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И наука хоће веће плате 
Забринутост запослених у институтима да неће добити повишице 

 

Аутор: И. М.  

ИАКО су, када и свим осталим запосленима у јавном сектору, научницима плате умањене за 

десет одсто, сада су забринути да им део умањења неће бити враћен. Прошли пут, пре годину 

дана, када су у јавном сектору повећаване плате, наука није добила дебље коверте. У Синдикату 

науке кажу да су озбиљно забринути да ће се исто десити и сада, јер их нико не спомиње. 

У Министарству просвете, науке и технолошког развоја још немају праву информацију и не 

знају да ли ће ММФ дозволити да се плате увећају и за око 5.000 запослених у научним 

институтима, као и део који за учешће у пројектима добијају предавачи на универзитетима. 

Забринути за судбину колега, представници Синдиката науке писали су у уторак премијеру 

Александру Вучићу, министру Младену Шарчевићу и председнику Заједнице института др 

Душку Благојевићу: 

- На основу последњих иступа премијера Вучића и министра Шарчевића, са жаљењем можемо 

констатовати да повећања плата једино нема за науку. 

Председница Синдиката др Ђурђица Јововић каже, за "Новости", да су затражили састанак с 

премијером како би видели каква је судбина 5.000 запослених у институтима. 

 

Штрајкачи Застава ИНПРО заинтересовани за инвалидску пензију 
 

Извор: Бета  

Радници са инвалидитетом, који штрајкују глађу у фабрици Застава ИНПРО у 

Крагујевцу због неисплаћених зарада и најава да ће бити проглашени за 

технолошки вишак, заинтересовани су за одлазак у инвалидску пензију 

Радници са инвалидитетом, који од 11. октобра штрајкују глађу у фабрици Застава ИНПРО у 

Крагујевцу због неисплаћених зарада и најава да ће бити проглашени за технолошки вишак, 

заинтересовани су за одлазак у инвалидску пензију, речено је данас агенцији Бета у 

Штрајкачком одбору.Члан Штрајкачког одбора Љубица Вранић рекла је агенцији Бета да је 

десетак радника данас отишло у Завод за здравствену заштиту радника (некадашњу Медицину 

рада), због прегледа и прибављања документације која им је потребна да се пријаве за 

инвалидску пензију. 

Остали штрајкачи су пријаве за инвалидску пензију поднели претходних дана и очекују 

резулате комисије. 

"Инвалидске пензије су врло мале. Оно што смо ми видели у Фонду ПИО, имали бисмо од 

14.000 до 25.000 динара, за оне наше колеге које имају 37 година радног стажа. Већина ће 

имати испод 20.000 динара инвалидску пензију, а само њих троје или четворо имаће више од 

20.000 динара због дужег радног стажа", рекла је Љубица Вранић. 
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Она је рекла да има обећања да ће они који одлазе у инвалидску пензију добити и социјални 

програм, али и да о томе "нема ништа званично на папиру". 

"Боримо се и чекамо да се разреши ова наша агонија. Надамо се да ће бити нешто позитивно 

решено за нас", рекла је Вранић. 

Она је објаснила да је предлог за одлазак у инвалидску пензију дошао од директора Групе 

Застава возила, у оквиру које ради и фабрика Застава ИНПРО. 

У штрајк глађу ушло је 28 инвалида рада друге и треће категорије, међу којима има неколико и 

ратних војних инвалида. Сви имају од 27 до 37 година радног стажа. 

Према речима Вранићеве, здравствено стање штрајкача глађу је и јутрос лоше, а тројица 

радника су у амбуланти на додатном испитивању јер им је јуче приликом интервенције лекара 

Хитне помоћи установљен висок крвни притисак и повишен шећер у крви. 

Међу њима је и председник Штрајкачког одбора Стеван Пушоња који је примао инфузију. 

 

Три предлога за "Заставу инпро" 
 

Аутор: М. ЛУКОВИЋ  

Радници са инвалидитетом који штрајкују глађу у просторијама "Заставе инпро" 

заинтересовани су за одлазак у инвалидску пензију, али кажу да би проблем био 

решен и бољим социјалним програмом 

КРАГУЈЕВАЦ - Радници са инвалидитетом који штрајкују глађу у просторијама "Заставе 

инпро" заинтересовани су за одлазак у инвалидску пензију, али кажу да би проблем био решен 

и бољим социјалним програмом. 

По речима председника Штрајкачког одбора Стевана Пушоње, део оних који би у пензију већ 

се пријавио за прегледе, а ресорним министарствима је послат и предлог о томе да се за остале 

раднике "Заставе инпро" сачини посебан социјални програм - сличан ономе од пре неколико 

година, који је важио за раднике "Заставе аутомобила". 

- То би значило да радници који имају пет година до испуњења једног од услова за одлазак у 

пензију оду на тржиште рада и за то време примају месечну надокнаду. Тај "модел" је за 

раднике "Заставе" важио до 2014. - каже Пушоња, наводећи како има предлога и да 

отпремнине за поједине запослене буду бар 300 евра по години стажа. 

 

Протест пензионера у Београду 
 

Извор: Бета  

Више од 200 пензионера протестовало је у центру Београда због умањења пензија 

и укидања стечених права. Они траже је да се пензије врате на ниво пре новембра 

2014. године и да се усклађују два пута годишње 

Више од 200 пензионера протестовало је данас у центру Београда због умањења пензија и 

укидања стечених права. 

Они траже је да се пензије врате на ниво пре новембра 2014. године и да се усклађују са растом 

цена два пута годишње, а да се пензионерима врати одузета сума. 
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Пензије веће од 25.000 динара су умањене у договору са Међународним монетарним фондом 

по стопи од 22 одсто, а износ већи од 40.000 динара за 25 одсто, и повећене су за 1,25 одсто у 

јануару ове године. Просечна пензија у Србији сада је мања од 24.000 динара. 

Учесници протеста су носили транспаренте на којима је писало "Вратите отето", "Ко троши 

наше паре", "Туђе нећемо, своје не дамо". 

Они ће прошетати до Владе Србије и Уставног суда Србије где ће предати захтев да се укине 

Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, којим су умањена примања 

пензионера до краја 2017. године. 

Протест су организовали Удружење синдиката пензионера и Удружење синдиката 

пензионисаних војних лица Србије. 

 

Повишица од вишка 
 

Аутор: Д. И. К.  

ММФ одобрио повећање примања за 36 милијарди, колики је тренутни суфицит. 

Пензије расту 1,5 одсто, а износ једнократне помоћи још није фиксиран 

ПОВЕЋАЊЕ плата запослених у јавном сектору државу ће коштати до 17,5 милијарди динара, 

док ће се за пораст пензија од 1,5 одсто из буџета издвојити још 8,59 милијарди динара. Када се 

на ово дода још од осам до 10 милијарди динара за једнократну помоћ пензионерима, добија се 

износ од око 34 до 36 милијарди динара. Ово су само оквирне суме, пошто Влада Србије још 

није изашла са прецизним прорачунима за повећања договорена претходних дана током шесте 

контролне мисије Међународног монетарног фонда. 

 Тачни износи повишица плата и пензија требало би, према речима министра финансија 

Душана Вујовића, да буду познатих наредних дана. Он је, на конференцији за новинаре 

уприличеној поводом завршетка шесте по реду ревизије аранжмана из предострожности са 

ММФ, истакао да те повишице неће нарушити постигнуту финансијску стабилност и буџет за 

наредну годину који је усаглашен са представницима ове међународне институције. 

Без жеље да прецизира детаље о којима је, како каже, у недељу говорио премијер Александар 

Вучић, Вујовић је подсетио да је реч о повећању плата од пет одсто од 1. јануара за секторе 

здравства, институције културе, администрације у судовима и казнено-поправним 

институцијама, војсци и полицији. Затим о шест или више од шест за основно и средње 

школство, а нешто мање за високо школство. Пензионери, пак, могу да очекују од идуће године 

увећање примања за 1,5 одсто. 

Када је реч о једнократним накнадама, њих ће добити сви пензионери, а преостаје да се "виде 

детаљи". Претходно је помињан износ који се креће од 5.000 до 6.000 по пензионеру. 

- То ће бити исплаћено, надам се, првих дана децембра - истакао је министар Вујовић и додао 

да у државном буџету за ову годину има простора за исплату још неких бонуса, али још није 

прецизирано коме ће бити исплаћени. 

 

УПОЛА МАЊИ ДЕФИЦИТРЕПУБЛИЧКИ буџет је у плусу 37 милијарди динара, док је биланс 

опште државе уравнотежен. Према речима министра финансија Душана Вујовића, очекује се да 
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ће до краја године дефицит бити нешто већи од 80 милијарди динара, што је ипак упола мање 

од првобитно планираног. 

 

Шеф мисије ММФ-а Џејмс Руф је казао да је за одобравање шесте ревизије споразума ММФ-а 

са Србијом потребно да државни буџет Србије за идућу годину годину буде у договореним 

оквирима и да се реше проблеми дуговања државних предузећа за струју и гас. 

