења неће анулирати 

повећање, односно да ће сви пензионери осетити бољитак. 

Премијер је поручио да је јако бесан због пословних резултата „Азотаре”, „Петрохемије”, 

Метанолско-сирћетног комплекса, „Србијагаса”, а посебно на Рударско-топионичарски басен 

„Бор”. 

– РТБ „Бор” данас ради само захваљујући грађанима Србије, али ћу урадити све што могу да та 

фирма и цео део Србије буду спасени, па ако треба могу и да клекнем пред кинеског премијера 

Ли Кећијанга с којим ћу се видети и Риги на самиту Кине да за молим да купе „Бор” – рекао је 

премијер. 

Он је додао да буџет крвари око 100 милиона евра годишње, управо због РТБ „Бора”, због чега 

хоће да га понуди највећој кинеској компанији, будући да Кинези држе 40 одсто светског 

тржишта бакра. Реч је о компанији која има две милијарде евра годишњег прихода и 

запошљава 200.000 људи, рекао је Вучић и додао да је Влада разговарала и с најбољим 

америчким фирмама, али они нису заинтересовани. 

Кад је реч о „Азотари”, „Петрохемији”, МСК-у и „Србијагасу”, премијер је објаснио да није 

додатно проверавао пословне билансе тих предузећа, већ је веровао у лажне извештаје, али је 

истакао да ће и то бити решено. 

– Нисам проверавао, веровао сам људима који су ме лагали и слали лажне извештаје. 

Наследили смо ђубре, тога морамо да будемо свесни. Наследили смо пусту „Железару”, 

„Петрохемију” с дуговима од око 400 милиона, исто је било и с „Азотаром” – рекао је Вучић. 

Очекивао је да ће хемијска предузећа радити боље због ниже цене гаса, посебно „Азотара”, а 

није очекивао да види у тој фирми и неке инвестиције од 20 милиона евра. 

– Свело се на то да су оперативни трошкови у „Азотари” за пола године већи него што би било 

да уопште не раде. Овако бележе губитак од 50 милиона евра – истакао је. 

Упитан шта конкретно замера „Србијагасу”, он је рекао да их то јавно предузеће снабдева 

гасом, а они не плаћају. И кад се погледају резултати „Србијагаса”, они кажу да им нису 

платили „Азотара” и МСК. 

Готово сви директори јавних предузећа који постижу слабе резултате биће смењени до краја 

године, најавио Вучић. 

Упитан на кога мисли, он је рекао да је био довољно јасан: – Рекао сам, готово сви. 

Задовољан је, како је рекао, резултатима пословања ЕПС-а који на рачуну има око 500 

милиона евра, што се не памти када је било. 

Премијер је рекао и да је задовољан стањем у буџету, што су потврдили и представници ММФ-

а, објаснивши да ће суфицит на крају октобра износити 30 милијарди динара, односно 240 

милиона евра, иако је предвиђени дефицит за тај период био 900 милиона евра. 
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Истовремено су приходи премашили план за 650 милиона евра. 

Душан Вујовић, министар финансија, истакао да је Влада постигла запажене резултате, што је 

довело до тога да ММФ, супротно уобичајеној пракси, дозволи повећања док траје програм с 

њима. 

– Мени је ово десети програм Фонда по свету и ретко где се дешавало да ММФ призна напредак 

и да дозволи да се бољи фискални резултат, односно приходи поделе грађанима. Ми смо већ у 

оквирима структурног смањење, већ смо на 3,89 одсто од планираних четири процента – рекао 

је Вујовић. 

Оваквим резултатима Србија је скоро тамо где би требало да буде у децембру 2017. када се 

аранжман с ММФ-ом завршава, оценио је он и додао да фискални резултати надмашују 

очекивање. 

– Циљ програма који смо закључили с ММФ-ом јесте да се 2018. године вратимо, не само на 

претходне плате, него да имамо одрживи раст – рекао је Вујовић и додао да је и наша стопа 

раста у порасту. 

– Само ове године ММФ је с 1,75 одсто подигао прогнозу раста на 1,8 одсто па на 2,5 одсто. 

