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Социјално-економски савет повољно оценио предлог буџета 

Предлог буџета за 2017. веома је добар и представља озбиљан квалитативан помак, оценили су 
представници послодаваца и синдиката, након седнице Социјално-економског савета. 

Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанцковић је рекао да послодавци 
поздрављају “овакво поимање буџета”. Иде се ка томе да направимо равнотежу онога што  се 
производи и троши. 

Ово је, такође, најуједначенији буџет када је реч о давањима за пројекте пошто је предвиђен 
дефицит од 0,6 одсто, навео је Атанацковић.  Председник Савеза самосталних синдиакта 
Србије Љубисав Орбовић је, такође, похвалио предлог буџета истичући да представља врло 
квалитетан помак. 

Дефицит је свега 0,6 одсто и верујемо да ће остати на тој висини. То говори о изузетно 
позитивним помацима који су предвиђени овим буџетом”, навео је он. 

 

 

Оболела радница Јуре добија нови уговор 

НИШ– Самохрана мајка Виолета Петровић, оболела од карцинома, добиће нови уговор од 
компаније Јура, саопштио је градоначелник Ниша Дарко Булатовић. 

Булатовић за Танјуг каже да је добио писмо од Јуре у којем пословодство компаније наводи да 
нису били свесни околности и специфичне ситуације у којој се Виолета нашла, након што јој је 
истекао уговор који је имала на одређено време, а у међувремену је оболела од карцинома. 

Он је тим поводом одржао прес конференцију у Нишу и изразио задовољство због расплета 
ситуације. 

„Учинили смо све што је у нашој моћи да помогнемо у решавању овог проблема. Разговарали 
смо пре свега са њом, па са руководством и директорима корпорације Јура. Добили смо одговор 
у коме се каже да је корпорација решила да из моралних и хуманих разлога пружи помоћ у 
оквиру својих могућности и понуди јој уговор”, рекао је Булатовић. 

Он је захвалио представницима компаније, министарству за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања и свима који су помогли у решавању проблема. 



5 

 

Виолета Петровић је у међувремену изјавила да је раније данас била код градоначелника 
Булатовића и да су разговарали о свему и да је он рекао да ће учинити све да јој помогне и да се 
реши ова ситуација. 

„Хвала” му на томе, рекла је Петровић и објаснила да је код градоначелника НИша претходно 
било и пословодство Јуре, а да је затим она заједно са инспекторком рада разговарала са 
Булатовићем. 

Он их је, каже, обавестио да су му њени послодавци рекли да ће у току дана донети одлуку и 
јавити шта су одлучили о њеном случају. 

Петровић је додала да је цео случај дошао и до министра Александра Вулина и да и он чини све 
што може да јој помогне и да буде заштићена. 

 

Вулин:Добро да је Виолета враћена на посао,без политизовања 

Радница Виолета Петровић, чија је судбина узнемирила грађане претходних дана, враћена је 
на посао, а министар Александар Вулин каже да му је због тога драго и нада се да се тај случај 
неће политизовати. 

Из Савеза самосталних синдиката Србије истовремено најављују да ће од понедељака 
покренути иницијативу за промену Закон о раду због тог случаја. 

„Ово нема никакве везе са политиком, послодавац је поступио у складу са законом, али смо, као 
и стотине пута до сада, молили да се учини нешто да би се помогло раднику који је тешко 
болестан. Овај пут смо наишли на разумевање”, рекао је министар за рад, запошљавање и 
социјална питања на конференцији за новинаре и додао да се осећа „помало постиђеним” што 
се уопште овако јавно расправља о томе. 

„Стварно се надам да политичке партије, а на првом месту мислим на ДС и тог неког Кенета 
(Радослав Милојичић), како се већ зове господин, да би било лепо да се уздрже од покушаја да 
ово политизују и да праве политику. Ово нема никакве везе са политиком”, истакао је 
министар. 

Како је приметио, Инспекција рада готово сваког дана врати некога на посао својим решењем, 
а некад тако што се разговара са послодавцем, па се бар у оваквим случајевима учини све што је 
могуће да се изађе у сусрет раднику, да се разуме колико је тешко и да се тамо где може 
помогне. 

