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Нека и приватници конкуришу за „наше ђубретаре” 
Аутор: Александар Микавица 

 

Природни монополи, као што је снабдевање водом остају под јавном контролом 

У образложењу Предлога закона о комуналним делатностима, достављеном посланицима 
Народне скупштине на усвајање, влада тврди да ће омогућавање улагања приватног капитала и 
конкуренција обезбедити квалитетније комуналне услуге. Предлагач наглашава да усвојене 
новине „не уносе елементе на основу којих би трошкови корисника били већи од досадашњих”, 
а за оне који не могу да плате пуну цену „комуналија, предвиђене су субвенције општина и 
градова”. 
И поред тога, део јавности, најблаже речено, с великом резервом прихвата да им приватници 
испоручују воду, грејање, да им односе смеће, одржавају гробља, путеве, јавну расвету, улице, 
паркове... За овакву сумњичавост грађана мора се имати разумевања. Много је оних који су на 
својој кожи доживели транзицију и приватизацију као „велику превару”, тако да им се од 
заговарања приватизације водовода, топлана и гробаља „диже коса на глави”. 
Неки су убеђени да је отварање врата приватном сектору и страним инвеститорима у овој 
области, заправо, „удовољавање диктату ММФ, Светске банке и Европске уније”, с намером да 
се омогући страном капиталу да овлада нашим ресурсима. 
Лазар Крњета, извршни директор у пословном удружењу комуналних предузећа „Комдел”, 
напомиње да у Предлогу закона о комуналним делатностима има доста новина, али не баш 
толико много као што се некима чини. Када је реч о партнерству приватног и јавног сектора у 
пружању комуналних услуга, оно је у Србији већ „заживело”, а нови закон само ће му 
омогућити нове погодности. 
– Важећи Закон о комуналним делатностима, донет 2011. године, прописује да комуналне 
услуге могу да пружају јавна комунална предузећа, али и привредна друштва у којима држава, 
односно локална самоуправа, нема већински удео, као и предузетници – указује Крњета. – 
Изузетак су делатности водоснабдевања, шинског и тролејбуског јавног превоза и погребне 
услуге. Предлог новог закона доноси додатну либерализацију, тако да ће приватницима бити 
омогућено да пружају и погребне услуге. 
Да ли је оправдан страх од омогућавања приватницима да улажу новац у јавна комунална 
предузећа и да оснивају сопствена? 
– Ова тема је високо политизована и о њој сви већ имају формиран став, како заговорници 
приватне иницијативе у делатностима од јавног интереса, као што су енергетика, саобраћај и 
комуналне делатности, тако и они који су против – каже Татијана Павловић-Крижанић, 
стручњак за реформу јавног сектора. – У начелу, нема разлога за страх, под условом да јавни 
сектор има довољно стручног знања и капацитета за припрему тендера и за праћење како 
приватни партнер остварује уговорне обавезе. Један од неопходних услова је да грађани и 
стручна јавност буду редовно обавештавани у свим етапама остваривања јавно-приватног 
партнерства. 
Наша саговорница тврди да од Србије нико није захтевао „увођење приватне иницијативе” у 
сектор комуналне делатности. 
– Од нас се очекује економска ефикасност и финансијска дисциплина у овој области – указује 
Павловић-Крижанић. – Јавна предузећа, не само општинска и градска, главни су генератор 
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јавне потрошње и буџетског дефицита. Права је реткост да нека од њих у билансу основних 
средстава имају пописану целокупну имовину. Гради се без грађевинске дозволе, а потом се 
изграђено користи без употребне дозволе. Амортизација се не обрачунава или се обрачунава у 
мањем износу од законски прописаног, а локалне самоуправе као оснивачи су немоћне, јер 
немају стручњаке, а ни „политичку вољу”, да контролишу квалитет пословања комуналних 
предузећа. 
Наша саговорница подсећа да ће отварање поглавља 27 (животна средина), у процесу 
приступања Европској унији Србији наредних година наметнути огромна улагања у постројења 
за пречишћавање отпадних вода и регионалне депоније. Само у сектор вода неопходно је 
уложити око пет милијарди евра, па се намеће питање – да ли решење треба тражити и у 
омогућавању улагања кроз јавно-приватно партнерство, јер локалне самоуправе често нису 
способне да унапреде пословање јавних комуналних предузећа, чији су оснивачи. Нити имају 
стручно-техничке капацитете да контролишу уговорене инвестиције и квалитет услуга 
приватног оператера. 
За секторе који послују у конкурентским условима, као што су погребне услуге, можда би јавно-
приватно партнерство могло да донесе побољшање и да ову услугу учини јефтинијом – каже 
Татијана Павловић-Крижанић. 
 – Природни и технички монополи, као што је снабдевање водом, требало би да остану под 
потпуном јавном контролом. Али уз доследно инсистирање државе да се повећа ефикасност и 
одговорност у управљању овим предузећима и смање директне и индиректне субвенције 
оснивача – општина и градова. 
Да ли је, можда, одговор на све дилеме и страхове од приватних комуналаца у предлогу нашег 
читаоца Синише Миркова : „Омогућимо и приватницима да конкуришу за наше ђубретаре – 
под условом да на референдуму последња буде наша.”  
 
 

Београдски „Еуком” преузео крушевачку „Жупу“ 
Аутор: Р. Станковић 

 

Директор „Жупе комерц”, зависног предузећа које је радило у окриљу „Жупе”, очекује да ће 

нови власник да прошири и побољша производњу и да покрене фабрике које годинама не раде 

а очуване су 

Крушевац – Предузеће „Еуком” – Београд је, изгледа, последња нада да ће некада чувена 
Хемијска индустрија „Жупа”, која је упошљавала 1.400 радника и била синоним успешности, 
поново бити узорно предузеће. „Еуком” је од четвртка формалноправни власник „Жупе”, 
хемијске индустрије у стечају од јуна 2015. године. 
Преузимање је обављено, а сада следи детаљно снимање свих производних погона, нарочито 
оних која су стајала од раскида приватизације са београдском фирмом „Вектра М” Виолете 
Јосифове (2005. године). Отада па све до данас привремено су радили неки погони, под 
управом заступника капитала, а од 2013. део погона је закупило зависно предузеће „Жупа 
комерц”, које је основала група радника, са директором на челу, инжењером технологије 
Бојаном Цветковићем. 
То предузеће је ангажовало од 60 до 100 радника, оних који су користили социјални програм и 
раскинули радни однос, као и свих 1.400 запослених. У просеку, ангажовано је по стотинак 
радника за производњу хлора, других средстава за дезинфекцију и флотацију, као и пестицида. 
Највећа сарадња забележена је са рудницима Бор и Мајданпек, којима су испоручили више од 
хиљаду тона флотационих средстава, а извозили су и у Македонију, Црну Гору и Босну и 
Херцеговину. 
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За прошлу годину то предузеће исказало је добит од 13 милиона динара, а добар резултат 
очекује и у овој години. Истовремено је редовно плаћан закуп „Жупи”, односно стечајном 
управнику, од по 200.000 динара месечно. 
На површини од чак 34 хектара поред реке Расине, Хемијска индустрија „Жупа” има сву 
потребну инфраструктуру, објекте од 65.000 квадратних метара површине, приступне путеве, 
железничку пругу. Ово привредно друштво чини четири производне целине: Фабрика сулфата, 
Фабрика пестицида, Фабрика флотационих средстава и Фабрика калијумове хемије. 
– Из разговора са представницима фирме која је купила „Жупу” схватио сам да им је циљ да 
побољшају производњу, да је прошире, да покрену погоне који нису радили. Најважније је да 
„Жупа” има очуване погоне, тј. фабрике које је могуће ставити у функцију. Као „Жупа комерц” 
све своје финансијске обавезе редовно смо измиривали, како према добављачима, тако и према 
држави, предузећу у стечају и радницима које смо упошљавали – каже Цветковић. 
Вест о продаји „Жупе” обрадовала је многе Крушевљане, а нарочито бивше раднике те фирме 
који према њој имају потраживања, па и судска решења о наплати. На питање каква је 
могућност да они буду намирени, директор „Жупе комерц” Бојан Цветковић каже да је то 
питање за стечајног управника Соњу Веселиновић. 
 

