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Гломазне, скупе и потребне 
Аутор: Оливера Поповић 

 

У овом сектору ради око 2.200 дипломираних фармацеута и магистара фармације. – Дуг за 

неплаћене лекове добављачима досегао је 4,5 милијарди динара и увећава се за сто милиона 

сваког месеца. – У местима са малим бројем становника питање је да ли ће приватник имати 

интерес да отвори апотеку 

Агонија државног фармацеутског сектора, неплаћени рачуни и финансијски проблеми, барем 
за сада директно не погађа пацијенте. 
Лекове на рецепт државног доктора, само уз књижицу, издају у скоро свакој приватној апотеци, 
а њих барем има на сваком ћошку. Такође, код приватника, цене лекова често су ниже, а ту су и 
разне погодности за лојалне муштерије. Приватне апотеке раде викендом и празником, до 
касно у ноћ... 
Ово су и тек неки од разлога што грађани поверење чешће дају приватним фармацеутима, док 
државне апотеке пропадају, далеко од очију и бриге надлежних. 
Миомир Николић, председник Групације веледрогерија при Привредној комори Србије (ПКС), 
апелује да се држава јасно определи да ли апотеке остају у здравственом систему или из њега 
излазе. Он подсећа да државне апотеке још нису пропале, али да је њихова судбина крајње 
неизвесна. 
Да би се овај суноврат државних апотека спречио формирана је радна група у којој решење 
заједнички траже представници министарстава здравља, финансија и државне управе. 
Поједине локалне самоуправе, попут Шапца, спремне су да своје апотеке уступе – 
приватницима. У Министарству здравља су за „Политику” јуче објаснили да је приватизација 
крајња опција, па се решење назире у увођењу професионалног менаџмента и стварању услова 
да апотеке буду конкурентне на тржишту, кроз марже које би се повећавале, али у законским 
оквирима. 
Председник Групације веледрогерија при ПКС подсећа да већ сада дуг за неплаћене лекове 
добављачима износи 4,5 милијарди динара. Само апотекарске установе Бор и Панчево дугују 
1,2 милијарде динара. 
– Ако се брзо не пронађе одговарајуће решење дуг ће порасти на пет милијарди динара, јер се 
месечно увећава за по 100 милиона динара. Тај дуг ће морати да плати локална управа –  
објашњава Николић. 
Николић додаје да су у финансијске проблеме државне апотеке упале после 2012. године када 
више нису могле саме да расписују тендере за набавку лекова, од којих су добијале све приходе 
и бонитете. Тај „колач” преузео је Републички фонд здравственог осигурања, а садашња маржа 
од 12 одсто, државним апотекама више није довољна да „покрије” плате запослених, закуп 
пословног простора и све друго. 
– Истина је да грађани не би осетили нестанак државних апотека, али држава би изгубила 
поузданог и важног партнера у очувању здравствене услуге. Фонд уредно, у року од 60 дана, 
плаћа и државним и приватним апотекама трошкове за лекове издате на „државни” рецепт, 
али државним апотекама то није довољна подршка, јер имају превелики број запослених и 
скуп систем рачуноводства, правних и других пратећих служби – примећује Николић. 

http://www.politika.rs/
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У Србији није регулисана минимална удаљеност између државних и приватних апотека (на 

пример, у Аустрији 500, у Хрватској од 200 до 400 метара), што представља облик нелојалне 

конкуренције 

Светлана Стојков, директорка Фармацеутске коморе Србије, подсећа да су донедавно државне 
апотеке биле врло успешне установе, дуго су представљале ослонац и најздравији део нашег 
државног здравства. Тренутно их има око 950 (35 апотекарских установа) и такозваних 
апотекарских јединица, у којима ради око 2.200 дипломираних фармацеута и магистара 
фармације. Она наглашава да су такав статус добиле и зато што су њима руководили 
фармацеути, који и данас доминирају међу директорима апотекарских установа. Наводи овај 
аргумент контрапредлогу да  се спас за државне апотеке тражи у увођењу професионалног 
менаџмента, што предлаже Министарство здравља. 
– Завршила сам специјализацију из менаџмента, магистрирала сам на економском факултету, 
али није ми јасно шта такав менаџмент подразумева. Важније од тога је да се уведу јасни 
критеријуми рада, односно систем решења утемељен у закону – наводи Светлана Стојков. 
Она подсећа да државне и приватне апотеке између себе треба да се такмиче не ценом лека, 
него квалитетом пружене услуге. Такође, мора се обезбедити поштовање удаљености између 
државних и приватних апотека (у Аустрији је на пример та раздаљина 500, у Хрватској од 200 
до 400 метара). Код нас се о томе уопште не води рачуна, што представља и вид нелојалне 
конкуренције. 
Друга упадљива неједнакост огледа се у начину набавке лекова: државне апотеке их морају 
набављати преко централних јавних набавки, а приватници такву обавезу немају. Стојковљева 
се залаже да у свим апотекама буде заступљена јединствена цена лекова. Такође, мора да се 
води рачуна о „густини” апотека према броју становника. 
– У градићима и селима са свега 500 или 1.000 становника државне апотеке морају да постоје, 
а теже опстају. Државни сектор има обавезу да одржава у животу и апотеке које нису 
рентабилне. Добављачи лекова, односно веледрогерије, које са РФЗО имају потписане уговоре 
о добављању лекова, отварају своје апотеке и тиме постају директна конкуренција државним 
апотекама, а реч је о нелојалној конкуренцији – упозорава Светлана Стојков. 
Јасминка Бјелетић, директорка Апотекарске установе Београд, која иначе нема дугове у 
пословању, верује да државне апотеке имају будућност и да ће преживети ове потресе. 
– Као директора ме чак најмање интересује да ли државне апотеке треба да буду у државној 
или приватној својини, али ово је вредан и високообразован систем: фармацеути у државним 
апотекама су најобразованији у нашим установама, имамо акредитовану лабораторију за 
контролу квалитета наших производа, три лабораторије за израду галенских. Ако се држава 
реши за приватизацију наших апотека, то неће моћи да се уради преко ноћи – каже Јасминка 
Бјелетић. 
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Синдикати не прихватају компромис Владе РС  
Аутор:Н. Ш. РАДИЋ 

 

Буџетски корисници ће се после мирног протеста окупити код Народне скупштине 
БАЊАЛУКА - Синдикати буџетских корисника, упркос компромису Владе РС од пре два дана 
да стопа за минули рад за раднике преко 25 година радног стажа буде и даље 0,5, остали су 
чврсто у намери да мирном протестном шетњом укажу на незадовољство по питању смањења 
плата. 
- Ми данас испред Народне скупштине дижемо руку против смањења плата, односно умањења 
стопе минулог рада са 0,5 на 0, 3 за све раднике у јавном сектору, без обзира на то колико стажа 
имају. Нећемо правити велику галаму, циљ нам нису масовни протести, већ мирни скуп, јер 
водимо рачуна и о нашим колегама полицајцима. Довољно нам је да нас је око 700-800 и да 
довољно гласно и јасно кажемо шта желимо. Нема потребе да испразнимо сва радна места, 
није поента у бројности, него у ставу - истакла је Јондићева. 
Она је подсетила да ће изабрани представници ових синдиката, пред Народном скупштином 
Републике Српске послати поруку да не прихватају одлуку Владе о смањењу плата. Такође, 
Уставном суду Републике Српске сутра ће бити упућена иницијатива о оцени уставности и 
законитости одређених чланова Закона о платама, које по мишљењу синдиката нису законите. 
Председник синдиката јавне управе Томислав Врховац тврди да ће, у просеку, одлуком Владе 
примања у јавној управи бити умањена за 40 КМ. 
- Тражимо да се не дира минули рад, док не будемо у позицији да отпакујемо Закон о платама и 
да направимо коректнију расподелу - нагласио је Врховац. 
 