Он је истакао да Србија наставља да остварује добре фискалне резултате, захваљујући 

приходима који су изнад очекиваног нивоа, док су се расходи задржали у оквиру програмских 

циљева. 

- Потребне су одлучне активности да би јавна комунална и друга државна предузећа престала 

да представљају оптерећење по јавне ресурсе - истакао је Руф. - У овом контексту, програм ће 

захтевати израду јасних планова за трајно решење или реструктурирање РТБ "Бора", 

"Ресавице", "Петрохемије", "Азотаре" и "МСК". Веома је битно да се престане са праксом 

финансирања слабих јавних субјеката и предузећа путем дуговања према "Србијагасу" и ЕПС-у. 

Конференцији је присуствовала и гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић, која је 

истакла да је одлука да се смањи инфлациони циљ са четири на три одсто најбољи доказ да се 

Србија налази на добром путу и да су то омогућиле монетарна и фискална политика заједно. 

 

Сви плаћамо дугове губиташа 
 

Аутори: Д. И. КРАСИЋ - М. Л. ЈАНКОВИЋ  

Шта крију финансијски биланси највећих јавних предузећа у нашој земљи. 

"Азотара" инвестирала 20 милиона евра у нови погон, а сваку годину завршава у 

минусу 

ИНВЕСТИЦИЈА од 20 милиона евра у "Азотари", за коју је премијер Србије рекао да је није 

очекивао, започета је још у јуну ове године, а новац је "отишао" у изградњу новог погона КАН-

а. Управа "Азотаре" тврди да се ради "само" о 10 милиона, а да је остатак остао од раније 

преузетих обавеза, али из синдиката ове фабрике кажу да се од почетка знало колика ће 

инвестиција бити. 

Поред "Азотаре", и финансијски биланси свих осталих гиганата, попут "Петрохемије", МСК 

Кикинда и РТБ "Бора" показују бројне губитке, минусе, постојање старих дугова који се не 

исплаћују, наплате пенала и бројне друге неправилности при плаћањима. 

На директну прозивку Александра Вучића да се средства "бацају" у предузећима попут 

"Азотаре", МСК и "Србијагаса", у фабрици азотног ђубрива кажу да је "вероватно у питању 

неспоразум". 

- Не можемо да коментаришемо изјаву премијера док све не проверимо - каже Миле Боснић, 

заменик директора за односе са медијима у "Азотари". - Верујем да је премијер добио криве 

информације о раду фабрике и наредних дана ћемо се потрудити да се информишемо о чему се 

ради. Ове године смо имали инвестицију од десет милиона евра у нови погон КАН и још неке 

ситне пропратне трошкове, који су остали од пређашњег задуживања. Не ради се сигурно о 

цифри од 20 милиона евра. 
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Из синдиката "Независност" у "Азотари" кажу да је нови погон почео да се гради још у јуну, а да 

су за ову инвестицију - сви знали, као и да је њен износ управо 20 милиона евра. 

 

КРИЈУ ЗАДУЖЕЊАРТБ "Бор" је ушао у УППР у мају ове године због дуга већег од 76 

милијарди динара, који је вишеструко премашио имовину овог јавног предузећа (која је 19,5 

милијарди динара). Лане је фирма остварила губитак од 1,1 милијарду динара, а ревизор је 

њихове "књиге" оценио - "са резервом". Међу замеркама ревизора стоји и да РТБ "Бор" у 

својим завршним рачунима није обелоданио све податке које прописи налажу. Између 

осталог, ова фирма је приказала дугове према Стандард банци из Велике Британије, у износу 

од 3,3 милијарде динара, што је чак 5,5 милијарди мање од стварног стања! 

 

Према речима Љубодрага Савића, професора на Економском факултету у Београду, у 

државним рукама је у индустрији остало готово само "оно за шта нико није заинтересован". 

- Држава се већ показала да лоше барата "Азотаром", па је иза нас пропала приватизација због 

покушаја страног власника да отуђи највреднији део фабрике - каже Савић. - Сада, седам 

година од тада у фабрику је јако мало улагано, па и са ниским ценама енергената, она лоше 

ради. Претпостављам да је инвестиција зато била неопходна. РТБ "Бор", на пример, нема 

никакве шансе. Држава је преузела огромни део дуга, а остатак ће такође сама враћати кроз 

кредите. "Бор" није могао да послује позитивно чак ни када је била добра цена бакра. Имају 

огромне фиксне трошкове, заосталу технологију и нису годинама истраживали нову руду. 

Стара рачуница Фискалног савета показује да јавна предузећа годишње гутају око милијарду 

евра. То је, практично, цена коју је држава плаћала за неуспешно пословање предузећа у свом 

власништву. У међувремену смо склопили аранжман са ММФ, обећавши да ћемо славину за 

субвенције "заврнути". Међутим, то није ишло баш лако, јер би поједина предузећа без 

државне помоћи практично престала да постоје. 

- Приход од субвенција који је за период који се завршава на дан 31. децембра 2015. године 

исказан у износу од 195,5 милиона динара се највећим делом, у износу од 192,27 милиона 

односи на новчана средства које је крајем децембра 2014. године Влада РС одобрила и 

уплатила ХИП Петрохемији по програму решавања вишка запослених на име исплате 

отпремнина за 243 запослена, чији је радни однос престао у првој половини јануара 2015. 

године - стоји у напоменама уз званичан финансијски извештај овог предузећа. 

Држава је недавно, овом јавном предузећу и опростила 105 милиона евра дуга, чиме је њихово 

задужење "пало" на око 400 милиона евра. "Петрохемија", баш као и "Азотара" и МСК Кикинда 

важе за велике дужнике, поготово када се ради о заосталим дуговима. Највећи удео међу њима 

је дуг према великим енергетским компанијама попут "Србијагаса" и НИС-а. Реч је о 

вишемилионским износима, по основу којих су ове компаније и улазиле у власничку структуру 

јавних предузећа, конвертујући потраживања у власништво. И то више из обавезе, а мање из 

користи. 

ХИП Азотара је лане уписала минус од 2,6 милијарди динара, док је њен губитак у 2014. 

званично био три пута већи - 7,7 милијарди динара. 
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НАПЛАТА И ЗА НЕИСПОРУЧЕНИ ГАС 

ЈАВНА предузећа не само да дугују енергетским компанијама по основу испорученог гаса и 

нафте, већ се дешава да су дужне и због - неиспорученог гаса! Тако "Петрохемија" има дуг од 

чак 97,66 милиона динара према "Србијагасу" на име пенала. 

- Због ремонта постројења које је извршено у 2015. години "Петрохемија" није била у 

могућности да искористи уговорене количине гаса те је сходно уговору "Србијагас" обрачунао 

пенале на терет јавног предузећа - стоји у финансијским извештајима "Петрохемије". 

 

 

 

Протест пензионера у центру Београда 

Извор: Бета  

Више од 200 пензионера протестовало је данас у центру Београда због умањења пензија и 

укидања стечених права. 

Они траже да се пензије врате на ниво пре новембра 2014. године и да се усклађују са растом 

цена два пута годишње, а да се пензионерима врати одузета сума. 

Пензије веће од 25.000 динара су умањене у договору са Међународним монетарним фондом 

по стопи од 22 одсто, а износ већи од 40.000 динара за 25 одсто, и повећене су за 1,25 одсто у 

јануару ове године. Просечна пензија у Србији сада је мања од 24.000 динара. 

Учесници протеста су носили транспаренте на којима је писало "Вратите отето", "Ко троши 

наше паре", "Туђе нећемо, своје не дамо". 

Они траже укидање Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, којим су 

умањена примања пензионера до краја 2017. године. 

Протест су организовали Удружење синдиката пензионера и Удружење синдиката 

пензионисаних војних лица Србије. 

 

ВОДИЧ КРОЗ ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА Најбоље су прошли просветари 

Ауторка: Слађана Гаврић  

Наставници који просечно зарађују 40.000 динара од јануара ће добијати 42.800, ако ММФ 

данас саопшти да ће просветари имати седам одсто већу плату у 2017. 
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Раст зарада у јавном сектору најавили су пре два дана представници Владе Србије. Према 

речима премијера Александра Вучића, Фонд је пристао на повећање примања, а најбоље би 

требало да прођу управо просветари који могу рачунати на то да ће им плате бити веће за шест 

или седам одсто. 

Већи део јавног сектора који обухвата запослене у здравству, полицији, војсци, установама 

социјалне заштите и културе, као и правосуђу, добиће зараде увећане за пет одсто. Према тој 

рачуници, полицајац који сада месечно има око 50.000 динара, од јануара ће примати 52.500, 

лекар опште праксе ће, уместо садашњих 53.000, зарађивати 55.650 динара, а социјални 

радник имаће просечну плату од око 43.050 динара (сада зарађује 41.000). Веће зараде имаће и 

запослени у установама културе, па ће тако глумци у позоришту добити око 3.000 динара 

више, ако се узме у обзир то да њихова примања сада, у просеку, износе 60.000 динара. 