 

 

 
 
Може ли приватизација државних апотека угрозити доступност 

лекова грађанима?  
Аутор:С. Б. 

 

Приватник не би држао објекте на нерентабилним местима, упозорава Синдикат запослених у 
здравству 
ПОЧЕТАК је приватно-јавно партнерство, а наставак можда и приватизација. Уколико држава 
изађе из мреже апотекарских установа у питање се доводи доступност лекова свим грађанима 
Србије. Ово поручује Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити. 
Државне апотеке су у последње две године, од када важе нови услови уговарања са 
Републичким фондом за здравствено осигурање, нагомилале милионске дугове. Касне са 
исплатом око 18,5 милиона евра, док су укупне обавезе око 45,6 милиона евра. Радна група, у 
којој су представници три министарства, тражи решење, а не бежи, у крајњем случају, ни од - 
продаје. 
- Проблем са приватизацијом апотека је што приватник, као добар менаџер, неће држати 
објекте на нерентабилним, местима са малим прометом - упозорава Зоран Савић, председник 
Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити. - Обавеза државних апотека је да 
омогуће доступност лека свима. Шта ће бити ако је грађанину најближа апотека на 30 
километара од куће. Колико ће га онда коштати тај лек? Приватне апотеке су апсолутно 
монополизоване и у тој ситуацији не можемо да послујемо. Веледрогерије имају уговоре са 
РФЗО, отварају своје апотеке и онда себи продају лекове по повољнијим ценама него осталима. 
И мали приватници не могу да издрже такав положај. 
Дражавне апотеке су од 2015. године остале без рабата, уз ограничену маржу. Од тог процента 
не могу да финансирају свој рад, а дотације од оснивача, градова и општина, не добијају. 
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НОВИ ОСНИВАЧ Законе о здравственом осигурању и заштити чекају измене. Међу новим 

решењима биће прелазак апотекарских установа из надлежности локалних самоуправа - на 

Министарство здравља. Држава ће бити уписана као њихов оснивач. 

- Ми се залажемо да се врати рабат или да Фонд, у који су се средства слила, преузме исплату 
плата запосленима - каже Савић. - Залажемо се за јединствену цену лека. То решење постоји у 
многим земљама, па је цена чак одштампана на амбалажи. Ако могу цигарете да се продају по 
једнаким ценама, могу и лекови. Залажемо се за израду мрежа свих апотека. Код нас на 100 
метара имате десет апотека. Тражимо услове као приватне апотеке. Има државних установа 
које и сада успешно послују, али неће дуго опстати. Постоје и оне које су заиста лоше пословале 
и раније, али локалне самоуправе су постављале директоре.  
НИЈЕ ПРОБЛЕМ МЕНАЏМЕНТ 
Синдикат лекара и фармацеута Србије сматра да увођење професионалног менаџмента, које је 
предложило Министарство здравља, није решење проблема јер у многим апотекарским 
установама проблеми нису настали лошим руковођењем. 
- Апотеке су ниске марже на лекове успешно превазилазиле пре доношења одлуке о 
централизованим јавним набавкама - кажу у овом синдикату. - Оваквим набавкама је део 
средстава апотека пребачен држави, а да притом држава није преузела финансирање 
запослених. Добро је познато да су многе локалне самоуправе наметнуле апотекама које добро 
послују да остварену добит пребаце оснивачу, што додатно оптерећује рентабилност државних 
апотека. Оно што треба урадити је израда јединствене мреже државних и приватних апотека и 
одређивање прописане цене лека. 
 

 

Кнежевић: За три месеца продужен рок за преговоре о Галеници; 

Разговори о РТБ Бор  
Извор:Бета 

 

Министар привреде Србије Горан Кнежевић је рекао данас да је рок за преговоре о стратешком 
партнеру за фармацеутску компанију Галеника из Београда продужен за још три месеца 
Министар привреде Србије Горан Кнежевић је рекао данас да је рок за преговоре о стратешком 

партнеру за фармацеутску компанију Галеника из Београда продужен за још три месеца. 

"Разговори иду у добром правцу, остали су још неки технички проблеми које треба да решимо, 

пре свега са комерцијалним банкама које су и повериоци Галенике у једном делу", рекао је 

Кнежевић новинарима. 

Он је оценио да ће преговори између потенцијалних партнера и банака трајати још неко време. 

"Оптимиста сам и мислим да ћемо у том року завшити приватизацију Галенике", рекао је 

Кнежевић. 

О продаји 25 одсто удела у Галеници се преговара са британско-руским конзорцијумом 

"Фронтијер фарма и ЛЛЦ НПА Петровакс фарм" који је једини испунио услове јавног позива. 

Тај конзорцијум је понудио тражену минималну цену од седам милиона евра и спреман је 

задржи 700 од 1.400 радника Галенике. 

Преговори о стратешком партнерству за Галенику су почели 24. октобра и требало је да у року 

од 90 дана буду завршени. 

КНЕЖЕВИЋ: О СТРАТЕШКОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА РТБ БОР РАЗГОВАРА СЕ СА 

ВИШЕ ИНВЕСТИТОРА 
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Држава очекује стратешког партнера за Рударско-топионичарски басен (РТБ) Бор и о томе се 

разговара са доста потенцијалних инвеститора, казао је данас министар привреде Србије Горан 

Кнежевић. 

"Разговарамо са доста потенцијалних стратешких партнера али нико неће да купи 'мачку у 

џаку", рекао је Кнежевић новинарима. 

Он је додао да неколико фирми ради анализу пословања РТБ-а да би се знало чиме се 

располаже и како би се, како је рекао, "њихова заинтересованост преточила у уговор о 

стратешкој сарадњи и приватизацији РТБ-а". 

"Важно је то што је држава преко Унапред припремљеног плана реорганизације (УППР) 

оздравила РТБ Бор и омогућила да та компанија може да функционише на тржишту и испаћује 

своје обавезе", истакао је Кнежевић. 

По његовим речима, у Србији нема заштићених компанија, тако да ни РТБ није у повлашћеном 

положају. 

"РТБ редовно исплаћује плате, дугове повериоцима, обавезе за струју, рудну ренту и обавезе 

према кредиторима", казао је Кнежевић. 

По основу УППР-а држава је отписала дуг РТБ-а од 900 милиона евра.  

