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УПОЗОРЕЊЕ КОМУНАЛАЦА: Повишица плате или протест  
Аутор:Ј. Ж. С.  

 

Упозорење комуналаца за случај да Влада не прихвати њихове предлоге. Предлог о повећању 
зарада избачен из нацрта буџета по налогу ММФ 
КОМУНАЛЦИ и Влада ни после више од месец дана преговора нису успели да се договоре о 
повећању зарада од 7,6 одсто. За око 68.000 радника у комуналној делатности плате су 
смањене када и у осталим државним органима, иако су они само индиректни корисници 
буџета. 
Како незванично сазнајемо, предлог Самосталног синдиката запослених у комуналним 
делатностима о повећању зарада ушао је у нацрт буџета за наредну годину, али је избачен по 
налогу ММФ. После тога власти су им обећале једнократну помоћ од 25.000 динара, али и о 
томе се сада ћути. 
Милан Грујић, председник синдиката, каже за "Новости" да ће, уколико не буде договора, бити 
принуђени на радикалније мере, односно на протест испред Владе. 
- Најтежа је ситуација у комуналним предузећима на југу - каже Грујић. - Наше плате су за око 
20 одсто мање од просечне српске плате. Око петине радника прима само минималац, а просек 
комуналаца је за 20 одсто нижи и од плате у привреди. 
Према речима нашег саговорника, они су најугроженији сектор, а иако нису корисници буџета, 
њима су смањене плате и на тај начин пуне буџет. Он додаје да у комуналној делатности 
запослени примају у просеку 36.000 динара. 
- Комунална делатност се сама издржава, ми продајемо воду, износимо смеће и од тога 
исплаћујемо плате - каже Грујић. - Због лошег третмана закона о буџетском систему 
окарактерисани смо као индиректни корисници буџета. Тражимо да се то промени у 
прописима, пошто је на тај начин нанета велика неправда људима који раде најтеже послове.  
ОДЛАГАЊЕ 
КОМУНАЛЦИ су заказали први протест за 9. новембар, али пошто је Влада показала вољу за 
преговорима, одложили су га за 29. истог месеца. До великих помака није дошло, тако да 
Синдикат комуналних делатности најављује нови протест запослених. 
 

 

Фонду ПИО дугују 278 милијарди  
Аутори:С. Б. - Д. И. К. 

 

Ревизори открили да је дуг на име неплаћених доприноса скоро једноипогодишња пензија. Из 
државног буџета годишње око 200 милијарди. Четвртина ненаплатива 
СРПСКИ послодавци радницима за неплаћене пензијске доприносе дугују укупно 278,9 
милијарди динара. За толико је, по рачуници Пореске управе Србије, укупно закинут Фонд за 
пензијско и инвалидско осигурање. Од тога је четвртина, чак 69 милијарди динара - 
ненаплатива. Истовремено, да би 1,7 милиона пензионера добило своја заслужена примања, из 
буџета је лане Фонду ПИО прослеђено 210 милијарди динара. 
Државна ревизорска институција ове године "прочешљала" је лањске пословне књиге Фонда 
ПИО. Према извештајима порезника, види се да послодавци на име главнице дугују 133 
милијарде, док је остатак - камата. Највећи део потраживања је из давних дана, док је "минус" 
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од 13,5 милијарди настао од марта 2014. године. Иако нелогично, али од скорашњег дуга, 
порезници су дигли руке од чак 59 одсто. Толико сматрају - ненаплативим. 
- Бојим се да је учешће ненаплативих много веће - сматра Милојко Арсић, професор 
Економског факултета. - Када су раније излазили са подацима свега је 10 до 20 одсто старих 
дугова било наплативо. Уколико могу да наплате чак 75 одсто укупних потраживања, онда је 
стање у Фонду ПИО било нешто боље. 
Арсић сматра да је узрок нагомиланих потраживања ниска финансијска дисциплина. 
Толеришу се предузећа, предузетници, па и држава који своје обавезе на измирују у законским 
роковима. 
ДУГОВАЊА ПЕНЗИОНЕРА ДРЖАВНИ ревизори су утврдили и да Фонд није уредно водио 

своја потраживања. Између осталог, 19,8 милиона динара дугују им сами пензионери. Толико 

су њихова коначна решења "лакша" од привремених по основу којих су им исплаћивали 

пензије. Ревизори им препоручују да промене закон и да не раде два решења како би се избегла 

било каква дуговања. - Препоручује се Фонду ПИО да покрене иницијативу ради измена 

Закона о пензијском и инвалидском осигурању у делу утврђивања висине права из пензијског 

и инвалидског осигурања како би се отклонили узроци доношења привремених решења - стоји, 

између осталог, у извештају ДРИ. 

- Таква ситуација је у уређеним тржишним привредама незамислива - додаје Арсић. - Зато су се 
и нагомилали дугови. У тржишним привредама одмах се покреће поступак, прети стечајем и 
ликвидацијом. И у тој ситуацији се не преузимају нови ризици, не запошљавају нови људи. То 
је карактеристично за социјалистичке привреде, меко буџетско ограничење, па се троши више 
него што се заради. Послодавци код нас годинама не плаћају обавезе, па држава нешто отпише, 
нешто повеже. 
Да су порезници били ажурнији у наплати доприноса, не значи да би Фонд ПИО живео са 
мањим дотацијама из буџета. План државне касе за 2017. годину предвиђа да се исплата 
пензија "помогне" са 201 милијардом динара. 
- Не мора да значи да би ефикаснија Пореска управа значила боље стање Фонда ПИО - 
закључује Арсић. - Да постоји финансијска дисциплина, већина тих фирми не би ни постојала. 
Вероватно би брже пропале.  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ДРЖАВНИ ревизори замерили су Фонду ПИО и на спроведеним јавним набавкама мимо 
прописа. 
- Фонд ПИО је извршио набавку добара и услуга најмање у износу од 55 милиона динара, 
позивајући се на уговор који је престао да важи, односно без закљученог уговора и без 
спроведеног поступка јавне набавке - истиче ДРИ у свом извештају. 
Највећи део односи се на плаћање услуга фиксне и мобилне телефоније и интернет услуга у 
износу од 35,66 милиона динара. 
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За развој пољопривреде 70 милиона динара 
Аутор:Д. Мл. 