Изузетак ће можда бити запослени у правосуђу јер ће они моћи да бирају да ли хоће 

једнократну помоћ или такође линеарно повећање плата од пет одсто. У случају да пристану на 

раст, записничар суда који сада има око 30.000 динара од Нове године може рачунати на 

месечни приход од 31.500 динара. 

Што се тиче пензионера, према најавама из Владе Србије, њима следује једнократна помоћ од 

5.000 или 6.000 динара, а у 2017. години пораст од 1,5 до максимално 1,7 одсто. 
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Економиста Иван Николић каже да ће након најављеног повећања плата у јавном сектору 

просечна зарада у еврима у Србији достићи ниво из 2009. 

- Тада су просечне плате у целој привреди, значи не само у јавном сектору, достигле ниво од 

400 евра. У 2017. ћемо, са овим повећањем, имати исто толико или чак и мало више од 400 

евра - истиче Николић. 

 

Вујовић: Пензионерима бонус почетком децембра 

Извор: Танјуг  

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да ће плате запосленима у здравству, 

институцијама културе, судству, војсци и полицији бити повећане пет одсто, а пензионерима би 

бонус могао бити исплаћен првих дана децембра. 

Вујовић је на конференцији за новинаре у Влади Србије казао да ће плате запосленима у 

основним и средњим школама бити повећане нешто више, шест одсто, а високошколству 

нешто мање, док ће пензије бити повећане за 1,5 одсто и разматра се још колики ће бити бонус 

за пензионере који ће бити исти за све. 

- Не бих да идем у детаље, за два дана ћемо имати конкретне цифре - казао је министар 

финансија, наводећи да простора у буџету има за једнократно повећање пензија у овој години и 

простора за повћање плата у наредној години. 

Вујовић је навео да реализација ових повећања захтева и промену одређених закона. 

Према речима Вујовића, пензионерима би бонус могао бити исплаћен првих дана децембра. 

 

Вујовић: Дефицит до краја године упола мањи од плана 

Извор: Танјуг  

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да је биланс опште државе уравнотежен и 

да се очекује да ће до краја године дефицит бити 2,1 одсто бруто друштвеног производа (БДП) 

или нешто преко 80 милијарди динара, што је упола мање од првобитно планираног. 

- То показује да смо пажлијиво радили и да се трудимо да будемо реални у нашим пројекцијама 

- казао је Вујовић на конференцији за новинаре у Влади Србије, поводом завршетка шесте 

ревизије аранжмана са Међународим монетарним фондом (ММФ). 

Министар је навео да је Србија остварила преокрет у динамици привредног раста, што је доказ 

да је земља на правом путу. 

- Са добрим преформансама које смо остварили поправља се и комплетно пословно окружење. 

Сада је тренутак и да се реше дугови за гас и струју, јер ако се то не уради, финасијска 

дисциплина ће пасти. То је све неопходно како би се спровели наши планови - казао је Вујовић. 

Према његовим речима, за неколико месеци би требало да се надју трајна решења за предузећа 

из енергетског сектора, јер не сме да се више дозволи да стварају дугове и троше средства 

буџета, чиме се истовремено неком другом онда ускраћују. 



11 

 

Он је нагласио да је Србија за мање од две гдине остварила 3,9 одсто од предвидјених четири 

одсто структурних прилагођавања и да би сада, када је само на један корак од циља, било 

страшно да одустане. 

- Кад пређемо у зону одрживог раста онда смо у домену затварања гепа између Европе и 

Србије, као и трајније стопе раста - казао је министар финансија. 

Вујовић је додао да је Србија направила услове да међународне финансијске институције са 

најбољим рејтингом додју на тржиште Србије и да могу да почну да изађу динарске 

инструменте, што би требало да утиче на већу динаризацију. 

Он је казао да ће се поред реформи јавних предузећа, пре свега ЕПС-а и Железница, радити и 

на реформама локалних комуналних, односно свих предузећа која утичу на целу привреду. 

- Реформе желимо да покренемо са стране буџетирања, а затим да их реализујемо кроз јасне и 

транспарентне односе. Та предузећа морају да прихвате део рационализације, али и 

транспарентности у пословању, јер се милијарде крију на том нивоу - казао је министар. 

Гувернер Народне банке Србије (НБС) Јоргованка Табаковић казала је да су разговори са 

ММФ-ом били конструктивни и да није било различитих приступа око тога да је циљ свих 

одржив раст и бољи стандард грађана. 

- Спорили смо се једино око тога шта је најделотворнији начин да се ти циљеви постигну. Оно 

што је за ММФ социјално одржив програм, за нас је одговорност према грађанима Србије да 

мере које предузимамо дају дугорочне резултате - казала је Табаковић. 

Она је нагласила да је одлука да се смањи инфлациони циљ са четири на три одсто најбољи 

доказ да се Србија налази на добром путу и да су то омогућиле монетарна и фискална 

политика. 

- Очекујемо да половином 2017. уђемо у циљану инфлацију. Уверени смо да Србија у многим 

областима почиње да личи на уређене економије ЕУ које су јој узор - казала је Табаковић. 

Гувернерка је нагласила и да држава ради врло одговорно, али да о томе не прича пуно, 

наводећи да је пре неки дан и то пре рока, исплаћено 149 милиона евра дуга Лондонском клубу 

да се не би плаћале скупе камате. 

Према њеним речима, три године ниске стабилне инфлације у Србији је повратак поверења не 

само у монетарно политику, НБС и носиоце власти, већ је то повратак поверења у сопствену 

валуту и доношење дугорочних одлука. 

 

ММФ: Приметно побољшање на тржишту рада, убрзати реформу 
јавног сектора 

Извор: Бета  

Мисија Медјународног монетарног фонда (ММФ) данас је саопштила да се сложила с планом 

Владе Србије о једнократним расходима, укључујући и исплату пензионерима, као и о 

повећању плата и пензија и решавању старих дугова државних предузећа. 

У саопштењу после шесте ревизије текућег аранжмана са Србијом, истакнуто је да је постигнут 

и споразум о кључних параметрима за државни буџет Сбије за 2017.годину и да је препоручено 

убрзање структурних реформи. 
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"Приоритет је да се настави са постепеном фискалном консолидацијом и да се обезбеди 

стабилан силазни тренд јавног дуга. У тим оквирима, Мисија ММФ је постигла споразум с 

властима Србије о таргетираном повећању пензија и зарада у јавном сектору", наведено је у 

саопштењу шефа мисије ММФ-а Џејмса Роуфа. 

Мисија ММФ-а очекује се да ће фискални дефицит опасти на 1,7 процената БДП-а у 2017. 

години, уз даљи пад укупних маса пензија и зарада као удела у БДП-у, које ће се приближавати 

"одрживијим нивоима" у средњорочном периоду. 

Мисија ММФ је стигла је Београд 20. октобра ради разговора о шестој ревизији трогодишњег 

стенд-бај аранжмана из предострожности који је Србија склопила са ММФ-ом фебруара 2015. 

године. 

Средином децембра Извршни одбор ММФ-а разматраће извештај мисије о најновијој, шестој 

ревизији аранжмана са Србијом и, уколико извештај буде позитивно оцењен, Србији ће бити на 

располагању 68,53 милиона евра, чиме ће укупан расположиви износ бити 662,58 милиона 

евра. 

Власти Србије не намеравају да повлаче та средства. 

"Добри резултати економског програма Србије се настављају. Економски раст јача, а 

показатељи тржишта рада бележе приметно побољшање. Очекујемо да ће реални раст БДП-а 

износити 2,7 процената у 2016. и три процента у 2017. години. Инфлација је и даље умерена 

упркос убрзању раста зарада у приватном сектору", пише у саопштењу Мисије ММФ. 

Одлука НБС ће снизити каматне стопе 

Мисија подржава намеру Народне банке Србије да снизи циљану инфлацију на три процента, 

са одступањем плус-минус 1,5 одсто. 

"Одлука НБС ће помоћи да се додатно снизе каматне стопе и подстакне коришћење динара у 

економији Србије. Актуелни опрезно релаксирани став монетарне политике и даље је ускладјен 

са новим циљем, а очекивања су да ће инфлација почети да постепено расте током 2017. 

године", наводи се у саопштењу. 

Додаје се да се веома добри фискални резултати настављају јер су приходи изнад очекиваног 

нивоа, док су се расходи задржали у оквиру програмских циљева. 

Пад јавног дуга се убрзао 

"Дефицит општег нивоа државе је сада пројектован на нивоу од 2,1 проценат БДП-а у 2016. 

години. Пад јавног дуга се одвија годину дана брже од плана и предвиђа се да ће до краја 

године бити на нивоу испод 74 процента БДП-а. С обзиром на ове резултате који су изнад 

очекивања, мисија се сложила с планом власти Србије да употребе део фискалног простора у 

2016. години за покривање одређених једнократних расхода, укључујући исплату 

пензионерима, као и за решавање старих дугова државних предузећа", истакла је мисија ММФ. 