 

 

Мирна шетња за минули рад  
Аутор:Н. Ш. РАДИЋ 

 

У Бањалуци одржан протест синдиката МУП, правосуђа, образовања и културе. Стопа додатка 
на плату уместо 0,5 - 0,3 одсто 
Мирном шетњом неколико стотина чланова синдиката буџетских корисника у Републици 
Српској у четвртак се побунило против смањивања стопе минулог рада. Радници су прошетали 
од Дома синдиката до Народне скупштине РС. 
Окупили су се представници четири гранска синдиката (МУП, правосуђе, јавна управа, 
образовање, култура и просвета). Због хладног времена, заједно са задржавањем пред НСРС, 
шетња је трајала око сат времена. 
Председник Синдиката правосуђа РС Синиша Петровић изјавио је да је "подмотавање" 
смањења плате кроз стопу минулог рада испод сваког достојанства! 
- Не ради се о минималном смањењу, већ о 50 одсто, ако смањујемо стопу минулог рада са 0,5 
на 0,3 одсто! Велика је разлика између плата административних радника у правосудним 
институцијама и носилаца правосудник функција. - У складу са законом, борићемо се за наша 
права - нагласио је Петровић. 
Председник Синдиката образовања, науке и културе РС Драган Гњатић, поручио је да не могу 
да прихвате умањење плата, када су очекивали повећање! 
ИСПЛАТА ПРЕМИЈА ЗА МЛЕКО ПОЉОПРИВРЕДНИ произвођачи нису се јуче 

придружили протесту јер је Влада обећала испуњење захтева.  

- Исплате су почеле, а када је реч о буџету имамо обећања од клубова посланика и у Влади да ће 

бити обезбеђено 80 милиона КМ за пољопривреду, са чим би били задовољни и одустали 

бисмо од тражених шест одсто за следећу годину - рекао је председник Удружења млекара РС 

Владимир Усорац.  

Јуче ујутро уплаћено 5.800.000 КМ за две премије млека, а следеће седмице требало би да буде 

исплаћена још једна транша. 
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- Давно је требало бити увећање плата, а ми данас причамо о смањењу! Да не говорим о 
најављиваном изједначавању коефицијента са осталим буџетскм корисницима. 
Влада Српске утврдила је пре два дана на посебној седници предлоге измена и допуна више 
закона. Предлог је да се основна плата увећава за сваку навршену годину радног стажа за 0,3 
одсто до навршених 25 година стажа, а за више од 25 година, свака наредна година за 0,5 одсто. 
Истовремено, док су се испред НСРС окупљали синдикалци, посланици су по хитном поступку 
разматрали Предлог програма економских реформи Српске од 2017. до 2019. године, као и 
Предлог буџета Српске за 2017. годину. Колегијум Народне скупштине је на захтев Владе у 
дневни ред уврстио по хитном поступку сет закона о платама. 
Председник Савеза синдиката РС Ранка Мишић истакла је да Предлог програма економских 
реформи (2017-2019) не одражава потребе радника у Српској. Она се заложила се за одлучнију 
борбу против сиве економије и упутила критике инспекцији рада.  
ПОДРШКА ГРАЂАНА 
ПОДРШКУ синдикалцима дали су и грађани који су протестовали у Парку Младена 
Стојановића. Они су им се придружили и донели своје транспаренте на којима пише "Стоп 
корупцији", "Стоп непотизму", "Стоп ММФ-у"... 

 
 

 
 

Српска привреда коначно престиже 2008. 
Аутор:Д. Урошевић 
 
За привреду Србије 2016. година је била најуспешнија од почетка светске економске кризе, 
чиме ћемо коначно престићи ниво развијености из 2008. године, оцењено је на представљању 
новог броја часописа Квартални монитор 
- Раст привреде ће у 2016. износити 2,7 или 2,8 одсто у 2016. који ће омогућити да се коначно 
престигне ниво БДП-а из 2008. године. Важно је да је овај раст остварен на дугорочно одржив 
начин, а резултат је високих инвестиција и извоза привреде Србије- рекао је главни уредник 
Кварталног монитора и професор Економског факултета Милојко Арсић. 
Он је казао новинарима, на промоцији часописа Фондација за развој економске науке (ФРЕН) 
на Економском факултету, да је привредни раст широко дисперзован по привредним 
делатностима и да није резултат високе стопе раста само у једном сектору привреде већ у више 
различитих делатности првиреде Србије. 
- Добри резулати у 2016. су последица солидних економских политика који су вођени у Србији, 
а то је политика ниског фиксланог дефицита, који је више него преполовљен у односу на 
прошлу годину. Мањи је него у суседним земљама, а и мањи од просека фискланог дефицита у 
земљама ЕУ-  нагласио је Арсић. 
Он истиче да су на добре резултате привреде доста утицала и повољна кретања у свесткој 
привреди. 
Он је приметио да је Србија међу последњим земљама у региону прескочила ниво БДП-а из 
2008. и додао да је то последица у кашњењу фисклане консолидације. 
- Друге земље су започеле фискалну консолидацију још 2011. и 2012. Ми смо озбиљну 
фикскалну кошолидацију почели да спроводимо тек крајем 2014. А други разлог је системски, 
што је нас криза захватила у тренутку када смо имали најмање реформисан првиреди систем, 
објаснио је Арсић. 
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Он каже да су друге земље почеле са реформама још половином деведесетих година, а ми тек 
седам или осам година пре кризе. 
- Инфлација ће остати врло ниска, можда мало већа него ове године, ако дође до значајнијег 
раста цена енергената-  навео је Арсић. 
Како је рекао, очекује се да ће просечна инфлација у 2016. износити 1,2 одсто. 
Догодине три одсто раста 
Арсић је истакао да би, ако не буде неких великих изненађења, наредна година ребало да буде 
нешто боља од ове и да ће раст бити око три одсто, а можда и више. 
Динар је, према његовим речима, једна од најстабилнијих валута од земаља са флексибилним 
курсем. 
  
 

Вулин: Минималац од 1. јануара 130 динара 
Аутор:Е. Дн. 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је да 
актуелна републичка Влада социјални дијалог сматра веома вежним и да се, свуда где је та 
влада послодавац, поштују сва радничка права. Вулин је учествовао у раду округлог стола 
„Социјални дијалог између синдиката и послодаваца у Србији и улога Републичке агенције за 
мирно решавање спорова” одржаног у Регионалној привредној комори Нови Сад, а 
новинарима је рекао да је оно што је у надлежности Републике Србије резултирао са више од 
20 колективних уговора. 
Ишли смо на колективно преговарање јер смо сматрали да на тај начин треба да појачамо 
улогу синдиката. Дали смо препоруку и приватним послодавцима и удружењима послодаваца 
да излазе у сусрет синдикалцима и да стварају колективне уговоре јер смтрамо да је то најбољи 
начин да се умири процес производње и да права и обавезе унапред буду познти и да 
једноставну буду оствариви”, рекао је Вулин. 
„Ово је прва Влада која је успела да и са послодавцима и са синдикатима постигне најшири 
могући консензус када је реч о минималној цени рада, тако да ће, као што је познато, од 1. 
јануара минимална цена рада бити повећана за скоро осам процената и износиће 130 динара”, 
рекао је министар. 
„Успели смо да створимо један успешнији привредни амбијент, од јануара до новембра месеца 
регистровано је 7.810 привредних друштава што је повећање у односу на исти период прошле 
године за 3,66 одсто. У истом периоду регистрована је 31.434 предузетника, што је такође 
повећање од скоро два процента у односу на прошлу годину”, рекао је Вулин. 
Говорећи о Инспекцији рада, Вулин је казао да је та инспекција до сада дала далеко најбоље 
резултате и само током ове године је пронашла око 16.000 људи у раду „на црно”, а својим 
решењима је запослила више од 12.000 лица, јер послодавци, како је казао, знају да им се више 
не исплати да варају државу и да не пријављују раднике. „Код нас је стопа неформалне 
запослености негде око 27 процената, европски просек је приближно толики од 24 до 27 
проценара. Дакле, у много развијенијим и богатијим земљама имате сличну стопу неформалне 
запослености, односно рада „на црно‟. И они имају законе и имају инспекције и имају и рад „на 
црно‟ и против тога се треба упорно борити и ту нам је потребна и помоћ синдиката и посебно 
добрих послодаваца”, закључио је Вулин. 
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Концесије и приватни партнери не требају водоводу, канализацији? 
Аутор:З. Делић 
 