 
Суфицит буџета 37,4 милијарде динара, јавни дуг 72,4 одсто БДП-а  
Извор:Бета 

 

Буџет Србије на крају новембра 2016. године био је у суфициту од 37,4 милијарде динара, а 
јавни дуг на крају новембра износио је око 24,71 милијарди евра, саопштило је Министарство 
финансија 
Буџет Србије на крају новембра 2016. године био је у суфициту од 37,4 милијарде динара, а кад 
се урачунају и пројектни зајмови вишак у државној каси је износио 15,4 милијарде, објавило је 
данас Министарство финансија. 
Капитални расходи финансирани из пројектних зајмова већи су за 7,1 милијарди динара у 
односу на исти период претходне године. 
У новембру су приходи буџета износили 87,9 милијарди динара, а расходи 84,8 милијарди, 
тако је суфицит био 3,1 милијарду динара. 
На нивоу опште државе на крају новембра забележен је дефицит у износу од 6,8 милијарди 
динара. Планирани дефицит у оквиру Програма са ММФ у том периоду износио је 131 
милијарду динара. 
Јавни дуг Србије на крају новембра 2016. године износио је око 24,71 милијарди евра, што је 
72,4 одсто бруто домаћег производа (БДП), објавило је данас Министарство финансија Србије. 
У октобру је јавни дуг био око 24,59 милијарди евра, што је 72,1 одсто БДП. 
На крају 2015. године јавни дуг је износио око 24,82 милијарде евра, односно 74,7 одсто БДП-а. 
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Јавни дуг Србије је на крају 2014. године износио 22,76 милијарди евра, односно 70,4 одсто 
БДП-а, док је на крају 2013. године био 20,14 милијарди евра, са учешћем од 59,6 одсто у БДП-
у. 
Крајем 2000. године јавни дуг је био 14,17 милијарди евра или 201,2 одсто БДП-а, а најнижи 
износ јавног дуга био је 2008. године када је износио 8,78 милијарди евра или 28,3 одсто БДП. 
Законом о буџетском систему учешће јавног дуга у БДП-у ограничено је на 45 одсто. 
 

 

НИСКА ПРИМАЊА: Инжењери избегавају униформу  
Аутор:Р. ДРАГОВИЋ 

 

Због ниских плата, ВС напушта кадар који има прођу на тржишту рада. Информатичару у 
систему одбране највише 80.000 месечно 
ИНЖЕЊЕР информатике запослен у Војсци Србије зарађује, зависно од чина и дужности, 
највише 80.000 динара, иако исти посао у цивилству вреди и неколико пута више. То је 
основни разлог мањка овог кадра у нашем систему одбране. Осим ИТ стручњака, оружаним 
снагама недостају и инжењери других профила, грађевински радници, занатлије... 
Војска већ годинама бележи одлив припадника који имају добру прођу на тржишту рада, јер не 
може да их плати колико вреде. Примања у систему одбране одређена су правилницима и 
другим актима, а Министарство одбране тражи правни пут да стимулише запослене са 
дефицитарним знањем и способностима. 
- Универзитет одбране школује кадар који је потребан оружаним снагама, међу њима и 
информатичаре - кажу у врху Војске Србије. Проблем је, међутим, што они у цивилству могу да 
се запосле на примамљивијим и неупоредиво боље плаћеним радним местима. Њиховим 
"скидањем", губимо двоструко - остајемо без стручњака који су нам преко потребни, а у 
неповрат одлазе и средства уложена у њихово образовање. 
Кадети школовани на Војној академији имају обавезу да раде осам година као официри. Тек по 
истеку тог рока могу да затраже раскидање радног односа са Војском Србије. Многи, међутим, 
и не чекају овај рок да се "скину", због чега Министарство одбране покреће судске поступке. 
Слична ситуација је и међу професионалним војницима. Одлив војника све више је условљен 
привредним кретањима. Униформу и оружје све чешће војни професионалци мењају радним 
оделима и алатом и запошљавају се у компанијама које повећавају своје капацитете и подижу 
нове фабрике. 
- Инвеститори дају боље услове рада и зараде и ту је војска најчешће немоћна. Овај случај 
посебно је изражен у Војводини, као и у градовима у које се сливају инвестиције. Развојем 
привреде и лимитираним војним буџетом могуће је да ће овај проблем у будуће бити још 
израженији - наводе у ВС. 
Пракса показује да приватници радо запошљавају бивше војнике и официре, јер знају да 
добијају позудану, прецизну, одговорну радну снагу. Додатни аргумент је и да им је ризик од 
проблема мањи, јер су сви бивши војници прошли безбедносну проверу. 
У циљу ефикасније попуне јединица Министарство одбране дефинисало је полазне основе за 
измену Уредбе о стањима у служби и унапређивању официра и подофицира, који се најчешће 
"регрутују" из војничких редова. Ове промене требало би да као мерило наметну компетенције, 
ефикасност и бољу мотивацију старешина, као и њихово стручно усавршавање и напредовање у 
служби.  
ЈАЧИ ЗА 170 ОФИЦИРА 
ВОЈСКА Србије током 2016. појачана је са 170 официра, који су чинове стекли на Војној 
академији и Медицинском факултету ВМА. Дужности у гарнизонима преко конкурса преузела 
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су 23 официра. Из јединица је пробрано 170 војника, који су после завршеног Основног курса 
добили подофицирске чинове. Ових дана завршава се процедура пријема у Војску Србије групе 
од 300 професионалних војника. 
 
