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Вујовић: Могуће и друго повећање плата и пензија у 2017. 
Извор:Танјуг 
 
Министар финансија Душан Вујовић је изјавио да би, поред предвиђеног повећања плата и 
пензија почетком наредне године, могло да се разговара и о другом повећању током 2017. ако 
привредни раст и приходи буду већи од оних који су пројектованих буџетом. 
„То ће зависити како будемо остваривали динамику БДП-а, која предвиђа раст од три одсто, 
али то је конзервативна пројекција. Ми смо са овим параметрима предвидели повећање колико 
је било могуће. Ако будемо имали већу стопу раста, повољније услове за отварање нових 
радних места, боље услове за порезе и доприносе на плате, сигурно ће бити простора да се 
разговора и о томе”, рекао је Вујовић за РТС одговарајући на питање да ли би у 2017. могло да 
дође до још једног повећања плата и пензија. 
Он је казао да је Влада успела да се због добрих резултата избори код за једно повећање плата, 
што је потврда од ММФ-а да се налазимо на добром путу, иако ће због тога за 0,4 или 0,5 одсто 
бити повећа дефицит. 
„Ми смо и раније говорили да ово повећање плата од шест одсто у здравству и пет одсто у 
једном броју других сектора није нешто што је уобичајено за овакве трогодишње програме са 
ММФ-ом. Фонд обично иде конзервативно и тражи да се сачека до краја аранжмана да би се 
плате и пензије враћале на ниво од пре програма”, навео је Вујовић. 
Он је говорећи о ризицима за буџет наредне године рекао да су то, пре свега, ризици о 
решавању предузећа у реструктурирању, као и средстава у јавним предузећима. 
„То већ годинама решавамо и то је сада дошло у први план. Претпоставка буџета је да то мора 
да се реши наредне године. Како се каже, буџет је усвојен у пет до 12 више у том смислу 
структурних питања. Ми смо у буџету предвидели неке расходе који се на то односе, али 
предстоји нам да прво остваримо то што смо планирали, али и да спречимо отварање нових 
рупа у јавним предузећима”, нагласио је Вујовић. 
Он је поновио да избори неће утицати на буџет. 
„Ово је изборна година и у буџет су ушли расходи за предстојеће председничке изборе, за два 
круга. Ако буде допунских трошкова увек ће се наћи простор да реагујемо”, навео је министара. 
Он је нагласио да је буџет доста флексибилан. 
„Зато смо тражили да текућа буџетска резерва буде већа да можемо да реагујемо. Сви избори 
који буду наредне године неће утицати на понашање инвеститора. Они гледају на главне 
показатеље, а ми смо врло близу добијања инвестиционог нивоа и очекујем да ће се то и 
остварити”, нагласио је Вујовић. 
Вујовић је рекао да ће ММФ после одобрење шесте ревизије, што се очекује крајем следеће 
недеље, прећи на проређени режим, то јест да ће се уместо кварталне контроле обављати 
једном у шест месеци. 
„То је знак за остварене резултате”, нагласио је министар – преноси Танјуг. 
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Усвојен УППР за Трајал корпорацију, надлежни не износе детаље  
Извор:Бета 

 