Измене и допуне Закона о комуналним делатностима о којима се од расправља у Скупштини 
Србије нису ништа велико донеле у односу на регулативу из 2011. године - каже председник 
Градског одобра синдиката у стамбено - комуналној делатности Новог Сада Зоран 
Радосављевић. – Предлаже се да свих 15 комуналних делантости (паркирање, вода, 
канализација,одржавање локалних путева, сахрањивање, пијаце, испорука топлотне енергије, 
градски превоз) могу дати у концесији и јавно приватно - партнерство што се није показало као 
добро решења, код нас и у земљама у окружењу –каже Радосављевић. - Синдикат је против тога 
 и о томе смо известили Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 
Сматрамо да је најбоље да локалне самоуправе направе стратегију комуналне делатности,  и да 
 одвоје шта је основна делатност предузећа од споредних послова јавно - комуналних 
предузећа. Нисмо да се природни ресурси попут воде уступају другим лицима, као што се сада 
предлаже концесија за предузећа које се баве снабдевањем водом. У Марибору је био случај да 
су водовод дали у концесију као и предузеће које је одржавало локалне путеве па су онда 
Словенци морали да кваре уговор о концесији и плаћају партнера што не желе више пословну 
сарадњу.  Имали смо пример из Зајечара где је тамошња локална самоуправа предузеће за 
испоруку топлотне енергију дала приватнику путем јавно приватног партнерства који је усред 
лањске зиме искључио грејање уз објашњење да нема рачуницу да загрева станове. А ове 
 допуне Закона о комуналним делатностима управо предвиђају да се предузећа које се бави 
испоруком топлотне енергије и одржавањем локалних путева могу дати у концесију. Локална 
самоуправа је у Новом Бечеју за предузеће за одржавање јавне хигијене нашла партнера у 
Мађарској и у јавно приватном партнерству склопила уговор о одржавање јавне хигијене и 
одвоз смећа, али Мађар који није улагао у делатност, већ дизао цене, па су Банаћани раскинули 
такав уговор. У Кикинди су на пример представници локалне власти уступили паркирање 
другом привредном субјекту, па после лошег искуства раскинули уговор и опет почели да воде 
бригу о паркирању. То су примери код нас, а има примера  и у земљама у  окружењу где јавно - 
приванто партнерство и концесије нису донеле бољитак у развоју комуналних предузећа.  
По речима Радосављевића није добар предлог нове регулативе да се раздвоји делатност 
управљања гробљима и погребна делатност, јер разлике у дефиниције ове две делатности 
готово да  и нема. 
- Ако неко испуњава опште услове за обављање погребне делатности онда без икаквих 
одобрења које важи и за остале  комуналне делатности може обављати и сахрањивање. Нигде у 
свету делатност сахрањивања не чини приватни сектор па чак ни у јавно - приватном 
партнерству, а управо је то предлог да  овдашња предузећа могу уђи у јавно- приванто 
партнерство. Крајњи резултат оваквог предлога је да неколицина или ниједан запослени раде 
ову комуналну делатност што је без преседана у садашњој пракси –наглашава Радосављевић. 
Mинстарству смо скренули пажњу и на то, каже председник синдиката у стамбено - комуналној 
делатности града, да се у изменама и допунама Закона о комуналним делатностима појам 
“погребна делатност” преформулише  у “погребне услуге” јер термин делатност обухвата  све 
облике  погребних услуга.  - Исто термин “покопавање” треба преформилисати у 
 “сахрањивање” у складу са  Законом  о сахрањивању и гробљима , као и термин” продаја 
гробних места”  у “давање на коришћење гробних места”  јер се градско грађевинско 
зермљиште не може продавати. Појам “организације сахране”  треба заменити  са “заказивање 
сахране” јер сахрану организује  онај ко управља гробљима  и објектима  у којима се  одвија 
сахрањивање. Сви други који се баве погребним услугама  могу да заказују испраћај  или 
сахрану покојника – наглашава Радосаљевић. 
Кад нема другог решења 
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Синдикат комуналаца Новог Сада и Војводине, истиче Радосављевић против је јавно-приватног 
партнерства новосадског предузећа ЈКП „Стан”, које се бави одржавањем пословних и 
стамбених зграда, али је тај предлог Града Новог Сада синдикат прихватио, јер локална 
самоуправа није имала друго решење,  за предузеће с дуговима  од више од пола милијарде 
динара. 
  
 

Вулин: Где је Влада послодавац поштују се сва права радника 
Извор:Танјуг 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је 
данас да актуелна републичка Влада социјални дијалог сматра веома важним и да се, свуда где 
је та влада послодавац, поштују сва радничка права. 
Вулин је учествовао у раду округлог стола "Социјални дијалог између синдиката и послодаваца 
у Србији и улога Републичке агенције за мирно решавање спорова" одржаног у Регионалној 
привредној комори Нови Сад, а новинарима је рекао да је оно што је у надлежности Републике 
Србије резултирао са више од 20 колективних уговора. 
"Ишли смо на колективно преговарање јер смо сматрали да на тај начин треба да појачамо 
улогу синдиката. Дали смо препоруку и приватним послодавцима и удружењима послодаваца 
да излазе у сусрет синдикалцима и да стварају колективне уговоре јер смтрамо да је то најбољи 
начин да се умири процес производње и да права и обавезе унапред буду познти и да 
једноставну буду оствариви", рекао је Вулин. 
Он је нагласио да је ова Влада прва која је после дужег низа година дала проширено дејство 
колективног уговора и то за путарску привреду, која, како је рекао, одлично функционише. 
"Ово је прва Влада која је успела да и са послодавцима и са синдикатима постигне најшири 
могући консензус када је реч о минималној цени рада, тако да ће, као што је познато, од 1. 
јануара минимална цена рада бити повећана за скоро осам процената и износиће 130 динара", 
рекао је министар. 
Вулин је на питања новинара да ли ће колективни уговори чије дејство ускоро истиче, бити 
обновљени, те да ли се приватни предузетници могу обавезати на потписивање колективних 
уговора, рекао да не постоји ни једна земља на свету у којој је колективно преговарање 
обавезно, да је у Србији Законом о раду предвиђена обавеза преговарања, а да држава не може 
утицати на то да ли ће доћи и до потписивања уговора. 
"Успели смо да створимо један успешнији привредни амбијент, од јануара до новембра месеца 
регистровано је 7.810 привредних друштава што је повећање у односу на исти период прошле 
године за 3,66 одсто. У истом периоду регистрована је 31.434 предузетника, што је такође 
повећање од скоро два процента у односу на прошлу годину", рекао је Вулин. 
Према његовим речима, посебно је важно да је избрисано 19.144 предузетника, што је за 49,25 
одсто мање него у истом периоду прошле године, што, како је нагласио, говори да "стварамо 
бољи пословни амбијент, да су нам послови одрживији и то је разлог што имамо повећану 
запосленост". 
Говорећи о Инспекцији рада, Вулин је казао да је та инспекција до сада дала далеко најбоље 
резултате и само током ове године је пронашла око 16.000 људи у раду "на црно", а својим 
решењима је запослила више од 12.000 лица, јер послодавци, како је казао, знају да им се више 
не исплати да варају државу и да не пријављују раднике. 
"Код нас је стопа неформалне запослености негде око 27 процената, европски просек је 
приближно толики од 24 до 27 проценара. Дакле, у много развијенијим и богатијим земљама 
имате сличну стопу неформалне запослености, односно рада ''на црно''. И они имају законе и 
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имају инспекције и имају и рад ''на црно'' и против тога се треба упорно борити и ту нам је 
потребна и помоћ синдиката и посебно добрих послодаваца", закључио је Вулин.  
 