 

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство мр Вук Радојевић уручио 

је уговоре корисницима, који су добили новац за спровођење мера одгајивачког програма у 

говедарству, свињарству, овчарству и козарству, те у живинарству и пчеларству. За ту намену 

издвојено је 60 милиона динара, а одобрене су 184 поднете пријаве. 

По Радојевићевим речима, око 46,5 милиона динара намењено је локалним одгајивачким 
организацијама, око пет милиона динара добио је Пољопривредни факултет, као главна 
одгајивачка организација, док су преостале паре добиле регионалне одгајивачке организације, 
односно пољопривредне саветодавне службе. 
– Мере одгајивачког програма значајне су за подизање сточног фонда на територији Војводине 
– рекао је Радојевић. – Уверен сам у то да фармери препознају суштину тих мера, односно да 
желимо да им, у финансијском смислу, омогућимо лакше спровођење квалитетног 
одгајивачког програма. За те немене издвојено је више од планираних 40 милиона динара јер 
је ребалансом покрајинског буyета нова Покрајинска влада обезбедила додатних 20 милиона 
динара. 
Уручени су и уговори пољопривредним саветодавним службама у Војводини за спровођење 
мера контроле плодности земљишта. Укупно десет милиона динара добило је 12 
пољопривредних саветодавних служби, а биће урађено око 5.400 узорака те спроведена 
анализа макроелемената и микроелемената. 
– Циљ је подизање нивоа квалитета биљне производње, уштеда на минералним ђубривима, 
као и очување плодности ораница – рекао је Радојевић, и додао да зе намене прошле године 
није био издвојен новац.Када су у питању мере подршке у 2017. години, Радојевић је рекао да 
ће буџет за пољопривреду бити око 500 милиона динара већи, те да ће тај новац бити усмерен 
ка регистрованим пољопривредним газдинствима. 
– За пољопривреднике у Војводине најбитније је да ће у предстојећој буyетској години 1,3 
милијарде динара, односно око 70 одсто више него у 2016,  бити опредељено директно 
регистрованим пољопривредним газдинствима као бесповратна средства по разним 
конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду – рекао је Радојевић. 
  

 
Tрећина привредника у Србиjи планира нова улагања у 2017. 
Извор:Танјуг 
 
Пословни оптимизам са коjим мала и средња предузећа у Србиjи, нарочито привредници коjи 
послуjу са Немачком, дочекуjу 2017. годину изузетно jе охрабруjући, а трећина привредника 
планира нове инвестициjе. 
Позитиван став у погледу пословања и пословне климе у Србиjи у 2017. години има 52,6 одсто 
малих и средњих предузећа (MСП) коjа послуjу на локалном и регионалном тржишту, према 
резултатима истраживања Прокредит банке, представљеним данас на конференциjи за медиjе. 
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Tаj проценат износи чак 63,2 одсто када jе реч о предузетницима коjи послуjу са Немачком, 
што jе знатно боље у односу на прошлогодишњих 57,8 одсто, наводи се у истраживању, коjе jе 
реализовано у сарадњи са истраживачком агенциjом ГфK. 
Kада jе реч о инвестициjама, око 30 одсто привредника у Србиjи планира нове инвестициjе, 
што ниjе био случаj пре неколико година, док 50 одсто компаниjа коjе послуjу са Немачком 
очекуjе улагања, углавном у машине и опрему. 
Знатно већи оптимизам у односу на прошлу годину, привредници су испољили у вези са 
питањем финансирања и финансиjског задуживања, где преко 52 одсто компаниjа коjе послуjу 
локално очекуjе боље услове за задуживање у 2017, док таj проценат износи око 78 одсто када jе 
реч о компаниjама коjе послуjу са Немачком. 
Tиме су дуплирана очекивања везано за финансирање малих и средњих предузећа, што jе, како 
jе речено, последица веће конкурентности на банкарском тржишту. 
Главни изазови и проблеми са коjима се суочаваjу MСП су и даље слаба наплата потраживања, 
jака конкуренциjа, порези и други намети, као и компликоване државне регулативе за 
пословање. 
Mађутим, како jе предочено на конференциjи, истраживање jе показало да jе код компаниjа 
пала свест о улагањима у енергетски ефикасна решења. 
Потпредседник Привредне коморе Србиjе Mирослав Mилетић jе рекао да jе умерени 
оптимизам наjбоља дефинициjа резултата овог истраживања и да jе jако добро да се таj 
оптимизам развиjа, jер за то има и макроекономске и све друге основе. 
"Има страховито пуно разлога због чега би ми требало да тежимо привредном моделу коjи 
постоjи у Немачкоj", рекао Mилетић, додаjући да смо у последњих четврт века изгубили 
извесне ствати - а то су рад, ред, технолошка дисциплина и поштовање стандарда квалитета. 
Помоћник министра привреде за мала и средња предузећа и предузетништво, Kатарина 
Oбрадовић Jовановић, изразила jе задовољство због умереног оптимизма коjи влада међу 
компаниjама по питању перспектива за раст, као и због веома великог простора приступа 
финансирању. 
"Aко сагледамо оваj пословни индекс видимо да преовлађуjе умерени оптимизам, и мислим да 
jе то добро, много боље него нереална очекивања брзог раста", изjавила jе Jовановић, додаjући 
да jош пуно посла мора да буде урађено. 
Oна jе, такође, указала на проблем наплате потраживања, наводећи да закон постоjи, али да се 
очигледно недовољно примењуjе. 
Директор Немачко-српске привредне коморе Mартин Kнап jе изjавио да jе за ту мешовиту 
комору изузетно позитивно да чуjе да jе за српска предузећа добро да послуjу са Немачком, 
што jе и сама сврха коморе да ради на подстицању сарадње између предузећа две земље. 
У истраживању jе учествовало око 500 компаниjа, а такође jе закључено да већина компаниjа 
очекуjе већи или стабилан профит у следећоj години, док само десет одсто компаниjа коjе 
послуjу на локалном тржишту сматра да наредна година неће бити повољна за њихову 
профитабилност и пет одсто оних коjе послуjу са Немачком. 
Што се тиче повећања запослености, око 20 посто компаниjа коjе послуjу на домаћем тржишту 
очекуjе повећавање запослености и 36 посто оних коjи послуjу са Немачком. 
Циљ овог истраживања, коjе ПроЦредит банка спроводи већ четврту годину заредом, ближе jе 
упознавање са очекивањима наших привредника за наредну годину у погледу тржишних и 
пословних изазова и могућности са коjима се сусрећу у свом послу. 
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Војни синдикат позвао Владу Србије на разговоре 
 