 

 

 
 

Платни разреди пребачени у друго полугодиште 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Још није ни почела примена Закона о систему плата запослених у јавном сектору, а већ се 
предлаже његово одлагање. Наиме, са применом Закона о систему плата запослених у јавном 
сектору, о којем  су се почетком прошле године водиле оштре полемике предлагача и 
синдиката јавног сектора, требало је почети 1. јануара наредне године, а сада се предлаже да то 
буде 1. јул 2017, односно 1. јануара 2018. године, и то због тога што нису донети други закони и 
подзаконска акта која би његову примену омогућила. 
Влада Србије усвојила је предлог закона о изменама и допунама Закона о систему плата у 
јавном сектору и упутила га посланицима Скупштине Србије на усвајање по хитном поступку 
како би се пре 1.јануара 2017. године продужио рок за његову примену уз члан који обезбеђује 
да ће цео посао бити завршен до 1.јула  односно да ће до тада бити донети закони којима се 
уређује радноправни статус, плате и друга примања запослених у  органима аутономне 
покрајине и јединицама локалне самоуправе.  За запослене у јавним службама, јавним 
агенцијама и другим органима и организацијама које је основала Република Србија,аутономна 
покрајина или јединица локалне самоуправе примена ће почети 1. јануара 2018. године. 
Измене и допуне овог законског акта има и када је реч о његовој примени за уређење плата и 
других примања полицијских службеника, професионалних припадника ВС и запослених у 
органима у чијем су делокругу безбедности и обавештајни послови, те ће се он на њих 
примењивати од 1.јануара 2018.године. 
Скупштина Србије усвојила је 29.фебруара Закон о систему плата запослених у јавном сектору, 
који обухвата више од 500.000 запослених, којима је држава послодавац, а којима ће све зараде 
бити обрачунаване на основу истих елемента, исте основице и јединствене матрице распона 
коефицијента. Тиме се остварује, како је тада речено, принцип “једнака плата за једнак 
рад”.Овим  актом је у јавном сектору прописано увођење јединствене основица за обрачун и 
исплату плата и усклађивање коефицијената сходно јединственој основици и то је заправо била 
прва фаза уређивања плата у јавном сектору. Након њега мора да иде усвајање, а то сада није на 
време учињено, закона којима ће се утврдити методологија и начин разврставања радних места 
из Каталога радних места , као и њихово вредновање и одређивање нових коефицијената. У 
Каталогу радних места налази се опис послова и услови за њихово обављање и критеријум за 
вредновање послова односно сложеност, компетентност, одговорност, аутономија у раду, 
пословна комуникација... 
У 13 колона 
Закон је предвидео 13 платних група, а висина коефицијента одређиваће се према платном 
разреду у које је разврстано радно место односно звање. Распон коефицијента првог и 
последњег платног разреда износи 1 према 7,50 , и њега утврђује Влада Србије. Основна плата 
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обрачунаваће се множењем основице и коефицијента, с тим што ће се основица утврђивати 
сваке године у складу са републичким буџетом. 
 
 

Догодине посао за још 70 радника 
Аутор:Љ. М. 
 
У кругу некадашње фабрике ИТЕС у Оyацима компанија “ Пољострој унион” отворила је нови 
погон у којем се месечно производи између 250 и 300 тона пољопривредних везива. У 
новоотвореном погону фирме “ Пољострој унион” у Оyацима посао је добило  30 , а према 
плановима за  наредну годину до радног места може доћи још  између 50 и 70 нових радника. 
Власник “ Пољострој унион” Чедомир Станојевић  најављује да ће следеће године доћи до 
проширења капацитета , па самим тим и до потребе упошљавања нових радника. 
- Ићи ћемо ка томе и да проширимо асортиман, да не радимо само пољопривредно везиво, већ 
и паковања, yакове и yамбо вреће. Наше највеће тржиште је Војводина, али покушаћемо да 
квалитетом освојимо и друга тржишта, пре свега источне које нам је најинтересантније – рекао 
је Станојевић. 
  

 
Министарство одбране: Плате веће за пет одсто, без отпуштања 
Извор:Танјуг 
 
Државни секретар Министарства одбране Ненад Нерић изјавио је синоћ да ће плате 
припадника Војске Србије бити повећане за пет одсто и додао да неће бити отпуштања у том 
сектору.  
Према његовим речима, реформом војног здравства створиће се услови за бољу здравствену 
заштиту војних осигураника. 
"Чинимо све да у складу са економским могућностима Србије професионални и социјални 
положај припадника Министарства одбране и Војске Србије буде бољи", рекао је Нерић на 
новогодишњем коктелу у Дому Гарде у организацији Министарства одбране. 
Он је навео и да је у 2017. години планирана реализација донације из Русије - шест авиона МИГ 
29, те да ће се у употребу увести и школски авиони Ласта. 
Такође, у плану је модернизација авиона "Орао" и "Г4", ремонт хеликоптера "Газела" и набавка 
још шест до 10 вишенаменских хеликоптера. 
Нерић је истакао да ће следеће године то министарство имати на располагању 56,5 милијарди 
динара, што је за око четири милијарди динара више у односу на 2016. 
"Министарство одбране и Војска Србије данас представљају један компактан, стабилан и 
потпуно функционалан систем који је способан за извршавање свих постављених задатака. 
Наша обавеза је да тај систем унапредимо, а 2017. година је прилика да урадимо још више", 
рекао је Нерић. 
Говорећи о учешћу у мултинационалним операцијама, Нерић је истакао да је 645 припадника 
било ангажовано ове године у оквиру 12 мисија, а да их је тренутно 325 у 11 мултинационалних 
операција. 
Он је указао и на резултате предузећа одбрамбене индустрије Србије, наводећи да су њихови 
извозни резултати у овој години достигли вредност од око 375 милиона долара, што је за 20 
одсто више у односу на 2015. 
"У области стамбеног збрињавања, у последње четири године смо нашим припадницима 
доделили 1.635 станова", рекао је Нерић. 
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Као посебан безбедности изазов навео је мигрантску кризу, истакавши да је више од 17.500 
миграната спречено да илегално уђе у Србију. 
У Дому Гарде синоћ је приређен новогодишњи коктел коме су присуствовали представници 
јавног и политичког живота.  
 

 
 

 
 