 
 

 
 
 

Банкари и привредници типују инфлацију од око 2,0% догодине  
Извор:Танјуг 
 
Банкари и привредници у Србији очекују да ће у наредних 12 месеци и у средњем року бити 
очувана стабилност цена, показују резултатит новембарске анкете Народне банке Србије. 
Финансијски сектор очекује да ће међугодишња инфлација у новембру 2017. године бити на 
нивоу од 2,15 одсто, док привреда за исти период очекује инфлацију на нивоу од 2,0 процента. 
Њихова инфлациона очекивања за новембар 2018. су такодје ниска и стабилна и износе 2,8 
одсто код финансијског сектора и 2,0 процента код привреде. 
Из НБС-а поручују да постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању 
ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у 
средњем року. 
 
 

Шеф мисије ММФ-а: Мање пара за губиташе, више новца за плате и 
пензије  
Извор:Данас.рс 
 
Видели смо у прошлости шта може да се догоди када држава покуша да повећа плате у јавном 
сектору и пензије, а да то се би не може да приушти: нађете се у финансијској кризи, рецесији и 
сви на крају буду сиромашни, каже Џејмс Роуф, шеф мисије ММФ -а за Србију. 
ММФ се не противи већим платама и пензијама, већ се само ради о редоследу радњи и обиму 
повећања, рекао је Роуф у разговору за "Данас". 
Он је појаснио да овај програм има за циљ повећање доходка у Србији. Желе да економија 
расте, да радници у приватном сектору имају веће зараде, као и запослени у јавном сектору и 
пензионери. 
- И постижу се резултати. Сведоци смо економског раста и повећања државних приходакоји су 
створили простор за та повећања. Такође, видим да је инфлација очувала реалну вредност 
плата и пензија - каже Роуф. 
Он сматра да догодине не би требало очекивати велика повећања плата у јавном сектору и 
пензијадок је инфлација ниска. 
- Веома је важно направити и везу између онога што држава жели да уради у смислу помоћи 
грађанима и губитка који стварају нека предузећа као што су Азотара и РТБ Бор. Од пресудног 
је значаја да се она реструктуирају или да се ликвидирају да би се спречило гомилање дугова - 
каже између осталог Роуф. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs.1.html
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Мање пара за губиташе, више новца за плате и пензије 
Пишу: Александар Милошевић - Милош Обрадовић 
 