Властима у Србији је препоручено се "одлучно позабаве структурним изазовима". 

Комунална и друга државна предузећа и даље оптрећење 

"Реформе јавног сектора морају да се убрзају у циљу обезбеђивања бољих јавних услуга као и 

доприноса процесу фискалне консолидације. Посебно се касни са реформама образовног 

система", оценила је мисија ММФ. 

Указано је да су "потребне одлучне активности" да би јавна комунална и друга државна 

предузећа престала да представљају оптерећење по јавне ресурсе. 
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"У овом контексту, програм ће захтевати израду јасних планова за трајно решење или 

реструктурирање РТБ Бора, Ресавице, Петрохемије, Азотаре и МСК. Веома је битно да престане 

пракса финансирања слабих јавних субјеката и предузећа путем дуговања према Србијагасу и 

ЕПС-у", упозорила је мисија ММФ. 

У саопштењу је наведено да стратегија решавања проблематичних кредита даје резултате, али 

су потребне "одлучније активности" у циљу смањења нивоа ненаплативих кредита, укључујући 

и у државним банкама. 

 

ММФ: Србија напредовала, грађанима бенефити од аранжмана 

Извор: Танјуг  

Шеф Мисије ММФ-а за Србију, Џејмс Руф, похвалио је данас економске успехе наше земље, 

оценивши да се настављају добри резултати економског програма и најавио да је један од 

главних захтева, како би борд директора ММФ потврдио закључење шесте ревизије 

аранжмана, усвајање буџета за 2017. на основу договорених параметара. 

Он је на конференцији за штампу на крају посете Београду, рекао да се нада да ће до средине 

децембра моћи да се заврши шеста ревизија, чији је, један од главних захтева, усвајање буџета, 

а да је други задатак по Владу да се јасно прецизира како ће се решити питања дуговања када се 

ради о енергетици и рударству. 

Како је навео, недостатак финансијске дисциплине довео је до тога да та предузећа 

представљају оптерећење по фискалне ресурсе. 

Он је најавио да ће ММФ, након састанка Извршног одбора, објавити извештај мисије са свим 

детаљима. 

- У том документу ће бити изнет и план државе Србије за 2017. у вези с најразличитијим 

политикама које ми пратимо програмом. Фокус ће бити на реформама државне управе, да би се 

побољшао квалитет јавних услуга, на побољшању пословне климе, да би се даље подстакле 

инвестиције, затим на реформама у финансијском сектору укључујући и државне институције, 

како би финансијски сектор доприносио више привредном расту земље - истакао је Руф. 

Наставити успешну економску политику 

Он је подсетио да аранжман са Србијом траје још више од годину дана, тако да је рано говорити 

о новом, али да је важно да се, по завршетку, настави успешна економска политика. 

- Важно је да се наставе и ојачају економске политике подржане по овом аранжману, као и да се 

наставе унапређења у привреди - поручио је. 

Говорећи о повећању пензија и зарада, тачно је, приметио је, да је аранжман осмишљен да се 

највећи део резултата усмерава на смањење јавног дуга, с обзиром да је дуг висок. 

- Међутим, економски и фискални успеси дозволили су да се у извесној мери повећају зараде и 

пензије, а да се истовремено остане на рационалном фискалном путу. Мислим да је исправно 

да се са грађанима поделе бенефити аранжмана - нагласио је он. 

Руф је рекао да је тачно да је фокус био на 17 стратешке компаније, које су имале заштиту од 

стечаја. 

- Генерално може да се каже да је остварен добар напредак. Предузећа су приватизована, 

продата, или  је дошло до трајног решења кроз стечај. Сада можете да видите да смо 
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фокусирани на много мању групу предузећа, која имају посебне проблеме и која су лоцирана у 

мање развијеним деловима земље, где постоји потреба да се обрати посебна пажња на 

социјалне реперкусије - објаснио је он. 

Фокус на новим предузећима 

Руф је најавио да ће убудуће фокус ММФ бити на новим, а не старим предузећима, и да би успех 

програма био стварање новог живог привредног сектора. 

- Тако да ћемо у наредном периоду говорити мање о старим, проблематичним предузећима, а 

више о новим - нагласио је. 

Додао је да је са Владом Србије постигнут договор у вези с политиком која је потребна за 

завршетак шесте ревизије аранжмана из предострожности и најавио је да ће овај споразум 

бити предстваљен Борду ММФ-а ради коначног одлучивања средином децембра. 

- Добри резулатти економског програма Србије се настављају, привредни раст јача и сада 

очекујемо да ће реални раст БДП износити 2,7 одсто у 2016., као и 3 одсто у 2017. Инфлација 

остаје ниска, упркос убрзању раста зарада у приватном сектору - објаснио је Руф. 

Мисија ММФ, додао је, подржава намеру НБС која је објављена данас да снизи циљану 

инфлацију на 3 одсто, наводећи да је ова промена одраз макроекономских показатеља у Србији 

и да ће у исто време утицати на јачање поверења у српску економију. 

- Очекујемо да ће помоћи да се додатно снизе каматне стопе и да ће помоћи стратегији 

динаризацији, да ће подстаћи веће коришћење динара у српској економији. Сматрамо да је 

актуелни релаксирани став монетарне политике у складу са мисијом - рекао је Руф изразивши 

да очекује да ће инфлација почети постепено да расте 2017. 

Расходи у оквирним циљевима 

Похвалио је на фискалној страни наставак добрих резултата, са већим приходима него што се 

очекивало, док су се расходи задржали у оквирним циљевима. 

- Сада се очекује да ће дефицит износити 2,1 одсто, што је ниже него што смо очекивали 

почетком године. Веома је важно да видимо да је почео да пада јавни дуг, а он се одвија годину 

дана брже од плана - констатовао је Руф. 

Пренео је да је постигнут споразум у вези с буџетом за 2017. годину, чији приоритет ће бити 

фискална консолидација, као и даље смањење јавног дуга, који је још увек висок. 

С обзиром на добре фискалне резултате, како је нагласио, постигнут је и споразум са властима 

о повећању зарада у јавном сектору, чије детаље је објавио премијер. 

Он је казао да очекује да ће фискални дефицит пасти на 1,7 одсто БДП-а идуће године, а да би 

се осигурало трајно побољшање фискалне ситуације на средњерочном плану неопходно је да се 

власти посвете структурним изазовима. 

Реформа образовног система 

- У овом тренутку се фокусирамо на реформе јавног сектора, којае би требало да обезбеде боље 

јавне услуге и дају допринос процесу консолидације. Једна област где су се власти посебно 

обавезале у смислу реформе је реформа образованог система - пренео је Руф. 

Рекао је и да су потребне одлучније мере како јавна, комунална и државна предузећа не би 

даље представљала оптерећење по јавне ресурсе. 

У прошлости су, према његовим речима, ова предузећа, посебно у области енергтике 

доприносили фискалним губицима. Програм српских власти предвиђа планове да се одлучно 

стане на пут даљој акумулацији дуговања, нагласио је Руф. 
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Он је казао да ММФ у финансијском сектору и даље види добар напредак, уз добродошао пад 

проблематичних кредита на основу Стратегије о решавању проблематичних кредита. 

- Подржавамо напоре НБС у правцу унапређења макропруденцијалне политике. У анредном 

периоду важни су напретци у реформи државних финансијских институција - поручио је шеф 

мисије ММФ за Србију. 

 

 

 

Пензионери протестовали испред Уставног суда и владе 

Најстарији затражили хитне реформе у привреди, реорганизацију јавних предузећа и државне 

управе како би се смањили буџетски расходи 

 

Аутор: Јасна Петровић-Стојановић  

Више од 4.000 пензионера, чланова Удружење синдиката пензионера Србије и Удружење 

синдиката пензионисаних војних лица Србије, протестовало је на Тргу Николе Пашића 

затраживши још једном од премијера и посланика у Народној скупштини да пониште Закон о 

привременом уређивању начина исплата пензија, који је ступио на снагу пре две године. 

Милорад Вујасиновић, председник Удружења синдиката пензионера Србије, поручио је да се 

што пре настави редовно усклађивање пензија два пута годишње, али и да се пензионерима 

надокнади све изгубљено за протекле две године и то са каматом. 

– Желимо са скренемо пажњу влади, Скупштини Србије, ММФ-у и представницима Европске 

уније да је последњи тренутак да се престане с противуставним умањењем пензија и оне врате 

на ниво пре смањења, истакао је Вујасиновић. 

Будући да, како је рекао, на ове захтеве већ две године од премијера добијају одговор да пара 

нема за враћање пензија на старо, пензионери сматрају да новца има и да само треба да се 

уместо штедње преко њихових џепова спроведу структурне реформе у привреди, како би се 

смањила давања из буџета за фирме које нису профитабилне већ 20 или 30 година. 

 – Неопходно би било реорганизовати државну управу и локалне самоуправе, ослободити се 

вишка запослених и смањити буџетске расходе. Посебно је питање зашто се држава свесно 

одриче новца од неоцарињене робе, која се увози у Србију – каже Драган Радовић, члан 

Економског савета Удружења, додавши да је за последњу деценију на овај начин изнето више 

од 55 милијарди евра из земље. 