„Ми то радимо сваки дан, некада успемо, некада не, али увек покушамо. И никада, баш никада, 
од тога не правимо политику, не излазимо у медије, ни када успемо, ни када не успемо и не 
покушавамо на томе да добијемо политичке поене и не покушавамо некога да блатимо и 
нападнемо због тога. Никада. Волео бих да сви разумемо колико је људска судбина осетљива, 
колико то не треба радити. Ово једноставно не треба радити”, поручио је министар. 

Захвалио је компанији Јура, граду Нишу, свима који су помогли и свима онима који помажу да 
се такви проблеми решавају сваког дана. 
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„Ми их решавамо сваког дана, извините, без присуства медија. Не зовемо вас на то, волео бих 
када би то сви разумели и када од оваквих случајева не бисмо правили политику”, рекао је 
министар и додао се Јура понашала у складу сам законом и да ту не може нико ништа да јој 
приговори, али и да је враћањем на посао Виолете Петровић показала да уме да води рачуна и 
о људскости и о хуманости. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је најавио да ће 
организација коју води од понедељака покренути иницијативу за промену Закон о раду у делу 
који се односи на боловања радника. 

„Када је радник на боловању, а ради на одређено време, а поготово када су у питању овако 
тешке болести - не може добити отказ”, изричити је Орбовић. 

Каже и да ће понудити и колегама из „Независности” да подрже ту иницијативу и подсећа да су 
законом и сада заштићене трудинице и породиље, али да је потребно ићи даље у решавању тог 
питања. 

„То не сме бити питање молбе”, упозорио је Орбовић. 

 

Ђорђевић пензионерима представио реформу војног здравства 

Извор: Танјуг 

Министар одбране Зоран Ђорђевић представио је данас представницима Удружења војних 
пензионера Србије планиране реформе војног здравства, наглашавајући да су оне усмерене, 
пре свега, на унапређење здравствене заштите активних и пензионисаних војних лица. 

Ђорђевић је додао да се ради и на унапређењу стамбеног збрињавања војних пензионера, 
наводи се у саопштењу министарства одбране. 

Током састанка било је речи и о другим статусним питањима те групе осигураника, а 
председник Удружења, генерал-потпуковник у пензији Љубомир Драгањац упознао је 
министра одбране са актуелним активностима и иницијативама Удружења. 

Представници Удружења, које окупља око 27.000 војних пензионера, истакли су да нису 
учествовали на протесту Војног синдиката Србије који је одржан у недељу те да су поједини 
учесници тог скупа тврдњама да су представници Удружења војних пензионера обманули 
јавност. 

„У појединим медијима је чак наведено да је реч о председнику Удружења војних пензионера, 
што одлучно демантујемо. Нејасно је из којих побуда су га организатори тако представили”, 
нагласио је председник Драгањац. 

Генерал-потпуковник у пензији Марко Неговановић је додао да протест синдиката не 
представља начин за решавање проблема, већ удар на војну субординацију и да се на протесту 
могао чути политички вокабулар, а не синдикални, што је недопустиво припадницима војске, 
наводи се у саопштењу. 
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Представници Удружења су, како се додаје, на крају састанка исказали захвалност министру 
одбране Зорану Ђорђевићу на отвореном и срдачном разговору и пренели подршку 
реформским активностима Владе Србије и Министарства одбране.  

 

Дискриминација највећи проблем жена са инвалидитетом 

Од 2010. до данас на адресу поверенице за заштиту равноправности стигло 390 притужби 
због дискриминације на основу инвалидитета, од чега се 111 односи на дискриминацију жена 

Аутор: Вишња Аранђеловић  

Жене и девојчице са инвалидитетом једна су од најмаргинализованијих група у Србији и 
најмање двоструко су дискриминисане – на основу пола и инвалидитета. 

Према последњем попису становништва чак 58 одсто особа са инвалидитетом чине жене. 
Дискриминација код њих директна је последица очекиваних родних улога и већа је уколико 
инвалидитет погађа физички изглед. 

Оспорава им се право на материнство, љубав, често су жртве насиља, недоступна им је 
адекватна здравствена заштита Док су међу осталим становништвом жене најобразованије, то 
не важи и кад је реч о женама са инвалидитетом – више од 81 одсто девојчица са 
инвалидитетом никада није похађало основу школу, док је дечака без основног образовања 
18,6 одсто. 

Жене инвалиди су и сиромашније, теже се запошљавају од мушкараца са инвалидитетом, па су 
чак 70 одсто издржавана лица. 