* Видели смо у прошлости шта може да се догоди када држава покуша да повећа 

плате и пензије, а да то себи не може да приушти: нађете се у рецесији и сви на 

крају буду сиромашни 

Влада Србије прошле недеље је усвојила буџет за наредну годину, договорен са Међународним 
монетарним фондом, у којем је између осталог предвиђено и 2,5 милијарде динара за 
субвенције губиташима попут РТБ Бора и другим државним предузећима. 
О разлозима који су водили Фонд да пристане на ново финансирање пропалих фирми, о 
договору за Азотару, Петрохемију и Бор, повећању плата и пензија, фискалној консолидацији, 
будућим отказима и опасностима, за Данас говори Џејмс Роуф, шеф мисије ММФ-а за Србију. 
* ММФ се у почетку противио подизању плата и пензија, али сте на крају пристали. 
Зашто? 
- Ми се не противимо већим платама и пензијама. Ради се само о редоследу радњи и обиму 
повећања. Овај програм има за циљ повећање дохотка у Србији. Желимо да економија расте, да 
радници у приватном сектору имају веће зараде, као и запослени у јавном сектору и 
пензионери. И постижу се резултати. Сведоци смо економског раста и повећања државних 
прихода који су створили простор за та повећања. Такође, видимо да је инфлација очувала 
реалну вредност плата и пензија. 
Међутим, видели смо у прошлости шта може да се догоди када држава покуша да повећа плате 
у јавном сектору и пензије, а да то себи не може да приушти: нађете се у фискалној кризи, 
рецесији и сви на крају буду сиромашни. 
* Ова прича се понавља сваке године, па ће тако вероватно и следеће. Хоће ли у 
2017. бити довољно фискалног простора да Влада опет дигне плате и пензије? 
- Када се ради о наредној години, требало би да погледамо инфлацију. Сматрам да не би 
требало очекивати велика повећања плата у јавном сектору и пензија док је инфлација ниска. А 
ако говоримо о приоритетима, током времена се то може постићи али треба ићи постепено. 
* Предузећа као што су Азотара, Петрохемија, РТБ Бор ограничавају фискални 
простор за веће пензије и плате тако што гомилају све више дугова које на крају 
покрива држава. 
- Веома је важно направити везу између онога што држава жели да буде у стању да уради у 
смислу помагања грађанима и губитака које стварају нека од ових предузећа. Од пресудног је 
значаја да се ова предузећа реструктурирају тако да постану одржива или да се ликвидирају да 
би се спречило гомилање дугова, зато што су већ годинама извор значајних фискалних 
трошкова. Свако предузеће је другачије. У случајевима као што су Ресавица и РТБ Бор, ради се 
о предузећима која се налазе у мање развијеним регионима, па планови реструктурирања 
морају да буду постепени и да узму у обзир социјалне импликације. Подршка тим предузећима 
у будућности треба да се обезбеђује путем транспарентних буџетских субвенција, уместо кроз 
акумулацију дуговања. Влада се обавезала да ће позабавити проблемима свих ових предузећа. 
За Ресавицу то значи затварање најмање профитабилних рудника... 
* А реструктурирање РТБ Бора? 
- У РТБ Бору се говори о приватизацији. Али је потребна добра анализа која би утврдила који 
делови предузећа проузрокују губитке и треба да се затворе. Такође, том предузећу је потребан 
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професионалнији приступ управљању да би се спречила акумулација губитака и дугова, као и 
да би се пронашли начини да се смањи вишак запослених. Као што сам већ рекао, свесни смо 
да се та предузећа налазе у мање развијеним регионима, те је потребно узети у обзир социјалне 
трошкове. 
* Ако погледамо Петрохемију и Азотару, да ли је у њима ситуација боља или ће и 
њима и даље бити потребна подршка државе? 
- Реструктурирање Петрохемије које је у току требало би да доведе до тога да у наредном 
периоду то предузеће не представља терет по државу. Они врше реструктурирање својих 
дугова, договарају се са добављачима око повољнијих услова. Азотара је тежак случај. Не би 
требало да добија субвенције у будућности. Сагласили смо се да гас треба да се им се испоручује 
само на бази авансних плаћања целокупног износа. Ова предузећа би могла да доведу до 
трошкова који далеко превазилазе њихов привредни значај. Такви губици просто треба да 
престану. 
* С обзиром на све то, да ли сте задовољни решењима која је предложила Влада? 
Да ли их сматрате одрживим? 
- Сматрам да су то права решења, тек треба да видимо пуну реализацију током наредне године, 
али сматрам да је приступ Владе исправан. 
* Чини се да друга структурна реформа, рационализација јавног сектора, касни у 
односу на план. Да ли ће бити још отпуштања у следећој години? 
- Потребно је да се акценат премести са генералних смањења броја запослених која су вршена у 
прве две године програма. Циљ су реформе. Уколико, на пример, погледамо здравствени 
сектор, желели бисмо да видимо рационализацију броја немедицинског особља, али би могао 
да се повећа број медицинског особља. Више то није толико питање смањења броја запослених 
колико покушаја да се дође до њиховог правог броја. Кључно питање за 2017. ће бити реформа 
образовања, где се до сада није пуно тога урадило. Влада се обавезала да ће, на време за нову 
школску годину, израдити планове за усклађивање броја наставног особља са бројем ученика и 
реформисати наставни план да би се помогло ученицима из Србије да буду конкурентни у 
модерној економији. Не очекујемо велика додатна смањења укупног броја запослених, али 
бисмо желели да видимо бољу расподелу по различитим секторима. 
* Да ли постоје конкретни бројеви? 
- Претпоставка која је коришћена при пројектовању масе зарада је смањење за око 5.000, али 
то није у фокусу програма, не ради се о прецизном броју. 
* Премијер Вучић је најавио могућност смањења пореза и доприноса на зараде, 
као и неких других пореза. Шта мислите о тим мерама? 
- Буџет за наредну годину је управо усвојен, тако да не можемо у суштини да говоримо 
променама пореза за 2017. годину. Када се ради о 2018. години, сматрам да ако фискални 
резултати и даље буду изнад пројектованих, то је нешто о чему ће моћи да се размишља. Наш 
експертски тим ће доћи у Србију у 2017. години да помогне Влади да дефинише приоритете и 
опорезивање зарада је добар кандидат за разматрање. Смањење неких пореза и доприноса на 
рад би помогло да се повећа доходак грађана и подстакло запошљавање. То ће, међутим, пре 
свега зависити од држања расхода под контролом. 
Опште узев, и даље видимо Србију као земљу са релативно високим нивоом текућих расхода, 
посебно уколико погледамо потрошњу на плате и пензије и неке од субвенција. Сматрам да је 
важно да се настави са смањењем расхода и то је најбољи начин да се створи простор за 
снижавање пореза. 
* Дефицит од 1,7 одсто БДП за наредну годину је већи од дефицита који ће бити 
остварен у овој години. Да ли то значи да у наредној години више неће бити мера 
штедње и да је фискална консолидација завршена? 
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- Сматрам да је велики део прилагођавања већ одрађен. Од почетка програма смо имали трајно 
структурно фискално прилагођавање од око четири одсто БДП-а. То је вероватно највећи део 
онога што је потребно да би се дуг стабилизовао на силазној путањи. Неке додатне мере су 
предвиђене за 2017. годину, али су релативно мањег обима. У наредном периоду очекујем да ће 
бити још консолидације, кроз веће приходе захваљујући бржем економском расту и бољем 
администрирању пореза. 
* Који су ризици по постизање пројектованог дефицита у наредној години? 
- Сматрам да, када говоримо о државним предузећима или реформи државне управе, највећи 
ризици потичу од отпора према реформама са стране неких партикуларних интереса у земљи. 
То се не одражава само на фискалне уштеде, већ и на раст. Такође, постоје притисци да се 
повећа потрошња. Рекло би се да сви желе искористе прилику коју пружа побољшање 
фискалне позиције. 
* Једна од структурних реформи је била реформа Пореске управе, али до сада се 
није пуно тога учинило на ту тему. 
- Треба имати на уму чињеницу да је сива економија још увек прилично велика и, по 
најновијим подацима, још увек расте. Сматрам да постоји потенцијал да држава 
непоколебљиво спроведе стратегију за борбу против сиве економије. То би утицало на 
повећање пореских прихода. Реформа Пореске управе напредује, али је сигурно да још пуно 
тога треба учинити. Власти планирају реструктурирање структуре организационих јединица, 
чиме би она постала делотворнија и ефикаснија. Такође, потребно је ставити већи акценат на 
велике пореске обвезнике и области највећег ризика по наплату пореза. ММФ је именовао 
сталног саветника у Београду у циљу пружања подршке властима у погледу ових реформи. 
* Да ли Вас је изненадио раст БДП-а Србије у овој години, с обзиром на то да је 
ММФ кренуо од пројекције која је била знатно испод 2,7 одсто? 
- Раст представља веома пријатно изненађење за програм. Очекивали смо да ће фискална 
консолидација имати већи негативни ефекат на раст. Међутим, снага фискалне и 
макроекономске стабилизације је улила велико поверење, што је довело до повећања 
инвестиција и извоза. Још један фактор су цене нафте и берзанских производа које су знатно 
испод пројектованих. То је помогло да се инфлација задржи на ниском нивоу и да порасту 
добит и приходи, што је такође довело до пораста инвестиција. 
* Да ли очекујете да ће се нешто слично поновити и наредне године? 
- Очекујемо одређено додатно убрзање раста у 2017. години, али не очекујемо поново већа 
изненађења. 
* Да ли би екстерни фактори као што су цене нафте или управо подигнуте каматне 
стопе Федералних резерви могле да угрозе раст? 
- Видимо одређена повећања цена нафте, али ништа што би представљало разлог за 
забринутост. Тржишта су очекивала подизање каматних стопа Федералних резерви, тако да не 
очекујем веће последице. 
Телекомова буџетска забуна 

* У буџету за 2017. Влада је планирала раст прихода од државних предузећа са осам 
милијарди динара у 2016. на 15,5 милијарди динара у 2017. години. Откуд то? 
- Цела та разлика се односи на Телеком Србија. Када је припреман буџет за 2016. годину, није 
се рачунало на дивиденде од Телекома због планиране приватизације. Пошто Телеком није 
приватизован, у 2016. је било великих дивиденди, које се очекују и у 2017. години. У 2016. 
приходи из добити државних предузећа ће вероватно износити око 20 милијарди динара, тако 
да 15,5 милијарди свакако није оптимистична пројекција за 2017. годину. 
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Шта после програма са ММФ-ом 

* Из ранијих искустава са аранжманима са ММФ-ом, знамо да су владе после 
програма обично почињале да троше више. Постоји ли ризик да се тако нешто 
понови сад? Да ли би нови аранжман са ММФ-ом то могао да спречи? 
- Ризик од фискалне релаксације увек постоји. По Србију би свакако било веома негативно и 
неповољно да баци у воду толики труд и побољшања постигнута до сада. То би обесхрабрило 
стране инвеститоре и могло би да угрози процес европских интеграција. А што се тиче новог 
аранжмана са Фондом, то је питање за српске власти. Програм који се сада реализује је програм 
Владе а не ММФ-а који налаже да нешто мора да се уради. Ми подржавамо овај програм, његов 
циљ - довођење фискалне ситуације у ред - веома је био јасан и власти су биле успешне у томе. 
Политичка подршка задржавању снажних фискалних политика је од кључне важности за 
Србију, са или без програма са ММФ-ом. 
 