Пензионери су шетњу наставили до зграде Уставног суда затраживши смену председнице 

Весне Илић-Прелић. 

– Инсистирамо да Уставни суд Србије у року од шест месеци решава уставне жалбе и 

иницијативе за оцену уставности закона којима су оштећени најстарији, рекао је Михајло 

Радовић, председник београдског Удружења синдиката пензионера. 

http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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Затражили су и да се донесе имовинска и социјална карта грађана и на основу ње усвоји нови 

закон о порезу на имовину, чиме би најбогатији грађани порез плаћали по знатно вишим  

стопама од грађана који су слабог имовног стања 

Пензионери сматрају да треба смањити рад на црно и зауставити праксу послодаваца који 

својим запосленима званично исплаћују минималне зараде и на њих уплаћују порезе и 

доприносе, а остатак који је често већи од пријављеног исплаћују на руке, чиме директно 

поткрадају државу, ПИО фонд, здравство, просвету, културу и све друге кориснике буџета. 

Најстарији су се на протесту дотакли и одлуке да сваки пензионер добије по 5.000 до 6.000 

динара једнократне помоћи до краја године, истичући да им не треба милостиња, него само 

оно што су стекли док су радили и уплаћивали доприносе за ПИО. 

 

Пензионерима бонус почетком децембра 

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да ће плате запосленима у здравству, 

институцијама културе, судству, војсци и полицији бити повећане пет одсто, а пензионерима би 

бонус могао бити исплаћен првих дана децембра. 

Вујовић је на конференцији за новинаре у Влади Србије казао да ће плате запосленима у 

основним и средњим школама бити повећане нешто више, шест одсто, а високошколству 

нешто мање, док ће пензије бити повећане за 1,5 одсто и разматра се још колики ће бити бонус 

за пензионере који ће бити исти за све. 

„Не бих да идем у детаље, за два дана ћемо имати конкретне цифре”, казао је министар 

финансија,преноси Танјуг, наводећи да простора у буџету има за једнократно повећање пензија 

у овој години и простора за повећање плата у наредној години. 

Вујовић је навео да реализација ових повећања захтева и промену одређених закона. 

Према речима Вујовића, пензионерима би бонус могао бити исплаћен првих дана децембра. 

Вујовић:Дефицит до краја године упола мањи од планираног 

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да је биланс опште државе уравнотежен и 

да се очекује да ће до краја године дефицит бити нешто преко 80 милијарди динара, што је 

упола мање од првобитно планираног. 

„То показује да смо пажлијиво радили и да се трудимо да будемо реални у нашим 

пројекцијама”, казао је Вујовић на конференцији за новинаре у Влади Србије, поводом 

завршетка шесте ревизије аранжмана са Међународим монетарним фондом (ММФ). 

Министар је навео да је Србија остварила преокрет у динамици привредног раста, што је доказ 

да је земља на правом путу. 

„Са добрим преформансама које смо остварили поправља се и комплетно пословно окружење, 

Сада је тренутак и да се реше дугови за гас и струју, јер ако се то не уради, финасијска 

дисциплина ће пасти.То је све неопходно како би се спровели наши планови”, казао је Вујовић. 

Према његовим речима,преноси Танјуг, за неколико месеци би требало да се нађу трајна 

решења за предузећа из енергетског сектора, јер не сме да се више дозволи да стварају дугове и 

троше средства буџета, чиме се истовремено неком другом онда ускраћују. 
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Он је нагласио да је Србија за мање од две гдине остварила 3,9 одсто од предвиђених четири 

одсто структурних прилагођавања и да би сада, када је само на један корак од циља, било 

страшно да одустане. 

„Кад пређемо у зону одрживог раста онда смо у домену затварања гепа између Европе и Србије, 

као и трајније стопе раста”, казао је министар финансија. 

Гувернер Народне банке Србије (НБС) Јоргованка Табаковић казала је да су разговори са 

ММФ-ом били конструктивни и да није било различитих приступа око тога да је циљ свих 

одржив раст и бољи стандард грађана. 

„Спорили смо се једино око тога шта је најделотворнији начин да се ти циљеви постигну. Оно 

што је за ММФ социјално одржив програм, за нас је одговорност према грађанима Србије да 

мере које предузимамо дају дугорочне резултате”, казала је Табаковић. 

Она је нагласила да је одлука да се смањи инфлациони циљ са четири на три одсто најбољи 

доказ да се Србија налази на добром путу и да су то омогућиле монетарна и фискална 

политика. 

 

Ко „фингира” финансијске извештаје јавних предузећа 

Од 16 јавних предузећа, чије смо пословање проверавали на АПР-у, само „Железнице”, „Путеви 

Србија” и „Ресавица” прошлу годину завршили у минусу 

 

Ауторке: Јасна Петровић-Стојановић, Јелена Попадић  
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Да ли је могуће да предузећа у власништву државе лажирају финансијске извештаје, како је 

јавности недвосмислено саопштио премијер Александар Вучић пре два дана? Судећи према 

подацима са сајта Агенције за привредне регистре од 16 јавних предузећа, чије је пословање 

проверавала „Политика”, само три – „Железнице”, „Путеви Србија” и „Ресавица”, завршили су 

прошлу годину са губитком. Поставља се питање да ли они фингирају резултате, јесу ли стари 

дугови искључиво последица лошег пословања или треба бити опрезан приликом читања 

бројки из финансијских извештаја. Ипак, треба имати у виду да су сва државна јавна предузећа 

обавезна да Министарству привреде достављају планове пословања, што су и учинила када је 

реч о овој години, али и да квартално извештају о испуњености. Од министарства нисмо 

добили одговоре колико је реализовано усклађено са планираним, али то не значи да премијер 

није имао увид у те извештаје када је критиковао јавна предузећа и најавио смену директора. 

 Економисти тврде да се профит, по потреби, може израчунавати на различите начине, али 

чињеница је да су прошле године највећу добит имали „Телеком Србије” – 16, 3 милијарде и 

ЕПС 10,9 милијарди динара, подаци су АПР-а. 

– Када је реч о „Србијагасу” расходи су у овом часу 21,2 одсто нижи од планираних, што је 

резултат смањења трошкова за снимања објеката ради уписа у катастар, али и нематеријалних 

трошкова у износу од 603,8 милиона динара и нижи су 55,1 одсто од планом предвиђених за 

судске и трошкове саветовања, усавршавања... 

Број запослених од почетка године смањен је за десет, док су укупни трошкови зарада од око 

1,3 милиона динара нижи 12,9 одсто у односу на планиране што је резултат смањења дневница 

за пут, стипендија, солидарних накнада – каже Душан Бајатовић, генерални директор 

„Србијагаса”. 

Остаје, међутим, проблем ненаплаћених потраживања, највеће бруто потраживање од 

„Петрохемије” од око 29,8 милиона динара, „Азотаре” 14,2 милиона, МСК Кикинда 7,1 милион 

и „Железаре Смедерево” шест милиона динара. 

Нису сва предузећа имала раст пословних прихода, а међу највећим губиташима прошле 

године били су: „Путеви Србије”, са минусом од 9,5 милијарди динара, „Железнице Србије” и 

„Инфраструктура Железнице” са укупним дуговима већим од пет милијарди динара и 

„Ресавица” 1,4 милијарде. Занимљиво је истаћи да су „Путеви” и „Железнице” пре две године 

пословали са губитком, али је „Ресавица” 2014. године била у плусу 2,8 милијарди динара. 

Када је прошле године тадашњи министар привреде Жељко Сертић најавио строжу контролу 

рада јавних предузећа и увођење корпоративног управљања, истакао је да радници „Ресавице” 

не могу да зараде за плате, па им је држава уплатила више од четири милијарде динара. 

Истовремено, како је истакао, трошкове репрезентације подигли су десет пута више него што је 

планирано. Управо тада, Сертић је најавио реформе за побољшање пословања јавних 

предузећа у Србији које су, између осталог, подразумевале смањење расхода за скупоцене 

лимузине, репрезентацију, спонзорства и донације (у чему је „Ресавица” предњачила). 

Осим тога, у фебруару ове године усвојен је Закон о јавним предузећима, а тада је Сертић 

истакао да су губици у јавним предузећима огромни. Током 2014. године њихови дугови и 

гаранције износиле су 2,2 одсто БДП-а, а планирано је да тај број падне на мање од 0,5 одсто 

БДП-а у наредне две године. 

Директори свих 36 јавних предузећа дужни су да у буџет уплате најмање 50 одсто добити, а 

 неки су се одрицали и 70 одсто годишњег профита. Буџетске уплате порасле су након критика 
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премијера који је нагласио да би сва државна предузећа требало да дају више новца јер многи 

имају монопол. ЕПС је на пример у првој половини 2016. године, уплатио у буџет 46,6 

милијарди динара на име добити од пореза, акциза, доприноса, накнада и такси. То је за 13,6 

милијарди динара више него током прошле године. 

