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Вучић: Српска економија на стабилним ногама 
Извор: РТС, Танјуг, Бета 
 
Влада Србије је отворена за све који желе да учествују у реформама, поручио је премијер Србије 
Александар Вучић на представљању "Беле књиге 2016" Савета страних инвеститора. 
Александар Вучић је, у обраћању учесницима, навео да Србија данас има одржив раст, да је 
наша економија на стабилним ногама и да увек уважава професионалне и стручне ставове 
пословне заједнице, преноси Танјуг. 
"Сутра на мом столу инфомације о дешавањима у ЕПС-у" 

Премијер Александар Вучић изјавио је да ће сутра добити прецизне информације о дешавању 
у Електропривреди Србије, преноси "Бета". 
Вучић је новинарима рекао да је тражио информације о стању у том јавном предузећу и да ће о 
томе говорити кад добије податке "на 100 страна". 
"Не бежим од разговора о ЕПС-у. То јавно предузеће никада није имало већу ликвидност", 
рекао је премијер. Премијер је додао да се спрема "озбиљна метла за многе људе који су се 
богатили на државној грбачи". 
"Мислим да смо имали конкретне програме са конкретним роковима. То је дало снагу и 
кредибилитет реформама, што су и потврдиле међународне организације", рекао је Вучић. 
Премијер је најавио раст БДП-а до краја године између 2,7 и 2,8 одсто, истичући да највећи 
раст бележе прерађивачка индустрија, енергетика и грађевинарство. 
Вучић је истакао и да је раст био заснован на инвестицијама и извозу, и додао да верује да ће, 
после повећања минималне зараде и плата у јавном сектору, приватна потрошња бити трећи 
ослонац за још већи раст у 2017. години. 
Жеља Владе је, како је подвукао, раст од три или четири одсто у наредним годинама. 
Нагласио је да Влада гарантује сигурну будућност и да је по разним параметрима Србија 
апсолутни шампион у реигону Западног Балкана. 
Вучић је рекао да јавни дуг Србије неће прећи 73,5 одсто БДП-а додавши да очекује да ће 
наредне године бити спуштен на 71 одсто, касније испод 70 одсто и да је циљ да се спусти на око 
60 одсто. 
Премијер је казао да је ММФ за следећу годину прогнозирао раст БДП-а од три одсто, а да су 
његове прогнозе да ће то бити 3,5 одсто, "пошто ће бити оставарена додатна улагања у војну 
индустрију и још неке области". 
"До сада сам био успешнији прогнозер од ММФ-а, али не зато што сам паметнији, већ зато што 
сам знао шта све можемо да очекујемо од Железаре и других ствари", рекао је додајући да ће 
бити остварен и додатни раст у областима као што су туризам, услуге и да терцијарни скектор 
расте. 
А грађани ће, поручио је, живети боље већ ове године. 
"Много тога можемо да урадимо и будемо вредни, уз вашу подршку", поручио је Вучић. 
"Раст страних инвестиција 8,5 одсто" 

Премијер Александар Вучић каже да је у првих осам месеци ове године вредност страних 
инвестиција износила 1,25 милијарди евра, што је за око 8,5 одсто више него у истом периоду 
прошле године и додао да ће тај износ на крају 2016. бити око 1,9 одсто. 
"Очекујемо да ће то да буде 1,8 или 1,9 милијарди евра до краја године", рекао је Вучић и 
нагласио да смо по томе апсолутни шампион у региону Западног Балкана. 
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Истакао је да су ти резултати постигунити иако није било ниједне велике продаје неког 
предузећа, попут Телекома или аеродрома. 
Додао је да ће, на пример, БиХ имати око 400 милиона евра страних инвестиција. 
"Такође, спољнотрговински дефицит у првих осам месеци ове годне је смањен за 23 одсто, исто 
значајно смо имали бржи раста извоза од 9,2 одсто и увоза 3,8 одсто који је изражен у еврима. 
Смањен је и дефицит текућег рачуна и платног биланса за 20,5 одсто и у потпуности је 
покривен страним директним инвестицијама", навео је Вучић. 
Премијер је рекао да ће Влада убрзати структурне реформи, а посебно када је реч о реформи 
јавних предузећа. 
"Многи су научени како да прикиривају губитке и да нас обмањују, али на крају године ти 
рачуни дођу на наплату. Лагали су нас да ће да послују позитивно", навео је Вучић додајући да 
постоје проблеми у РТБ-у Бор, Петрохемији и другим предузећима. 
Нагласио је да ће влада покушати да се избори и са проблемима који постоје на нивоу 
локалних самоуправа. 
Вучић је додао да очекује да ће ускоро бити отворена преговарачка поглавља 5, 25 и 26. 
Када је реч о инфраструктурним пројектима, Вучић је нагласио да се Србија инфраструктурно 
увезује по свим путним и железничким правцима. 
Премијер је рекао да би требало радити на обнови пруга Београд - Загреб и Београда - Сарајево, 
додајући да је Босна и Херцеговина на самиту у Риги покренула то питање. 
Држава отворена за разговоре са инвеститорима 
Одговарајући на питања на скупу о Белој књизи, премијер је поручио да је Влада Србије 
отворена за разговоре са инвеститорима, подсетивши да нас наредних година чека даљи 
привредни раст, са стопом која ће ићи чак три пута више него што је то просек у Европи. 
Нагласио је да о тим темама мало ко у Србији жели да говори, претпостављајући 
политикантске теме озбиљним економским. 
"Проблем је што мало ко у Србији жели да се бави проблемима о којима смо ми говорили 
данас, људи као да не желе да желе да причају о кључним стварима. Једино чиме се бавимо су 
неке политикантске теме и само се то намеће у јавности, нико о овим озбиљним стварима не 
жели да говори", приметио је Вучић. 
И кад погледате поједине државне органе, навео је, само видите "ја теби мајку и оца, ти овако 
или онако, ја ништа друго и не чујем", али додао је "ми ћемо наставити да радимо вредно и 
марљиво и боримо се за одрживи раст и привреду". 
У том смислу, како је рекао, отворени смо за разговоре са страним инвеститорима, спремни да 
их чујемо ако имају било какве проблеме. 
"Треба још нешто исправити како би једнако важили закони за све, како би инспекције једнако 
примењивале прописе, како би се порески органи на исти начин понашалио без обзира о којој 
се општини ради", навео је Вучић. 
То су, како каже, ствари које можемо да унапредимо, због чега је сигуран да ћемо програм с 
ММФ наредне године завршити успешно, с обзиром да смо проишли две најтеже године, а да 
сада, каже, долази само оно што је боље. 
Како је рекао, бољу смо процену раста дали од ММФ, што ће, додао је, омогућити да грађани 
боље осете кроз своја примања, али и изградњу школа, болница, све оно због чега ово радимо и 
због чега смо тешке реформе и предузимали. 
Како је нагласио, у Фонду страних инвеститора држава има искреног саветника, наводећи да ће 
до краја године бити направљени споразуми са НАЛЕД-ом, Америчком привредном комором и 
синдикатима и да ће бити формиран национални савет за заштиту конкуренције и 
компетитивности. "Тиме бисмо убрзали реформе у јавним предузећима, али и завршили с 
хемијским комллексом и РТБ Бором", додао је Вучић. 
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То је, међутим, како је рекао, и питање политичког ангажмана, у смислу да ли нешто може да 
изгура или не. "Надамо се да ћемо имати снаге и политичке воље", закључио је Вучић. 
Представљању "�Беле књиге 2016” " присуствују и потпредседница владе и министарка 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић, министар финансија Душан 
Вујовић, министар привреде Горан Кнежевић и председница ФИЦ-а Јана Михајлова. 
Скупу, међу осталима, присуствовали су и председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж 
и градоначелник Београда Синиша Мали. 
Након скупа, премијер је одговарао на питања новинара о председничким изборима, 
ЕПС-у, Доналду Трампу и другим темама.  
 