Ово је и тек део чињеница које је јуче на скупу „Права жена и девојчица са инвалидитетом”, 
одржаног поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, представила Гордана Рајков из 
Центра за самостални живот особа са инвалидитетом. 

На њихов тежак положај указује и повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, 
наглашавајући да су жене са инвалидитетом невидљиве у јавном животу. 

Јанковићева је истакла да је дискриминација на основу инвалидитета трећи најчешћи разлог 
за притужбе, и то после дискриминације на основу националне припадности и пола. Тако је на 
адресу њене канцеларије од 2010. до данас стигло 390 притужби због дискриминације на 
основу инвалидитета, од чега се 111 притужби односи на дискриминацију жена. 

Шефица Канцеларије агенције УН за родну равноправност и оснаживање жена у Србији 
Милана Рикановић истакла је да је неопходно да се о проблемима тих жена и девојчица јавно 
говори. 

„Често се суочавамо са питањима права жена. Међутим, питања права жена из посебних група 
неретко се стављају заједно па тако говоримо о правима Ромкиња, жена са села, и жена са 
инвалидитетом. Због тога једна група жена често нестане из планова, мера, политика и 
програма", казала је Милана Рикановић. 

http://www.politika.rs/scc/autor/906/Visnja-Arandelovic
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Она је посебно нагласила да жене у Србији морају да имају једнака права да учествују у 
креирању политика и утицању на сопствени живот. 

 

Вулин: Ове године запослено 5.320 особа са инвалидитетом 

Извор: Танјуг 

Ове године је, преко Националне службе за запошљавање запослено 5.320 особа са 
инвалидитетом, изјавио је данас министар за рад, запосљавање, борачка и социјална питања 
Александар Вулин истакавши да је то више него 2015. године, која се сматра једном од 
најуспешнијих година када је у питању запошљавање таквих особа. 

Вулин је то рекао у Старом двору у Београду где је, поводом Међународног дана особа са 
инвалидитетом, изведен инклузивни мјузикл „Чаробно путовање”. 

Министар је истакао да се његово министарство труди да на сваки начин помогне положај 
особа са инвалидитетом, унапреди га и обезбеди могућност за њихово запошљавање. 

„Прошла 2015. је била једна од најбољих година, када је у питању запошљавање особа са 
инвалидитетом. У тој години запослено је 4.913 особа”, рекао је Вулин и поновио да је ове 
године запослено 5.320 и да ће Министарство рада такву политику наставити и убудуће. 

За следећу годину, Министарство рада је предвидело да се средства подигну са 355 на 400 
милиона динара. 

„На конкурсима, којима смо подржали сва удружења особа са инвалидитетом у протекле три 
године, откако је ово министарство, уложили смо више од 916 милиона динара”, нагласио је 
Вулин. 

Члан градског већа Драгомир Петронијевић је истакао да Град Београд пуно ради на томе да се 
побољша положај особа са инвалидитетом у главном граду. 

„Јуче смо започели пројекат у оквиру кога ће 56 особа са инвалидитетом добити обуку из ИТ 
сектора, јер на тај начин желимо да им помогнемо да лакше нађу посао”, нагласио је 
Петронијевић. 

Градска секретарка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић је навела да је ове године 
обновљено шест дневних боравака за децу са сметњама у развоју. 

„У њима тренутно борави око 550 корисника. Тренутно има 310 личних пратилаца за децу са 
сметњама у развоју, а по први пут Град финансира и 50 персоналних асистената”, казала је она. 

Мјузикл „Чаробно путовање” извели су млади уметници са аутизмом, међу којима је и једна 
девојка оштећеног слуха. Они су, иначе, добитници годишње награде Града Београда за 2014. 
годину у области уметност и стваралаштво младих. 
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Догађај је организовала Национална организација особа са инвалидитетом у сарадњи са 
Скупштином Града Београда и Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, преноси Танјуг. 

Права истина о историјски ниском дефициту 

И премијер и ја смо говорили о предлозима буџета које је влада упутила парламенту на 
усвајање, а не о реализацији, овим речима је министар финансија коментарисао буџетски 
суфицит остварен 2005. године 

Аутор: Аница Телесковић  

Предлогом буџета за 2017. годину који је влада проследила парламенту на усвајање предвиђен 
је рекордно низак мањак у каси, рекао је министар финансија Душан Вујовић. Т 

име је потврдио изјаву премијера Александра Вучића који је пре два дана истакао како је овим 
документом планиран „најнижи предвиђени дефицит у историји државе Србије”. 