Нето добит је за 10 милијарди динара већа него у првих шест месеци прошле године и око 4,5 

пута већа од плана, а уштедели су 13,8 милијарди динара. То је разлог због којег је премијер 

Вучић прекјуче рекао да је ЕПС данас једно од ретких јавних предузећа које на рачуну има 500 

милиона евра. 

Љубодраг Савић, професор Економског факултета, објашњава да, када се анализирају 

резултати пословања јавних предузећа, не можемо се само ослонити на финансијске извештаје, 

које објављује АПР. 

– Агенција је објављивала пословне резултате фирми које уопште не постоје, тако да им је 

ажурирање података слабија страна – истиче наш саговорник. 

С друге стране, поједине приватне фирме приказују лошије пословање како би платиле мањи 

порез на добит, а друге „намештају” резултате приказујући их позитивним, каже наш 

саговорник. 

Наслеђени дугови – највећи проблем 

Са овом ценом гаса „Петрохемија” сигурно може да оствари текуће позитивно пословање од 

350 до 400 милиона евра, мишљење је професора Љубодрага Савића. Проблем су губици од 

пре 25 година. 

– Конкретан проблем с „Азотаром” настао је после погрешне продаје једној литванској фирми 

пре 2009. године, за ситан новац. Убрзо је нови газда продао линију за вештачко ђубриво 

неком трећем, па је питање коме ће се „Азотара” без овог важног дела у производњи данас 

продати. И не само то, с Литванцима се води спор на суду, а с друге стране ова фабрика се увек 

налази међу првих пет или 10 по извозу, јер је ЕУ одавно затворила свој петрохемијски 

комплекс због загађења и сада се ова роба тражи за извоз, објашњава Савић. 

 

 
 

Иако су субвенције укинуте држава и даље улаже новац у велика предузећа 

РТБ Бор, Петрохемија, МСК и Азотара троше и до шест одсто пензија 

* За четири гиганта по разним основама годишње се издвоји најмање 300 милиона евра *  

Иако су губиташи, у неким од ових предузећа запослени и пословодство имају енормно високе 

плате 

Иако су субвенције великим предузећима, не рачунајући руднике Ресавице, званично 

обустављене од 2014., помоћ државе не изостаје, само је "преформулисана" у облике из којих 

је тешко уочити коме колико пара из буџета иде. 
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Пише: М. Н. Стевановић 

Понешто се да закључити из изјава званичника, па само из онога што су премијер и неколико 

ресорних министара изјављивали последњих неколико дана, произилази да је у велике 

системе, попут РТБ Бора, МСК Кикинда, Петрохемије и Азотаре, уливено више од 300 милиона 

евра. Да није само тог обрачунатог издатка, простор за пензије би могао бити за шест одсто 

већи него што је сада, јер премијер је рекао да само 50 милиона евра губитка Азотаре значи 

један одсто мање пензије. Али, ту црта још није повучена. 

Највеће реструктурирање претходног дуга икада, извршено је овог лета када је Борском басену 

прихваћен УППР, јер је од укупно 1,2 милијарде отписано чак 900 милиона евра. Међутим, 

иако РТБ Бор "лакше дише", он и даље производи губитке, па се преосталих 300 милиона - 

углавном дуга насталог изградњом нове топионице - увећава јер за опстанак тог гиганта 

држава годишње улаже 100 милиона долара. Нешто више од тога - 100 милиона евра - ове 

године добија и Петрохемија, за отпис дела дуга код Гаспрома, али јој та олакшица не помаже 

да се реши историјског износа "у црвеном" од готово 400 милиона евра. Премијер Александар 

Вучић пре два дана обелоданио је и да Азотара кошта државу 50 милиона евра годишње, или 

50.000 по запосленом при чему у тој компанији очекују и помоћ за реализацију инвестиција од 

20 милиона евра, која би требало да им поправи тржишну позицију. Списку треба додати и 

издатке са покретање производње у Метанолско-сирћетном комбинату Кикинда (МСК) која би 

до краја године требало да буде спремна за евентуалне нове власнике, а помоћ државе делом и 

преко Србијагаса у чијем је власништву, очекује највећим делом за отпис дуговања за 

енергенте. Иако су те четири фирме "највећи проблем српске привреде", како је недавно 

оценио премијер, запослени а пре свега топ менаџмент неких од њих имају и те како високе 

зараде које правдају тиме да је реч о минималном учешћу у укупним обавезама. 

Из државне касе се на различите начине помажу предузећа, било кроз кредите Фонда за развој, 

који се неколико година потом отписују, или преко гаранција, опроста пореских и других 

буџетских прихода, ослобађањем од царине или другим скривеним моделима, па је тешко доћи 

до податка колико је новца дато а посебно у шта је он утрошен. 

- Такав систем помоћи исцрпљује осталу привреду и посебно буџет, али би требало и подсетити 

да је ситуација сада много боља него пре десетак година, када смо имали далеко већи број 

фирми које су живеле искључиво на државном новцу. Ипак, и за ових неколико преосталих, 

великих комбината ваљало би што пре пронаћи решење, расписати тендере па уколико купаца 

не буде, помирити се са стечајем - каже за Данас професор Економског факултета у Београду 

Милојко Арсић. 

Он подсећа и да се не треба заваравати како су то јако добре фирме са тренутним тешкоћама, 

јер се зна да су Петрохемија и Азотара у више наврата нуђене Русима, јер је и њихова 

производња исплатива само за онога ко има своје изворе гаса или га купује под изузетно 

повољним околностима. Међутим, из тих покушаја ништа није испало, а Арсић упозорава да 

уколико Петрохемија сада прави губитке, када је гас најјефтинији на тржишту, требало би 

размислити да ли је инсистирање на наставку те производње исплативо, тим пре што, као ни 

Азотара, нема превише радника. 

- Нешто је другачија ситуација код РТБ Бора, са великим бројем запослених и сталним 

причама о новим налазиштима руде, мада брине што упркос перспективним лежиштима 

стране фирме које прво искажу интересовање, одустају од куповине. И производња МСК је 
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потребна као сировинска основа за остале гране, али ако до краја године успе да се покрене а 

потом не нађе купца, питање је да ли држава треба да је одржава у животу - закључује Арсић. 

 

 

Заустављање губитака у јавним предузећима услов ММФ-а за одобрење шесте ревизије 

аранжмана 

Влади два месеца да нађе решење за РТБ и Азотару 

ММФ подигао прогнозу раста БДП-а Србије на 2,7 одсто * Дефицит само 2,1 одсто у 2016. и 

1,7 у наредној години * Најмање урађено у просвети * Јавни дуг испод 74 одсто - годину дана 

пре рока 

Влада Србије мора да до средине децембра Међународном монетарном фонду достави јасан 

план мера којима намерава да заустави даље нагомилавање дугова у губиташким 

фирмама, пре него што борд директора Фонда одобри шесту ревизију аранжмана са 

Србијом. 

  

Пише: А.М. 

То значи да ће у наредна два месеца морати да буду пронађена решења за РТБ Бор, Азотару, 

Петрохемију и МСК. Осим тога, како је на јучерашњем представљању постигнутог договора 

нагласио шеф мисије ММФ-а Џејмс Руф, влада се обавезала да спроведе и реформе у просвети 

"са којима се посебно касни". 

Нових детаља око расподеле повишица јуче није било, осим што је министар финансија Душан 

Вујовић рекао да има простора да се пензије повећају за 1,5 одсто, што је доња цифра коју је 

током викенда поменуо премијер Александар Вучић. Вујовић је додао да ће једнократни бонус 

пензионерима бити исплаћен у првим данима децембра, те да конкретан износ тек треба да се 

одреди, али да је Влада до сада разматрала цифру од 5.000 динара по човеку. Он је нагласио да 

има простора и за још неке бонусе, али да о томе тек треба да се донесе одлука. 

Министарство финансија још увек изводи све рачунице, али би у наредна два дана требало да 

буде познато прецизно колико ће који део јавног сектора добити новца. 

За сада се зна да ће по пет одсто добити запослени у здравству, култури, судовима и казнено 

поправним установама, војсци и полицији. По "шест или више процената" ће добити запослени 

у основним и средњим шкилама, а нешто мање они који раде у високом образовању. 

Вујовић је нагласио да ће са свим овим повишицама издвајања за плате и пензије, као удео у 

БДП-у, бити смањена - о чему је Данас јуче већ писао - што ће допринети наставку фискалне 

консолидације. 

ММФ је ревидирао своје прогнозе привредног развоја за Србију, па сада очекује да реални раст 

БДП-а у овој години буде 2,7 одсто (према ранијих 2,5), док за 2017. прогнозира три процента. 

Министар Вујовић за 2018. очекује 3,5 процента. 