Војни синдикат Србије позвао је данас Владу Србије, у чијој је надлежности одбрана и 
безбедност Србије и њених грађана, да одрже састанак у циљу проналажења најбољег решења 
које ће имати за искључиви циљ очување система одбране и безбедности Србије. 
Свако коме је стало до одбране и безбедности грађана прихватиће овај позив и схватити га 
добронамерно, додаје се у саопштењу Војног синдиката. 
Синдикат је саопштио да располаже поузданим и проверљивим подацима, као и конкретним 
предлозима како да се у тешкој ситуацији у којој се Србија тренутно налази заустави одлив 
кадра и урушавање Војске Србије. 
Суштински захтеви Војног синдиката Србије нису засновани на новцу за који одговорно 
тврдимо да постоји у довољној мери да се онима који чине Војску Србије и њиховим 
породицама обезбеди социјални мир, наводи синдикат. 
 

 
Државним апотекама прети пропаст 
Аутор:Љ. Петровић 
 
Дуговања од више стотина милиона динара, неиспоручивање лекова, затварање огранака, 
смањивање плата запосленима због смањеног обима, слика су стања у многим државним 
апотекама у Војводини. У Удружењу фармацеута Војводине кажу како се неке апотекарске 
установе у Покрајини још увек добро држе и успевају да опстану, али сматрају да је у питању 
само питање времена, када ће све оне да пропадну. Како би се проблеми решили, они траже, 
између осталог, да се изједначе услови за набавку лекова државним и приватним апотекама, те 
да се стави мораторијум на непланско отварање апотека. 
Председница Удружења фармацеута Војводине мр Ивана Штрбац сматра да је криза која 
потреса државни апотекарски сектор све дубља и наводи да ни највећи песимисти нису 
очекивали да ће крај 2016. године дочекати без решења која ће спречити урушавање државних 
апотека. 
- Удружење фармацеута Војводине је у више наврата упозоравало да је стање алармантно и да 
су државном апотекарском сектору потребна хитна и конкретна ресења, као и да одлагање 
решавања нагомиланих проблема може само да допринесе лошијем егзистенцијалном 
положају запослених у овом здравственом сектору - каже Ивана Штрбац. 
Према њеним речима, урушава се и углед фармацеутске струке и фармацеута као здравствених 
професионалаца, који су, не својом кривицом, спречени да пацијентима пруже адекватну 
услугу.- Свуда у свету и у окружењу, фармацеутски сектор, било државни или приватни је 
уређен на добробит целог друштва и пацијената. Постоје јасни закони којих сви, без изузетка, 
морају да се придржавају. Нема разлога да тако не буде и код нас - казала је Штрбац. Она 
сматра да је императив сређивање фармацеутског сектора. 
- Потребни су једнаки услови набавке лекова за приватне и државне апотеке, униформне цене 
лекова, реалније марже, као и јак инспекцијски надзор и мораторијум на непланско отварање 
апотека - наводи председница Удружења фармацеута Војводине. 
Онемогућено вођење бриге о здрављу пацијената 
Председница Удружења фармацеута Војводине Ивана Штрбац оцењује да је фармацеут, као 
најдоступнији здравствени професионалац, незамењив. Због свих проблема који потресају 
државне апотеке, она каже како нема дилеме да је фармацеутима онемогућено достојанствено 
пружање примарне здравствене заштите и вођење бриге о здрављу пацијента. 
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Могућ раскид приватизације РТК 
Пише: ФоНет 
 
Накнадни рок од 30 дана за достављање ревизорског извештаја које је Министарство привреде 
дало купцу Радио-телевизије Крагујевац Радоици Милосављевићу истиче 21. децембра, након 
чега ће, наредног дана, уследити контрола Министарства. 
У случају да купац не достави ревизорски извештај, Министарство ће наплатити банкарску 
гаранцију у износу од 150.000 евра, саопштило је Министарство привреде. Уговор се сматра 
раскинутим ако купац ни у накнадном року не достави банкарску гаранцију и не поштује 
обавезу располагања имовином и капиталом, прецизира се у саопштењу. 
У складу са Законом о приватизацији, Министарство привреде није имало правног основа за 
предузимање мера наплате банкарске гаранције и раскида Уговора, пре него што се остави 
накнадни рок купцу, осим у случају неиспуњавања уговорне обавезе која захтева обезбеђивање 
континуитета у производњи медијских садржаја, објашњава се у саопштењу. 
Важно је напоменути да се очекује извештај Регулаторног тела за електронске медије о 
континуитету у производњи медијских садржаја, пише у саопштењу. Такође, ради разјашњења 
појединих недоумица, Министарство привреде је у случају приватизације РТВ Крагујевац, као и 
осталих медија, спроводило и спроводи све законом предвиђене контроле како би се утврдило 
да ли је купац капитала извршио све преузете обавезе, наводи Министарство.   
 