Документ Унапред припремљени план реорганизације (УППР) за "Трајал корпорацију" који је 
недавно усвојен, предвиђа да ће то крушевачко предузеће дуговања враћати током наредних 10 
година 
Документ Унапред припремљени план реорганизације (УППР) за "Трајал корпорацију" који је 
недавно усвојен, предвиђа да ће то крушевачко предузеће дуговања враћати током наредних 10 
година, уз две године грејс периода, као и да ради тога може да прода део имовине која није 
неопходна за основну делатност, а да промене делатности и затварања погона неће бити. 
Иако усвајање "Трајаловог" УППР-а значи да најмногољудније предузеће у Крушевцу, које 
заопошљава 1.150 радника, добија шансу да опстане, надлежни нису данас желели да говоре о 
детаљима плана.  
О томе како ће и који део дуговања, која су према ранијим информацијама надлежних 
износила око 130 милиона евра, "Трајал" враћати, нису били спремни да говоре ни у 
пословодству, нити у Агенцији за лиценцирање стечајних управника, која надзире спровођење 
стечаја у тој фабрици. 
Из Агенције за лиценцирање стечајних управника агенција Бета је добила информацију да је 
УППР усвојен те да документ може да се нађе на сајту Агенције за привредне регистре. 
У документу од 115 страна, између осталог, је наведено да повериоцима, чија су потраживања 
обезбеђена, "Трајал" током спровођења УППР-а треба да исплати 21,65 милиона евра, а да 
обавезе за минималне плате, које се исплаћују пре почетка примене Плана, износе око 34 
милиона динара. 
Порески дуг ће бити репрограмиран на 60 месеци, враћа се око 19 милиона динара. Код 
поверилаца у трећем исплатном реду предвиђен је отпуст свих камата на главницу као и 70 
одсто главног дуга, што значи да су обавезе око 186 милиона динара. 
Планом је обухваћена и конверзија о којој је Влада Србије, 11. октобра донела Закључак, а која 
предвиђа претварање потраживања државних поверилаца у трајни улог у капиталу предузећа.  
Запослени су задовољни јер је УППР усвојен и фабрика добила прилику да опстане и ради, 
рекао је за Бету председник Самосталног синдиката у "Трајалу" Милосав Вукојичић, који 
такође није могао да говори о детаљима ана. 
"Трајал" који је имао неуспешну приватизацију, до краја маја је био под заштитом државе од 
наплате поверилаца, а пред истек тог рока поднео је надлежнима УППР. Према ранијим 
наводима пословодства предузеће је имало уговорену производњу до краја године за све 
четири фабрике. 
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Усвојен буџет за 2017. годину: Веће зараде, а мањи дефицит  
Аутор:В. МИЈАТОВИЋ  

 

Скупштина Србије после шестодневне исцрпљујуће расправе усвојила буџет за 2017. годину. 
Укупни расходи већи за 69,1 милијарду динара 
СКУПШТИНА Србије усвојила је у суботу буџет за 2017. годину, којим су предвиђени укупни 
приходи у износу од 1.092 милијарде динара и укупни расходи од 1.161 милијарду динара, са 
дефицитом од 1,7 одсто бруто домаћег производа. За буџет су гласала 153 посланика, против је 
било 26, а није гласало троје посланика. 
Укупни расходи буџета ће бити већи за 69,1 милијарду динара од прихода, што представља 1,7 
одсто БДП. Буџет за идућу годину планиран је на основу прогнозе да ће реални раст БДП у 
2017. износити три одсто, а инфлација 2,4 процента. Влада је новим буџетом планирала већа 
средства за инвестиције. 
За плате запослених у јавном сектору предвиђен је износ од 253,7 милијарди динара, што је за 
0,8 одсто више него ове године. Планирано је увећање плата запосленима у Министарству 
унутрашњих послова, БИА, Министарству одбране, установама социјалне и здравствене 
заштите, Управи за извршење кривичних санкција, установама културе, као и запосленима у 
правосуђу (осим судија и тужилаца) за пет одсто. 
На веће зараде могу да рачунају и запослени у установама основног и средњег образовања и 
ученичког стандарда за шест процената, запослени у установама високог и вишег образовања и 
студентског стандарда за три одсто, а предвиђено је повећање плата у научноистраживачкој 
делатности - истраживачима и помоћном особљу за пет процената (осим истраживачима који 
имају радни однос заснован на факултету). 
Од 1. јануара и пензионери ће добити увећане пензије за 1,5 процената. Буџетом за идућу 
годину АП Војводина добија 7,3 одсто средстава из државне касе. Скупштина није прихватила 
амандмане СНС на предложени буџет којим су тражили смањење плата заштитника грађана и 
повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, које су, како су 
раније навели ти посланици, поднели да би скренули пажњу да су плате појединих 
функционера непримерено високе. 
Тим поводом се огласио и сам повереник Родољуб Шабић, који је оптужио председницу 
парламента Мају Гојковић да "намерно обмањује јавност о висини његове плате". 
Шабић је у писаној изјави медијима навео да је плата повереника за информације, по закону, 
једнака заради судије Врховног суда или других функционера и износи 194.000 и може се 
кориговати неколико процената у зависности од минулог рада. Он је додао да није проблем 
само то што је председница Скупштине износила неистине, већ што је то радила свесно јер је 
износ његове плате објављен и доступан на веб-сајту повереника, а утврђује га 
Административни одбор Скупштине.  
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Грађевинарство делатност с највише повреда на раду 
Аутор:Д. Мл.   
 