Планирано је да дефицит целе државе буде 1,7 одсто бруто домаћег производа (БДП), односно 
свега онога што грађани и привреда створе за годину дана, док је мањак у републичкој каси 
пројектован на 1,6 одсто БДП-а. 

Новинари су, међутим, подсетили министра финансија да је на крају 2005. године буџет био у 
плусу и да је на крају те године остварен суфицит од 1,2 одсто. Министар финансија имао је 
спреман одговор на то. 

У најкраћем, када се од укупног фискалног дефицита одузму издаци за гарантоване зајмове 
који догодине доспевају на наплату онда дефицит износи свега 0,6 одсто. Ти расходи су 2005. 
ишли испод црте, па зато ова два износа нису упоредива. Ипак, и уз ову методолошку разлику 
буџет је 2005. ипак био у плусу, што планом за 2017. годину није предвиђено. 

– Ми овде говоримо о преложеним буџетима које је влада упутила Народној скупштини. О 
томе је говорио и премијер Александар Вучић. Те 2005. године парламенту је на усвајање 
отишао буџет у коме је предвиђени републички дефицит био 1,2 одсто, што значи да је износ 
који смо ми планирали двоструко нижи – рекао је министар финансија и додао да ни он ни 
премијер нису говорили о реализацији, него о плану. 

На питање да ли то онда значи да је он сам себи поставио висок циљ и да ће, упркос 
планираном мањку, буџет бити у суфициту, министар финансија је одговорио: 

– Буџет ће можда и бити у реалном суфициту. Те 2005. плус је остварен из других извора. Али 
морам да вам кажем да то није мој циљ. Сматрам да Србија не треба да иде у суфицит, јер не 
желим до те мере да стежем каиш превише – рекао је министар финансија и додао да је 
заправо његов циљ да буџет буде у примарном суфициту. 

Шта заправо то значи? Примарни суфицит представља разлику између онога што зарадимо и 
потрошимо, без издатака за камате. Дакле, када би се из овог предлога буџета у коме дефицит 
износи 69,1 милијарду динара, издвојили издаци за камате (134 милијарде динара), онда би 
државна каса била у плусу. 

http://www.politika.rs/scc/autor/687/Anica-Teleskovic
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– Када сам 2014. године дошао на позицију министра финансија имали смо дефицит 
примарног биланса од минус 3,8 одсто. Већ следеће године он је смањен на минус 0,5 одсто. 
Ове године очекујем примарни суфицит од 1,2 одсто, а догодине ће он бити 1,5 процената БДП-
а – истакао је министар Вујовић. 

Министар финансија се осврнуо и на изјаву премијера Александра Вучића према којој је „све 
предлоге министарстава поцепао и вратио назад на дораду”. 

Он очекује да расправа о буџету у Скупштини почне у понедељак. 

– Премијер није у канту за ђубре бацио Нацрт буџета. Овде је реч о додатним захтевима 
министарстава који су били нереални – објашњавао је министар финансија. 

Како тврди, није се догодило ништа неуобичајено што иначе није део буџетске игранке. 
Министарство финансија обично поставља лимите који су нека врста индикација за потрошњу. 
Онда, према речима надлежног министра, ресорна министарства у праски из својих буџета 
изоставе све оно за шта знају да је држава у обавези да плати. И са тим захтевима се, по 
Вујовићевом признању, обавезно јављају у марту или априлу. 

Министар Вујовић рекао је и да су предвиђени и трошкови за предстојеће изборе. 

 – Очекујемо да ће ово што смо планирали бити довољно без обзира на то које ће одлуке бити 
донете у наредним месецима. Само је била реч о томе колико је допунских средстава било 
потребно определити за други круг председничких избора, који је известан – рекао је Вујовић. 

Једна од битнијих измена у Предлогу буџета су и већи издаци за капиталне инвестиције који су 
са овогодишње 42 милијарде увећани на 95 милијарди динара. Министар финансија је 
објаснио да је последица тог увећања то што су у буџет ушли и пројектни зајмови. Када се на 
све то додају и локалне инвестиције онда су укупни капитални издаци на нивоу целе државе 
147 милијарди, што је близу четири одсто БДП-а, што је ниво који је прихватљив и за Европску 
унију. 