 

Очекивања привредника охрабрујућа 
Пише: И. Николетић 
 
Више од половине малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП) очекује боље 
пословање и пословну климу у Србији током наредне године. 
Чак 63,2 одсто фирми које сарађују са Немачком сматра да ће 2017. бити добра за њихов посао, 
показали су резултати истраживања ПроОптимист индекса које Прокредит банка реализује већ 
четврти пут, у сарадњи са агенцијом ГФК. 
Истраживањем је обухваћено 360 предузетника и доносилаца одлука у МСПП из различитих 
сектора привреде, од чега 180 фирми које сарађују са Немачком. 
Највећи број МСПП у наредној години очекује профит сличан ономе из текуће године, док чак 
59 фирми које сарађују са Немачком верује да ће имати већу нето добит. Истраживање је 
показало да свако четврто мало и средње предузеће планира ново запошљавање и повећање 
зарада запослених, док је тај проценат већи код оних који сарађују са Немачком (36 одсто). 
- Живимо и послујемо у веома изазовном тржишном амбијенту и охрабрујућ је податак да око 
30 одсто привредника у Србији планира нове инвестиције у 2017, што није био случај пре 
неколико година. Готово свако треће МСП у Србији сматра да ће наредна година бити добра за 
његово пословање и, што је нарочито важно, скоро свако друго предузеће сматра да ће им 
банкарске позајмице у 2017. бити много доступније – истакао је Игор Анић, члан Извршног 
одбора Прокредит банке. 
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МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА У 2017: Свако четврто планира више 
запослених и веће плате  
Аутор:М. Р. 
 
Већина малих и средњих предузећа и предузетника у Србији (52,6 одсто), а нарочито 
привредника који сарађују са Немачком (63,2 одсто), у 2017. годину улази са пословним и 
инвестиционим оптимизмом, показују резултати истраживања које ПроЦредит банка 
реализује у сарадњи са истраживачком агенцијом ГФК. 
- Чињеница је да живимо и послујемо у веома изазовном тржишном амбијенту и сматрам 
охрабрујућим податак да око 30 одсто привредника у Србији планира нове инвестиције у 2017. 
години, што пре неколико година није било на таквом нивоу, да готово свако треће мало и 
средње предузеће у Србији сматра да ће наредна година бити добра година за њихово 
пословање. Нарочито је важно то што готово свако друго предузеће у Србији сматра да ће им 
банкарске позајмице у 2017. бити много доступније – истакао је Игор Анић, члан Извршног 
одбора ПроЦредит банке. 
Према подацима овог истраживања, највећи број компанија (59 одсто) наредне године очекује 
профит сличан ономе у 2016. години, док нешто више од четвртине испитаника верује да ће он 
бити већи. Нешто већи оптимизам по овом питању исказала су мала и средња предузећа, од 
којих 37 одсто очекује веће профите него 2016. године, него предузетници (19 одсто). 
У погледу нових радних места, готово осам од десет предузећа и предузетника у Србији очекује 
да ће стање бити на истом нивоу као и 2016. године. Такође, 23 одсто малих и средњих 
предузећа очекује да ће повећати број запослених, док међу предузетницима таква очекивања 
има тек 12 одсто. 
Пораст зарада запослених у 2017. години планира 22 одсто малих и средњих предузећа и 12 
одсто предузетника. Већина, чак 78 одсто њих очекује да примања радника остану на истом 
нивоу као и 2016. године. 
Чак две трећине испитаника не планира било какве инвестиције, а они који планирају, 
већином наводе машине (21 одсто) и возила (8 одсто). Слаба наплата потраживања, јака 
конкуренција и порези главни су проблеми у 2016. години, а следе слаба продаја, државна 
регулатива, организација пословања и друге потешкоће. 
Ово истраживање показује и да свака трећа компанија која се бави извозом, сматра Босну и 
Херцеговину најповољнијом земљом за извоз (35 одсто), а које државе следе можете видети у 
табели: 

Босна и Херцеговина  35%  

Хрватска  23%  

Црна Гора  16%  

Македонија  16%  

Немачка  12%  

Русија  12%  

Италија  6%  

Мађарска  4%  

Бугарска  4%  
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Грчка  3%  

Америка  1%  

Шпанија  1%  

Друго  17%  

По речима Борислава Костадинова, председника УО ПроЦредит банке, ова банка ће у 
наредном периоду наставити са још интензивнијом подршком развоју малих и средњих 
предузећа у Србији, а све у жељи да оптимизам са којим привредници улазе у нову годину, са 
једне стране, додатно распламса, а са друге да га што једноставније преточи у нове инвестиције, 
нова радна места и нове тржишне могућности. 
 

 
 

 
 

Ко добија ако Вучић опет погоди 
Аутор: Аница Телесковић 

 

Уколико привредни раст буде већи од очекивана три одсто, биће могуће још једно повећање 

плата и пензија, најавио министар финансија. За Фискални савет и три одсто је преамбициозна 