 

Вујовић: Циљ смањење сиве економије на 15 одсто 
Извор: Бета 
 
Министар финансија Србије Душан Вујовић рекао је да Министарство финансија припрема 
реформу Пореске управе и Царине и да ће се радити на сузбијању сиве економије. 
"Планирамо да сиву економију са 30, 40 одсто колико се (њен удео у економији) процењује да је 
у Србији, спустимо на 15 одсто", рекао је Вујовић. 
Министар је на представљању "Беле књиге" Савета страних инвеститора (ФИЦ) рекао да ће се 
мењати и закон о накнадама и да ће се у његовој припреми разговарати са локалним 
самоуправама и инвеститорима. 
"Надам се да ћемо следеће године припремити нацрт закона о накнадама, а да ће он моћи да се 
примењује од 2018. године. Накнаде морају бити евидентиране и обједињене а начин обрачуна 
јасан", рекао је Вујовић. 
Додао је да је циљ реформе Пореске управе да се та служба реорганизује и да инспектори 
промене понашање и да убудуће пружају и саветодавне услуге око примене закона уместо само 
да кажњавају. 
Председница Савета страних инвеститора Јана Михајлова рекла је да 65 одсто препорука ФИЦ-
а није реализовано. 
"Страни инвеститори учествују са 22 одсто у бруто домаћем производу и желе дугорочно да 
остану у Србији. Гајимо оптимизам, али треба доста још да се уради, јер ништа није урађено на 
65 одсто препорука", рекла је Михајлова. 
Истакла је да је увођење обавезне чланарине у Привредној комори Србије (ПКС) нови 
непредвидив намет. 
"Страни инвеститори имају културу да испуњавају све обавезе па ће плаћати и чланство, али тај 
намет није био предвиђен и није било потребно да поред постојећих 400 намета буде уведен 
још један", рекла је Михајлова. 
Истакла је и да Закон о конверзији права коришћења грађевинског земљишта, неусклађен са 
Законом о реституцији и да локалне самоуправе различито тумаче та два закона и затражила 
да се продужи рок за коришћење земљишта док се не реши тај проблем. 
Министар привреде Србије Горан Кнежевић нагласио је да је било потребно реформисати ПКС 
што, како је рекао, "не значи да су им сва решења добра". 
"Спремни смо да о примедбама на чланарину разговарамо са инвеститорима", казао је 
Кнежевић. 
Додао је да "није реално да се приватизација оконча за годину дана". 
"Приватизација траје дуго, већ 20 година, и надам се да ће бити завршена у мандату ове владе", 
рекао је Кнежевић. 
Додао је да су остале 174 фирме за приватизацију међу којима је и 11 најделикатнијих, попут 
Рударско-топионичарског басена Бор, и Петрохемије. 
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"Преостало је још 11 бања код којих су разрешени правно-имовински односи и моћи ће ускоро 
да се продају а на ред чекају и ветеринарске станице", рекао је Кнежевић.  
 

 

 
 

 
Синдикалци поднели кривичну пријаву против начелника 
Генералштаба 
Аутор: Јелена Попадић 

 

Иако је у једном тренутку изгледало да су представници Војног синдиката Србије (ВСС) 
пронашли заједнички језик са министром одбране Зораном Ђорђевићем, откако је одржан 
протест синдикалаца у недељу ситуација као да све више измиче контроли. 
Представници јединог репрезентативног синдиката у Војсци поднели су кривичне пријаве 
против највиших официра у Генералштабу ВС, а супротстављене ставове о оправданости 
недељног протеста изнели су чак и председник Томислав Николић и премијер Александар 
Вучић. 
ВСС и Министарство одбране од недеље ратују саопштењима, а судећи по најновијим потезима 
синдикалаца, примирје није на видику. 
Осим што су саопштили да ће „здружено са колегама из Полицијског синдиката Србије 
наставити са предузимањем репресивних мера ка заједничком послодавцу”, ВСС је поднео 
кривичне пријаве против двојице генерала – Љубише Диковића, начелника Генералштаба, и 
Стојана Коњиковица, начелника Управе за људске ресурсе, као и пуковника Рајка 
Миловановића, начелника Управе војне полиције. То су учинили, како су навели у саопштењу 
за јавност, због основане сумње да су починили кривично дело „ометање јавног скупа”.    
Представници синдиката, који броји око 7.000 чланова, тврде да су ови највиши војни 
функционери покушали да спрече запослене да се придруже протесту ангажујући што већи 
број њих на разним задацима током викенда. 
Према тим наводима, организовали су ванредну проверу магацина, припрему страже, па чак и 
проверу физичких способности која се заказује током радне недеље. 
Из ВСС-а тврде да је велики број војника неосновано задржан у касарнским условима рада, а 
појединим члановима овог синдиката старешине су претиле  непродужавањем уговора, 
премештајем или изрицањем дисциплинских мера. 
Осим тога, наводе синдикалци, начелник Генералштаба наредио је пуковнику Миловановићу 
да војна полиција прати, снима, фотографише и прикупља податке о учесницима протеста 
иако су овај догађај обезбеђивали припадници МУП-а, тако да није било потребе за 
асистенцијом војне полиције. 
Они су подсетили да Закон о Војсци прописује да војна полиција може помагати 
припадницима МУП-а само када то нареди министар одбране. 
Будући да министар Зоран Ђорђевић није донео сличну одлуку, како кажу у ВСС-у, војна 
полиција је ове активности обављала по наређењу непосредног претпостављеног, пуковника 
Миловановића који је поступао у складу са наређењима генерала Диковића. 
На тај начин су прекорачили своја службена овлашћења. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/905/Jelena-Popadic
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Синдикалци су истакли и да је Диковић наредио начелнику Управе за људске ресурсе да 
прочита у свим јединицама својеврсно упозорење „о опасностима учешћа у јавном скупу”, 
истичући при томе „паушалне оцене да је реч о догађају усмереном против државе”. 
О протесту чији је циљ био, према речима организатора, да укаже на лошу материјалну 
ситуацију, различито су се изјашњавали и највиши представници државе. Наглашавајући да се 
на војсци не могу преламати мере штедње, председник Томислав Николић изјавио је да „Ко не 
жели своју војску, зажалиће што има туђу”. 
Насупрот томе, премијер Александар Вучић поручио је „Николићу и другима” да држава не 
може да исплати оно што нема, као и да је војсци намењено пет одсто повећања плата, иако је 
ММФ био против тога. 
Током ранијих иступања у јавности представници Војног синдиката Србије објаснили су да не 
траже никаква повећања из „државне касе” већ да би повећање основица за зараде могли да 
добију уколико би другачије био распоређен војни буџет у којем, према њиховим сазнањима, 
има простора за повишице. 
Председник Томислав Николић, врховни заповедник наших оружаних снага, најавио је 
састанак са министром одбране да види „докле се стигло” у вези са протестом ВСС и да ли 
нагомилани проблеми могу да буду решени. 
Премијер и ресорни министар непослушност војника који су одлучили да у недељу изађу на 
улице виде као штрајк против државе, без много оправдања. Вучић је поручио да је захвалан 
свим представницима Војске Србије, изузев онима који штрајкују против сопствене земље. 
 „Наша војска се све озбиљније опрема, наоружава, постаје значајан фактор стабилности, а не 
претња било коме”, изјавио је премијер новинарима. 
Сличан је став министра Зорана Ђорђевића, који је после протеста рекао да је поносан на све 
припаднике Војске Србије јер се нису одазвали позиву „политикантског синдикалног 
руководства” који су имали политичке изјаве које нису у складу са синдикалним деловањем. 
Из Министарства одбране стигло је и саопштење да је на скупу било око 200 војника, иако су 
синдикалци и сви медији известили да се у недељу испред Министарства одбране окупило око 
три хиљаде људи. 
Иначе, један од најважнијих захтева Војног синдиката Србије, током преговора са 
министарством, био је повећање основице за обрачун зарада на 26.200 динара, колико је 
износила пре две године. Представници ВСС-а у неколико наврата су упозоравали да је стање у 
Војсци лоше, а да се минималне основице за зараде обрачунавају мимо закона. 
Вучић: Много улажемо у Војску 
Премијер Александар Вучић нагласио је да стално слуша неистине, на које му је тешко да 
непрестано одговара, попут оне да Албанија издваја више од 106 милиона за војску, и да многе 
друге земље издвајају више за војску. 
Он је објаснио да је буџет Србије за војску од 630 до 640 милиона евра, што је, како је истакао, 
више од буџета Бугарске и Хрватске, а мало мање него што има Мађарска. 
 „Сада војсци враћамо оно што никада нисмо зарадили. Када дате новац који немате 
повећавајући плате и пензије, заправо лажете народ. Много улажемо у војску, пропорционално 
нашем БДП-у. Данас је само девет НАТО земаља испред нас по улагању у Војску”, рекао је 
председник владе и позвао оне који се „спрдају са 5.000 динара једнократне помоћи” да му дају 
100 милиона евра, па ће влада да им да још по 5.000 динара. 
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Ове године 1,9 милијарди инвестиција  
Аутор:Д. И. К.  