 

Нови рок за приватизацију Галенике 
Пише: А. М. 
 
Преговори са потенцијалним стратешким партнером за Галенику иду добро и зато ће до марта 
бити продужен рок за изналажење решења за ову фармацеутску кућу, изјавио је јуче министар 
привреде Горан Кнежевић. 
Он је рекао и да сматра да је за Петрохемију пронађено решење, а да тренутно има више 
заинтересованих и за РТБ Бор, али да "нико неће да купи мачку у џаку". Како каже, очекује да 
за ово предузеће, које сада измирује своје текуће обвезе, буде пронађено решење по угледу на 
смедеревску Железару. 
У вези са Азотаром министар је оценио да би решење могло да буде пронађено до средине 
наредне године, али да та фабрика сада ради по свим правилима, уз контролу државе на 
недељном нивоу, при чему заинтересовани купац инсистира да Азотара настави да послује 
редовно у следећим месецима, док он процењује стање фирме. 
Говорећи о Галеници, министар је прецизирао да разговори иду у добром правцу, али да је 
неопходно да држава помогне у решавању проблема које Галеника има са дуговима према 
комерцијалним банкама, о којима се сада воде преговори. 
- Мислим да ћемо до марта завршити приватизацију Галенике - рекао је Кнежевић. 
Министар је најавио и расписивање конкурса за директоре јавних предузећа "одмах после Нове 
године". 
- Изабрали смо кадровску комисију, све формалности су разрешене и очекујем да тај проблем 
решимо - рекао је Кнежевић. Тренутно су на челу готово свих предузећа вршиоци дужности 
директора. 
Говорећи о плановима и постигнутим резултатима, Кнежевић је истакао да ће у 2017. години за 
подршку малим и средњим предузећима бити дато 16,6 милијарди динара, те да очекује да до 
2027. године број запослених у овом сегменту привреде порасте за 150.000 људи, на око 
500.000 радника. Министар је додао и да су јавна предузећа дошла са губитка од 65 милијарди 
у 2014. години на добит од 23,5 милијарди у првих девет месеци ове године и најавио статусне 
промене у Србијагасу. Он је истакао и да је започела рационализација запослених и да ће у 
наредној години број радника у ЕПС-у бити смањен за 2.000, а у Железници за 3.000. 
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Подстицаји нису довољни за развој предузетништва 
Извор: Н1  

 

Подстицаји, мисле аналитичари, ипак нису довољни за бржи развој предузетништва и било би 
пожељно да их прате промене у пореској политици, односно пореска растерећења. Која су 
могућа решења, за Инфобиз је говорио економски новинар Милан Ћулибрк. 
Он као добар пример у региону наводи Албанију, која је увела пореске олакшице од 2008. 
године, односно укинула порез за предузећа која остварују промет мањи од две хиљаде евра 
месечно. 
То је добар начин да стимулишете људе да крену у сопствени бизнис, каже Ћулибрк. 
"Ако ви навалите све порезе и доприносе ономе ко тек улази у бизнис, а нема ни адекватну 
подршку банака, док се не покаже да је способан да се одрживо бави неким послом, онда имате 
проблем. Мислим да држава то није ни препознала", наглашава Ћулибрк. 
Говорећи о финансијској подршци домаћим привредницима, осврнуо се и на субвенционисање 
страних инвеститора. 
"Не могу да ћутке посматрам да држава даје огромне подстицаје великим мултинационолним 
компанијама, и до 10.000 евра по отвореном радном месту, а да за предузетнике немате 
никакве олакшице. Десети део новца који је предвиђен за субвенције може да се направи 
Гарантни фонд, који би служио за покриће да они не морају да обезбеђују адекватну хипотеку, 
него да могу да крену у бизнис на тај начин", каже Ћулибрк. 
Смањења пореза и доприноса на зараде дефитнивно неће бити у 2017. години, каже Ћулибрк и 
додаје да се то јасно види из буџета за наредну годину. 
"Да се то мислило, у буџету би морало да дође до пада прихода од пореза и доприноса, а то није 
случај, што значи да није ни планирано, већ је пуштено као обећање, да се тестира јавност. 
Смањења пореза и доприноса на зараде, ако тога буде, неће бити пре 1.јануара 2018. године", 
наглашава уредник НИН-а и додаје да ћемо вероватно то често слушати као обећање, посебно у 
току предизборне кампање. 
 
 

Парламентарни избори би имали лош утицај на економију 
Извор:Танјуг 

  

Привреда Србије је у 2016. години остварила је релативно добре резултате - повећана је 
привредна активност, смањен је дефицит текућег биланса, инфлација је ниска и стабилна, а 
формална запосленост расте, закључено је на представљању "Кварталног монитора". 
"Добри резултати су резултат солидних економских политика: фискални дефицит је 
преполовљен, повећане су јавне инвестиције, НБС је смањила каматне стопе и донете су мере 
за решавање лоших кредита. Али то није само резултат политика које су вођене у држави, него 
су на њега утицали општи повољни услови у свету", каже професор Економског факултета и 
главни уредник "Кварталног монитора", Милојко Арсић. 
Арсић каже да је покривеност увоза извозом у трећем кварталу године била 80% што је, 
објашњава, највиша у последњих неколико деценија. 
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Привредни раст у Србији је ипак мањи од земаља у региону, што је последица кашњења у 
спровођењу фискалне консолидације, наводе аутори и сарадници "Кварталног монитора". У 
наредној години очекивања су да ће се Србија приближити земљама у региону, што једино 
може бити могуће уколико дође до високих инвестиција. 
У 2017. се очекује наставак позитивног тренда из ове године, према оценама економиста следи 
повећање привредног раста од 3%. Када је реч о расту зарада - у наредној години се може 
очекивати повећање минималне цене рада. Ипак, закључак је да је спровођење реформи у 
2016.години успорено због одржавања априлских парламентарних избора, стога представници 
"Кварталног монитора" сматрају да би одржавање поновних ванредних парламентарних 
избора у 2017. години имало лош утицај на актуелне економске политике и реформе. 
 

 

 
 
 
Синдикати: Контрамитинг против војске и полиције 
Извор:Бета 

 