Очекујемо да ће раст БДП-а бити 2,7, 2,8 одсто – рекао је он, додајући да у наредним годинама 

очекује раст од најмање три одсто. 

 

 

"Остаје жал за платама из 2014." 
 

Синдикати запослених у здравству поздравили су најављено повећање плата од пет одсто у 

здравству и социјалној заштити. 

 

ИЗВОР: ТАНЈУГ  

Они су навели да иако је тражено и веће повећање, у садашњим околностима нико не може да 

буде незадовољан. 

Председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије Зоран Савић рекао 

је да су плате сада веома мале, да поједини запослени имају примања једнака или приближно 

једнака минималној заради, те да повећање од пет одсто види као враћање дела умањене 

зараде.  

 

Он је свакако поздравио одлуку владе, јер је, каже, свако повећање добродошло.  

 

"Проценат од пет одсто у овом тренутку даје наду да ће наредно повећање бити знатно веће", 

навео је Савић за Тањуг.  

 

Председник Синдиката здравства и социјалне заштите "Независност" Зоран Илић рекао је да 

не може да буде незадовољан одлуком владе, иако је тај синдикат тражио повећање од 7,6 

одсто.  
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"Остаје жал за платама из 2014. године јер их ми тек сада стижемо, али у датим околностима не 

можемо да будемо незадовољни, с озбиром на прилике у којима се држава налази", рекао је 

Илић Танјугу.  

 

Он је истакао да ће синдикат и следеће године тражити преговоре и можда већа повећања.  

 

"Не може нико да буде апсолутно задовољан, али у датим околностима не треба очекивати 

више", истакао је Илић.  

 

И председница Синдиката медицинских сестара и техничара Србије Радица Илић рекла је да, с 

обзиром на ситуацију у држави и свуда у региону, повећање плата од пет одсто коректно.  

 

Она је навела да су очекивања била већа, али да се повећање до пет одсто не може занемарити.  

 

"Имамо наду да ћемо наставити да разговарамо о другим темама које нас муче", рекла је Илић. 

 

"Полиција изнела реформе, поздрављамо повећање" 
 

Репрезентативни Полицијски синдикат Србије поздравио је најаву премијера Александра 

Вучића да ће бити повећане зараде запослених у МУП-у. 

 

ИЗВОР: БЕТА  

"Сматрамо да је полиција изнела можда и најтежи део фискалне стабилизације, знајући какав 

посао полицајци обављају и са каквим опасностима се свакодневно сусрећу", истакао је 

председник синдиката Вељко Мијаиловић, а наведено је у саопштењу. 

Премијер Вучић данас је најавио да ће плате просветним радницима бити веће шест или седам 

одсто, а војсци и полицији, запсоленима у социјалним установама и у правосудју пет одсто. 

 

 
 

Синдикати поздравили најављено повећање плата у здравству 
 

Извор: Танјуг  

Синдикати запослених у здравству поздравили су данас најављено повећање плата од пет одсто 

у здравству и социјалној заштити, наводећи да, иако је тражено и веће повећање, у садашњим 

околностима нико не може да буде незадовољан. 

Председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије Зоран Савић рекао 

је да су плате сада веома мале, да поједини запослени имају примања једнака или приближно 
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једнака минималној заради, те да повећање од пет одсто види као враћање дела умањене 

зараде. 

Он је свакако поздравио одлуку владе, јер је, каже, свако повећање добродошло. 

- Проценат од пет одсто у овом тренутку даје наду да ће наредно повећање бити знатно веће - 

навео је Савић за Тањуг. 

Председник Синдиката здравства и социјалне заштите "Независност" Зоран Илић рекао је да 

не може да буде незадовољан одлуком владе, иако је тај синдикат тражио повећање од 7,6 

одсто. 

- Остаје жал за платама из 2014. године јер их ми тек сада стижемо, али у датим околностима 

не можемо да будемо незадовољни, с озбиром на прилике у којима се држава налази - рекао је 

Илић Тањугу. 