 
Грађевинарство је област где има највише повреда на раду са смртним последицама, али у том 
сектору има и пуно рада на црно, указују у Самосталном синдикату радника грађевинарства и 
индустрије грађевинског материјала Србије. Ове године је у Србији забележено 32 повреде на 
раду са смртним исходом, од којих је 17 било у грађевинарству. Повреде са трагичним 
завршетком у грађевинарству у Србији, у просеку, чине око 53 одсто укупних повреда са 
трагичним завршетком, а и више од половине настрадалих је радило на црно. Осим у 
грађевинасртву, запослених на црно у Србији има у у другим областима, пре свега у трговини и 
угоститељству, али је број повреда на раду знатно мањи. 
Грађевинарство је, како тврде представници Самосталног синдиката радника грађевинарства и 
индустријеграђевинских матерјала, у Србији некада било покретач привредног развоја земље и 
да од тог сектора је зависило много тога у привреди земље. Сада је ситуација много другачија 
јер су радници запослени у том сектору у веома тешком материјалном положају, а просечна 
плата је нижа од републичког просека и креће се око 40.900 динара. 
Како би се јасно дефинисало какви морају да буду грађевински производи, из Министарства 
грађевинарства најављено је да се припрема уредба о грађевинским производима, која би за 
око месец дана могла да се нађе пред Владом Србије. Изнет је и податак да је укупна вредност 
изведених радова у грађевинарству у Србији за првих шест месеци ове године порасла је за 8,1 
одсто у односу на исти период претходне године. 
 

 

 
 
Вујовић: Додатно повећање плата и пензија није могуће 
Пише: Фонет 
 
Министар финансија Душан Вујовић рекао је вечерас за Радио телевизију Србије (РТС) да 
додатно повећање плата и пензија у овим оквирима није могуће, али да ће то зависити од 
привредног раста. 
Он је, гостујћи у Дневнику РТС, истакао да је "предвиђено повећање плата и пензија нешто 
неуобичајено у овом тренутку". 
"ММФ обично сачека до краја програма, али ми смо успели да се изборимо за повећање", рекао 
је Вујовић. 
На креирању буџета се, како је рекао, радило дуго, али да у сваком буџету има ствари на које се 
може утицати и наслеђених ствари. 
"Иако посланицима изгледа као кратак рок, ми на буџету радимо јако дуго. Већ првих дана 
новембра формирали смо прву процену буџета", објаснио је Вујовић. Истакао је да су предузећа 
у рестуктуирању једна од наслеђених ствари у буџету. 
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"Претпоставка је да то мора да реши следеће године, предвидели смо неке расходе за то и да 
спречимо неке нове рупе да се отварају у јавном сектору", напоменуо је Вујовић. 
Говорећи о изборима који су планирани наредне године, Вујовић је изјавио да су расходи за ту 
сврху предвиђени буџетом: "Следећа година је изборна година и у плану су ти расходи, а ако 
буде допунских трошкова наћи ће се простор и моћи ћемо да реагујемо. Буџет има довољно 
флексибилности". 
Крајем наредне недеље, како је најавио, очекују се оцене шесте контроле аранжмана са ММФ. 
  

 
За грађане ненормално, али за Владу има смисла 
Пише: Љ. Б. 
 