Побољшане су и буџетске перформансе, па ће тако дефицит бити само 2,1 одсто на крају ове 

године, што је по речима Руфа "много боље од онога што смо очекивали почетком године", 

када је пројектован мањак од четири одсто. ММФ очекује да у 2017. дефицит буде само 1,7 

одсто. 
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- Видимо и да јавни дуг пада годину дана брже него што је планирано и да ће на крају ове 

године бити испод 74 одсто БДП-а - рекао је Руф. 

Он је додао да се ММФ и Влада сада фокусирају на реформе јавног сектора, "како би се 

обезбедиле боље јавне услуге уз наставак фискалне консолидације". Како је рекао, јавна 

предузећа више не смеју да нагомилавају губитке, чему су "у великој мери допринеле фабрике 

из рударског и енергетског сектора". 

- Програм предвиђа да влада достави планове како да се стане на пут трајној акумулацији 

губитака - јасан је Руф. 

Вујовић се с тим сложио, рекавши да је "сада тренутак да спречимо да дугови за електричну 

енергију и гас постану препрека спровођењу реформи". 

- Предвидели смо да ћемо у наредних пар месеци наћи трајна решења - надамо се 

реструктурирањем. Не могу јавна предузећа да потроше 100 милиона евра гаса и да очекују да 

то плате сви грађани Србије - рекао је Вујовић. 

Он је подсетио на добре резултате остварене у сређивању јавних финансија, између осталог - да 

је у овом тренутку, годину дана пре завршетка програма са ММФ-ом, држава већ постигла 3,89 

одсто "структурног прилагођавања" од предвиђена четири процента. Структурно 

прилагођавање се односи на збир уштеда и раста прихода. Вујовић је додао и да је за ову годину 

првобитно био планиран дефицит од 160 милијарди динара, а да данас имамо суфицит од 37 

милијарди. На крају године, Министарство финансија очекује дефицит од 2,1 одсто, "што је 80 

милијарди динара, односно половина оригинално пројектованог мањка". 

Вујовић је као додатни квалитет истакао да је оваква фискална консолидација постигнута уз 

истовремен "преокрет у привредном расту, у расту плата и потрошњи, уз побољшање 

пословног окружења и прихватање реформи". 

 

Руф: Приоритет смањење јавног дуга 

- Највећи део остварених уштеда иде на смањење јавног дуга. То је и даље приоритет, јер је дуг 

још увек висок, али је било места и за раст плата и пензија. Са Владом смо детаљно 

разговарали о томе како ће бити решен проблем међусобних дугова предузећа из енергетског и 

рударског сектора, што је уз усвајање буџета до средине децембра, главни задатак државе. Сва 

та предузећа имају своје специфичности, али им је свима заједнички недостатак финансијске 

дисциплине који води оптерећивању буџета - изјавио је Руф. 

 

 

 

Поређење навика у Србији са другим тржиштима региона  

Срби први у непланском трошењу новца 

Ове године 54 одсто грађана има веће трошкове за храну 

У поређењу са Србијом у којој грађани просечно месечно уштеде 34 евра, просечна штедња у 

Румунији је 46 евра, Мађарској 52, Хрватској 57, а Аустрији 216 евра, показује поређење налаза 

истраживања Ерсте групе спроведеног у Аустрији, Чешкој, Словачкој, Мађарској, Румунији и 

Хрватској. 
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Пише: Н. Д. 

Удео оних који су веома задовољни уштеђевином у Хрватској је на истом нивоу као у нашој 

земљи (шест одсто), док је за проценат виши у Мађарској и Румунији. У поменутим земљама је 

много већи број грађана потпуно незадовољан уштеђевином, па је тако ова бројка у Хрватској 

на пример 35 одсто, у односу на 22 процента у Србији. 

Наши грађани спадају у обазривије кад је реч о улагању новца, док смо први у непланском 

трошењу. Педесет и пет одсто становника Србије су веома обазриви при инвестирању, док је у 

Хрватској тај постотак 65, у Аустрији 43, а Румунији 33 процента. Док тачно половина 

испитаника у Србији често потроши више но што је планирала, у Хрватској то чини 45 

процената грађана, Румунији 49, Мађарској 36, а Словачкој 41 одсто. 

Што се тиче пораста трошкова грађана у односу на прошлу годину, Србија је најприближнија 

Румунији и Хрватској. У односу на тржишта обухваћена истраживањем, предњачимо у броју 

испитаника који су регистровали раст издатака за намирнице (54 одсто, следи Румунија са 32 и 

Хрватска са 15), средства за хигијену (35 процената, 24 у Румунији и седам у Хрватској), кирију 

и стамбене трошкове (46 одсто у односу на 41 у Румунији и 16 у Хрватској), као и за рачуне за 

интернет и мобилни телефон (32 процента у односу на 27 у Румунији и 16 у Хрватској). У 

образовање и обуке улажемо 23 одсто више но у 2015. години, док грађани Хрватске улажу 

девет, а Румуније 25 процената више но лане. 

 

 

Наставља се штрајк глађу инвалида рада у Застави ИНПРО 

Штрајкачи подељени око одласка у инвалидску пензију 

Радници са инвалидитетом, који од 11. октобра штрајкују глађу у Застава ИНПРО, 

заинтересовани су, барем неки од њих, за одлазак у инвалидску пензију, кажу у 

Штрајкачком одбору ИНПРО-а. 

 

Пише: З. Р. 

Како кажу, десетак радника данас је било у Заводу за здравствену заштиту радника Заставе, 

због прегледа и прибављања документације која им је потребна да се пријаве за инвалидску 

пензију. Остали штрајкачи су пријаве за инвалидску пензију поднели претходних дана и 

очекују резултате комисије. 

- Инвалидске пензије су врло мале. Према оном што смо видели у Фонду ПИО, ми бисмо имали 

пензије од 14.000 до 25.000 динара, колико би примале оне наше колеге које имају по 37 

година радног стажа. Већина ће, међутим, имати инвалидску пензију испод 20.000 динара, а 

само њих троје или четворо имаће више од 20.000 динара због дужег стажа - рекла је чланица 

Штрајкачког одбора у ИНПРО-у Љубица Вранић, напомињући да штрајкачи глађу добијају и 

обећања да ће, уколико се одлуче за одлазак у инвалидску пензију, добити и отпремнине из 

социјалног програма, али да о томе „нема никаквих званичних докумената“. 

За разлику од Вранићеве, њен колега Зоран Лончар каже да су на преглед у Завод за 

здравствени заштиту радника отишли и они радници који не желе да оду у инвалидску пензије, 

већ намеравају да наставе да раде, а међу таквима је и он. 
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- Током разговора наших преставника са директором Групе Застава возила Драганом 

Срејовићем, он је у више наврата инсистирао да сви одемо код лекара, како би се утврдио 

степен нашег инвалидитета. Желим и даље да радим, нисам заинтересован за инвалидску 

пензију, а у Завод за здравствену заштиту радниика отишао сам да ми касније не би 

спочитавали да је мој инвалидитет упитан - истиче Лончар. 

Председник Штрајкачког одбора у ИНПРО-у Стеван Пушоња каже да су сви инвалиди рада 

били на лекарским прегледима, али да коначног решења у вези са њиховим захтевима и 

штрајка глађу и даље нема. 

Појашњава, притом, да то што су инвалиди ишли на лекарске прегледе никако не значи да ће 

штрајк глађу бити прекинут и да ће они да оду у инвалидску пензију. Штрајк у ИНПРО-у се, 

према његовим речима, наставља, а лекарски прегледи су у функцији припреме података и 

документације за излазак пред инвалидску комисију, која одлучује о инвалидским пензијима 

за оне који желе да на тај начин реше свој радно-социјални статус. 

 

 

 

Један одсто сиве зоне као 100 милиона евра 

Сива економија наноси велику штету држави и Влада Србије одлучна је да 

проценат њеног учешћа у БДП-у смањи са садашњих 30 одсто на 26,5 одсто до 

2020. године. 

Александар Ружевић из НАЛЕД-а је казао да један одсто сузбијене сиве економије доноси 100 

милиона евра за грађане. Он је навео и да је од 80 милијарди динара додатних прихода у буyету 

половина била резултат сузбијања сиве економије. 

Министарка за државну управу и локалну самоуправу Ана Брнабић је, након прве седнице 

Координационог тела Владе Србије за усмеравање активности на сузбијању сиве економије, 

рекла да наша земље има Национални план за борбу против сиве економије, која је огроман 

проблем, као и да се сада предузимају конкретне активности. 

Она је подсетила на то да је Влада Србије прогласила 2017. и 2018. за Године борбе против сиве 

економије у оквиру Националног програма, и захвалила привредницима из Савеза за фер 

конкуренцију и НАЛЕД-у што ће подржати ту кампању.Ана Брнабић је додала да је веома 

важно да се грађани едукују зашто је потребно да узимају фискалне рачуне, и најавила да ће 

почетком наредне године бити покренута наградна игра сакупљања фискалних рачуна. 

– Једино када узмете фискалне рачуне обезбеђујете да се 20 одсто услуга које сте платили вама 

врати кроз буyет – казала је она.Министарка је навела да су неке од кључних ствари пуна 

имплементација Закона о инспекцијском надзору, Закона о раду, унапређење функционисања 

Министарства финансија и Пореске управе, као и доношење закона о таксама и накнадама, 

односно борба против парафискалних намета. 

