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Штедња и откази у државној каси  
Аутори:Д. И. Красић - С. Булатовић 
 
У 2017. години, према планираном буџету, дефицит неће прећи 1,7 одсто бруто друштвеног 
производа. Мањак око 74,7 милијарди. Јача борба против сиве економије 
БУЏЕТ Србије за 2017. се увелико "крчка", и, како ствари сада стоје, доноси обећано повећање 
плата изабранима у јавном сектору, корекцију пензија, нешто "лакше" камате на подигнуте 
кредите, али и даље смањење броја запослених у јавној управи. Држава штеди на субвенцијама 
државним фирмама и затвара део рудника "Ресавица". На крају следеће године мањак у 
државној каси не би требало да пређе 1,7 одсто бруто домаћег производа, што је око 74,7 
милијарди динара. Предлог "рачуна" пред посланицима ће се наћи до краја новембра. 
Министарство финансија последњих дана послало је упутство за кројење буџета свим 
корисницима државних средстава - министарствима, јавним предузећима, локалним 
самоуправама. Јасно је да ће повећање зарада у делу јавног сектора коштати 9,8 милијарди 
динара. Иако још није дефинисан проценат корекције примања најстаријих суграђана, "каса" 
толерише издатак од 7,5 милијарди динара. Укупно 1.735.942 пензионера месечно ће 
расподелити додатних 625 милиона динара, што је у просеку само 360 динара по пензионеру. 
Стручњаци поздрављају даљи пад дефицита, али страхују да би познати губиташи могли да 
помрсе планове. 
- Чули смо од министра Вујовића да је план да дефицит буде до 1,7 одсто БДП, али то се неће 
лако остварити - сматра Владимир Вучковић, члан Фискалног савета. - Изгледа да је задатак 
лакши него ове године, али опасност је што практично нема нових мера штедње. На приходној 
страни можемо да се надамо јачој борби против сиве економије, нешто већим акцизама услед 
повећања према планираном календару. 
РАСТ ТРАЖЊЕ ПОТРОШАЧА Министарство финансија предвиђа да ће се у Србији у 2017. 
години створити робе, услуга и свих добара за три одсто више. Део оптимизма заснивају на 
нади да ће порасти тражња потрошача и то за 2,5 одсто. Држава планира да троши "зерицу" 
више - 0,3 одсто. Обећавају да ће 1,2 одсто БДП потрошити на инвестиције. 
Вучковић сматра да је највећа опасност уверење да смо завршили са фискалном 
консолидацијом. 
- Зна се колико се планира за плате, пензије, социјалну помоћ, јавне инвестиције, јавне 
набавке. Оно што није до краја познато је како ће пословати предузећа у државном власништву 
- истиче Вучковић. - Питање је да ли ће држава остати доследна ономе што је прокламовала и 
заиста покренути стечај над неуспешним државним предузећима. 
* ПЛАТЕ 
ПРОСВЕТАРЕ очекује повећање плата од шест одсто. Истовремено, план државне касе 
предвиђа да се укупна сума за исплату зарада у просвети "скреше" за три одсто. 
- Плате у основном и средњем образовању су планиране са умањењем од три одсто као 
последица процеса спровођења рационализације броја запослених у 2017. години - стоји у 
упутству. 
Проста рачуница каже да ће рационализација бити много "жешћа" од три одсто. Јер, за толико 
умањена маса зарада треба да покрије за шест одсто увећане плате. 
* ОТПРЕМНИНЕ 
ФИСКАЛНА стратегија предвиђа да се број запослених у јавној управи ове године смањи за пет 
одсто. У ресору Министарства државне управе и локалне самоуправе за исплату отпремнина је 
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одвојено 1,6 милијарди динара, за запослене у здравству 600 милиона, а за решавање вишкова 
радника у процесу, реструктурирања три милијарде динара. 
* СУБВЕНЦИЈЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ наредне године могу да очекују две милијарде динара више 
намењених за субвенције, укупно око 30 милијарди. 
Дотације "Ресавици" ће премашити пет милијарди динара како би се затворили нерентабилни 
рудници. Привреда може да рачуна на 16,6 милијарди динара, две више него ове године. А баш 
толики износ намењен је одржавању ликвидности РТБ "Бор". 
Железница ће добити помоћ од 15,9 милијарди динара, што је 1,6 милијарди мање. Готово 
трећина, непуних пет милијарди динара, чини учешће у руском кредиту. "Путеви Србије" 
добијају 6,3 милијарде динара, 3,3 милијарде мање него у 2016. години. 
 