Војни синдикат Србије (ВСС) и Полицијски синдикат Србије (ПСС) најавили су данас да ће у 
суботу у подне, испред Владе Србије, одржати нови протест због лошег социјалног положаја 
припадника снага безбедности и упозорили да "неко из власти" жели да у исто време и на 
истом месту организује контрамитинг "под опскурним називом".  
"Та скупина коју је организовао неко из власти жели да организује у исто време и на истом 
месту испред Владе Србије контрамитинг под опскурним називом 'Није војник п...'. У питању су 
наводне паранационалистичке и параруске, ветеранске групе које шаљу ;на војску и полицију. 
Да ли то неко планира крвопролиће над сопственим снагама безбедности, желимо да питамо 
надлежне", наводи се у саопштењу та два синдиката. 
Председник ПСС Вељко Мијаиловић рекао је да ти синдикати не желе да се сукобљавају са 
било ким већ да желе да се на миран, демократски и законит начин изборе за што бољи 
материјални и социјални статус полицајца и војника.  
"Зато нам није јасно зашто би неко на овај начин провоцирао сукобе, те против војника и 
полицајаца организовао контрамитинг који може да има драматичне последице. Ми се свакако 
нећемо повући. Ако се нисмо повукли пред албанским терористима и НАТО бомбама, сигурно 
се сада нећемо повући. Ми упркос томе нећемо позвати наше чланство да нам се придружи на 
протесту, већ ће по плану протестовати само чланови Управних одбора", рекао је Мијаиловић.  
Председник ВСС Новица Антић оценио је да је невероватно да неко жели да на војску и 
полицију шаље контрамитингаше да праве инциденте, а да не схвати да ће војска и полиција то 
одмах сазнати.  
"Ипак смо ми безбедносни сектор у овој земљи, те не знамо чији је интерес да се хушкају 
хулигани на наша два синдиката који су највећа снага у овој земљи. Ми знамо ко стоји иза 
овога, а то свакако није интерес државе, јер интерес државе Србије ми, пре свих других, 
штитимо", рекао је Антић. 
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Протест војног и полицијског репрезентативног синдиката биће одржан у суботу, 24. децембра, 
у подне испред зграде Владе Србије. 
 
 

Највећи потенцијал у малим и средњим фирмама 
Извор:РТБ,Танјуг,Бета 

 

Највећи потенцијал српске привреде лежи у малим и средњим предузећима и зато ће наредна 
деценија бити Деценија предузетништва у којој ћемо, кроз подршку предузећима, отворити 150 
хиљада нових радних места, изјавио је министар привреде Горан Кнежевић. Година на истеку, 
била је година стабилизације, каже Кнежевић. 
Рок за преговоре око стратешког партнера Галенике продужен је за још три месеца, изјавио је 
данас министер привреде Горан Кнежевић и истакао да је оптимиста да ће у том року 
приватизација бити завршена. 
"Разговори иду у добром правцу. Остало је да решимо још неке техничке проблеме, пре свега са 
комерцијалним банкама које су повериоци у једном делу", рекао је Кнежевић новинарима. 
Преговори између потенцијалног партнера и банака ће трајати вероватно још неко време, 
рекао је Кнежевић и додао да је оптимиста да ће то бити завршено у предвиђеном року. 
Конкурси за директоре јавних предузећа после Нове године 
Министар привреде изјавио је да ће конкурси за директоре јавних предузећа бити расписани 
после Нове године. 
"Имамо обавезу да у наредном периоду, усаглашавањем са Законом о јавним предузећима, 
распишемо конкурсе за директоре јавних предузећа. Очекујем да то буде решено у најкраћем 
могућем року, одмах након Нове године", рекао је Кнежевић новинарима. 
Додао је да је изабрана кадровска комисија за спровођење конкурса за избоз директора јавних 
предузећа и да су све формалности решене. 
Кнежевић је рекао да је Министарство привреде већ информисало Владу Србије о стању у том 
сектору. 
За мала и средња предузећа опредељено 16,6 милијарди динара 
Кнежевић је најавио да ће у 2017. години за подршку малим и средњим предузећима бити 
опредељено 16,6 милијарди динара, од тога 4,5 милијарде су неповратна средства."Највећи 
потенцијал за привредни раст је у малим и средњим предузећима", рекао је Кнежевић и додао 
да је "Година предузетништва" продужена на целу деценију. 
Он је казао и да се до 2027. очекује отварање 150.000 радних места у том сектору и повећање 
броја предузећа. 
Према његовим речима, то ће утицати на раст и развој привреде и бољи и квалитетнији живот 
грађана. 
Навео је да је 2016. била година стабилизације и да је Србија на макроекономском плану 
постигла одличне резултате. 
"Ти резултати нам дају велику наду и шансу да кренемо у наредну фазу раста и развоја, која 
подразумева нове инвестиције и развојно орјентисану привреду", рекао је Кнежевић. 
Према његовим речима, циљ је да српска привреда буде конкурентна и има добре резултате. 
Кнежевић је најавио да ће у наредном периоду акценат бити на инвестицијама и додао да ће се 
и даље субвенционисати долазак страних инвеститора, као и домаћи инвеститори, и отварање 
нових радних места. 
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Банкари и привредници типују инфлацију од око 2,0% догодине 
Извор:Танјуг 

 

Банкари и привредници у Србији очекују да ће у наредних 12 месеци и у средњем року бити 
очувана стабилност цена, показују резултати новембарске анкете Народне банке Србије. 
Финансијски сектор очекује да ће међугодишња инфлација у новембру 2017. године бити на 
нивоу од 2,15 одсто, док привреда за исти период очекује инфлацију на нивоу од 2,0 процента. 
Њихова инфлациона очекивања за новембар 2018. су такође ниска и стабилна и износе 2,8 
одсто код финансијског сектора и 2,0 процента код привреде. 
Из НБС-а поручују да постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању 
ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у 
средњем року. 
 

 
Синдикат: Ангажовање преко агенције скупље 
Извор:Бета 

 

Председник гране синдиката Независност за културу уметност и медије Драган Милановић 
Пилац изјавио је у Новом Саду да су према закону јавни медијски сервиси изузети од забране 
запошљавања, те да није јасно зашто се опредељују за скупље ангажовање радника преко 
агенција. Милановић је казао да се ова одредба налази у првом члану Закона о максималном 
броју запослених у јавном сектору (забрани запошљавања). 
"То је кобно и јавним сервисима ствара проблеме у функционисању, а ангажовање преко 
агенције је притом скупље за фирму, која се у овом случају финансира из буџета. Ми ћемо 
инсистирати да се тај закон поштује", упозорио је Милановић на трибини УГС Независност у 
новосадском Студију М. 
Милановић додао да је у случају Радио-телевизије Војводина један од горућих проблема и 
колективни уговор који је, према његовим речима, написан лоше, нема форму колективног 
уговора и потписао га је бивши министар за информисање Иван Тасовац, иако "власт не сме да 
има утицаја у јавним медијским сервисима". 
"Тај уговор је превара, јер нема коефицијенте, нема дефинисана радна места и оставља на вољу 
послодавцу да склапа уговоре како хоће за исте послове. Радно место, а не стручна спрема 
треба да буду кванитификовани", казао је Милановић. 
Он је додао да је у скупштинску процедуру ушла измена и допуна закона о јавним медијским 
сервисима, у којем се финансирање два јавна сервиса продужава до 31. децембра 2017. године у 
истом износу од 4 милијарде динара. 
Члан експертског тима за израду закона о агенцијама за запошљавање Зоран Ристић, рекао је 
да је нови закон о агенцијама требало да буде донет током 2016. године, али да се сада више не 
зна тачно када ће се то десити. 
"Свашта се дешава у Србији због недостатка тог закона. Директиве ЕУ су јасне и због тога се и 
одуговлачи са доношењем закона, а оне кажу да запослени на истим пословима, без обзира ко 
их ангажује, не смеју да имају различите основне зараде", рекао је Ристић. 
Додао је да је и у европским земљама изнајмљивање радне снаге преко агенција скупље, те да 
се то чини само у екстремно тешким ситуацијама, када се десе непредвиђене околности или су 
у питању сезонски послови. 
Према његовим речима, увођење новог закона неће одговарати агенцијама, којих тренутно у 
Србији има 87, јер ће након његовог усвајања барем половина њих престати да ради. 
Трибину је у Студију М организовао синдикат Независност у Радио-телевизији Војводине. 
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