Председник Савеза за фер конкуренцију Горан Питић је казао да подржавају борбу државе 

против сиве економије јер је то једно од најважнијих питања за сваког инвеститора, додајући да 
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нелојална конкуренција гуши привреду.Он је казао да је идеја о наградној игри с фискалним 

рачунима добра и да је потебно истрајати у пуној имплементацији Националног плана за борбу 

против сиве економије. 

Како каже, једна од најважнијих тема је реформа система парафискалних намета, којих има 

више од 250, од којих велики број треба укинути. Питић је нагласио да, такође, треба увести 

јавни регистар такси и намета.– У Влади Србије постоје људи који то разумеју и партнери су 

привредницима у тој причи – нагласио је Питић. – Верујем да ћемо у ове две године направити 

озбиљне помаке. 

Претходне владе, по његовим речима, до сада нису имале у фокусу реформе Пореске управе 

нити фискалну консолидацију. 

Е. Дн. 

 

НБС циља мању инфлацију 

Народна банка Србије ће, у сарадњи с Републичком владом, снизити циљану стопу 

инфлације почевши од 2017. године с 4,0 одсто плус/минус 1,5 процентни поен на 

3,0 одсто плус/минус 1,5 процентни поен, саопштено је јуче из НБС-а. 

Главни разлог за снижење циља је, како објашњава НБС, знатно поправљање 

макроекономских показатеља и изгледа Србије за наредни период – пре свега одрживо 

смањење спољне и унутрашње неравнотеже, као и ризика улагања у Србију.„Добро одмерене 

мере монетарне политике и пуна координација с мерама фискалне политике, уз одличне 

резултате фискалне консолидације, определили су да инфлација у Србији у протекле три 

године буде на ниском и стабилном нивоу, који је упоредив с развијеним земљама и 

конзистентан с новим циљем”, наводи се у саопштењу. Важан разлог за промену циља је пад 

инфлационих очекивања финансијског сектора и привреде. 

„Снижена инфлациона очекивања, која су већ дужи период релативно стабилна, потврда су 

већег кредибилитета монетарне политике НБС-а. Подсећамо на то да је у року краћем од 

годину инфлација у Србији снижена за више од десет процентних поена – с 12,8 одсто, колико 

је износила у јануару 2013. године, на 2,2 процента у октобру 2013. године, након чега се 

кретала на нивоу око и испод доње границе циљаног коридора”. Финансијски сектор и 

привреда, подсећа НБС, очекују да ће се инфлација у наредне две године кретати између два и 

три процента, што је у оквиру граница новог циља и, самим тим, олакшава његово постизање. 

Кад су резултати добри, попушта се и каиш 

Аутор: Д. У. 

Шеф мисије Међународног монетарног фонда Џејмс Роуф изјавио је да економски 

раст Србије јача, да показатељи тржишта рада бележе приметно побољашање и 

да очекује да ће реални раст БДП-а Србије износити 2,7 одсто у овој години и три процента у 

2017. 

– Инфлација је и даље умерена, упркос убрзању раста зарада у приватном сектору – навео је 

Роуф на конференцији за новинаре на крају посете мисије ММФ-а, која је у Београду боравила 
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од 20. октобра ради разговора о шестој ревизији стенд-бај аранжмана „из предострожности”, 

који је наша земља склопила с ММФ-ом. 

Мисија ММФ-а је, по његовим речима, водила конструктивне разговоре с Владом Србије, с 

председником Владе Александром Вучићем на челу, и постигла споразум на нивоу тима с 

властима о политикама потребним да би се окончала шеста ревизија стенд-бај аранжмана.Тај 

споразум треба да одобри руководство и Извршни одбор ММФ-а на заседању оквирно 

заказаном за средину децембра.Роуф је нагласио да се настављају веома добри фискални 

резултати, захваљујући приходима који су изнад очекиваног нивоа, док су се расходи задржали 

у оквиру програмских циљева. 

– Дефицит општег нивоа државе је сада пројектован на нивоу од 2,1 процента БДП-а у 2016. 

години. Пад јавног дуга се одвија годину брже од плана и предвиђа се да ће до краја године 

бити на нивоу испод 74 процента БДП-а – додао је он.С обзиром на те резултате, који су, како је 

оценио, изнад очекивања, мисија се сложила с планом власти Србије да употребе део 

фискалног простора у 2016. години за покривање одређених једнократних расхода, укључујући 

исплату пензионерима, као и решавање старих дугова државних предузећа.Постигнут је и 

споразум с властима о параметрима кључним за буyет за 2017. Приоритет је да се настави 

постепена фискална консолидација и да се обезбеди стабилан силазни тренд јавног дуга. 

– У тим оквирима, мисија је постигла споразум с властима о таргетираном повећању пензија и 

зарада у јавном сектору. Очекује се да ће фискални дефицит пасти на 1,7 проценат БДП-а у 

2017, уз даљи пад укупних маса пензија и зарада као удела у БДП-у, које ће се приближавати 

одрживијим нивоима у средњорочном периоду – навео је Роуф. 

– Реформе јавног сектора морају да се убрзају у циљу обезбеђивања бољих јавних услуга, као и 

доприноса процесу фискалне консолидације. Посебно се касни с реформама образовног 

система – приметио је Роуф.Како је нагласио, потребне су и одлучне активности да би јавна 

комунална и друга државна предузећа престала да представљају оптерећење по јавне ресурсе. 

- У том контексту, програм ће захтевати израду јасних планова за трајно решење или 

реструктурирање РТБ-а „Бор”, „Ресавице”, „Петрохемије”, „Азотаре” и МСК-а. Веома је битно да 

се прекине пракса финансирања слабих јавних субјеката и предузећа путем дуговања 

„Србијагасу” и ЕПС-у – закључио је Роуф, и захвалио се властима Србије на гостопримству и 

тесној сарадњи. 

  

Пензионерима бонус у децембру 

Влада Србије ће за два дана утврдити тачне износе повишица плата и пензија које су 

договорене са мисијом Међународног монетарног фонда, изјавио је Душан Вујовић на 

конференцији за новинаре у Влади поводом завршетка  ревизије аранжмана са ММФ-ом. 

Министар је рекао и да ће пензионери ускоро добити једнократну исплату и да се још утврђује 

колика ће она бити. Раније се помињало 6.000 или 7.000 динара. Према речима Вујовића, 

пензионерима би бонус могао бити исплаћен првих дана децембра. По речима Вујовића, у 

државном буyету за ову годину има новца за исплату још неких бонуса, али још није 

прецизирано коме ће бити исплаћени. 
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Све коморе потписале уговор 

Привредна комора Србије саопштила је да је завршена прва фаза изградње 

јединственог коморског система Србије, потписивањем уговора којим се регулишу 

међусобна права и обавезе између ПКС-а, Привредне коморе Београда и свих регионалних 

привредних комора.Како се наводи, ПКС, Привредна комора Београда и све регионалне 

привредне коморе потписале су тај уговор који је основа за наставак активности на изградњи 

јединственог коморског система, у петак 28. октобра. 

„У току су активности на организационом и функционалном повезивању свих привредних 

комора у система који ће бити респектабилан партнер држави у законодавном поступку, при 

доношењу мера економске политике, а истовремено и квалитетан сервис и логистичка 

подршка привредницима у свакодневном пословању”, пише на сајту ПКС-а. 

 

 

 

 

Пензионери: Престаните с дискриминацијом 
 

На Тргу Николе Пашића у Београду у организацији Удружења синдиката и Удружења 

синдиката пензионисаних војних лица одржан је протест пензионера Србије. 

 

ИЗВОР: ТАЊУГ  

Протест је одржана због, како је саопштено, доношења и примене Закона о привременом 

уређивању начина исплате пензија и Закона о изменама Закона о ПИО, којим је 2014. године 

обустављено редовно, два пута годишње усклађивање пензија у складу са растом цена и 

порастом ДНП. 

Пензионери су на протесту упознати са иницијативом да се Скупштини Србије предложи закон 

о поништењу та два акта и измени састав Управног одбора фонда ПИО.  

 

Скупштини, Уставном суду и Влади Србије упућени су захтеви и молбе да се "прекине са 

дискриминацијом најосетљивије друштвене групе, пензионера", каже се у саопстењу.  

 

Од председнице Уставног суда је затражена оставка, због тога што у решавању иницијатива за 

оцену уставности закона којима се пензионери дискриминишу, није одбранила независност 

суда, стоји у саопштењу.  

 

Упућен је и допис Делегацији ЕУ са молбом да ЕУ утиче да се проблеми социјалног положаја 

пензионера решавају у складу са европским конвеницијама о људским правима.  

 

Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије саопштава да су запрепашћенин 
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извештајима да је на протесту било око 200 или неколико стотина лица, и тврде да је "на 

протесту присуствовало најмање 2.000 људи". 