 
Вулин: Реформа социјалне заштите у 2017. години  
Извор:Танјуг  
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин најавио је 
вечерас да ће идуће године бити спроведена озбиљна реформа система социјалне заштите и да 
ће бити донета два важна закона у тој области. 
- “ Донећемо у 2017. Закон о финансијској подршци породицама са децом, чиме ћемо значајно 
повећати број жена које ће имати право на породиљску надокнаду. Такодје ћемо донети у 2017. 
и Закон о социјалној заштити који ће јасно уредити правила функционисања, али и увести 
радну активацију људима који су у стању социјалне потребе да радом промене свој положај”  - 
рекао је Вулин на манифестацији Човек године” . 
Вулин је истакао да ће министарство идуће године наставити да шири обухват корисника 
социјалне заштите, да неће умањивати постојећа социјална давања већ да ће обезбедити да она 
буду сигурна и исплаћена на време. 
- “ Идуће године спровешћемо озбиљну реформу у социјалној заштити - нагласио је Вулин. 
Како каже, “ социјална заштита је као водовод, када је све у реду и када вода тече све се 
подразумева и сви сматрају да је то једино могуће и нормално, али када вода нестане, тек онда 
видимо шта значи социјална заштита” . 
Он је истакао да би било довољно само један дан бити без система социјалне заштите да бисмо 
видели да ниједна држава без њега не може. 
- “ Запослени у систему социјалне заштите су вредни и одговорни људи и ово је прилика да им 
захвалимо у име више од 700.000 корисника разних облика социјалне заштите и ове године су 
запослени у том систему успели да испуне своју обавезу и помогну свакоме коме је помоћ била 
потребна. Наш систем ма колико ограничен и финансијски и на друге начине је увек ту када 
треба помоћи”  - нагласио је Вулин. 
Према његовим речима, запослени могу да кажу да се њихов материјани положај поправља и 
да су изједначени са свим осталим радницима у државној управи, што до сада није био случај. 
- “ Ево трећа година како заједно носимо најтежи и најлепши посао на свету, бавимо се 
људима и онима којима је потребна помоћ, разумевање, пажња, не само да их неко нахрани већ 
и разуме и воли”  - рекао је Вулин у обраћању гостима манифестације у Народном позоришту. 
Он је рекао да у систему социјалне заштите ради 14.000 људи који брину о 700.000 корисника. 
- “ Србија мора и може да буде поносна на вас. Србија понекад као да не види коликоо сте 
велики и важни људи. Србија има чиме да се поноси. Докле год развијамо систем социјалне 
заштите за ову земљу има наде”  - нагласио је Вулин. 
На манифестацији “ Ццовек године”  су уручена и признања која минисарство додељује 
установама и изузетним појединцима. 
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ПКС: Практично образовање доноси посао, јер привреда не може да 
дође до стручног кадра  
Извор:Танјуг 
 
 
- Школе не могу да испрате технолошке промене и императив је да се део стручног, практичног 
образовања измести у компаније, то је у интересу свих, јер дуално образовање доноси посао, 
изјавила је данас руководилац Центра за дуално образовање ПКС Ана Стојановић. 
"ПКС је изузетно активна у увођењу дуалног образовања, као институција која заступа интересе 
привреде", рекла је Стојановић након састанка са представницима Министарства просвете и 
града Јагодина. 
Школе не могу да испрате технолошке промене 
Стојановић истиче да се привредни субјекти суочавају са великим проблемима да додју до 
стручног и квалификованог кадра, јер дјаци, након што заврше средњу стручну школу, немају 
функционална и употребљива и примењива знања како да се одмах могу укључити у радни 
процес. 
"Техника и технологија у данашњем друштву напредују, школе једноставно не могу испратити 
те промене, тако да је императив да се тај део стручног, практичног образовања мора 
изместити у компаније, јер је то у интересу свих нас, наше деце, привреде, јер дуално 
образовање доноси посао", нагласила је Стојановић. 
Председник Скупштине града Јагодина Драган Марковић Палма рекао је да је Јагодини 
неопходна стручна радна снага, будући да је то један од градова где је последње три године 
дошао највећи број инвеститора и да ће Јагодина до краја следеће године имати најмање 15 
новоизградјених фабрика. 
Марковић: Заврше средњу школу, али не знају да раде то што су завршили 
"Да бисмо у будућности имали стручну радну снагу, предложено је и у начелу је договорено да 
неколико нових смерова убацимо и да у нашим средњим школама дјаци који буду желели да 
постану сутра мајстори, или да раде у фабрикама које ће почети следеће године да производе, 
то и могу", рекао је Марковић. 
Напоменуо је да је важно да дуално образовање што пре заживи, јер, како је рекао, из године у 
годину све више примера има да ђаци који заврше средњу школу, не знају да раде оно што су 
завршили, а да послодавци желе да приме оне који имају неко основно знање. 
Саветница министра просвете за дуално образовање Габријела Грујић рекла је да оно што чини 
наш национални модел дуалног и предузетничког образовања може да се у Јагодини брзо 
имплементира, јер су, како је навела, потребна два профила која су по дуалном моделу 
урадјена, а то су профили модни кројач и оператер израде намештаја. 
Према њеним речима, компаније и привредници веома су расположени да склопе активне 
уговоре са школама, да дају одредјене надокнаде деци због њиховог учешћа у радном процесу у 
компанијама, те да ће се обавезати да дјаке који постигну добре резултате, након тога и 
запосле. 
"А ми, кроз наш дуални систем, унапредјени систем образовања, учинићемо децу 
предузимљивом и кроз тај систем омогући ћемо им да отворе и своје компаније и да одмах 
након свог средњешколског формалног образовања могу активно да учествују у процесу 
производње", рекла је Грујић. 
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Љајић: У 2017. прве успешне приватизације БАЊА  
Извор:Танјуг 

 

Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић изјавио је данас да се у 2017. 
години очекују прве успешне приватизације или стратешка партнерства за бање и да за то има 
заинтересованих. 
"Очекујем да ћемо у 2017. години имати прве слуцајеве успешних или приватизација, или 
стратешких партнерстава када говоримо о бањама. Разговарамо са потенцијалним 
инвеститорима, има заинтерсованих, али нећу да кажем да ће све бање бити продате јер то није 
реално", рекао је Љајић новинарима у Београду. 
Како је додао, стање у неким бањским објектима је врло лоше и биће тешко наћи купца за оне 
које су у таквом стању. 
Влада Србије је 11. новембра дала рок од 60 дана надлежним институцијама да се реше 
имовинско- правни проблеми који постоје у вези власништва над бањама, пре свега са Фондом 
ПИО. 
Како је прецизирао Љајић, идеја је да та имовина предје у власништво државе како би влада 
могла да покрене процедуру приватизације тих бања, или јавни позив за стратеско или јавно - 
приватно партнерство. 
"Сигуран сам да ћемо имати прве успешне случајеве приватизације, продаје или стратешког 
партнерства 2017. године", закључио је Љајић. 
 