 

НСЗ: За мере запошљавања 2,8 милијарди динара у 2017.  
Извор:Бета  
 
Акционим планом запошљавања за 2017. годину, који је усвојила Влада Србије, предвиђено је 
да за активне мере запошљавања буде издвојено 2,8 милијарди динара и додатних 550 
милиона динара за особе са инвалидитетом 
Акционим планом запошљавања за 2017. годину, који је усвојила Влада Србије, предвиђено је 
да за активне мере запошљавања буде издвојено 2,8 милијарди динара и додатних 550 
милиона динара за особе са инвалидитетом, речено је у Национланој служби за запошљавање. 
Очекује се, како су у тој служби рекли агенцији Бета, да ће додатна средства обезбедити и 
локалне самоуправе за учешће локалним и регионалним акционим плановима запошљавања. 
Такође, додатна средства биће обезбеђена из директног гранта (директно додељених средстава) 
НСЗ за спровођење мера активне политике запошљавања из ИПА 2012 и 2013. 
У НСЗ наводе да је према том плану приоритет за 2017. годину побољшање услова на тржишту 
рада и унапређење институција тржишта рада, подстицање запошљавања и укључивања особа 
које теже могу наћи запослење на тржиште рада и подршка регионалној и локалној политици 
запошљавања, унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал. 
Особе које теже долазе до посла, како се наводи, имаће приоритет при укључивању у мере 
активне политике запошљавања. 
Акционим планом предвиђено је увођење нових категорија са статусом особа које теже долазе 
до посла - деца палих бораца старости до 30 година, особе до 30 година старости са статусом 
деце без родитељског старања, жртве трговине људима и жртве породичног насиља, као и 
посебно означавање дугорочно незапослених који траже посао дуже од 18 месеци. 
Тим категоријама, као наводе, даје се посебан приоритет код укључивања у програме и мере - 
субвенције за запошљавање незапослених из категорије особа које теже налазе посао, подршка 
самозапошљавању и јавни радови. 
Повећан је број програма за које ће се у 2017. години одобравати учешће у финансирању и то 
програма јавних радова, стручне праксе, стицања практичних знања за неквалификоване, 
субвенција за самозапошљавање, субвенција за запошљавање незапослених из категорија 
"теже запошљивих". 
"У складу Националним акционим планом запошљавања за 2017. годину, биће дата већа 
слобода локалним самоуправама у прилагођавању суфинансираних програма и мера активне 
политике запошљавања потребама локалних тржишта рада", рекли су у НСЗ. 
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Уз отпремнине и новац за покретање бизниса 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Србија је од 1. јануара прошле године до октобра ове издвојила више од 14 милијарди динара за 

решавање вишка запослених. Министар рада, запошљавања, борачке и социјалне политике 

Александар Вулин истиче да је до краја године предвиђено још више од три милијарде за ту 

намену. 