 

Премијер Србије Александар Вучић у понедељак на представљању "Беле књиге" Савета страних 
инвеститора. Јавни дуг до 73,5 одсто бруто друштвеног производа. Догодине раст три и по 
процента 
СРБИЈА ће ове године забележити привредни раст од 2,7 до 2,8 одсто, највише у сектору 
прерађивачке индустрије, енергетике и грађевинарства. Према речима премијера Србије 
Александра Вучића, наша економија је на стабилним ногама и увек уважава професионалне и 
стручне ставове пословне заједнице. Он је, на представљању "Беле књиге 2016" Савета страних 
инвеститора, истакао да ће Влада, заједно са овим саветом, формирати национални савет за 
конкурентност, како би држава била привлачнија за инвестиције. 
- За девет месеци ове године износ страних инвестиција био је 1,25 милијарди евра, а очекује се 
да до краја године буде 1,8 или 1,9 милијарди евра, док су, на пример, у БиХ инвестиције 400 
милиона евра - рекао је Вучић, истичући да ова влада гарантује сигурну будућност и да смо по 
разним параметрима апсолутни шампиони у региону западног Балкана. 
Премијер је рекао да удео јавног дуга у БДП-у неће прећи 73,5 одсто, а да би 2017. он требало да 
буде оборен на 71 одсто, а у 2018. и на испод 70 одсто БДП-а. Он је подсетио да је ММФ за 
следећу годину прогнозирао раст БДП-а од три одсто, а да су његове прогнозе да ће то бити три 
и по одсто, пошто ће бити остварена додатна улагања у војну индустрију и још неке области. 
ИСЦЕПАО САМ ПРЕДЛОГ ЗА БУЏЕТ НАЦРТ буџета требало би током ове недеље да 

прође Владу Србије, а потом да стигне пред посланике Скупштине - истакао је премијер 

Александар Вучић.  

- Пре седам дана су ми донели предлог са сто милијарди динара расхода више, и то сам 

поцепао и вратио им назад - казао је Вучић. - Све то односи се на капиталне инвестиције и 

пројекте, а не могу да потроше ни 30 одсто од тога. 

Премијер је рекао да ће Влада убрзати структурне реформе, посебно јавних предузећа: 
- Многи су научени како да прикиривају губитке и да нас обмањују, али на крају године ти 
рачуни дођу на наплату. Лагали су нас да ће да послују позитивно. Постоје проблеми и у РТБ 
"Бор", "Петрохемији"... 
Вучић је навео да неки праве губитке од 15 милиона евра годишње и поручио да ће држава 
успети да пресече тај Гордијев чвор. 
Премијер је најавио да ће бити формирана радна група са ФИЦ-ом која ће имати састанке на 
недељном нивоу, док ће и он учествовати на тим састанцима на месечном нивоу. 
Три кључна очекивања Савета од Владе су да убрза структурне реформе, смањи бирократију, 
унапреди спровођење закона и настави усклађивање закона с прописима ЕУ.  
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Војсци - пет одсто  
Аутор:Р. Др. 

 

Различити одјеци недељног протеста војног синдиката Србије у Београду. Николић: Војска није 
за доказивање да можемо довољно да уштедимо  
МЕРЕ којима бисмо доказали да можемо довољно да уштедимо не би требало да се преламају 
на Војсци - рекао је у понедељак поводом протеста Војног синдиката председник Томислав 
Николић. 
- Свако има право да протестује и свако против кога протестују или за кога мисле да може да им 
помогне дужан је да се према томе одреди - рекао је Николић, и најавио да ће разговарати с 
министром одбране Зораном Ђорђевићем. - Видећу докле се стигло у разговорима, јер сам, 
пратећи медије, схватио да је са синдикатом постигнут договор. 
Николић, коме су организатори недељног протеста упутили своје захтеве, рекао је да ће се 
заложити да се види шта је разлог неслагања, као и да ће помоћи у решавању проблема. 
- Војска је стуб свих наших политика, не само безбедности. Ко не жели своју војску, тај ће 
зажалити што има туђу - казао је председник Николић. 
Први протест запослених у Војсци, који је у недељу одржан испред седишта Министарства 
одбране, у понедељак је тумачен на различите начине. Министар одбране Зоран Ђорђевић 
саопштио је да је поносан на припаднике Војске који се нису одазвали позиву на окупљање, док 
Војни синдикат наводи да је најмање 1.500 војника, подофицира и официра дошло на скуп. 
Председник Владе Александар Вучић истог је става као и министар Ђорђевић. Премијер је у 
понедељак нагласио и да је протестовао "један посто припадника ВС, али да је у јавности 
представљено као да сви штрајкују против своје земље". 
Реагујући на председникову оцену о незадовољству припадника оружаних снага, Вучић је 
подсетио да Влада "нема ћуп из кога вади новац када год неко каже да је незадовољан". 
- Војсци ће бити повећане плате за пет одсто, иако ММФ није желео да види било какво 
повећање у Војсци и полицији. Мој одговор Николићу и сваком другом је да колико будемо 
способни да направимо већи раст, таква ће нам бити и увећања. Не можемо да се пружамо 
колико нисмо дуги - нагласио је Вучић. 
Први човек српске владе подсетио је на то да се Војска Србије све боље опрема и наоружава и 
да постаје све озбиљнији фактор заштите Србије. Он је рекао и да у односу на бруто државни 
производ (БДП) свега девет чланица НАТО улаже у војску више од Србије.  
ПРИЈАВА ПРОТИВ ДИКОВИЋА 
ВОЈНИ синдикат Србије поднео је кривичну пријаву против начелника Генералштаба Љубише 
Диковића и још двојице високих официра због "ометања и спречавања јавног окупљања". 
Према наводим пријаве, Диковић је наредио начелнику Управе за људске ресурсе Стојану 
Коњиковцу да све припаднике Војске упозна са опасностима учешћа на протесту обмањујући их 
да је скуп уперен против државе. Начелник Генералштаба терети се и да је начелнику Управе 
војне полиције Рајку Миловановићу наредио да прати и фотографише учеснике протестног 
скупа. 
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Еко-привреда отвара 150.000 радних места  
Аутори:Ј. СУБИН - М. СПАСЕНОВ 

 

На путу ка Европској унији у области екологије Србију чекају велики трошкови, али и 
могућности. "Зелени" захтеви из Брисела коштаће нашу земљу 10,5 милијарди евра 
КОЛИКО ће Србију коштати све припреме за улазак у европску породицу, тешко је прецизно 
израчунати, али је сигурно да нас највећи проблеми на том путу, а уједно и највећи трошак, 
очекују у - екологији. Да бисмо испунили најосновније "зелене" захтеве из Брисела, одакле нам 
често стижу критике због деценијама нерешених проблема у заштити животне средине, биће 
потребно, према проценама, бар 10,5 милијарди евра. 
Ако, међутим, урадимо оно што смо се са Бриселом договорили реално се отвара могућност да 
се у зеленој привреди наше земље (рециклажа, енергетика, пољопривреда и храна, туризам, 
ИТ, иновације...) отвори чак 150.000 нових радних места. 
Поглавље 27, које подразумева одрживи развој и заштиту животне средине, а Европа од нас 
очекује озбиљну климатску акцију, једно је од најскупљих у току преговора са Европском 
унијом и због тога за Србију представља велики изазов. Највећи трошкови нас очекују у 
сектору вода, око 5,6 милијарди евра, затим код управљања отпадом - 2,8 милијарди евра и 
индустријског загађења и буке - 1,3 милијарде евра. Помоћ из претприступних фондова ЕУ 
далеко је од потребне и за период 2014-2020. износи укупно 1,51 милијарду евра. 
- Захтеви из тог поглавља односе се на климатске промене, заштиту вода и ваздуха, управљање 
отпадом, заштиту природе, индустријско загађење, хемикалије, буку, управљање ризицима и 
цивилну заштиту - каже Иван Карић, из Одбора за заштиту животне средине Скупштине 
Србије и председник странке Зелени Србије. - Сматрамо да животна средина мора да се издвоји 
као приоритет Владе. У овој области постоји највећа неусклађеност и заостајање за европским 
стандардима, а врло брзо нас очекују велики инфраструктурни радови.  
У НЕКИМ ОБЛАСТИМА ИМА ПОМАКА ПОСЛЕДЊИ извештај о напретку Србије ка ЕУ 

говори да смо постигли нешто виши ниво прилагођавања у овој области. Одређени мањи 

напредак је постигнут у усклађивању политика и законодавства. Помаци постоје и у управљању 

отпадом, заштити природе и климатским променама. 