 

Спасковски: РТБ Бор за годину дана почиње да исплаћује дуг од 1,2 
МИЛИЈАРДЕ ЕВРА  
Извор:Танјуг 

 

Рударско-топионичарски басен Бор редовно измирује све своје обавезе из Унапред 
припремљеног плана реорганизације предузећа (УППР), који је прошлог месеца потврђен у 
Привредном апелационом суду у Београду, рекао је генерални директор борске компаније 
Благоје Спасковски. 
РТБ је, како истиче, платио све обавезе за јавне приходе (рудну ренту, еколошку таксу, приходе 
локалним самоуправама Бора и Мајданпека), а редовно се, поред зарада и текућих обавеза 
добављачима, измирује и рата кредита узетог од канадске ЕДЦ банке за изградњу нове 
топионице у Бору. 
"Уплаћено је укупно 489 милиона динара. Од тога је борска општина добила 134, а мајданпечка 
37 милиона динара", рекао је Спасковски за Тањуг. 
Измирене су, како каже, и остале локалне обавезе, па је по том основу борска општина добила 
17, а мајданпечка два и по милиона динара. 
"Почели смо да измирујемо и обавезе за струју. Платили смо новембарски рачун од 439 
милиона динара за потрошену електричну енергију у том месецу. Уплаћена је, такодје, и шеста 
рата кредита за нову топионицу у износу од девет милиона долара. Толико, са каматом, вреди 
један ануитет", наводи Спасковски. 
Од обавеза преузетих из УППР-а, компанији је остало, истиче он, да објави тендер за 
професионални менаџмент и да настави да испуњава остале обавезе. 
"Потврда УППР-а у београдском Апелационом суду обавезује нас да све што налаже овај 
правно-економски документ и извршимо јер су РТБ-у Бор, у време реализације УППР-а, дугови 
отпуштени, а не отписани", објашњава он. 
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Додаје да би неиспуњење било које обавезе "одвело РТБ Бор у стечај, и зато је то велика обавеза 
која се мора поштовати, као и свака друга судска пресуда". 
Отплата историјског дуга од 1,2 милијарде евра почиње за годину дана 
"Отплата остатка историјског дуга од 1,2 милијарде евра, и то 10 одсто тог дуга, почеће у 
децембру следеће године. Од тада ће РТБ Бор, уз измиривање обавеза из текућег пословања 
морати да издваја додатних 1,2 милиона евра за обавезе преузете из УППР-а. Уз то, плаћаће и 
кредит за нову топионицу до 15. јуна 2020. године", каже саговорник Тањуга. 
Како наглашава, тих 1,2 милиона евра месечно, које ће РТБ Бор од децембра следеће године 
плаћати у наредна 84 месеца, јесу дугови компаније из периода до 2009. године, односно чак 
864 милиона евра, или 75 одсто тог дуга, потиче из периода пре 2009. 
"Историјски дуг РТБ-а Бор 'тежак' милијарду евра није се могао вратити из текуће производње 
и зато је урађен УППР. Треба, међутим, да се зна да су те дугове направили моји претходници, 
не ја", напомиње Спасковски. 
Структура дуга 
Према његовим речима, до 2000. године РТБ Бор и тадашње руководство задужили су 
предузеће за 586 милиона евра. 
"Ту суму чине кредити Париског и Лондонског клуба поверилаца, краткорочни комерцијални 
кредити, кредити и метал Стандард банке и грчког Митилинеоса, дуг према НИС-у и Народној 
банци Србије, као и остале кредитне линије и аванси из тог времена". 
Од 2001. до 2008. РТБ Бор је задужен за додатних 277 и по милиона евра и тај новац је, каже 
Спасковски, углавном преко Фонда за развој узет за субвенционисање плата, регулисање 
доприноса за ПИО, пореза и доприноса за здравствено осигурање. 
"Тада је, сасвим прецизно, РТБ (за све поменуто) задужен са 160 милиона евра. За то време, 
такодје, није плаћана струја и опет није враћен метал грчком Митилинеосу", наводи он. 
Продаја предузећа у саставу РТБ 
Током тог раздобља, како додаје, продато је и 15 предузећа у саставу РТБ-а Бор. 
"Три фирме (прокупачки ФОМ, Фабрика вентила и Фабрика абразива) продате су из стечаја, а 
осам их је приватизовано продајом капитала (Фабрика бакарних цеви Мајданпек, Фабрика 
каблова у Зајечару, Фабрика мерних трансформатора у Звездану, Елид у Доњем Душнику, 
Југотехна у Београду, Југотехника у Нишу, Фабрика фолија у Бору и '14. август' у Сокобањи)", 
прецизира Спасковски. 
Две фабрике су приватизоване продајом имовине (а без обавеза), и то су Фабрика лак жице и 
Фабрика опреме и делова, док је, како напомиње, Институт за рударство и металургију 
подржављен, а мајданпечка Индустрија племенитих метала још није продата. 
Појашњавајући структуру историјског дуга РТБ-а Бор, тешког милијарду евра, Спасковски 
истиче да је сва набројана предузећа градио је РТБ Бор и у њих, према проценама, уложио 370 
милиона долара. 
"Приватизациони приход је, медјутим, био тек 36,2 милиона долара, а РТБ-у Бор је од те суме 
припало тек 12,8 милиона долара. Данак приватизацији није платио само РТБ Бор, већ и 
радници, јер је у тим предузећима укупно радило 8.800 радника, а сада их је, у тих 15, мање од 
2.000", додаје он. 
Подсећа да су директори РТБ-а Бор у то доба били су Боривоје Стојадиновић (до маја 2006.) и 
Миодраг Цонић (до октобра 2008. године). 
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Највећи ИЗВОЗНИЦИ Фијат, Хестил и Тигар, јавни дуг 24,71 
милијарде евра  
Извор:Танјуг 

 