– Кроз наше социјалне програме збринуто је 24.474 запослених који су проглашени вишком у 
286 субјеката приватизације – рекао је Вулин, додајући да се држава понаша социјално 
одговорно и води рачуна о сваком раднику и о онима за чијим радним ангажовањем више не 
постоји потреба. – Ниједан радник неће остати на улици. Нико ко је у државној одговорности 
неће бити без социјалног програма, неће бити без одговарајуће заштите па ни без здравствене 
заштите. 
У Националном акционом плану запошљавања за 2017. годину посебан акценат дат је на пакет 
услуга за вишкове запослених. Поред отпремнина које ће добити од државе – а обезбеђује се 
200 евра по години радног стажа – сви радници проглашени технолошким вишком који се 
пријаве на евиденцију Националне службе за запошљавање имаће право да добију помоћ од 
200.000 динара за покретање бизниса. По објашњењу директора НСЗ-а Зорана Мартиновића, 
на евиденцији има 53.000 радника који су остали без посла зато што су проглашени 
вишковима у предузећима. 
– Радници који су проглашени вишковима у предузећима ће наредне године моћи да добију по 
200.000 динара за покретање посла. Ако се удруже с људима који су на исти начин остали без 
посла, моћи ће свако од њих да добије ту суму, а ако докажу да су у посао уложили и део 
отпремнине, следује им и додатна новача стимулација – рекао је Мартиновић. 
Из Нациналног акционог плана запошљавања за 2017. годину произлази да ће прилив 
вишкова запослених на евиденцију НСЗ-а наредне године бити већи, како због завршетка 
процеса реструктурирања, тако и због рационализације јавног сектора. Због тога се за вишкове 
запослених припрема посебан пакет услуга. Ради превенције незапослености, пре него што се 
потенцијални вишкови запослених пријаве на евиденцију незапослених, НСЗ ће организовати 
састанке с руководством предузећа која се суочавају с вишковима запослених. Запослени који 
ће бити на списку вишка запослених изјашњаваће се о мерама НСЗ-а за које су заинтересовани 
и у којима проналазе себе, а обављаће се и саветовања за запошљавање кроз вођење 
индивидуалних разговора с радницима који ће бити проглашени за вишак. 
Након пријављивања вишка радника на евиденцију незапослених, НСЗ ће проценити 
запошљивост сваког од њих, утврдити индивидуални план запошљавања и одредити мере које 
су најпогодније за њихову активацију да би дошли до новог радног места. Такође, НСЗ ће, у 
циљу превенирања дугорочне незапослености односно брже реинтеграције вишкова 
запослених на тржиште рада, интензивирати посете послодавцима, посебно у јединицама 
локалне самоуправе у којима се планира проглашење вишка запослених, с циљем прикупљања 
података о потребама запошљавања у неким другим делатностима и предузећима. За 
реализацију тог пакета услуга намењеног вишку запослених Министарство рада и НСЗ добијају 
подршку Светске банке. 
Обезбеђене паре за самозапошљавање 
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Национална служба за запошљавање следеће године за програме самозапошљавања очекује из 
буyета Србије 2,8 милијарде динара, што је исто као и ове, а од локалних заједница 700 
милиона, док ће посебна пажња бити посвећена особама с инвалидидитетом и њима је 
намењено 550 милиона динара.   

 

Стигло 40.000 тужби за НСЗ 
Извор:Танјуг 
 
Националну службу за запошљавање (НСЗ) тужило је око 40.000 грађана зато што су им 

исплаћене мање новчане накнаде, речено је Танјугу у НСЗ.  

Потраживања бивших корисника новчане накнаде крећу се у износима од 1.000 па и до 5.000 
динара. 
Како објашњавају у НСЗ-у, оспоравани начин обрачуна висине новчане накнаде обавља се у 
складу с обавезујућом препоруком Државне ревизорске институције (ДРИ) од 28. децембра 
2011. године. До тада, НСЗ је радио по другачијем принципу и пре обавезујуће препоруке ДРИ-
ја није било тужби по овом основу, наводе они. Подношење тужби по том основу почиње од 
јануара 2012. и траје у све већем обиму и данас, истичу у писаном одговору из НСЗ-а. 
До сада је покренуто више од 40.000 тих поступака у којима су бивши корисници новчане 
накнаде тужили ту службу за накнаду штете због мање исплаћених износа новчане накнаде. 
 

 

 
 