процена 

Тек што је премијер Александар Вучић убедио јавност да ће привредни раст догодине износити 
четири одсто и да ће дати све од себе да се та оптимистична прогноза оствари, Фискални савет 
је у свом последњем извештају изразио сумњу да ће се 2017. године остварити и конзервативна 
прогноза по којој ће бруто домаћи производ (БДП) порасти за три одсто. „То ће представљати 
одређени изазов”, наводи се у њиховој последњој анализи. 
Истина, претходне две године Фискални савет је погрешио, а Вучић погодио. Али, питање је 
шта грађани имају од раста, односно ко добија, ако Вучић опет погоди? 
Према процени Фискалног савета, то је мало вероватно. „Требало би имати у виду да је један 
део раста из 2016. последица једнократног 
опоравка пољопривреде од суше. Стварни темпо раста са којим се улази у 2016. годину износи 
нешто више од два одсто”, закључују чланови Фискалног савета у својој анализи. 
Иначе, министар финансија Душан Вујовић, буџет је скоцкао на процени да ће раст привредне 
активности у 2017. години износити три одсто. Премијер Александар Вучић јавно је 
прогнозирао другачије: БДП ће, према очекивањима председника владе, догодине порасти за 
3,5 до четири одсто. Ово несагласје у проценама Душана Вујовића је објаснио тиме да је буџет 
скројен на конзервативној процени, јер ММФ нема примедбе ако се током године постигне 
бољи резултат, али и те како има ако је остварење горе од плана. 
Премијер говори о оптимистичнијем сценарију, а у буџет је унета конзервативна прогноза, 
објашњавао је Вујовић. Шта за грађане Србије значи већи привредни раст од онога на ком је 
скројен буџет? 
Кад је већи привредни раст већи су и приходи у буџету, па то умногоме релаксира позицију 
министра финансија. По свему судећи, Вујовић је убеђен да ће се остварити, Вучићева, а не 
његова – конзервативна прогноза. Како је најавио гостујући на РТС-у,  уколико резултати и 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/687/Anica-Teleskovic
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догодине буду бољи од очекиваних грађани и пензионери ће поново моћи да очекују повећање 
личних примања. 
Економиста Јуриј Бајец каже да раст није сам себи сврха и да је осим тог утркивања колико ће 
он износити, много битније шта је ефекат таквог раст. 
– Раст јесте основа свега и без раста нема ништа. Али то одушевљење високим растом не значи 
ништа ако се не смањују сиромаштво, неједнакост и незапосленост. А разлике у приходима 
између 20 одсто најсиромашнијих и 20 одсто најбогатијих грађана Србије све су веће. И о тој 
компоненти се мора водити рачуна – сматра Бајец и додаје да у тим изјавама о већем расту од 
очекиваног има и предизборне реторике. 
Он додаје да је релативно лако са прошлогодишњих 0,8 повећати раст на 2,8 на 2,9 одсто. Али 
није лако одржавати те стопе раста од три до четири одсто сваке године. Јер, то значи да 
привреда и грађани сваке године треба да створе нове 1,3 до 1,4 милијарде евра а при том се и 
база повећава из године у годину. 
– Конкретно, када је о платама и пензијама реч, уколико би догодине раст уместо три био 
четири одсто постојала би могућност да се још у једном наврату врати оно што је одузето 
смањењем личних примања 2015. године – закључује Бајец. 
Да је ипак боље конзервативно планирати државну касу, сведочи искуство из не тако давне 
економске прошлости. Својевремено, буџет за 2012. годину, тадашњи министар финансија и 
премијер Мирко Цветковић скројио је на процени да ће раст привредне активности износити 
1,5 одсто. На крају, привреда је годину завршила у рецесији, а пад економске активности био је 
минус 1,5 одсто. Што значи да је Цветковић омануо за чак 2,5 процентних поена, па су, самим 
тим у буџету за 2012. годину, значајно прецењени приходи. Ипак, највећи промашај у процени 
догодио се 2009. године, када је у Србију стигла светска економска криза. Ко је заборавио, 
крајем 2008. године новоформирана власт првобитно је планирала да ће 
раст привредне активности износити чак шест одсто. Колико је Србија била несвесна опасности 
која прети са глобалног тржишта говори податак да је на крају 2009. године економска 
активност била у паду од -3,1 одсто. То значи да су тадашњи креатори фискалне политике у 
прогнози оманули за чак девет процентних поена. 
Иначе, тих кризних година, то није била специфичност само српских власти. И Међународни 
монетарни фонд (ММФ), у коме седе најбољи светски економисти, редовно је током кризе 
прецењивао стопе глобалног привредног раста, па је тако постала пракса да се пролећне 
прогнозе Фонда у јесен обавезно коригују. Надоле, нажалост. 
 
 

Научници не верују Шарчевићу на реч 
Аутор: Сандра Гуцијан 

 

Нови конкурс за научно-истраживачке пројекте биће расписан на пролеће, уводи се 

привремени модел пројектно-буџетског финансирања, али истраживачи тврде да њихове 

примедбе нису уважене и да немају гаранције да ће обећано бити испуњено 

Како „Политика” незванично сазнаје, ових дана се очекује одлука Владе Србије о продужењу 
научно-истраживачког пројектног циклуса за још шест месеци (од 1. јануара 2017), док ће на 
пролеће бити расписан и Конкурс за нове пројекте ограниченог трајања на две или три године. 
Конкурсом и измењеним Правилником о изборима у звања просветне власти желе да изађу у 
сусрет друштвеним наукама и младим истраживачима, од којих је летос стигао и највећи број 
примедби, а да се истовремено и истраживачима омогући да предложе нове теме, формирају 
тимове и на тај начин остану у Србији. 
Маргинализовање научних радова на српском језику 

http://www.politika.rs/scc/autor/903/Sandra-Gucijan
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Због, како наводе, накарадног система вредновања научно-истраживачког рада, истраживачи 

окупљени у групи „Наука без цензуре” почели су ових дана потписивање апела, који ће бити 

прослеђен Влади. Они траже и да се хитно поништи Правилник о поступку, начину 

вредновања и исказивању научно-истраживачких резултат истраживача и донесе нови. Други 

захтев је утврђивање одговорности „креатора погубне научне и културне политике за штету 

нанету српској науци и култури у претходном периоду”, а трећи доношење нове Стратегије 

научно-истраживачког развоја и измене постојећег Закона о научно-истраживачкој 

делатности. 

Они подсећају да се у друштвеним наукама дискриминишу аутори који стварају на српском 

језику, али и на језицима националних мањина. Истраживачи из области природних и 

техничких наука своја истраживања морају да објављују искључиво на енглеском језику у 

часописима са листе Web of Science (чији је оснивач компанија Томсон–Ројтерс, која је ову своју 

базу 2016. године продала двема приватним компанијама чија делатност уопште не иде у 

домен науке или технологије). „На тај начин, научна достигнућа бесплатно се уступају на 

коришћење другим државама и страним компанијама (и у оним случајевима кад то није у циљу 

општег развоја науке), уместо да подстичу примену ових научних истраживања у Србији”, 

истиче се у апелу влади. 