Према његовим речима, велике проблеме имамо са отпадом, јер у нашој земљи постоји више 
од 4.000 неуређених депонија, док држава због тога годишње изгуби око 100 милиона евра. И 
водни ресурси су у лошем стању, са неадекватном комуналном инфраструктуром, а проценат 
третирања отпадних вода је мањи од 10 одсто. 
- Морамо да схватимо да привредни и економски развој Србије не сме ићи на штету еколошке 
безбедности и здравља људи - каже Карић. - Наши највећи еколошки проблеми су 
индустријско загађење, саобраћај, отпад и отпадне воде, и недовољно истражени ефекти НАТО 
бомбардовања по здравље људи и животну средину. Законе не мењамо како бисмо задовољили 
европске званичнике. "Еколошки закони" се мењају да би Србија постала боље, лепше и 
безбедније место за живот. 
Карић тврди да наша држава у области екологије и даље има озбиљне проблеме са кадровским 
и финансијским капацитетима и недовољном координацијом локалног и националног нивоа. 
Посебне тешкоће, каже, имамо у спровођењу и примени легислативе. 
- Што пре морамо да ратификујемо Споразум из Париза и започнемо адаптацију на климатске 
промене уз свеобухватни енергетски преображај - наглашава Карић. - Зелени Србије годинама 
уназад истичу да је неопходно оснивање посебног министарства које би се искључиво бавило 
еколошким проблемима. Отварање "зелених" радних места значајно би смањило 
незапосленост. Постоји реалан простор да се запосли око 150.000 грађана у "зеленој 
привреди".  
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РЕЦИКЛИРА СЕ МИНИМАЛНО  

ПРОЦЕНЕ показују да се у Србији рециклира свега 15 до 18 одсто отпада. 
- У садашњим условима капацитети за рециклажу у Србији се повећавају - истичу у 
Министарству пољопривреде и животне средине. - У 2014. години преузето је 102.672,5 тона 
амбалажног отпада, на поновно искоришћење. Највећи проблем представљају несанитарне 
депоније и сметлишта. Према Националној стратегији управљања отпадом, предвиђено је 
затварање и рекултивација постојећих сметлишта и изградња 29 регионалних санитарних 
депонија, са центрима за сепарацију рециклабилног отпада и трансфер-станицама. До сада је 
изграђено 10 санитарних депонија. 
ДОЗВОЛЕ 
У Србији су издате 2.052 дозволе за управљање отпадом, од чега су 604 за управљање опасним 
отпадом, а 1.110 за неопасан. За третман су издате 672 дозволе, за сакупљање отпада 1.136, 
складиштење 803 и депоновање отпада 33 дозволе. 
 
 

СМАЊЕЊЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА: Мањи намети, веће зараде  
Аутори:Д. И. К. - С. Б.  

 

Држава послодавцима обећава смањење пореза и доприноса већ од 2017. У владине фондове од 
сваке плате 50, уместо 65 осто 
ДРЖАВА би коначно могла да се одрекне дела свог парчета "колача" у зарадама. Влада од 
следеће године најављује мање порезе и доприносе, па ће уместо око 65 од сваке плате у своје 
фондове преливати највише до 50 одсто. Власници фирми задовољно трљају руке, запослени 
на црно се надају да ћа коначно бити пријављени и зарађивати своју пензију, а економисти 
упозоравају да ће мањи прилив државна каса некако морати да надомести. 
Фискални савет још не излази са рачуницом о ефектима најављене мере, јер се ни детаљи још 
не знају. 
- Међутим, наглашавамо да ће евентуални буџетски простор за разматрање оваквих предлога 
бити отворен тек када се буџетски дефицит смањи испод законски прописаног нивоа од један 
одсто БДП, што још увек није случај - истиче Фискални савет. 
Не зна се још на који начин ће држава смањити укупно оптерећење зарада. Може да смањи све 
стопе, али и да уведе прогресивне порезе, што значи да би веће плате више трпеле. У игри је и 
опција да се минималац ослободи свих намета, као што је својевремено урадила Немачка. У 
том случају запослени са овим примањем немају покривено пензионо. 
ПОСЛОДАВЦИ ЗАДОВОЉНИ ПОСЛОДАВЦИ већ годинама захтевају мање оптерећење 

плата и ово јесте начин да нам се помогне - истиче Небојша Атанцковић, председник Уније 

послодаваца. - Могу нам изаћи у сусрет и да плаћамо воду као грађани или да се укину неки од 

500 парафискалних намета. Смањење оптерећења ће утицати на смањење рада на црно и на 

реалније пријављивање зарада запослених. Део уштеде ће свакако ићи у инвестиције 

предузећа, а део у веће зараде. 

- Могуће је смањити порезе и доприносе и надокнадити рупу у буџету - сматра Јелена 
Жарковић, професор Економског факултета. - Ми немамо прогресивне порезе на зараде. Ту 
има простора. С друге стране, стопе пореза на годишњи доходак грађана нису велике. Људи 
који зарађују далеко више од просека заиста мало плаћају. Када је Немачка укинула порезе и 
доприносе на минималац, људи су свесно улазили у такав аранжман. Такве послове бирају 
млади на почетку каријере и људи у прелазном периоду док чекају други посао. Ово што ми 
имамо, нема нигде у Европи. Ми немамо велики неопорезиви део, тако да наши текстилци и 
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нису тако јефтина радна снага. Почетници нису ослобођени плаћања, код нас је иста цена за 
све. Зато је улазак на тржиште скуп. 
Неке раније владе нису разматрале увођење неопорезивог минималца и то из страха да ће 
српски послодавци све запослене пријавити на тај износ. 
- Држава може смањивањем пореза и доприноса да подстакне послодавце да пријаве 
непријављене раднике или да запосле нове - каже декан Београдске банкарске академије Хасан 
Ханић. - Ми послодавци, с обзиром на то да сам и ја послодавац, посматрамо колико нас 
радник бруто кошта, док запослени рачуна само оно што је примио. Ова мера даје простор да се 
у одређеној мери, одређеним категоријама радника, нето плата повећа, а да укупна издвајања 
послодаваца остану иста.  
РАСТЕ ПДВ? 
ГЛАВНИ закључак студије "Пореска политика - поглед унапред", која се пре шест година 
бавила овом темом, јесте да свако смањење оптерећења плата за собом вуче већи порез на 
додату вредност. То је, између осталих, урадила и Мађарска пре неколико година када је стопа 
ПДВ достигла 27 одсто. 
 

 

 

 
 