Вујовић је најавио и могућност измене закона о буџетском систему у коме је наведено да јавни 
дуг не може бити већи од 45 одсто БДП-а. 

Удео свих државних зајмова у БДП-у на крају октобра износио је 72,1 одсто. План је да се 
путања јавног дуга обори и приближи нивоу од 60 одсто, што су критеријуми ЕУ. 

Према објашњењу министра Вујовића, законско ограничење унето је за време бивше власти и 
када је цена капитала била знатно већа него данас. То, међутим, не значи да ће он као 
министар финансија, у скорије време предложити измену Закона о буџетском систему и 
усклађивање са мастрихтшким критеријумима. 

– Ако бисмо ми сада у закон као горњу границу унели 60 одсто БДП-а ми бисмо аутоматски 
били у прекршају, објаснио је министар финансија и додао да се о томе размишља и да је прави 
тренутак за то када се јавни дуг приближи нивоу од 60 одсто. 
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Нереалне захтеве о повећању плата и унапређењу запослених како каже овај буџет није мога да 
испуни. У том контексту министар Вујовић цитирао је и Кристин Лагард, директорку ММФ-а, 
која га је на такав епилог упозорила када му је, како каже, честитала на резултатима. 

– Запамтите, ништа не ствара такав притисак као успех. Ми се сада са тим суочавамо – 
закључио је Вујовић. 

 Потрошња – извор раста 

Министар финансија подсетио је да се влада договорила са ММФ-ом да се удео плата у БДП-у 
смањи на осам одсто. Тај трен ће, каже, бити настављен, упркос расту примања појединих 
запослених у јавном сектору који је планиран за следећу годину. 

Очекује да и потрошња следеће године буде извор привредног раста, али ће, за разлику од 
неких ранијих година бити заснована на реалним основама. 

 

 

Самохраној мајци оболелој од карцинома “Јура” продужила уговор за 6 
месеци 
 
Аутор: Д. АЛИХОЏИЋ  
 
Обрт у Нишу - после писања "Новости" о Виолети Петровић (41) из Ниша која је 
тренутно на боловању јер се лечи од карцинома дојке. У предузећу се правдају да 
нису знали за болест и за све животне околности 

КОМПАНИЈА "Јура" у року од само два дана се предомислила и продужила уговор о раду 
Виолети Петровић (41), самохраној мајци из Ниша која је тренутно на боловању јер се лечи од 
карцинома дојке. Људи из компаније су се правдали да нису знали у каквом је здравственом 
стању и животним околностима Виолета, којој ће уговор о раду бити продужен за још шест 
месеци. Они су то саопштили у писму које је на конференцији за новинаре у Градској кући у 
присуству Виолете Петровић прочитао градоначелник Ниша Дарко Булатовић. 

Писму је претходио хитан састанак градоначелника са менаџментом "Јуре", који су иницирали 
представници Министарства рада и локалне самоуправе. Градоначелник каже да је реаговао 
чим је сазнао за овај специфичан случај. 

- Искрено смо се забринули, јер је у питању жена која је самохрана мајка, а уз то се бори са 
тешком болешћу. Проблем је морао бити решен, јер ми као град и заједница не смемо да 
дозволимо да људи попут Виолете буду препуштени сами себи - казао је градоначленик. 

Први човек Ниша каже да верује како менаџмент компаније није знао за Виолетину ситуацију. 



12 

 

- Дивна вест, хвала компанији "Јура" што су размислили и што су ми изашли у сусрет. Хвала 
градоначелнику Дарку Булатовићу и министру Александру Вулину, хвала свима. Једва чекам 
да оздравим и да се вратим на посао - захвалила се Виолета. 

Она каже да је од почетка знала да закон није на њеној страни и да послодавац није у обавези 
да продужи уговор раднику који је на боловању, осим у случају трудничког и породиљског 
одсуства. 

ОВАЈ случај подигао је на ноге Србију и претио је да прерасте у општи бунт против страних 
инвеститора. Формиране су и групе на друштвеним мрежама које позивају на протесте 
испред "Јуре" 10. децембра. 