Он је истакао да ће синдикат и следеће године тражити преговоре и можда већа повећања. 

- Не може нико да буде апсолутно задовољан, али у датим околностима не треба очекивати 

више - истакао је Илић. 

И председница Синдиката медицинских сестара и техничара Србије Радица Илић рекла је да, с 

обзиром на ситуацију у држави и свуда у региону, повећање плата од пет одсто коректно. 

Она је навела да су очекивања била већа, али да се повећање до пет одсто не може занемарити. 

- Имамо наду да ћемо наставити да разговарамо о другим темама које нас муче - рекла је Илић. 

 

Вујовић: Ретко се дешава да ММФ попусти 
 

Извор: Танјуг  

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да ће буџет за 2017. годину бити усвојен 

на време, средином децембра, а биће, истиче он, развојни и осликаваће до сада постигнуте 

добре резултате. 

Вујовић је, на конференцији у Влади Србије, истакао да је влада постигла запажене резултате, 

што је довело до тога да Међународни монетарни фонд, супротно уобичајеној пракси - попусти, 

и дозволи повећање примања док траје програм. 

"Мени је ово десети програм Фонда по свету и ретко где се дешавало да ММФ призна напредак 

и да дозволи да се бољи фискални резултат, односно приходи поделе грађанима. То је 

неуобичајен приступ, а ми смо већ у оквирима структурног смањење, већ смо на 3,89 одсто од 

планираних четири одсто", рекао је Вујовић и подвукао да смо скоро тамо где би требало да 

будемо у децембру 2017. када се програм са ММФ завршава. 

Фискални резултати, како је рекао, надмашују очекивање, а то је, приметио је, најважније. 

"Циљ програма који смо закључили са ММФ је да се 2018. године вратимо, не само на 

претходне плате, него да имамо одрживи и инклузивни раст, који ће се одразити позитивно на 

све", рекао је Вујовић 

И наша стопа раста је, наводи ресорни министар, у порасту, а и прогнозе се мењају на више. 

Само ове године је, подсећа, ММФ са 1,75 одсто, подигао прогнозу раста на 1,8 одсто па на 2,5 

одсто. 

"Ми очекујемо да ће раст БДП-а бити 2,7, 2,8 одсто", рекао је он додајући да у наредним 

годинама очекује раст од најмање три одсто. 
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"Очекујемо и боље, ако успемо са свим реформама. Пресудно је да затворимо места у систему 

где су паре отицале, да усмеримо да усмеримо тај новац у здравство, школство", рекао је он. 

Вујовић је најавио и да ће Закон о буџету за 2017. годину бити завршен на време, а усвајање 

очекује такође на време, средином децембра. 

"Ово је наставак програма, а буџет ће имати развојне елекменте који стварају раст", рекао је 

министар и најавио да ће у уторак, на завршној конференцији са ММФ-ом бити могуће да се 

изађе с детаљима. 

Вујовић је оценио и да ће забрана запошљавања у јавном сектору вероватно трајати до марта 

следеће године, јер држава вероватно неће бити спремна да пређе на савремени метод 

запошљавања у јавном сектору од 1. јануара 2017. 

"Очекује се прелазак на савремени метод, да Министарство државне управе и локалне 

самоуправе на основу структурног плана запошљавања по секторима то решава, али нисам 

сигуран да смо спремни да од 1. јануара то ступи у дејство", рекао је он. 

Вујовић је рекао да, због техничке владе, неке ствари мало касне, па очекује да одговарајуће 

одлуке везано за запошљавање буду донете тек у марту 2017. 

"Стари систем ће функционисати док нови не заживи", поручио је. 

Упитан када ће ступити на снагу правилник о ПДВ-у, он је подсетио да је одлучено да се његова 

примена одложи, на 1.јануар 2018. године. 

 

 

 
 

 

Вучић: Највеће повећање просвети, пензионерима најмање 
 

Премијер Александар Вучић најавио је повећање плата у јавном сектору. Највеће повећање 

добиће запослени у просвети, између шест и седам процената. 