Како је недавно новинарима изјавио и министар просвете Младен Шарчевић, до 2019. године 
биће урађена реформа и прећи се на комбиновани систем финансирања (буџетско и на основу 
пројеката). Шарчевић је обећао и да ће до краја године бити готов регистар истраживача. 
Национални савет за научни и технолошки развој је на седници одржаној 7. децембра почео 
расправу о Правилнику о финансирању за нови конкурс и дао позитивно мишљење на 
предложене иновације Правилника о звањима. Тим поводом је дан касније одржана и седница 
Председништва Заједнице института Србије (ЗИС), док је састанак Синдиката науке заказан за 
15. децембар. 
И др Никола Танић, помоћник министра задужен за науку је потврдио наша сазнања, а по 
његовим речима, издвајања за науку су у оквиру тренутних могућности наше државе и 
тренутно износе 130 милиона евра годишње. 
Да, међутим, неће моћи да иде тако како су просветне власти замислиле, указују наши 
саговорници, чији се глас слушао и приликом претходне „научне буне” кад је на крају Влада у 
мају и поништила Конкурс за наредни пројектни циклус као незаконит. Научници и даље нису 
задовољни, сматрају да ће бити учињене само „козметичке измене”, а да при том и немају 
гаранције да ће бити спроведен у дело комбиновани модел финансирања. Они кажу и да их 
нико званично није консултовао, нико не зна детаље онога што се науци „са врха” спрема и 
захтевају да одговарају они који су направили читаву збрку са конкурсом (неки од њих су 
отишли из Министарства просвете, а неки прешли из Вербићевог у Шарчевићев тим). 
Основна примедба је што је нови конкурс (акт, правилник) потписала радна група у августу 
2016, а који представља само нешто измењен текст документа који је оборен у мају. Такође, 
Институт за упоредно право је због Правилника о звањима поднео тужбу Уставном суду за 
преиспитивање уставности, уз подршку синдиката и бројних института. Како наши извори и 
тврде, те допуне нико од научне заједнице званично и није видео и још не знају на шта се оне 
односе. Заједница института Србије је, иначе, пре неколико месеци послала темељне предлоге, 
са коментарима свих спорних чланова. Избори у звања који на пролеће стигну на ред биће 
започети по новом Правилнику. 
– Ми ћемо наставити да инсистирамо на учешћу Заједнице у доношењу решења кроз разговор 
са представницима Министарства. Наше примедбе на оба правилника остају, о којима смо 
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обавестили и академика Зорана Поповића, председника Националног савета за научни и 
технолошки развој – каже за наш лист др Душко Благојевић, председник ЗИС. 
По његовом мишљењу, које дели већина научника, права реформа науке почиње од увођења и 
успостављања комбинованог модела финансирања и рад на том моделу је најбитнији. 
– У овом моменту, остаје и даље оправдана бојазан да ће се време опет (по)трошити, а да од 
стратешког решења неће бити пуно урађено. Према овој најави и динамици, а познајући 
капацитете ресорног министарства, сумњамо да ће у 2017. бити времена за реформу система – 
скептичан је др Благојевић, иначе научни саветник у Институту за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић”. 
Чак и подаци о броју запослених у науци варирају – просветне власти званично признају 
12.300 истраживача на пројектима од чега 3600 у институтима. Међутим научници тврде да 
чак 15.000 запослених има њихову шифру делатности према подацима Републичког завода, а 
да у науци заправо ради 19.500 особа кад се укључи и све техничко особље које је на буџету. 
– Ако је тачно да ће циљ овог конкурса бити да премости две године до увођења система 
комбинованог институционално-пројектног финансирања, који је планиран да стартује 2019. 
године, то ће значити да ће проћи сви пројекти који задовољавају прописане услове, шта год то 
тачно значило. Козметичке измене Правилника о звањима нису прихватљиве, а досадашња 
употреба истог је већ произвела бројне последице. На пример, истраживачи су уместо избора у 
више морали да подносе молбу за реизбор у текуће звање. Ово не представља никакав помак, 
јер се истраживачима не признаје сав рад у протеклом периоду за пројекте – истиче др 
Александра Павићевић из Етнографског института Српске академије наука и уметности. 
Она каже да су чак из појединих кругова, стигле и незваничне вести да би конкурс могао бити 
расписан само за природне и технолошке, а не и друштвене и хуманистичке науке, што, како 
каже, наводи на закључак да Министарство још увек не зна, барем не у целости, који ће модел 
применити док се не пређе на мешовито финансирање које и само носи ризик спајања или 
гашења института и радних места. 
 

 

 
 

Војни синдикат тражи састанак са Владом 
Извор:ФоНет  

 

Војни синдикат Србије позвао је данас Владу Србије, у чијој је надлежности одбрана и 
безбедност Србије и њених грађана, да одрже састанак у циљу проналажења најбољег решења 
које ће имати за искључиви циљ очување система одбране и безбедности Србије. 
Свако коме је стало до одбране и безбедности грађана прихватиће овај позив и схватити га 
добронамерно, додаје се у саопштењу Војног синдиката. 
Синдикат је саопштио да располаже поузданим и проверљивим подацима, као и конкретним 
предлозима како да се у тешкој ситуацији у којој се Србија тренутно налази заустави одлив 
кадра и урушавање Војске Србије. 
Суштински захтеви Војног синдиката Србије нису засновани на новцу за који одговорно 
тврдимо да постоји у довољној мери да се онима који чине Војску Србије и њиховим 
породицама обезбеди социјални мир, наводи синдикат. 
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Недимовић: Сет закона за проширење подстицаја 
Извор:ФоНет, Бета, РТВ 
 