Одлука Владе да држава преузме на себе део дуга Петрохемије и уплати Нафтној индустрији 
Србије 105 милиона евра, и у исто време замоли НИС да половину од преосталих 120 милиона 
евра и сама опрости је из угла грађана ненормално понашање,... 
... али из угла људи који воде државу последњи покушај да спасу једно велико предузеће, 
сматра професор Економског факултета Љубодраг Савић.   
- Петрохемија је једно од три велика предузећа у тој области које је, како се каже, доћерало 
цара до дувара, значи нема се куд. Држава последњих 10 до 12 година покушава да пронађе 
решење за ову фабрику, губици се гомилају и мислим да је ово последњи покушај да се учини 
нешто - каже за Данас Савић. 
Посматрано из угла грађана који плаћају порез, истиче он, опраштати дугове једној групи људи 
и једном предузећу делује као ненормално понашање, док је из угла Владе перцепција 
другачија. 
- Из угла Владе ово има смисла, уколико је ово заиста последњи покушај да се спаси 
Петрохемија. Ако преживи биће добро, јер је то предузеће велики извозник, ако не, онда Влада 
треба да преузме одговорност - истиче наш саговорник. Оваква одлука је, сматра Савић, 
изнуђена и последњи је покушај да се помогне Петрохемији. 
Предлог Владе који је јавности предочио министар привреде Горан Кнежевић јесте да НИС 
опрости 60 милиона дуга Петрохемији, а да других 60 милиона претвори у капитал, како би 
ова компанија могла наредне четири године да ради без кредита. 
Председник Удружења за гас Србије Војислав Вулетић каже да је ова одлука Владе саопштена 
непромишљено и да је требало да дође након договора државе са НИС-ом. 
- Влада је требало прво да каже да се одриче својих дугова, а не да доведе НИС у овакву 
ситуацију, пред свршен чин. Мислим да је то једнострана одлука. Сада би могло да се деси, на 
пример, да НИС каже да за њих то није  економски оправдано и онда ће у Влади рећи: ето, ми 
смо хтели, имали добру вољу, али није могло - истиче Вулетић. Држава је, сматра он, требало 
прво јасно да каже да се она одриче свог дела дуга, а да НИС сам одлучи шта ће да уради са 
својим делом. 
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ПОХВАЛЕ И ЗАМЕРКЕ ЗА БУЏЕТ Ево шта Фискални савет мисли о 
владином предлогу за државну касу  
Аутор:Слађана Гаврић  
 
Фискални савет сматра да предлог буџета за 2017. годину доноси побољшања јавним 
финансијама Србије, али да је пропуштена прилика за већи корак ка њиховом трајном 
оздрављењу. 
ПОХВАЛЕ  

 Релативно низак дефицит од 69 милијарди динара (1,6 одсто БДП-а) довешће до благог 
умањења јавног дуга у односу на БДП током 2017. 

 Дефицит је планиран кредибилно, јер нема већих ризика да ће приходи знатно 
подбацити у односу на план, нити да ће се расходи отргнути контроли.  

 Веома је добро то што су овај пут и приходи и расходи буџета реалистично планирани, а 
ризици које смо приметили и који се првенствено односе на недовољне субвенције за 
РТБ „Бор" и могуће пробијање буџета Министарства просвете нису од великог значаја - 
наводи у извештају Фискални савет. 

 У буџет су укључени велики инфраструктурни пројекти који су раније формално били 
ван ужег буџета. 

 Инфраструктурни пројекти (изградња Коридора 10 и 11) интегрисани су у буџет, чиме је 
он постао свеобухватнији и транспарентнији - наводе представници Фискалног савета. 

 Добар потез су реформе у "Железницама". 
 У "Железницама" је отпуштено 3.000 радника и затворено је 4.000 километара 

нефункционалне пруге, а то треба наставити и наредне године - навели су чланови 
Фискалног савета. 

ЗАМЕРКЕ  
 Учешће јавног дуга у БДП-у износиће и даље високих и неодрживих 73 одсто. 
 Не планирају се веће уштеде у односу на 2016. годину. 
 У буџетске расходе требало би укључити и текуће трошкове лошег пословања јавних и 

државних предузећа, уместо да се, као до сада, сваке године ванредно преузимају њихови 
стари дугови. 

 Укључивањем ових расхода у буџет онда када настају, јасно и правовремено би се 
показало колико ова предузећа коштају државу. 

 Капитални расходи су тек незнатно повећани у 2017. у односу на 2016. 
 Нема мера које су биле уобичајене за претходне буџете, попут смањења одређених 

субвенција, повећања акциза, а буџетом се више не планира ни снажна рационализација 
броја запослених (која ни у претходним годинама није спровођена по плану). 

 Убедљиво највећи трошак по основу активираних гаранција долази од оних за 
"Србијагас" (око 200 милиона евра), а ту су и "Железнице" (35 милиона евра), "Ер 
Србија" (10 милиона евра), "Галеника" (10 милиона евра), Железара (пет милиона)... 