Ко лети, заради 178.000 динара, а ко служи – 21.263 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Просечна плата у Србији остварена прошлог месеца била је 45.281 динар и реално је 3,4 одсто 
мања од септембарске. Мада о просечној српској плати сања готово половина радника у 
Србији, ипак има делатности у којима се зарађује и по две, а и три и више просечних зарада. 
Наиме, у неким делатностима у српској привреди просечна зарада премашује не само 100.000 
динара месечно већ и 150.000. 
По подацима Републичког завода за статистику о зарадама запослених у Србији по 
делатностима у октобру ове године, највећу просечну плату, 178.213 динара, остварили су 
запослени у ваздушном саобраћају. 
Запослени у рачунском програмирању и консулативним делатностима имали су просечну 
плату од 157.827 динара, док је просечна прошломесечна плата у производњи дуванских 
производа била 125.246 динара. 
Просечна октобарска плата запослених у услужним делатностима у рударству била је 115.736 
динара, радника у управљачким делатностима и саветовању 119.018, у производњи кокса и 
деривата нафте 111.285 и запослених у осталим стручним, научним и техничким делатностима 
106.973. То су, уједно, једине делатности у којима је просечна октобарска плата већа од 100.000 
динара, што је више од две просечне плате. 
Као што постоје зараде веће од 1.000 евра, тако постоје и оне од 250 евра, што је четврострука 
разлика. Тако је просечна октобарска плата за запослене у заштитној и услужној делатности 
21.263 динара, за изнајмљивање и лизинг 23.888, у кинематографији 23.988, поправку 
рачунара и предмета личне употребе 24.891. Нешто мало већи је просек запослених у 
делатности припремања и послуживања хране и пића – 25.333, затим у осталим личним 
услужним делатностима – 26.689, производњи одевних предмета – 26.602, производњи и 
преради дрвета и производа од дрвета – 27.680, производњи коже и предмета од коже – 
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27.680, услугама одржавања објеката и околине – 28.232 динара. У категорији 
„специјализовани грађевински радови” просечна зарада је 36.125 динара, а добро је познато 
колико су наши грађевинци за исти посао плаћени у иностранству, и ту је и одговор на питање 
зашто их све више одлази трбухом за крухом. 
Но, када се „укрсте” највише и најниже зараде у прошлом месецу, дође се до просека од 45.281 
динар јер је статистика увек нешто између, односно она сабира најплаћеније и најмање 
плаћене и из тога извлачи просек који се узима као мерило просечне плате запослених у 
одређеном месецу. Другим речима, одавно неки једу месо, неки само купус, а у просеку се једе 
сарма, па шта коме допадне. Због тог просека сваки пут када Републички завод за статистику 
објави податке о просечној републичкој заради радници протестују јер већина њих себе у њој 
нити препознаје нити зна на који начин би је могла остварити. 
Што јужније то тужније 
Слична прича је и с просечним платама по регионима у Србији јер се ни ту у заради од 45.281 
динара за прошли месеци не могу наћи сви. Наиме, просечна зарада у Београдском региону је 
50.187 динара, а у Војводини 43.543, док је просчена зарада на југу Србије још мања. Тако је у 
Региону Шумадије и западне Србије прошлог месеца просечна зарада била 38.145, а у региону 
јужне и источне Србије 39.145 динара. Укупна просечна плата на југу Србије била је 38.734 
динара, што је за готово 7.000 мање од републичког просека. Мању просечну зараду прошлог 
месеца имао је и регион Војводине, док је једино Београдски регион имао више од просека. 
 
 

У Инђији посао за 100 Карловчана 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Због проширења производних капацитета, али и због великог интересовања за посао у 
компанији, „ИГБ аутомотив” из Инђије расписао је нови конкурс за пријем 100 нових радника 
у производним погонима с подручја општине Сремски Карловци. Новопримљеним радницима 
биће обезбеђен превоз до компаније у Инђији. 
Да би незапосленима и заинтересованима из општине Сремски Карловци обезбедила 
упознавање с траженим профилом производних радника, та немачка компанија организује 2. 
децембра од 10 до 13 часова у Свечаној сали општине у Сремски Карловци Дан каријере. На 
Дану каријере сви заинтерсовани моћи ће да добију шире информације и конкуришу на неку од 
понуђених позиција. 
Сремски Карловци су четврта сремска локална самоуправа у којој та компанија организује 
Дане каријере. Претходно су сајмови на којима су незапослени могли добити информације о 
компанији и конкурисат на неко од понуђених производних места одржани у Иригу, Инђији и 
Новој Пазови. На та три сајма поднето је више од 400 пријава за заснивање радног односа. У 
тој комапнији речено нам је да је конкурс отворен до 31. децембра ове године и да очекују да ће 
за свако радно место конкурисати по неколико незапослених . 
Иначе, компанија „ИГБ аутомотив” је за девет година пословања у Инђији упослила више од 
2.000 радника и представља једну од најзначајнијих гринфилд инвестиција у Србији. Она је 
уједно и добар пример успешног и продуктивног пословања, не само на локалном нивоу већ и 
на регионалном. У Инђији је основана 2007. године од компаније „ИГ Бауерин” ГмбХ из 
Немачке и бави се производњом грејача за аутомобилска седишта и за волане, сензора за 
заузећа седишта аутомобила, каблова за грејаче седишта и електричних контролних јединица. 
Та компанија је прошле године с Владом Србије потписала уговор о додели подстицајних 
средстава за изградњу новог производног погона за производњу грејача за аутомобилска 
седишта и сензора. Изградња погона почела је у априлу, а завршена прошлог месеца. 
Генерални менаyер Далибор Берић у изјави за „Дневник” најавио је да ће бити запослено још 
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150 нових радника, а преко Дана каријере настоји се доћи до најбољих у оближњим сремским 
општинама. Компанија је зарад доброг радника, који се у њој, по Берићевим речима, изузетно 
цени, спремна да у неколико сремских локалних самоуправа незапосленима приближи начин 
и врсту посла запослених у њој, а селекцију ће обавити тек када пред собом буду имали понуде 
које задовољавају критеријуме који се пред будуће раднике постављају. Уз то, компанија је 
спремна и да свакодневно организује превоз радника у Инђију, без обзира на то из које они 
сремске општине долазили. 
 
 

Идуће године жене ће радити шест месеци дуже 
Аутор:Љубинка Малешевић 
 
Сви запослени који испуњавају услове за пензионисање од Нове године, морају кренути да 
прикупљају документацију јер захтев за пензију филијали Фонда ПИО морају предати до 30. 
децембра. Они најкасније до тог датума морају раскинути радни однос јер, ако захтев поднесу 1. 
јануара 2017, за њих важе правила пензионисања која се примењују наредне године, а доносе 
најмање пола године дужи рад. 
За пуну старосну пензију женама треба 65 година и 40 стажа, колико и мушкарцима. До 
пензије могу доћи мушкарци и жене са 65 година и најмање 15 радног стажа. Но, постоји 
могућност и превременог пензионисања, али се за сваку недостајућу годину живота пензија 
умањује за 0,34 одсто. Закон, који се примењује од 1. јануара 2015, услов за старосну пензију за 
жене сукцесивно подиже сваке календарске године шест месеци. На крају ове године, да би 
отишле у пензију, жене морају да имају 61 годину живота и најмање 15 пензијског стажа, а 
мушкарци 65 живота и бар 15 радног стажа. 
Услов за превремену старосну пензију за жене у овој години је 55 година живота и 37 стажа, а 
за мушкарце 55,8 година и 40 година радног стажа. Услов за превремену старосну пензију 
подиже се до 2024, кад ће жене и мушкарци бити изједначени јер ће и једни и други морати 
имати 65 година живота и 40 година радног стажа. 
Од Нове године мењају се услови за пензионисање, али само за жене. Тако ће оне наредне 2017. 
моћи да иду у пензију само ако имају 61 годину и шест месеци живота и најмање 15 година 
стажа, а за превремену старосну пензију требаће им 55 година и осаммесеци живота и 37 и по 
година стажа. За мушкарце који би наредне године у пензију и даље остаје садашњи услов, 
односно 65 година живота и 15 година радног стажа, а услов за превремену старосну пензију је 
56 године и четири месеца старости и 40 година осигурања. 
Ако запослени има законом прописане услове за пензионисање, он може, али и не мора у 
пензију. Наиме, с послодавцем се може договорити да не иде у превремену пензију већ да чека 
„пуну”, под условом да газда на то пристане. Уколико не пристане, раднику не преостаје ништа 
друго него да у законском року поднесе захтев за пензионисање. 
Захтев за старосну пензију, уз документацију, подноси се филијали Фонда ПИО. Као и сви 
дражавни органи и установе, Фонд има обавезу да по службеној дужности утврде стаж 
осигураника. Кад он подноси захтев за пензионисање, више не мора да доставља доказе 
потребне за остваривање права о којима се воде службене евиденције. Но, подносилац захтева 
мора да обезбеди доказе који се односе на радни стаж (евентуално и инострани), школску 
потврду или медицинску документацију. Зато је и важно да запослени чувају радне књижице 
да би се евентуално утврдило где је „нестао” неки радни стаж или где је заправо остварен. 
Важно је зато на време проверити да ли је иза онога што пише у радној књижици уплаћени 
пензијски стаж. Јер радни и пензијски стаж нису исто. Може се догодити да, по радној 
књижици, радник испуњава услове за пензионисање и има пун радни стаж, а кад поднесе 
захтев за пензију, утврди се да пензијски стаж није плаћен за све те године па је у проблему. 
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Још је већи ако фирма у којој је радио више не постоји, али у Фонду постоји начин да се то 
премости и подносилац захтева ипак дође до пензије, али ће бити мања него што би имао да је 
пензијски стаж у годинама рада плаћен. Исто је и са запосленима којима је држава повезивала 
стаж – а чинила је то више пута – јер је то чињено на минималну зараду, па је коначна пензија 
доста мања него што би радник имао да је стаж уплаћиван редовно јер су многи имали знатно 
већу плату од минималца. 
Удовице добијају чек с пуне 53 
Промене од Нове године постоје и код породичне пензије. Предвиђено је да удовице остварују 
право на породичну пензију с 53 године живота, а удовци с 58, с тим што удова у тренутку 
смрти супружника има најмање 45 година. Деца имају право на породичну пензију најкасније 
до 26. године живота, под услов да редовно студирају. Удовице које су се више пута удавале и 
сваки пут имале право на породичну пензију, могу да бирају од ког ће мужа да наследе 
породичну пензију, али имају право само на једну утврђену пензију. 
Нема попуста ни за посебне 
У случају посебних категорија осигураника, као што су припадници МУП-а, МИП-а, БИА, ВБА, 
Управе за извршење кривичних санцкија, Пореске полиције, ВС-а, за остаривање права на 
старосну пензију у 2017. граница се подиже на 54 године и осам месеци живота и 22 године и 
шест месеци стажа, као и 12 и по година проведених на радним местима на којима се стаж 
рачуна с увећаним трајањем. Услови за старосну пензију за остале полицијске службенике 
подижу се на 58 година старости, 25 година стажа и 15 година на радним местима где се стаж 
рачуна с увећаним трајањем. 
 