- Мој случај је показао да закон треба мењати, јер ја тренутно нисам у стању да радим. Верујем 
да има много људи у Србији који су погођени на исти начин. Нико не жели да се разболи или 
добије рак да би ишао на боловање - каже Виолета, која ће за двадесетак дана почети нови 
циклус хемотерапије, четврти од краја септембра када се оперисала. 

Менаџмент "Јуре" ни овом приликом није желео да се сусретне са новинарима, већ је 
препустио градоначелнику да прочита њихово писмо. У њему су навели и да су "друштвено 
одговорна компанија" која значајне суме новца поклања здравственом установама у Нишу. 
Навели су да су Клиничком центру, Заводу за здравствену заштиту радника и Хитној 
медицинској помоћи донирали близу 200.000 евра од 2011. 

ВУЛИН: ПОКАЗАЛИ ЉУДСКОСТ 

КОМПАНИЈА "Јура" у случају раднице Виолете Петровић понашала се у складу са законом, 
али је показала да може да води рачуна и о људскости, изјавио је министар рада Александар 
Вулин и захвалио се тој компанији што је вратила радницу на посао. 

 

Вулин: Социјална давања нису смањена 

Извор: Бета  

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин 
изјавио је данас да новим предлогом Закона о буџету ни за динар неће бити 
умањена социјална давања 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је 
данас да новим предлогом Закона о буџету ни за динар неће бити умањена социјална давања. 

"Ниједно социјално право неће бити смањено наредне године, постоји могућност чак да се 
прошири број корисника социјалних примања", рекао је Вулин у Влади Србије на 
конференцији за новинаре Социјално-економског савета. 
 
Вулин, који је и председник Социјално-економског савета, казао је да је буџет Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања за 2017. годину за 3,7 милијарди динара мањи 
од буџета за ову годину, али да неће бити уштеде на давањима, већ на дотацијама Националне 
службе за запошљавање која има повећане приходе, као и Фонда ПИО. 
 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је да је задовољан 
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што је после више година Социјално-економски савет имао прилику да разматра буџет и што је 
дефицит буџета смањен. 
 
Он је казао и да ће тај синдикат покренути иницијативу за измену Закона о раду, којом ће се 
тражити да радник док је на боловању не може да добије отказ. 
 
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић казао је да је задовољан што је 
предложени буџет уравнотежен "јер ће моћи да се потроши само колико је произведено". 
 
"Надамо се да ће буџет бити реализован, како је и пројектован. Ипак постоји и страх да локалне 
заједнице, због смањених трансфера из републичке касе, не пребаце терет на послодавце преко 
парафискалних намета", казао је Атанацковић. 
 
Он је додао да очекује да држава бар не отежава пословање привреде, ако већ буџетом није 
предвидела да се у 2017. смање порези и доприноси на плате запослених. 

 

Просветари незадовољни, траже већу повишицу 

Аутор: Љ. П.   

Представници синдиката запослених у основном и средњем образовању против 
скока плата од шест процената. Захтевају да повећање зараде буде дванаест одсто 

НИСМО задовољни повећањем плата од шест одсто, јер нас то неће вратити на ниво од 17. 
новембра из 2014. године. Умањењем зарада, просветари су уштедели више од три и по 
милијарде динара, и зато хоћемо да нам се тај износ врати у систем, у виду помоћи, јубиларних 
награда или на неки други начин. Обавестили смо о томе ресорног министра и хоћемо да 
разговарамо о томе. 

Овај став просветара у петак је у Новом Саду предочила Јасна Јанковић, председница Уније 
синдиката просветних радника Србије, истичући да траже да повећање буде 12 одсто, 
праведност у расподели новца али и да се испуњава Споразум о платним разредима који је 
Влада потписала 2015. године. 
- Наше плате су најмање повећане - тврди Јанковићева. - Бићемо против предложеног буџета 
за просвету уколико се у њега не врати новац који смо уштедели. Уколико се нашим захтевима 
не удовољи, сигурно је да ће бити синдикалних акција, односно протеста и штрајкова, али још 
не знамо у којој мери. 

 

Вулин: У 2016. години запослено 5.320 особа са инвалидитетом 

Извор: Бета  

Министар Александар Вулин изјавио је да је током 2016. године, посредством 
Националне службе за запошљавање, у Србији запослено 5.320 особа са 
инвалидитетом 
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Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је 
данас да је током 2016. године, посредством Националне службе за запошљавање, у Србији 
запослено 5.320 особа са инвалидитетом. 