Избори би повећали дефицит  
Председник Фискалног савета Павле Петровић истакао је да парламентарни избори могу 
одложити реформе. 
- Пре свега, одложили би ову важну реформу државних предузећа, што би имало последице и 
по буџет, а онда и по дефицит - рекао је Петровић. 
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Мањи доприноси само уз већи ПДВ  
Члан Фискалног савета Никола Алтипармаков је, одговарајући на питање новинара да ли је 
могуће смањење пореза и доприноса, рекао да је то изводљиво једино повећањем пореза на 
додату вредност. 
Петровић је додао да ће чак 50 одсто дефицита ове године бити смањено само захваљујући 
бољој наплати прихода, а 40 одсто због смањењу плата и пензија. 
 
 

Вујовић: Могуће и друго повећање плата и пензија у 2017. години  
Извор:Танјуг 

 

Министар финансија Душан Вујовић је изјавио вечерас да би, поред предвиђеног повећања 
плата и пензија почетком наредне године, могло да се разговара и о другом повећању током 
2017. ако привредни раст и приходи буду већи од оних који су пројектованих буџетом. 
- То ће зависити како будемо остваривали динамику БДП-а, која предвиђа раст од три одсто, 
али то је конзервативна пројекција. Ми смо са овим параметрима предвидели повећање колико 
је било могуће. Ако будемо имали већу стопу раста, повољније услове за отварање нових 
радних места, боље услове за порезе и доприносе на плате, сигурно ће бити простора да се 
разговора и о томе - рекао је Вујовић за РТС одговарајући на питање да ли би у 2017. могло да 
дође до још једног повећанај плата и пензија. 
Он је казао да је Влада успела да се због добрих резултата избори код за једно повећање плата, 
што је потврда од ММФ-а да се налазимо на добром путу, иако ће због тога за 0,4 или 0,5 одсто 
бити повећа дефицит. 
- Ми смо и раније говорили да ово повећање плата од шест одсто у здравству и пет одсто у 
једном броју других сектора није нешто што је убочајено за овакве трогодишје програме са 
ММФ-ом. Фонд обично иде конзервативно и тражи да се сачека до краја аранжмана да би се 
плате и пензије враћале на ниво од пре програма - навео је Вујовић. 
Он је говорећи о ризицима за буџет наредне године рекао да су то, пре свега, ризици о 
решавању предузећа у реструктурирању, као и средстава у јавним предузећима. 
- То већ годинама решавамо и то је сада дошло у први план. Претпоставка буџета је да то мора 
да се реши наредне године. Како се каже, буџет је усвојен у пет до 12 више у том смислу 
структурних питања. Ми смо у буџету предвидели неке расходе који се на то односе, али 
предстоји нам да прво остваримо то што смо планирали, али и да спречимо отварање нових 
рупа у јавним предузећима - нагласио је Вујовић. 
Он је поновио да избори неће утицати на буџет. 
- Ово је изборна година и у буџет су ушли расходи за предстојеће председичке изборе, за два 
круга. Ако буде допунских трошкова увек ће се наћи простор да реагујемо - навео је министар. 
Он је нагласио да је буџет доста флексибилан. 
- Зато смо тражили да текућа буџетска резерва буде већа да можемо да реагујемо. Сви избори 
који буду наредне године неће утицати на понашање инвеститора. Они гледају на главне 
показатеље, а ми смо врло близу добијања инвестиционог нивоа и очекујем да ће се то и 
остварити - нагласио је Вујовић. 
Вујовић је рекао да ће ММФ после одобрења шесте ревизије, што се очекује крајем следеће 
недеље, прећи на проређени режим, то јест да ће се уместо кварталне контроле обављати 
једном у шест месеци. 
- То је знак за остварене резултате - нагласио је министар. 
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Вујовић: Од раста БДП зависи да ли ће бити повећања плата  
Извор:Бета  

 