Посао за 170 радника у фабрици за производњу војних возила 
Пише: З. Радовановић 
 
Пословодство Заставе и представници Министарства привреде управо су потписали споразум 
којим је држава преузела хале, део машина и остале опреме Заставине фабрике камиона, у 
којој ће се "након одређених активности, формирати ново предузеће, 
Ново предузеће ће ће производити комерцијална и војна теренска возила, као и куполе за 
борбена возила", и у којем би, према сазнањима нашег листа, требало да буде ангажовано до 
170 радника. 
Потписивањем споразума практично је почело формирање конзорцијума за производњу новог 
војног борбеног возила који ће, као што је наш лист у више наврата најављивао, поред 
Камиона, чинити ФАП из Прибоја и Прва петолетка из Трстеника, а у последње време у том 
контексту се помиње и фабрика Југоимпорта у Великој Плани у којој се производи борбено 
возило "Лазар". 
Ново војно борбено возило, чији је радни назив ФАП 2026 ПС/АВ 6X6 (погон на шест точкова) 
радиће се на платформи ФАП-а. Заставина фабрика камиона задужена је за производњу 
оклопне кабине, што је и наведено у овонедељном споразуму са Министарством привреде, а 
трстеничка Прва петолетка за израду система БОФОРС, односно противавионског топа 
калибра 40 милиметара. 
У Застава камионима, односно у предузећу које буде формирано у тој фабрици, производиће се 
и теренско неборбено војно возило, чији је прототип још пре више година представљен 
надлежнима у Војци Србије и Министарству одбране. 
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Како је споразумом о подржављењу фабрике предвиђена и производња комерцијалних возила, 
остаје да се види да ли ће крагујевачке "камионџије", у тај посао да уђу самостално или у 
сарадњи са неким од ино-партнера. За сарадњу су својевремено најозбиљније биле 
заинтересоване најзначајније кинеске компаније за производњу теретних и теренских возила, 
државна ЈАК моторс и приватна Хуанг хаи. Истовремено је најављивана и могућност сарадње 
са руским ГАЗ-о, као и са још неким иностраним компанијама.  
 

 
 

 
 
 

ВОЈСЦИ ПРВЕНСТВО ЛЕЧЕЊА НА ВМА Министар Ђорђевић о 
захтевима Војног синдиката  
Аутор:А. Јанковић  

 

Протест који су најављивали представници Војног синдиката Србије могао би да буде одложен 
после разговора са министром Ђорђевићем. 
На јучерашњој конференцији поводом 100 дана Владе Србије, у неформалном разговору са 
присутнима министар одбране Зоран Ђорђевић није крио да има план којим ће решити 
актуелне захтеве Војног синдиката. Он је говорио да неће бити отпуштања и да раднике очекује 
повећање плата од пет одсто. 
Када је реч о Војномедицинској академији, Ђорђевић планира да реорганизује њен рад. Осим 
што ни у овој установи, каже, нема бојазни за отпуштањем, министар планира и да се у 
просторијама ВМА првенствено лече војни осигураници. 
Министар је објаснио да је уверавао представнике синдиката како нема потребе да сумњају у 
остварење свих захтева. 
Он им је још и дао реч, казавши да ће месец дана брзо проћи и да ако их слаже могу слободно 
да штрајкују. Војни синдикат Србије објаснио је да је протест најављиван јер је Министарство 
одбране донело правилнике о платама, путним трошковима, радном времену, као и 
дневницама без икакве консултације с њима. 
Ипак, након разговора са министром Ђорђевићем, представници синдиката су рекли да су се 
уверили да је министар Ђорђевић вољан да им изађе у сусрет и да чини доста да се стање у 
војсци поправи што је оставило могућност да протест не буде одржан. 
Траже веће плате  
Најважнији захтев који је Синдикат тражио је усаглашавање основице за обрачун плата са 
законским минимумом. Један од адута организатора протеста је и податак да више од 80 одсто 
војних и цивилних лица месечно зарађује мање од износа потрошачке корпе. Протест је 
претходно био заказан за 27. новембар. 
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Држава нам смањује порезе на зараде у 2017. 
Извор:Танјуг 

 
Премијер Александар Вучић најавио је да ће у другој половини следеће године држава 
смањити порезе и доприносе на зараде и друге пореске стопе.  
"Хоћемо да подигнемо бизнис до краја, сигурни да ћемо у маси средстава задржати онај ниво 
прихода и увећати га у односу на садашњи, како бисмо охрабрили сопствени раст", изјавио је 
Вучић за ТВ Хепи. 
За то је потребна, како је рекао, већа пореска дисциплина.  
"Када одете у унутрашњост, у готово 90 одсто пекара и посластичарница, људи немају навику 
да издају фискалне рачуне. Људи морају да знају да је сваки продавац већ урачунао тих 20 
одсто у цену и када не узмете рачун, узели сте од себе, од своје деце, путева, школа, болница", 
објаснио је премијер. 
 

 

 