  

Пише: ФоНет 

  

Лекарима и здравственомн особљу, као и запосленима у војсци, полицији, социјалним 

установама и култури по пет одсто. 

  

У наредне три до четири недеље, пензионерима, којих има 1.780.000, биће исплаћена 

једнократна помоћ од пет до шест хиљада динара, истакао је Вучић. 

  

Он је, на конференцији за новинаре, додао да ће повећање пензија бити од 1. јануара и да ће 

износити од 1,5 до 1,7 одсто. 

  

Вучић је рекао и да би радници у правосуђу требало да се одлуче да ли ће прихватити 

једнократну помоћ или повећање плате од пет одсто. 
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Суфицит буџета Србије на крају октобра је 30 милијарди динара, или 240 милиона евра, 

изјавио је Вучић и подсетио да је био планиран дефицит од 900 милиона евра. 

  

Он је подвукао да су приходи у буџету у периоду од јануара до септембра за 650 милиона евра 

већи од планираних. 

  

Вучић је напоменуо да има неколико ствари због којих је "веома љут на себе" и, као главни 

проблем, "већи него што је мислио да јесте", поменуо Рударско топионичарски басен (РТБ) Бор. 

  

Тамо има много проблема у руковођењу, и то, према договору са Међународним монетарним 

фондом, мора да се реши у року од шест месеци, рекао је Вучић. 

  

До Нове године биће смењени готово сви директори јавних предузећа, због лошег рада и 

бахатости, најавио је Вучић. 

  

Само у једном јавном предузећу лошим радом и безобразлуком "појели" су сваком пензионеру 

3.000 динара на годишњем нивоу, указао је Вучић и објаснио да су пензије могле бити 

повећане, уместо што је направљен губитак који држава мора да плати. 

  

Он је указао да је незадовољан стањем у Србијагасу, Азотари и комбинату МСК, док је за 

Електропривреду Србије рекао да сада боље послује и да на рачуну има 500 милиона евра. 

  

Вучић је додао да ништа не може тако да га разбесни као безобразлук да се у Србији понашају 

"као да је држава ћуп из кога се вади". 

  

Србија је на крају септембра имала јавни дуг од 70,8 одсто, рекао је Вучић, који не верује да ће 

он прећи 73 одсто. 

  

Вучић је истакао да ће Србија вратити скупе кредите чија је камата од седам и више одсто, узете 

у ранијем периоду, и да ће тиме додатно стабилизовати своје јавне финанасије. 

  

Око 51 милијарда динара наших прихода има трајни карактер, рекао је Вучић и објаснио да је 

реч о структурним променама које је признао и Међународни монетарни фонд. 

  

Према Вучићу, Србија поправља и своју индустријску производњу, али се суочава са великим 

проблемима у РТБ Бор, који ради само захваљујући помоћи државе. 

  

Вучић је најавио да ће на састанку у Риги са кинеским премијером Ли Кећијангом "клечати на 

коленима", како би кинеска компанија узела РТБ Бор и на тај начин спасила Србију, као у 

случају Железаре. 

  

Он сматра да су Кинези једини који могу да помогну РТБ Бору и да то нису у стању ни 
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Американци, ни Канађани, због стања на међунродном тржишту. 

  

Министар финансија Душан Вујовић је оценио да је Србија остварила добре резултате у 

досадашњим економским реформама и да сада оно што је зарађено пажљиво распоређује 

грађанима кроз повећање плата и пензија. 

  

Вујовић је закључио и да је ММФ, упркос свом опрезном ставу, признао резултате Србији, што 

показује да је земља на добром путу. 

  

Смена директора 

До Нове године биће смењени готово сви директори јавних предузећа, због лошег рада и 

бахатости, најавио је Вучић, преноси ФоНет. 

Само у једном јавном предузећу лошим радом и безобразлуком "појели" су сваком пензионеру 

3.000 динара, рекао је Вучић на конференцији за новинаре. 

Он је додао да ништа не може тако да га разбесни као тај безобразлук и констатовао да се "сви у 

Србији понашају као да је држава ћуп из кога се вади". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