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да у овим оквирима додатно повећање плата и 
пензија није могуће, али да од привредног раста зависи да ли ће бити још повећања примања у 
јавном сектору. 
Вујовић је за РТС рекао да је усвојени буџет пројектован на процени да ће раст бруто домаћег 
производа (БДП) бити три одсто, а уколико се оствари већи привредни раст, биће простора за 
нова повећања плата и пензија. 
"Међународни монетарни фонд (ММФ) обично иде на конзервативну страну и каже да треба да 
се сачека до краја програма да би се плате и пензије враћале на ниво пре програма. Ми смо 
успели због добрих резултата да се изборимо за добро повећање", рекао је он. 
Вујовић је казао да да најављено повећање плата и пензија увећава буџетски дефицит за 0,4 
одсто и да више од тог повећања није било могуће у тренутним оквирима. 
"Ако се оквир прошири, ако будемо имали већу стопу раста, ако будемо имали повољније 
услове отварања нових радних места, повољније услове у прикупљању пореза и допринос на 
плате сигурно ће бити простора да се разговара о томе", рекао је Вујовић. 
Он је додао да су у усвојени буџет ушли и расходи председничких избора са два круга, а да ће се 
"наћи простор" ако буде допунских трошкова. 
"Наш буџет има доста флексибилности. Ми смо приходе планирали доста конзервативно", 
рекао је он и додао да ће приходи који буду остварени од сиве економије створити простор за 
допунске и инвестиционе трошкове, као и повећање примања свих у јавном сектору. 
Вујовић је рекао да се крајем следеће недеље очекује потврда ММФ-а шесте ревизије стенд бај 
аранжмана из предострожности. 
"Очекујемо да ћемо после шесте ревизије због до сада постигнутих резултата прећи на 
такозвани проређени режим, да ће контроле бити једном у шест месеци, уместо квартално, што 
је знак признања за остварене резултате", рекао је он. 
 
 

Кркобабић: Пензионерима једнократна помоћ и пред Ускрс  
Извор:Н1 
 
Влада Србије одлучила је да свим пензионерима који примају целу или део српске пензије, а 
живе ван Србије, такође исплати једнократну помоћ у износу од 5 хиљада динара. 
Министар без портфеља Милан Кркобабић каже да ниједан пензионер који живи у Србији није 
заборављен и да је то знак захвалности за допринос који су дали како би држава стала на ноге. 
Обећава да ће се са исплатом једнократне помоћи наставити и у наредном периоду. 
"Ево ја им најављујем разговарао сам са премијером на ту тему, гледаћемо да то исто урадимо и 
пред Ускрс, значи да сви пензионери у Србији добију по тих пет хиљада пред те лепе празнике 
који нас очекују". 
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Вучић: Нема више пара за војску, ако ви са Н1 имате, супер 
Извор:Бета  
 
Премијер Србије Александар Вучић поручио је данас да представници полицијског и војног 
синдиката могу да протестују колико хоће, али да пара за њихове захтеве нема. Новинарки Н1 
је поручио "добили су пет одсто повећање плата, ако ви имате да им исплатите, ако 
Американци имају, супер". 
"Могу да протестују колико хоће, прете контејнерима, бацањем у реку, али пара нема више од 
оног што је подељено", рекао је Вучић после обиласка градилишта Београда на води. 
Према његовим речима, могли су да бирају да ли желе повећање плате од пет одсто или 
једнократну исплату од 20.000 или 30.000 динара. Једно и друго је, додао је Вучић, немогуће. 
"Добили су пет одсто повећање плата, ако ви имате да им исплатите, ако Американци имају, 
супер", рекао је Вучић обраћајући се новинарки телевизије Н1. 
Премијер је подсетио да су представници синдиката у среду разговарали с ресорним 
министром полиције и нису постигли договор. Он је упитао зашто се протести баш сада 
дешавају и додао да "вероватно има неки политички разлог". 
 
 

"Војнике претворили у мајсторе, официре шаљу на стражу" 
Извор: Н1  

 