 

 
 

Осим комерцијалних и возило за прве борбене редове 
Пише: Зоран Радовановић 
 
Пословодство Заставе и надлежни у Министарству привреде недавно су, далеко од очију 
јавности, потписали Споразум "о замени за испуњење и преносу имовине Заставе камиони и 
Републике Србије".  
Споразумом је прецизирано да држава преузима хале, део машина и остале опреме Заставине 
фабрике камиона, у којој ће се, према штурој информацији објављеној на сајту Министарства 
одбране, "након одређених активности, формирати ново предузеће које ће производити 
комерцијална и војна теренска возила, као и куполе за борбена возила". У том предузећу би, на 
почетку рада, требало да буде ангажовано до 170 радника. Према незваничним 
информацијама, у погонима ове крагујевачке фабрике увелико траје попис покретне имовине, 
коју чини око 4.000 позиција, односно машина и опреме, на којој ће се производити 
комерцијална, теренска (неборбена) војна возила, али и оклопна купола за борбена војна 
возила. 
Потписивањем споразума о подржављењу Заставе камиони практично је, сматрају упућени, 
почело формирање конзорцијума за производњу новог војног борбеног возила, који ће, осим 
Камиона, чинити ФАП из Прибоја и Прва петолетка из Трстеника. Подсетимо да је прототип 
новог домаћег борбеног возила за Војску Србије, али и за извоз, који су заједнички 
припремили прибојски ФАП, Застава камиони и Прва петолетка - Наменска најширој домаћој 
јавности представљен на војној паради, организованој 22. октобра у Новом Саду. Прототип 
војног борбеног возила, чији је радни назив ФАП 2026 ПС/АВ 6X6 (погон на шест точкова), 



16 

 

склопљен је на платформи ФАП-а, Заставини стручњаци били су задужени за производњу 
оклопне кабине, што ће бити посао и новог предузећа, док је трстеничка Прва петолетка 
произвела систем БОФОРС, односно противавионски топ. Ново војно борбено возило покреће 
Мерцедесов мотор од 260 КС. Опремљено је противавионским топом 40мм, којим ће моћи да се 
гађају и циљеви на земљи. "Правимо возило за прве борбене редове", рекли су за Данас, 
средином октобра, уочи новосадске промоције прототипа, неки од "главних криваца" за 
реализацију тог пројекта. Поред учешћа у заједничком послу са ФАП-ом и Првом петолетком, у 
Застава камионима, односно у новоформираном предузећу, ће се производити и теренско 
(неборбено) војно возило, чији је прототип, пре неколико година представљен надлежнима у 
Војци Србије и Министарству одбране. 
Како било, подржављење Заставе камиона могло би да се протумачи као покушај, надамо се 
успешан, очувања производње теретних возила у Крагујевцу, за сада за војне потребе. 
Коинциденција, или не, тек производња возила у Србији стартовала је на готово истоветан 
начин, далеке 1939. када је у крагујевачком Војнотехничком заводу, за потребе ондашње 
југословенске војске, склопљено 300 камиона марке "шевролет". Није наодмет указати и на то 
да је Министарство одбране, почетком септембра, обавестило Привредни суд у Крагујевцу, у 
којем се одлучивало о покретању стечајног поступка у Застави камионима, да је та фабрика 
регистрована и за производњу наоружања и војне опреме. Та чињеница је и те како важна 
имајући у виду да у предузећима, која су регистрована и за ту врсту производње, стечајни 
поступак (према Закону о стечају) не може да буде покренут без сагласности Министарства 
одбране. Пошто је то Министарство у Застави камионима већ било издвојило део опреме 
намењен војној производњи, те производне линије биле су сачуване од пленидбе и распродаје. 
Насупрот томе, остала покретна имовина Заставине фабрике није могла да избегне такав 
сценарио - распродата је како би се измирила потраживања бивших радника, који су то право 
остварили у судском поступку. 
Самостално или удружени са странцима 

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 
удружени са неким од потенцијалних иностраних партнера. Подсетимо да су за сарадњу са 
Заставином фабриком камиона, својевремено, биле заинтересоване најзначајније кинеске 
компаније за производњу теретних и теренских возила - ЈАК моторс (у државном власништву) 
и приватна фирма Хуанг хаи. Истовремено је најављивана и могућност сарадње са руским ГАЗ-
о, као и са још неким иностраним компанијама. 
 
 

Радници "Заставе" траже наплату потраживања 
Пише: З. Р. 
 
Неколико хиљада радника бивше Фабрике аутомобила Застава, чији је правни наследник 
предузеће Застава аутомобили недавно банкротирало, тражиће у стечајном поступку наплату 
потраживања од фирме у банкроту. 
Наплату потраживања тражиће, како кажу, на име издвајања у стамбени и фонд солидарности, 
те за зајам за изградњу фабрике и купљене деонице или обвезнице. 
Представници бивших радника Фабрике аутомобила, који су у чланови Одбора поверилаца, 
тврде да је до сада обрађено више хиљада потраживања која ће бити достављена Привредном 
суду у Крагујевцу. Потраживања радника са дужим стажом (од 35 година, на пример), којима је 
од зарада издвајано са стамбени фонд, а нису добили станове или стамбени кредит од 
предузећа, и који су уплаћивали новац у Фонд солидарности и давали зајам за изградњу 
фабрике, према рачуници радничких представника, износе између 900.000 и милион динара. 



17 

 

- Велики је проблем што комплетна имовина стечајног дужника, Застава аутомобили, није 
билансирана у стечајну масу која званично не чини ни 20 одсто праве вредности, па ће том 
темом, највероватније, морати да се баве и надлежни државни органи, а пре свих 
Министарство унутрашњих послова, сматрају представници бивших радника Фабрике 
аутомобила. Они наглашавају да некадашње "аутомобилџије" неће успети да наплате 
потраживања у пуном износу, али су уверени да ће их наплатити барем делимично.  
Иначе, стечајни управник је утврдио да су ненаплаћена потраживања фабрике Застава 
аутомобили 650 милиона динара, а обавезе око 41 милијарду динара. У Привредном суду у 
Крагујевцу новинарима су рекли да је до почетка прошле недеље у суду евидентирано 4.379 
пријава различитих потраживања од Заставе аутомобили у банкроту, а рок за пријављивање 
(потраживања) истекао је крајем минуле седмице.  
- Стечајни управник ће оцењивати да ли су пријаве потраживања уредне и благовремене, па ће 
према томе одлучивати да ли их признаје или оспорава, каже председник Привредног суда 
Бранислав Јововић, напомињући да ће то бити "велики посао" и да ће се о бројним 
потраживањима расправљати на испитним рочиштима, али да крагујевачки Привредни суд 
има слична искуства са више од 3.500 пријава потраживања у случају "Таково осигурања".  
 