Министар пољопривреде и заштите животне средине Бранислав Недимовић изјавио је да је 
циљ сета закона о пољопривреди, о којима се данас расправља у Скупштини Србије, да се 
прошире мере подстицаја и да се уведу неке нове категорије, као што су млади 
пољопривредници. 
Закони који су пред посланицима имају за циљ да мере подстицаја прошире, да уведемо неке 
нове категорије, као што су млади пољопривредници, да их истакнемо у први план, као и свест 
о потреби попуњавања девастираних подручја која постоје у Србији, рекао је Недимовић 
новинарима у Скупштини Србије где се разматрају измене и допуне Закона о пољопривреди и 
руралном развоју, Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Закона о 
водама. 
Он је рекао да се предложеним законима уводе неке нове мере које се односе на сточарску 
производњу како би "покушали да се боре са смањењем броја грла у Србији". 
Перспективе производње јунећег меса 
Недимовић је рекао да се ово нарочито односи на оне чији је циљ производња јунећег меса која 
на тржишту има невероватне перспективе. 
Он је додао да надлежни из Србије са Кином усаглашавају сертификате за извоз ове врсте меса. 
Недимовић је рекао да је, када је у питању пољопривреда, 2016. година била "доста добра 
година", да су постигнути већи приноси и изразио наду да ће бити остварени и већи приходи. 
Он је рекао да је у републичком буџету за 2017. годину издвојено 3,32 милијарде динара више 
за пољопривреду, као и да ће та средства највећим делом бити искоришћена за повећање 
конкурентности, односно за инвестиције у области пољопривреде. 
Недимовић је рекао да је приоритет ИПАРД и навео да је Србији на располагању 175 милиона 
евра. 
Много година се о томе прича. Данас мењамо прописе који су били блокирајући фактор да 
бисмо дошли до тога. Урадили смо и остале ствари које су биле до наше државе, рекао је 
Недимовић. 
Он је додао да ће у другом кварталу 2017. године позвати европску делегацију да дође у Србију 
како би добили акредитацију и већ од септембра расписали позиве за добијање средстава за 
пољопривредне произвођаче и прерађиваче из ИПАРД програма. 
Недимовић је рекао да би требало да радимо ствари које су важне за Србију, а ИПАРД је један 
од тих алата. 
Требало би да се боримо да мењамо своје процедуре да се прилагођавамо тако да то буде на 
корист наших пољопривредних произвођача, рекао је Недимовић. 
Он је указао на то да би Србија требало да користи финансијске алате који јој у овом тренутку 
стоје на располагању као земљи која је кандидат за улазак у Европску унију. 
Требало би да користимо све оно што може да буде на корист српским пољопривредницима, 
грађанима Србије, да мењамо себе како бисмо били бољи, истакао је Недимовић. 
У априлу захтев за акредитацију Управе за аграрна плаћања 
Недимовић је рекао да ће у априлу Европска комисија бити позвана да акредитује Управу за 
аграрна плаћања, што је један од предуслова за коришћење 175 милиона евра из 
Претприступних фондова ЕУ за рурални развој (ИПАРД). 
"Преузимање средстава из ИПАРД фондова блокирано је због тога што Управа за аграрна 
плаћања није имала акредитацију а да би је добила потребно је било запослити још 92 људи. До 
сад је у радни однос примљено 42 људи, а ускоро ће још 50", рекао је Недимовић, 
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представљајући Измене и допуне Закона о пољопривреди и руралном развоју у Скупштини 
Србије. 
Он је додао да би први конкурси за средства из ИПАРД фондова могли да буду расписани у 
септембру. 
Измене и допуне тог закона, према његовим речима, предвиђају и установљене процедуре за 
конкурисање и жалбе код тих европских фондова, а уводи се и контрола пројеката на лицу 
места. 
Недимовић је додао да ће се допунама закона установити "алати за идентификацију парцела 
како би се утврдило шта се користи за пољопривредну производњу, а то ће олакшати и 
комасацију". 
Измене и допуне Закона о пољопривреди и руралном развоју предвиђају увођење система 
рачуноводствених података како би пољопривредна газдинства могла да остваре неке 
бенефиције. 
Проширење корисника подстицаја 
Представљајући измене и допуне Закона о подстицајима, Недимовић је рекао да је циљ измена 
био да се прошири круг корисника подстицаја из буџета. 
"Субвенције ће добити млади пољопривредници, нарочито у неразвијеним деловима источне и 
јужне Србије, и то између осталих и старт ап кредите за покретање пољопривредне 
производње", рекао је министар и додао да је за инвестиције у опрему и подизање 
конкурентности издвојено три пута више него ове године, око 2,2 милијарде динара. 
Финансијске подстицаје ће, према речима Недимовића, добити и произвођачи стоке, посебно 
производња јунади за тов, а субвенције ће бити веће за подручја која се демографски празне 
као што су Бела Паланка, Трговиште, и Бабушница. 
Управљање рекама према сливним токовима 
Говорећи о Изменама и допунама Закона о водама, Недимовић је рекао да ће се рекама сада 
управљати, не према административним границама, већ по сливним токовима и да већ постоје 
Дунавска и Савска комисија, а разговара се и о управљању Дрином. 
"До сада нису постојале процедуре о закупу водних простора већ их је користио ко је пре до њих 
стигао. Изменама је предвиђена процедура за лицитације водних простора, а дозволе ће 
издавати надлежна водопривредна предузећа", рекао је Недимовић. 
Водопривредна предузећа ће бити задужена и за израчунавње накнада за одводњавање. 
Управљање водама ће, посебно у кризним ситуацијама, као што су поплаве, према речима 
Недимовића, бити уређено јединствено. 
Нулта толеранција за ГМО 
Министар је говорећи о ГМО, рекао да Управа за заштиту биља спроводи перманентну 
контролу и да су ухваћени и сви они који су илегално засејали површине тим производима. 
"Подигнуте су пријаве и воде поступци против тих лица. Оно што могу да кажем је да ће бити 
нулта толеранција за производњу ГМО", рекао је Недимовић. 
Инспекција је, како каже, урадила свој део посла. 
Говорећи о новцу за пољопривредну производњу, министар је рекао да се он може пласирати 
на два начина- из буџета односно кроз националне мере, а други начин је из средстава ЕУ која 
се очекују у другој половини 2017. године. 