Испред Владе Србије одржан је нови заједнички протест Полицијског и Војног синдиката. Они 
су, као и пре две недеље, указали на тежак социјални положај запослених у полицији и војсци и 
на, како тврде, урушавање система безбедности. У Влади кажу да је синдикатима понуђено оно 
што је у овом тренутку једино могуће, али да они на то не пристају.  
Сат полицијских и војних синдикалаца, кажу, откуцава. Пре две недеље 
протестовали су у 5 до 12, данас само минут пре поднева. Оба пута због истог разлога - 
пропалих преговора са ресорним министрима. 
"Они причају како нема новца, како ми треба да делимо судбину народа и имају један слоган 
који нама шаљу: Морамо да штедите", каже Вељко Мијаиловић из Полицијског синдиката 
Србије. 
Не траже, кажу, ништа више од оног што им је обећано. А још у децембру прошле године 
премијер је полицији обећао једнократну новчану помоћ од 20 хиљада динара. Годину дана 
касније има другачију рачуницу. 
"Ако ви имате да им исплатите са Н1, ако Американци хоће да им дају, то би било лепо, ја то 
прихватам одмах, било би супер. А што се нас тиче ми смо им понудили, даћемо вам не 20 него 
30 хиљада, само да вам не повећавамо плате, да вам дамо много више, само да вам не 
повећавамо плате, они су то одбили, па сад не може и једно и друго, можете једно или друго", 
рекао је премијер Вучић. 
За оно треће, повећање дневница оперативном саставу полиције, премијер каже, пара нема. У 
Војном синдикату паре ни не траже, само равномернију расподелу постојећег, јер, према 
њиховим подацима, 76 одсто припадника војске има плате мање од републичког минимума. 
"Претворили су војника уистину у мајстора, не испушта тример из руку по цео дан по касарни. 
А цивилно лице, официре и подофицире су претворили у војнике и терају их на стражу. Облаче 
им униформе и ангажују у копненој зони безбедности, а за то не добијају ни динара", наводи 
Новица Антић, председник Војног синдиката Србије. 
Без обзира на све, ресорна министарства сматрају да протести нису начин за проналажење 
решења, поготово, како наводе у заједничком саопштењу, у тренутку када је држава успела да 
повећа зарада: 

http://rs.n1info.com/a213814/Biznis/Vucic-obisao-radove-na-projektu-Beograd-na-vodi.html
http://rs.n1info.com/a213822/Vesti/Vesti/Protest-vojske-i-policije.html
http://rs.n1info.com/a213822/Vesti/Vesti/Protest-vojske-i-policije.html
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Решење за све проблеме и даље ће се тражити у разговорима и узајамном разумевању 
усклађеном са реалношћу, што подржава и већина припадника војске и полиције. 
Шта мисли већина, тешко је, кажу у синдикатима, утврдити, јер су њихови чланови, тврде, и 
данас били изложени претњама и притисцима да не присуствују протесту. 
 

 
 

 

 
Инжењер и студент генерације без посла 11 година 
Извор: Вечерње новости 

 
Ниш -- Дипломирани грађевински инжењер Никола Илић, који је пре 11 година дипломирао са 
просечном оценом 9,27, још увек је незапослен.  
Илић је дипломац Грађевинско-архитектонског фалкултета у Нишу. 
Иако поседује знање и вештине пројектовања и прорачуна конструкција, и то ради перфектно, 
и могао би да ради све врсте конструкција и распона, преко армираног и преднапрегнутог 
бетона, до челичних и дрвених, специјалних и висећих конструкција, односно објекте од 
значаја за државу (мостове, зграде, силосе, бране..), он из нужде прави тенде и ситне објекте, 
али у складу са техничком регулативом и прописима, пишу Вечерње новости.  
“Био сам поносан када ме је Наставно-научно веће факултета награђивало за натпросечне 
резултате, за најбољу просечну оцену у току студија на трећој, четвртој и петој години студија, 
и као најбољег дипломираног студента. Као један од 500 најбољих са универзитета у Србији у 
оквиру пројекта "15 милиона за 500 најбољих" добио сам једнократну стипендију Амбасаде 
Краљевине Норвешке. И даље с поносом истичем да сматрам вредним домаћу памет и 
индустрију, да нисам био заинтересован за понуђене послове у иностранству и да сам у 
годинама када бих могао највише да радим, али у Србији, једноставно, за мене нема посла”, 
каже Никола.  
Он додаје да је своју радну биографију послао преко хиљаду пута на разне адресе. Радио је у 
неколико фирми на уговорима на одређено и у екстремним условима.  
“За време ванредне ситуације прихватио сам посао када је требало радити на минус 20 степени, 
јер неће нико да се смрзава на градилишту. Такође, радио сам у зимским условима у Казнено-
поправном заводу у Нишу, где је ризик повећан. Пројекат конструкције сам отварао на 
деловима од оплате, ветар га је разлиставао, а киша и снег квасили, али сам посао урадио. Били 
су презадовољни и затражили од надлежног министарства да ме приме у радни однос, али је 
одговор био негативан, јер је на снази забрана пријема у државним предузећима”, вели 
Никола.  
БЕЗ ЛИЦЕНЦЕ  
Због тога што има само годину дана радног стажа, Никола не може да добије ни лиценцу. Када 
би имао две године радног стажа, могао би да полаже државни испит, постане члан 
Инжењерске коморе Србије и аплицира за лиценцу у наредних годину дана. Заправо, могао би 
да стекне лиценцу одговорног пројектанта и одговорног извођача радова. 
 