Вредност извоза 15 највећих извозника у Србији за 11 месеци 2016. године износила је 3,6 
милијарде евра, а највећи извозник је и даље компанија Фијат Крајслер аутомобили Србија у 
Крагујевцу са извозом од 990,7 милиона евра, објавило је Министарство финансија Србије. 
На листи водећих извозника на другом месту је Хестил Србија ајрон енд стил (нови назив 
Железаре Смедерево), чији је укупан извоз на крају новембра био у вредности од 318,7 милиона 
евра. У трећем кварталу ове године извоз те компаније је 50 одсто већи него у истом периоду 
2015. године. 
Тигар тајерс из Пирота је на трећој позицији са извозом од 292,8 милиона евра. Следе Нафтна 
индустрија Србије са 211,9 милиона евра извоза, Филип Морис из Ниша са 206 милиона евра, 
МК група са 184,2 милиона евра, Петрохемија из Панчева са 178,2 милиона евра, Горење са 
170,9 милиона евра. 
На том списку су и Викторија група са извозом од 157,5 милиона евра, Тетра пак из Београда са 
156 милиона евра, Јура корпорација из Раче са 146,1 милиона евра, Хемофарм из Вршца са 
140,4 милиона евра, Друштво за трговину Роберт Бош из Београда са 139,2 милиона евра, 
Леони из Прокупља са 138,4 милиона евра и Југоимпорт СДПР из Београда који је имао извоз 
од 122,9 милиона евра. 
Јавни дуг скоро 25 милијарди евра 
Јавни дуг Србије на крају новембра 2016. године износио је око 24,71 милијарди евра, што је 
72,4 одсто бруто домаћег производа, објавило је Министарство финансија. У октобру је јавни 
дуг био око 24,59 милијарди евра, што је 72,1 одсто БДП. На крају 2015. године јавни дуг је 
износио око 24,82 милијарде евра, односно 74,7 одсто БДП-а. 
Јавни дуг Србије је на крају 2014. године износио 22,76 милијарди евра, односно 70,4 одсто 
БДП-а, док је на крају 2013. године био 20,14 милијарди евра, са учешћем од 59,6 одсто у БДП-
у. Крајем 2000. године јавни дуг је био 14,17 милијарди евра или 201,2 одсто БДП-а, а најнижи 
износ јавног дуга био је 2008. године када је износио 8,78 милијарди евра или 28,3 одсто БДП. 
Законом о буџетском систему учешће јавног дуга у БДП-у ограничено је на 45 одсто. 
Суфицит у буџету 37 милијарди динара 
Буџет Србије на крају новембра био је у суфициту од 37,4 милијарди динара, а када се урачунају 
и пројектовани зајмови који нису део буџета, вишак у државној каси је 15,4 милијарди динара, 
саопштило је Министарство финансија. 
Капитални расходи финансирани из пројектних зајмова већи су у периоду јануар - новембар 
2016. године за 7,1 млијарди динара, у односу на исти период претходне године. У новембру су 
остварени приходи у износу од 87,9 млијарди, а расходи су извршени у износу од 84,8 млијарди 
динара динара, тако да је суфицит износио 3,1 млијарди динара. 
Највећи приходи од ПДВ, највећи расходи за социјално осигурање 
Порески приходи републичког буџета у новембру износили су 76,9 млијарди динара и једнаки 
су пореским приходима из октобра. 
Највећи приход забележен је по основу ПДВ и износи 40,9 млијарди динара. Како саопштило 
Министарство финансија, нижи приход од ПДВ у новембру, у односу на октобар је очекиван с 
обзиром да се у октобру плаћају тромесечне обавезе по овом основу. 
Приход по основу акциза износио је 22,9 млијарде динара. Приходи од акциза расту на 
месечном нивоу, јер слабе ефекти гомилања залиха дуванских производа у летњем периоду. 
Остварење непореских прихода износило је 10,5 млијарди динара, при чему је по основу 
дивиденди и добити уплаћено 0,9 млијарди, а по основу донација уплаћено је 0,4 млијарди 
динара. 
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На расходној страни буџета најзначајнија ставка су били трансфери организацијама обавезног 
социјалног осигурања (фонд ПИО, РФЗО, НСЗ, фонд СОВО) при чему је одступање у односу на 
претходне месеце проузроковано исплатом бонуса пензионерима у појединачном износу од 
5.000 динара, а тај укупан износ је био 8,5 млијарди динара и исплату је извршио фонд ПИО. 
Редовни трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања износили су 17,7 млијарди 
динара, од чега је трансфер ПИО фонду за исплату пензија износио 15,1 млијарди динара. 
На исплату плата запосленима утрошено је 18,5 млијарди динара, а у складу са планом отплате 
јавног дуга расходи по основу камата и главнице по гаранцијама су нижи него у октобру. 
Како је саопштило Министарство финансија, на нивоу опште државе на крају новембра 
забележен је дефицит у износу од 6,8 млијарди динара. Планирани дефицит у оквиру 
Програма са ММФ у истом периоду износи 131,0 млијарди динара. 
Суфицит општина у градова 6,1 милијарди, дефицит ПИО 8,5 милијарди 
Много бољи резултат остварен је на приходној страни, бољом наплатом пореских прихода 
(ПДВ, акциза, доприноси, порез на добит), али и већом уплатом једнократних непореских 
прихода од очекиване. 
Додаје се да збирни суфицит локалних самоуправа на крају септембра износи 6,1 млијарди 
динара И прецизира да је АП Војводина је тренутно у суфициту од 3,4 милијарди динара. 
Дефицит Фонда СОВО је млијарду динара, а ПИО фонда 8,5 милијарди динара. Дефицит ова 
два фонда финансира се депозитима из претходне године којима ова два фонда располажу. 
Национална служба за запошљавање и РФЗО су забележили суфиците у износу од 2,7 и 3,4 
млијарди динара, респективно. 
Суфицит РФЗО је последица динамике исплата плата, јер се у јануару у здравству исплаћује 
само пола месечне зараде, а у децембру једна и по зарада. 
Како истиче Министарство финансија, државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу 
путева, Путеви Србије и Коридори Србије, се у највећој мери финансирају из кредита 
намењених изградњи путне инфраструктуре, те је њихов укупан дефицит износио 28,3 
милијарди динара. 
 

 
 

 
 

ММФ: Држава касни са институционалним реформама 
Пише: Милош Обрадовић 
 

Иако је напредак остварен у претходним годинама значајан, контроле јавних 

финансија су и даље слабе што показује гомилање доцњи у плаћању у неким 

општинама, у здравственом сектору и код државних предузећа”, упозорава ММФ. 

Међународни монтарни фонд (ММФ) одобрио је шесту ревизију аранжмана са Србијом који је 
започео у фебруару 2015. и који ће трајати до краја 2017. године.  
Фонд у данас објављеном извештају истиче да је Србија испунила све квантитативне циљеве, 
док и даље заостаје са спровођењем институционалних реформи. 
Према извештају Фонда институционалне реформе остају од критичне важности да се обезбеди 
трајност фискалног опоравка. 
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“Иако је напредак остварен у претходним годинама значајан, контроле јавних финансија су и 
даље слабе што показује гомилање доцњи у плаћању у неким општинама, у здравственом 
сектору и код државних предузећа”, упозорава ММФ. 
Кашњења у плаћању струје и гаса процењују се на најмање 0,3 одсто БДП-а (око 15 милијарди 
динара). Да би се се, очигледно неуспешно, спречило гомилање дугова Влада је раније донела 
одлуку да Србијагас не сме да испоручује гас неплатишама, а требало је и да успостави систем 
претплате за снабдевање гасом Азотаре и МСК. Трећа мера била је месечно објављивање 
списка 20 највећих дужника од стране ЕПС-а и Србијагаса. 
Циљ за наредну годину је да Влада реши питање Азотаре и МСК до краја априла 2017, било 
приватизацијом било стечајем. 
Такође и реформа јавне администрације је није обављена како ваља пошто се смањење броја 
запослених свело на просту контролу броја људи уместо планиране оптимизације. Такође је 
одложена и реформа плата запослених у јавном сектору. 
Још једна слабост је што су јавне инвестиције оптерећене слабостима у планирању и 
реализацији. 
ММФ напомиње да ће тест успешности бити решавање или реструктурирање неодрживих 
државних предузећа у рударству и енергетици, реформа образовања у складу са мањим бројем 
ученика и модерним образовањен и боља процена и реализација пројеката. 
У Фонду очекују привредни раст Србије у 2016. 2,7 одсто и три одсто у 2017. Просечна 
инфлација у 2016. је 1,1 одсто, док се у 2017. очекује 2,4 одсто због раста домаће тражње и већих 
цена енергената. 
С друге стране Србија ће и даље бити изложена ризицима и то како се каже у извештају ММФ-а 
пре свега од преливања из региона и нестабилности на међународним тржиштима. Такође, 
истиче се и да би политички отпори реформама, посебно код јавних и државних предузећа, као 
и могуће одлагање реформи због председничких избора на пролеће или попуштање у 
фискалној дисциплини могли да угрозе будући раст. Заједно са подбацивањем у инфлацији, 
све ово би знатно отежало смањење јавног дуга. 
С ведрије стране, ММФ види и позитиван ризик да привредни раст поново изненади. 
Када се ради о смањивању броја запослених у јавном сектору од краја 2014. до краја септембра 
смањен је број запослених за 22.000, али је истовремено и повећан број запослених на уговоре 
за око 8.500 људи. До краја марта 2017. године држава ће морати да усвоји акционе планове за 
образовање и администрацију социјалне заштите, а током године мораће више да ради на 
смањењу немедицинског особља у здравству. Да би се ово конкретизовало Влада ће морати да 
ове обавезе имплементира у закон о максималном броју запослених са детаљним лимитима за 
институције централне власти. 
У фебруару 2016. године усвојен је закон о систему зарада запослених у јавном сектору како би 
се смањиле између зарада за сличне послове у различитим секторима, али до краја јуна 
следеће године ће скупштина морати да усвоји пратеће законе за локалне власти и јавне 
службенике у секторима образовања, здравства, културе и социјалне заштите, док за остале, 
укључујући и војску и полицију то мора да се заврши до краја године. 
Фонд указује и на потребу да се убрза реформа Пореске управе. Ту се пре свега мисли на 
реформу филијала, установљавање анализе ризика и напуштање споредних обавеза. Као 
напредак је оцењена измена Кривичног закона како би се олакшала наплата од нелегалних 
предузећа и омогућило гоњење утајивача пореза. 
НБС мање да интервенише на девизном тржишту 