 

 
 

Војни синдикат поднео кривичну пријаву против Диковића  
Извор:Танјуг  

 

Војни синдикат Србије данас је упутио кривичну пријаву против генерала Љубише Диковића 
"због активног ометања протеста Војног синдиката Србије". 
Како се у саопштењу каже, кривичне пријаве су поднете и против бригадног генерала Стојана 
Коњиковца и пуковника Рајка Миловановића. 
Синдикат је у образложењу навео да су пријаве поднете због због постојања основане сумње да 
су "у саизвршилаштву, починили кривично дело спречавање јавног скупа', притисцима и 
претњама припадницима ВС. 
 

 

Кнежевић најављује: Приватизација готова до краја мандата владе  
Извор:Танјуг  
 
Министар привреде Горан Кнежевић изјавио је данас да се очекује да процес приватизације у 
Србији, који обухвата и 11 великих стратешких предузећа, буде завршен до краја мандата ове 
владе. 
Кнежевић је најавио и да ће до средине децембра влада усвојити предлог измена Закона о 
стечају, који ће од нове године бити у скупштинској процедури. 
Кнежевић је на представљању "Беле књиге 2016" Савета страних инвеститора нагласио да је 
кључно да се заврши приватизација тих 11 државних предузећа. 
"Радимо на томе и преговарамо са инвеститорима како бисмо моделом стратеско партнерства 
или неким другим решили проблем великих предузећа, попут РТБ Бор и петрохемијског 
комплекса", навео је министар привреде. 
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Говорећи о налазима из "Беле књиге" у којој су инвеститори, између осталог, навели да треба 
порадити у области стечаја, Кнежевић је рекао да се ради на изменама Закона о стечају и да је 
заврсена јавна расправа, која је трајала 25 дана. 
Циљ измена је да се скрати стечајни поступак и побољша положај Србије на Дунг бизинис 
листи Светске банке, али и да се боље заштите повериоци. 
Како каже, стечајни поступци су у неким случајевима трајали и по 10 година. 
Кнежевић је најавио да ће у наредних 15 дана радна група завршити нацрт измена Закона о 
стечају који ће до средине децембра бити усвојен на влади, а од нове године биће у 
скупштинској процедури. 
Он је додао да је консултована стручна јавност, као и судије и стечајни урпавници. 
Када је реч о реформи Привредне коморе Србије, Кнежевић је истакао да је по томе колико 
комора сада помаже развоју првиреде и предузетништва, али и довођењу инвеститора, 
направљен огроман искорак. 
По питању увођења обавезне чланарине, Кнежевић је рекао да у ПКС кажу да ће скоро 75 одсто 
чланова бити ослобођено плаћања чланарине, а да ће за све остале чланарина бити мања. 
"Отворени смо за сваки разговор и о том питању", додао је Кнежевић. 
 
 

Вујовић: Припремамо реформу Царине и Пореске управе, сиву 
економију спуштамо са 40 на 15 одсто  
Извор:Бета  
 
Министар финансија Србије Душан Вујовић рекао је данас да Министарство финансија 
припрема реформу Пореске управе и Царине и да ће се радити на сузбијању сиве економије. 
- Планирамо да сиву економију са 30-40 одсто колико се (њен удео у економији) процењује да 
је у Србији, спустимо на 15 одсто - рекао је Вујовић. 
Он је на представљању "Беле књиге" Савета страних инвеститора (ФИЦ) рекао да ће се мењати 
и закон о накнадама и да ће се у његовој припреми разговарати са локалним самоуправама и 
инвеститорима. 
- Надам се да ћемо следеће године припремити нацрт закона о накнадама а да ће он моћи да се 
примењује од 2018. године. Накнаде морају бити евидентиране и обједињене а начин обрачуна 
јасан - рекао је Вујовић. 
Промена понашања инспектора  
Он је додао да је циљ реформе Пореске управе да се та служба реорганизује и да инспектори 
промене понашање и да убудуће пружају и саветодавне услуге око примене закона уместо само 
да кажњавају.  
Председница Савета страних инвеститора Јана Михајлова рекла је да 65 одсто препорука ФИЦ-
а није реализовано. 
- Страни инвеститори учествују са 22 одсто у бруто домаћем производу и желе дугорочно да 
остану у Србији. Гајимо оптимизам али треба доста још да се уради јер ништа није урадјено на 
65 одсто препорука - рекла је Михајлова. 
Михајлова против обавезне чланирине у ПКС  
Она је истакла да је увођење обавезне чланарине у Привредној комори Србије (ПКС) нови 
непредвидив намет. 
- Страни инвеститори имају културу да испуњавају све обавезе па ће плаћати и чланство, али 
тај намет није био предвиђен и није било потребно да поред постојећих 400 намета буде уведен 
још један - рекла је Михајлова. 

http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/vucic-na-predstavljanju-bele-knjige-narednih-pet-godina-bice-zlatno-doba-srbije/hwwpmvn
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Она је истакла и да Закон о конверзији права коришћења грађевинског земљишта, неусклађен 
са Законом о реституцији и да локалне самоуправе различито тумаче та два закона и 
затражила да се продужи рок за коришћење земљишта док се не реши тај проблем. 
Кнежевић спреман да преговара око чланарине  
Министар привреде Србије Горан Кнежевић нагласио је да је било потребно реформисати ПКС 
што, како је рекао, "не значи да су им сва решења добра". 
- Спремни смо да о примедбама на чланарину разговарамо са инвеститорима - казао је 
Кнежевић. 
Он је додао да "није реално да се приватизација оконча за годину дана". 
- Приватизација траје дуго, већ 20 година, и надам се да ће бити завршена у мандату ове владе - 
рекао је Кнежевић. 
Он је додао да су остале 174 фирме за приватизацију међу којима је и 11 најделикатнијих, попут 
Рударско-топионичарског басена Бор, и Петрохемије. 
- Преостало је још 11 бања код којих су разрешени правно-имовински односи и моћи ће ускоро 
да се продају, а на ред чекају и ветеринарске станице - рекао је Кнежевић. 
 
 

СУМОРНИ ПОДАЦИ За 24 године, изгубили смо Нови Сад, Крагујевац 
и Ниш  
Аутор:Бојана Богосав  

 

На крају, можда ћемо ипак сви стати под једну шљиву... Од 1992. године Србија је остала без 
600.000 људи, односно укупно без Новог Сада, Ниша и Крагујевца. 
Преведено у годишње бројке, сваких 12 месеци нас је по 38.000 мање. И, што је најгоре, томе се 
не види крај... 
Министарка без портфеља, одскора задужена за демографију и популациону политику у Влади 
Србије Славица Ђукић Дејановић набраја неколико разлога за овако црну слику. 
- Ту је пре свега смањена стопа наталитета, али и миграције. Велики број радно активног 
становништва напушта земљу. Има нас око четири милиона ван Србије. Од многих болести 
које се касно дијагностикују умиремо чешће него што се догађа у другим земљама. Тако да су 
нам стопе које иду у прилог смртности и лошем квалитету живота такође лоши показатељи. То 
све наравно изискује мере популационе политике на којима управо најозбиљније радимо. Да 
стање поправимо колико је то могуће - каже Ђукић Дејановић. 
Она наводи да би било дивно да мере које су планиране у наредним годинама зауставе ове 
трендове. 
- Они су негативни, али да не буду још негативнији, то је примарни циљ - наглашава 
министарка. 
Србија је изгубила велики број становника, а како каже књижевник Матија Бећковић, народ 
који не осећа да има перспективу најчешће има и белу кугу. 
- Људи који нису успели да реше свој лични проблем, неће да стварају нове несрећнике. Има 
наде да се стање поправи ако се отворе видици, то ће свакако помоћи и у решавању овог 
проблема - коментарише Бећковић. 
Социолог Ратко Божовић објашњава да је до овог великог губитка Србије дошло услед хаотичне 
кризе и транзиције. 
- Њима се не види крај. Владају безакоње и сиромаштво. Велики број људи не само да је умро 
него је и напустио земљу. То се односи пре свега на младе људе - истиче наш саговорник. 
Божовић додаје да је у питању једно велико расејавање. 
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- Мислим да је овај велики губитак резултат кризе и транзиције које су учиниле да су се 
промени стил живљења и опстајање. То је све велики део друштвеног кошмара. Имамо 
последице, јер када нестану људи ту нема више поправка - каже Божовић. 
Како објашњава, неред у друштву је исто што и неред у породици. 
- Она није формирана, све се нашло у вакууму, склона је паду, а урушавање је било неизбежно. 
Сиромаштво је деградирало друштвени стил. А саму породицу када оптерете страх и апатија, 
тескоба, безнађе и стрес, онда нема услова да се репродукује - закључује Божовић. 
 