 
 
 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:639352-Inzenjer-gradjevinarstva-i-student-generacije-a-nezaposlen-11-godina
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Радницима по 188.000 РСД, Турци и Бугари обилазе 
Извор: Бета   

 

Пирот -- Министар за рад Александар Вулин је са представницима Фонда солидарности уручио 
решења трећој групи од 223 бивших радника фабрике Аха Мура Први мај.  
Њима ће бити исплаћено девет минималних зарада из Фонда солидарности.  
Вулин је најавио да ће бити збринути сви бивши радници ове пиротске фабрике којима је Фонд 
солидарности утврдио право на њихова потраживања.  
"Сви они ће бити исплаћени и за њих је одвојена сума од око 554 милиона динара и Вада Сбије 
је испунила своју законску обавезу. Просечан износ по раднику је 188.000 динара, а за тај износ 
ће бити плаћени доприноси и порези", рекао је Вулин.  
Према речима Вулина, за исплату потраживања бившим радницима у Србији чије су фирме 
отишле у стечај, Влада Србије је ове године била предвидела 518 милиона динара.  
"Тиме смо успели да исплатимо 2.657 радника, али захваљујући великим уштедама 
Министарства рада први пут смо обезбедили додатна средства за Фонд солидарности и 
одвојили додатних 400 милиона динара. До краја године од тог износа биће исплаћена 
потраживања за још 1.655 радника", рекао је Вулин.  
Он је додао да захваљујући уштедама Влада Србије може да врати и дугове оних који су их 
правили раније.  
"Не само Аха Мура, већ и друга предузећа су жртве пљачкашке приватизације. Ове дугове није 
направила Влада Србије, али ћемо ми исплатити све радницима по закону. Ми то можемо да 
урадимо захваљујући уштедама и фискалној консолидацији", рекао је Вулин.  
Вулин је додао да је највећи интерес Владе Србије да се појави инвестирор за АХА Муру Први 
мај. "Наш интерес је да се овде појави неко ко ће уложити у производњу, коме ћемо ако треба 
помоћи и да сви ови људи или највећи број почне да ради", рекао је Вулин.  
Стечајни управник Аха Муре Први мај у Пироту Мирољуб Димитријевић донео је одлуку о 
продаји компаније методом јавног надметања.  
Оглас о продаји биће објављен 16. децембра у дневним листовима Политика и Новости, а јавно 
надметање заказано је за 20. јануара идуће године. Почетна цена остаје иста и износи 283,95 
милиона динара. Депозит који потенцијални купци морају да уплате је 126,2 милиона динара.  
Димитријевић је изјавио да су се после одлуке о новој продаји фабрике јавила потенцијална 
два инвеститора из Турске и један из Бугарске који су заинстересовани за фабрику, и да ће 
продаја бити обављена методом јавног надметања.  
"Два турска инвеститора су била овде и обишла су фабрику, а бугарски инвеститор је најавио 
долазак у Пирот. Верујем да ће се овог пута појавити купац. Надам се да ће продаја бити 
успешна. За мање од годину и по ово је трећи оглас за продају фабрике. Улажем велики труд да 
се фабрика прода и почне да ради", рекао је Димитријевић.  
Фабрика је запошљавала 1.300 радника, а стечај је уведен 25. јуна прошле године. Радници који 
су добили данас решења о исплати минималних зарада из Фонда солидарности, задовољни су 
што ће добити новац.  
"Без посла смо ја, супруга, син и ћерка. Овај новац нам пуно значи, јер ћемо моћи да вратимо 
неке дугове и платимо рачуне. Надамо се да ће овога пута фабрика бити продата и да ћемо се 
вратити да радимо", рекао је бивши радник Драган Ћинић са стажом од 36 година. 
 

 