Мисија ММФ-а тражила је од владе да попуни готовинске резерве ( на око 100 милијарди 
динара), због чега су били спремни да пристану и на нешто већи дефицит консолидованог 
буџета. Од досадашњег смањења јавног дуга у односу на ГДП око 1,4 процентна поена се односе 
на смањење депозита државе, пошто је држава плаћала обавза са својих рачуна уместо да се 
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задужује. Када се ради о финансијама, ММФ је преговарао и са Народном банком о смањењу 
обавезних резерви, као и о мањем учешћу НБС на међубанкарском девизном тржишту како би 
се курс формирао више под утицајем тржишта. 
 
 

Решење за дугове државних апотека још ни на видику 
Пише: М. Н. Стевановић 
 

* Приватизација, изнајмљивање објеката, приватно-јавно партнерство или 

професионални менаџмент, само су неке од опција о којима разговара радна група 

* Фармацеути тврде да тој грани недостају системски закони који би омогућили 

равноправне услове за приватни и државни сектор 

Иако је могућност приватизације државних апотека најављена као "опција на столу", низ 
нерешених питања у тој делатности указује да је скора продаја мало вероватна. 
У игри је и изнајмљивање објеката, приватно-јавно партнерство или професионални 
менаџмент, а која је варијанта најповољнија за превазилажење нагомиланих проблема ових 
установа, још није утврђено. 
Близу решења није ни радна група, у којој се налазе министар финансија Душан Вујовић, 
министар здравља Златибор Лончар и министарка државне управе и локалне самоуправе Ана 
Брнабић. Учестали састанци последњих недеља, између осталог и због нагомиланих дугова 
који само за добављаче, веледрогерије, премашују 18,5 милиона евра, док укупне обавезе 
достижу 45,6 милиона евра, још нису дали одговор на један од првих задатака - да до краја ове 
године пронађу модел којим би се бар зауставило увећање дугова. За сада, није се одмакло 
много даље од идеје за постављање професионалног менаџмента. То је, кажу за Данас у 
Министарству здравља, њихов предлог којим би уједно држава задржала власништво над 
апотекама, али уз услов да се регулише тржиште и пропишу дозвољене марже на лекове, како 
би постале конкурентне са приватним сектором. 
Фармацеути, међутим, тврде да проблем није тако једноставан и да су нерегулисано тржиште и 
услови пословања генератор губитака у државном сектору, али и да то угрожава рад приватних 
апотека које желе да у свему поштују законе. Истичу и да се много очекује од закона о 
апотекарској делатности, који се најављује већ неколико година, али се тек последњих недеља 
израда текста убрзано приводи крају. Њих брине и то што од надлежних министарстава не 
добијају никакве сигнале у ком би правцу могло да иде решавање проблема, па недостатак 
државне стратегије у тој области онемогућава многе апотекарске установе, али и локалне 
самоуправе које су им оснивачи, да развијају своје дугорочне планове. 
Светлана Стојков, директорка Фармацеутске коморе Србије, потврђује за наш лист да су 
неуједначени услови пословања део проблема, али да се од државе очекује пре свега да 
обезбеди равноправан статус свих апотека на тржишту кроз системске законе. 
- Државне апотеке су у обавези да до лекова долазе преко централних јавних набавки, односно 
преко веледрогерија које је на тендеру изабрао Републички фонд за здравствено осигурање. Те 
процедуре трају и до 45 дана, док приватници могу до истих лекова и преко истих 
веледрогерија да дођу за неколико сати - каже она и наглашава да у овом тренутку није 
проблем менаџмент, јер је и раније било периода када се пословало добро и етапа када се 
радило са губицима. 
Она објашњава да би јако важно било да се саслуша струка и каже да је Комора своје предлоге 
већ проследила Министарству здравља. 
- У Србији има око 3.000 апотека и оне би морале да буду препознате од институција као део 
здравственог система и његов ослонац. Промет лековима није само трговина, и зато је важно да 
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се уједначе цене, да се утврди скуп услуга и дефинише саветодавна улога фармацеута. 
Недопустиво је и да се оглашавају акције и снижене цене препарата, да манекенке и глумице 
рекламирају лекове и подстичу њихову потрошњу, јер то није циљ те делатности - истиче наша 
саговорница и закључује да без системског приступа, ни приватизација као једна од 
могућности, не би за грађане донела видљив бољитак. 
Дампинг цене и извозници 

Због неуједначених цена лекова реагују и неке од приватних апотека, и тврде да је то последица 
"изврдавања закона". Они наводе пример једне апотекарске групације, која је преко границе 
износила само документацију о продатим лековима и за тај "извоз" добијала повраћај ПДВ-а од 
око 20 одсто. Они су потом са дампинг ценама постали нелојална конкуренција установама 
које раде регуларно, а тај сегмент пословања држава готово и не контролише. 
 