 
 

 
 
ПРОТЕСТ ИЗАЗВАО РАСКОЛ У ДРЖАВНОМ ВРХУ Тома удара на 
Вучића преко Војске!  
Аутор: Дамира Рамадани  

 

Председник Томислав Николић и премијер Александар Вучић изнели су јуче опречне ставове у 
вези са протестом војника. Док Николић тврди да се не могу на Војсци преламати мере којима 
би се доказало да може довољно да се уштеди, Вучић поручује да не можемо да исплатимо оно 
што немамо. 
Војска је стуб свих политика, не само безбедности, већ и економске политике и не могу се на 
њој преламати мере којима би се доказало да може довољно да се уштеди - казао је председник 
Србије, додајући да ће „онај ко не жели своју војску зажалити што има туђу“. Најавио је да ће се 
састати са министром одбране Зораном Ђорђевићем да види „докле се стигло“ када је реч о 
протесту војног синдиката. 
Сетио се пред крај мандата 
Упитан да ли Николић на овај начин покушава да заштити Војску, с обзиром на то да је он 
главнокомандујући, Анђелковић подсећа да је Војска годинама имала проблеме. - Не верујем 
да се он сада сетио тих проблема, када су дошли избори. Да је чим је дошао на чело државе 
покренуо питање материјалног положаја Војске, тада бих веровао у његове искрене намере, али 
ако он то ради пред крај мандата и пред нове изборе на којима намерава да се кандидује, 
мислим да је то искључиво предизборни потез - закључује Анђелковић. 
Према његовим речима, свако има право да протестује и „свако против кога се протестује или 
за кога се мисли да може да помогне дужан је да се према томе одреди и определи“. 
С друге стране, Вучић истиче да не можемо да исплатимо оно што немамо, а да смо Војсци, као 
и полицији, наменили пет одсто повећања плата, иако је ММФ био против било каквог 
повећања и једнима и другима. Премијер је истакао да поштује ставове председника и да 
Николић одговорно обавља посао, а да њега, премијера, запада да говори непријатне ствари. 
- Ја морам да говорим истину. Председник је везан за Војску, желим ту изјаву да разумем као 
његову жељу да војска буде задовољна - навео је Вучић. 
Лако је њему да прича: Александар Вучић, Фото: Александар Димитријевић 

Политички аналитичар Драгомир Анђелковић тврди да су ово директни предизборни потези 
председника Николића. 
- Мислим да је Николић рекао нешто што није истина, јер се мере штедње не преламају на 
Војсци. Да се преламају, то би значило да се само на Војсци штеди, да су просвета, здравство и 
други делови система привилеговани - казао је Анђелковић. 
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- Објашњење за такав Николићев поступак је што он почиње председничку кампању, а полази 
од тога да је Војска врло популарна и да већина грађана неће улазити у детаље шта се тражи и 
да ли је то реално и изводљиво, већ ће свој позитиван однос према Војсци на неки начин 
пројектовати и на Николића ако се он појави као неко ко подржава Војску - објашњава 
Анђелковић. 
 

 

 
 
Господо генерали, срам вас било! 
А. Чукић 

 

Око 2.000 војника у недељу је испред Министарства одбране одржало протест 

у организацији Војног синдиката Србије (ВСС). Ово је први протест војске у 

историји Србије. 

Њима су се придружили и представници Полицијског синдиката Србије (ПСС) како би им 
пружили подршку, а ова два највећа и репрезентативна синдиката у безбедносним службама 
одлучила су да изађу на улице да би надлежним министарствима и Влади Србије указали на 
катастрофално стање у ком се сектор налази.  
Вељко Мијаиловић, председник ПСС-а, рекао је да су пред протест посредно стизале и претње.  
- Генералштаб Војске Србије претио је неким навијачким групама. Ви на полицију и војску 
хоћете да шаљете олош. Ми смо кад је требало јуришали на тенкове, а мислите да ћемо се 
плашити олоша који трује нашу децу. Па пошаљите их - рекао је Мијаиловић и додао да ће 
војници и полицајци заједно следећих дана организовати још протеста и шетњи, све док сви 
захтеви не буду испуњени.  
Захтеви Томи на врата 

Након протестне шетње од зграде Министарства одбране до зграде Председништва Србије, 
председник ВСС-а Новица Антић оставио је писмо са захтевима.  
- Писмо је предато како би га прочитао председник Томислав Николић јер је он врховни 
командант. Обавестили смо га о стању у војсци и тражимо од њега да заштити наш статус - 
рекао је Антић.  
Како се јуче могло чути на протесту, Генералштаб Војске Србије је јединицама Војске изнео 
став да је протест против државе, што из ВСС-а оштро демантују. Такође, како "Вести" сазнају, 
за јуче су изненада војници позвани да се јаве у своје јединице, што у ВСС-у тумаче као намеру 
да се спрече да дођу и учествују у протесту. Они су најавили да ће наредних дана одлучити да 
ли ће против одговорних за овакво спречавање доласка на протест поднети кривичне пријаве.  
Љубодраг Стојадиновић: Оружје из праисторије 

Бројне синдикалне и политичке организације, као и појединци подржали су протест. Војно-
политички коментатор Љубодраг Стојадиновић каже да је војска је дошла до границе 
социјалног опстанка.  
- Она је технолошки у праисторији и мислим да су официри, војска у целини, до сада показали 
велику трпељивост. Војска није задовољна и она веома оправдано показује своје 
незадовољство. То јесте први пут, али је и први пут да имамо овакву власт - сматра 
Стојадиновић.  
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Служимо народу, а не премијеру 

Новица Антић, председник ВСС, истакао је у говору да их подржава још много припадника 
Војске Србије, али су на дужности и тако спречени да дођу.  
- Данас Албанија и Хрватска имају већи буџет од Војске Србије. Желимо да се хитно повећају 
плате у војсци, које су далеко испод зарада осталих у јавном сектору. Стање је катастрофално. 
Ове године 1.000 војника је напустило службу због немаштине. Имали смо веће губитке него да 
смо целе године ратовали. Генералштаб Војске Србије је развлашћен, о свему одлучује 
Министарство одбране и цивили који њиме руководе. Ми не радимо за премијера, већ за 
српски народ. Током године војници су и по 250 дана ван куће, а на нас нико не мисли. Наш 
шаљу да будемо цео дан на задатку, а за то добијамо дневницу од 150 динара, а ручак у кантини 
кошта 200 динара. Тражимо да Генералштаб стане уз нас - истакао је Антић.  
Он је додао и да се српска војска никада у историји није предала, па неће ни сада, те да ће 
наставити са протестима уколико се не испуне њихови захтеви, од којих је главни да се повећају 
плате.  
- Имамо за 27 одсто ниже просечне зараде од осталих у јавном сектору. Просечна плата у 
војсци је 40.000 динара, како од тога војници да живе - упитао је Антић.  
Дезертери командују из странака 

И Вељко Мијаиловић, председник ПСС-а, описао је тешко стање у безбедносним снагама 
Србије.  
- Ми из полиције смо раме уз раме са колегама из војске. Неки су ових дана питали што ПСС 
подржава војни синдикат? Па зато што нема боље и логичније коалиције. Нећемо да нам 
полицијски комесари одређују плате, никада своја обећања нису испунили. Окрећу раднике 
против синдиката, то је њихова политика.  
Док смо ми били по рововима и блату, они су узимали дневнице по хотелима. Ми смо се пре 15 
година борили за Србију, а они су се сакрили у политичке странке и одатле давали подршку. 
Сада смо приморани да на улицама тражимо своја права, а они седе у својим фотељама - 
истакао је Мијаиловић.  
Он додаје и да је премијер Александар Вучић прошле године обећао једнократну помоћ 
запосленима у МУП-у Србије од 20.000 динара, али да је то обећање остало неиспуњено.  
 

 

 
 