Полемика посланика о томе ко је уништио пољопривреду и село 
Посланици у Скупштини Србије данас су током расправе о изменама Закона о пољопривреди и 
руралном развоју полемисали о уништеној пољопривреди и српским селима и да ли је за то 
одговорна претходна или садашња власт. 
Ту тему отворио је Мирослав Алексић из опозиционе посланичке групе Социјалдемократске 
странке, који је навео да пољопривреда спада у један од најважнијих привредних грана и да јој 
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треба прићи са великом озбиљношћу, али да нажалост то није био случај у прошлости, а 
нарочито не у последње четири године откако је на власти СНС. 
"Годинама уназад, деценијама не постоји адекватна пољопривредна политика, нема храбрости, 
нема визије у Министарству да се спроводе адекватне мере које би искористиле потенцијале 
које ми данас имамо у Србији. Ти потенцијали би најлакше могли запослити грађане Србије и 
смањити највеће проблеме, а то је незапосленост у Србији", оценио је Алексић. 
Он ја указао да се сваке године за пољопривреду издваја мање од пет одсто из буџета Србије 
што је недопустиво како за садашњу власт тако и за сваку претходну која није довољно улагала 
у тај сектор. 
Алексић је казао да сви током предизборне кампање "причају бајке" и да ће бити увећана 
средства и да ће бити посвећена већа пажња том сектору, али да постоје велике неподударности 
између политичке реторике и реализације. 
Шеф посланичке групе Двери Бошко Обрадовић рекао је да је велика дилема ко је више крив 
за пропадање села - да ли Српска напредна странка или Демократска странка. 
Он је казао да су пољопривреда и село две теме које су остале "занемарене и понижене" у 
интересовањима политичких елита у претходном периоду и да би било погрешно рећи да су 
само напредњаци одговорни за слом пољопривреде и села. 
"Влада Александра Вучића само завршава овај гробарски посао", оценио је Обрадовић. 
Он је за предвиђене измене Закона о пољопривреди и руралном развоју и подстицајима рекао 
да "изгледају као када на једну дубоку рану и једну гангрену која је захватила цео организам, 
један канцер који вам разједа организам, залепите фластер и кажете – ево овај фластер ће 
решити проблеме обољења које ваш организам има". 
Шеф посланичке групе Либерално демократске партије (ЛДП) Чедомир Јовановић сложио се 
да су села уништена и да је аграрна политика земље већ дуго лоша и конфузна и да је тешко са 
таквом политиком вратити живот у села. 
"Какав је живот на селу, какво је образовање, здравствена заштита, културни живот на основу 
чега би људи могли да размишљају о враћању на село и колико је министара за све ове године 
промењено и какав је био њихов план на који су пољопривредници евентуално могли да се 
ослоне", упитао је Јовановић. 
Арпад Фремонд, посланик Савеза војвођанских Мађара који је део владајуће коалиције, рекао 
је да се Законом о подстицајима пољопривреди и руралном развоју ствара стабилна дугорочна 
и предвидива пољопривредна политика. 
Он је рекао да је позитивно што се проширује опсег мера у области сточарске производње и 
проширује круг корисника подстицаја у области директних праћења за сточарску производњу. 
Фремонд и Драган Јовановић из Нове Србије, која је такође део владајуће коалиције, изразили 
су бојазан због укидања прелевмана на млеко и задржавања премије од седам динара, 
оценивши да то може довести до тога да Србију "преплави" млеко из ЕУ. 
У расправи је било доста полемике и око средстава која Србији треба буду одобрена из 
Претприступних фондова ЕУ ;за рурални развој (ИПАРД) и под којим условима. 
Скупштина расправља о изменама Закона о пољопривреди и руралном развоју 
Посланици у Скупштини Србије вечерас и после 19 часова су наставили расправу о изменама и 
допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју, Закона о подстицајима у пољопривреди 
и руралном развоју. 
Посланица Демократске странке Александра Јерков рекла је да је "седница чудна", јер како је 
навела, на дневном реду седнице која је сазвана по хитном поступку налази се низ закона који 
су такође стигли по хитном поступку. Она је казала да посланици због недостатка времена нису 
успели да уоче везу међу тим законима. 
Посланик Социјалдемократске странке Марко Ђуришић рекао је да пољопривреда представља 
највећу могућност за развој Србије, али да је било погрешних одлука. "Данас 
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пољопривредници живе лоше, као и грађани... Бранислав Недимовић је четврти министар 
пољопривреде у протекле четири године и зато немамо поверење да ће ове мере бити 
спроведене", рекао је Ђуришић. 
Министар пољопривреде Бранислав Недимовић је рекао да је подстицање младих 
пољопривредника "велики корак напред". 
Милија Милетић, посланик Уједињене сељачке странке која је део владајуће већине, рекао је да 
је буџет за пољопривреду већи у односу на претходне године и да је 2,2 милијарде динара више 
него раније издвојено за субвенције . 
"Сада ћемо моћи да помогнемо свима који желе да се баƒве пољопривредом. Мислим да овим 
законом дајемо могућност да се више издвоји за сточарство. Овај закон пружа могућност да се 
кроз субвенције и кроз помоћ фонда за развој млади људи добију повољне кредите", рекао је 
Милетић. 
Посланик Српске радикалне странке Томислав Љубеновић рекао је да измене Закона о 
пољопривреди и руралном развоју не решавају ништа суштински и да је једина новст 
категорија која се уводи за подстицај узгоја телади. 
Посланик Двери Миладин Шеварлић рекао је да субвенције нису враћене на ниво из 2014. 
године и да држава сада врши рефундирање уложеног новца, али да грађани немају новца да 
уложе и чекају рефундирање. 
Посланица Српске наредне странке Милена Турк рекла је да су измене закона о пољопривреди 
и руралном развоју важне јер у "жижу интересовања стављају пољопривредног произвођача" и 
отклањају препреке за коришћење предприступних фондова Европске уније. 
Председавајући Верољуб Арсић изрекао је опомену председнику Нове странке Зорану 
Живковићу јер је, како је председавајући навео, посланика СНС Србислава Филиповића назвао 
"џукелом", током пленарне расправе о изменама закона о пољопривреди и руралном развоју. 
 

 

 

 
 