 
Просечна плата од 45.000 динара, реална је ипак мања 
Пише: М. Обрадовић 
 

* Страни инвеститори који су отворили фабрике због јефтине радне снаге 

исплаћују минималце, а такође и мала предузећа и предузетници. Када се 

упросечи плата на 45.000 динара, то лепо изгледа, али није реалан податак, каже 

Зоран Вујовић, председник АППС 

Свако саопштење Републичког завода за статистику о висини просечне зараде у јавности наиђе 
на неверицу и скептицизам. 
Разлог је једноставан, највећи број грађана прима нето плату која је мања од оне коју Завод 
саопштава, а која је у октобру ове године (према последњим подацима) износила 45.281 динар. 
Наиме, просечна зарада се обрачунава тако што се сума плата запослених у фирмама и код 
предузетника за које податке обезбеђује Пореска управа подели са бројем плата. 
Уколико би се највећи број плата кретао око просека, овако обрачуната просечна зарада би 
била добар показатељ месечних примања просечног становника Србије. Међутим, у реалности 
овај просек искривљују екстремно високе плате и то тако што читав просек померају навише. 
Зато се често у развијеним земљама као бољи показатељ стандарда становништва користи 
такозвана медијанска плата. 
То је у ствари средња плата, што значи да тачно пола запослених прима мању плату од те, а 
пола већу плату. 
Према речима Михаила Арандаренка, професора на Економском факултету у Београду, 
уобичајен распоред плата у једној економији је да су око две трећине испод просечне, а једна 
трећина изнад. Због оваквог распореда, по правилу је и медијанска нижа од просечне плате, и 
то како истиче Арандаренко, за 10 до 15 одсто. 
У случају Србије то би значило да би средња плата у нашој земљи износила од 38.500 до 40.750 
динара. 
Нажалост, за разлику од других европских земаља, тренутно не постоји званично израчуната 
медијанска плата за Србију. Како објашњавају у Републичком заводу за статистику просечне 
зараде по запосленима рачунају се на основу података добијених на узорку изабраних 
извештајних јединица, а не на узорку запослених. 
"Подаци се прикупљају збирно за извештајну јединицу (укупна маса исплаћених зарада и 
укупан број запослених у извештајној јединици), дакле не располаже се подацима о 
појединачној заради сваког запосленог да би се могла рачунати медијана", стоји у писаном 
одговору РЗС. 
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У вези са просечном платом, у јавности је избила још једна дискусија око тога колико је 
просечна плата заиста свеобухватна, јер не укључује предузетнике у рачуницу. 
Додуше за то постоји и добар разлог јер, како објашњава Арандаренко, предузетници један део 
својих прихода остварују радом, тј. кроз зараду, али један део и приходом на капитал. 
Председник Асоцијације малих и средњих предузећа и предузетника (АППС) Зоран Вујовић 
сматра да високе плате у јавним предузећима, великим државним предузећима, агенцијама, 
администрацији и још неким делатностима подижу просек и тако криве слику стварних 
примања у Србији. 
- У радно интензивним делатностима углавном се исплаћују минималци. Страни инвеститори 
који су отворили фабрике због јефтине радне снаге исплаћују минималце, а такође и мала 
предузећа и предузетници. Када се упросечи плата на 45.000 динара то лепо изгледа, али није 
реалан податак. Статистика помаже да сагледамо ситуацију, али то није наука - истиче Вујовић, 
додајући да занатлије, предузетници, мала и средња предузећа запошљавају око 800.000 људи 
у Србији. 
Оно што додатно криви слику зарада је и што се један део плата исплаћује на руке, на црно. 
Тако углавном мање фирме или предузетници исплаћују редом минималце, али најбољим 
радницима које желе да задрже, новац из добити фирме исплаћују на руке. 
 
 

Михајловић: За квалитетније комуналне услуге 
Пише: ФоНет 
 
Циљ измена и допуна Закона о комуналним делатностима да услуге које се пружају грађанима 
је буду што квалитетније, као и да се уреди однос у комуналним делатностима, рекла је Зорана 
Михајловић.  
Сви смо сведоци озбиљних проблема који постоје у управљању и одржавању када говоримо о 
комуналним предузећима. Овај закон даје могућност да све локалне самоуправе размишљају о 
томе на који начин могу ефикасније и боље да воде комуналне делатности, рекла је министарка 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуреновинарима у Скупштини Србије. 
Она је рекла да су неке опозиционе странке подносиле неозбиљне амандмане на измене и 
допуне Закона о комуналним делатностима, као што је амандман Социјалдемократске странке, 
у коме се тражи да се обезбеди пролаз Деда Мразу кроз димњак. 
Жао ми је што некада расправа није конструктивнија, јер је наш задатак да конструктивно 
разговарамо и расправљамо, рекла је Михајловић. 
Он је додала да је на јучерашњој седници прихватила један предлог опизиције јер је 
конструктиван. 
Расправе не би требало да буду такве да се добије на времену. Моја порука је да се време се 
добија на изборима, а не на амандманима. Али и то је неки вид политичке борбе, рекла је 
Михајловић. 
Према њеним речима, прихваћени су амандмани и опозиције и владајуће већине а од 36 
прихваћених амандмана на Предлог закона о становању и одржавању зграда 29 је амандмана 
опозиције. 
Било је, додала је, пуно амандмана опозиције у којима се наводи „брише се“, што је, како је 
навела, штета, зато што није било предлога како да се закон конкретно унапреди. 
Закон треба да уведе ред у одржавање зграда, да имамо добру дугорочну основу за стамбену 
политику, рекла је Михајловић и изразила наду да ће посланици усвојити ове зкаоне. 
На питање шта сматра највећим успехом у раду Министарства у овој години, Михајловић је 
оценила да је велики успех напредак Србије на Дуинг бизнис листи, односно то што је Србија у 
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првих 10 земаља света по реформама у грађевинарству, пре свега, издавању електронских 
грађевинских дозвола. 
Она је оценила као успех овог Министарства и то „што се полако уводи ред у област 
саобраћаја“. 
Волела бих да има још више километара путева, да грађани Србије виде да је могуће живети у 
уређенијем систему, рекла је Михајловић.  
 

 

 

 
 

Јавни дуг у новембру 72,4 одсто БДП-а 
Извор:Бета  
 
Јавни дуг Србије на крају новембра 2016. године износио је око 24,71 милијарди евра, што је 
72,4 одсто бруто домаћег производа (БДП), објавило је данас Министарство финансија Србије.  
У октобру је јавни дуг био око 24,59 милијарди евра, што је 72,1 одсто БДП.  
На крају 2015. године јавни дуг је износио око 24,82 милијарде евра, односно 74,7 одсто БДП-а.  
Јавни дуг Србије је на крају 2014. године износио 22,76 милијарди евра, односно 70,4 одсто 
БДП-а, док је на крају 2013. године био 20,14 милијарди евра, са учешћем од 59,6 одсто у БДП-
у.  
Крајем 2000. године јавни дуг је био 14,17 милијарди евра или 201,2 одсто БДП-а, а најнижи 
износ јавног дуга био је 2008. године када је износио 8,78 милијарди евра или 28,3 одсто БДП.  
Законом о буџетском систему учешће јавног дуга у БДП-у ограничено је на 45 одсто.  
 

 