Вулин је поводом 3. децембра, Међународног дана особа са инвалидитетом, казао да је на 
конкурсима у претходне три године, Министарство рада подржало особе са инвалидитетом са 
916 милиона динара. 

"У 2015. години запослено је 4.913 особа са инвалидитетом, а за наредну годину предвидели 
смо повећање издатака са 355 на 400 милиона динара", казао је министар новинарима у 
Скупштини Београда, где је присуствовао мјузиклу "Чаробно путовање" у извођењу деце са 
аутизмом. 

Вулин је оценио да друштво треба да брине о особама са инвалидитетом у финансијском 
смислу, али и да их "разуме". 

"Особе са инвалидитетом су важан део нашег друштва, њихове потребе су исте као и потребе 
других. Важно је да их разумемо, да схватимо да нису терет друштва", казао је Вулин. 

Извршна директорка Националне организације особа са инвалидитетом Иванка Јовановић 
казала је да је мото овогодишњег обележавања Дана особа са инвалидитетом "17 циљева за 
достизање будућности какву желимо". 

"Желимо будућност у којој ће деца са инвалидитетом имати исте могућности развоја као и 
друга деца, будућност у којој ће моћи самостално да се крећу, да живе без баријера, не само 
физичких", казала је Иванка Јовановић. 

Градска секретарка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић навела је да према попису 
становништва из 2011. године, у Београду живи око 98.000 особа са инвалидитетом. 

"Град Београд обезбедио је у протеклом периоду више од 300 личних пратилаца деце са 
сметњама у развоју, обновили смо ове године шест дневних боравака за децу са сметњама у 
развоју, а започели смо и програм информатичког образовања особа са инвалидитетом у циљу 
њиховог лакшег запошљавања", казала је Станисављевићева. 

Међународни дан особа са инвалидитетом установљен је 1992. године, када је Генерална 
скупштина УН усвојила резолуцију којом се све земље позивају да обележавају 3. децембар ;с 
циљем да се унапреди и омогући особама са инвалидитетом једнако уживање људских права и 
равноправно учешће у друштву. Тема овогодишњег Међународног дана особа са 
инвалидитетом произлази из 17 циљева одрживог развоја, међу којима су искорењивање глади 
и сиромаштва, и обезбеђивање здравствене заштите и инклузивног образовања. 

Скупштина Србије: Техничке измене закона због повећења пензија од 1,5 
одсто 

Извор: Бета 

Скупштински Одбор за рад, социјална питања и смањење сиромаштва данас је у 
начелу подржао измене Предлога закона о допуни Закона о привременом 
уредјивању начина исплате пензија 
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Скупштински Одбор за рад, социјална питања и смањење сиромаштва данас је у начелу 
подржао измене Предлога закона о допуни Закона о привременом уредјивању начина исплате 
пензија. 

До техничких измена тог правног акта дошло је због очекиваног повећења пензија од 1,5 одсто 
у јануару идуће године, речено је на седници Одбора. 

Указано је и да би без измена одредби тог закона повећење пензија у пракси износило од 1,17 
до 1,44 одсто, у зависности од процента за који се смањују. 

 

Пензионерима у Србији у јануару исплата повишице од 1,5 одсто 

Извор: Бета  

Пензионерима у Србији у јануару ће бити исплаћена примања увећана за 1,5 одсто 

Пензионерима у Србији у јануару ће бити исплаћена примања увећана за 1,5 одсто, предвиђено 
је изменама Закона о привременом начину исплате пензије које је Влада Србије доставила 
Скупштини на разматрање по хитном поступку. 

Предложено је да све пензије буду увећане за 1,5 одсто, почев од обрачуна за децембар 2016. 
године. 
 
Како је наведено у образложењу предложеног закона, новац за увећане пензије обезбеђен је 
финансијском планом Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. 
годину, а за 2018. и 2019. лимит ће одредити Министарство финансија. 
 
Пензије у Србији веће од 25.000 динара су од новембра 2014. године умањене за 22 одсто, а 
износ преко 40.000 динара умањен је за 25 одсто. 
 
 

Сваком раднику од "Икее" 140.000 динара 

Аутор: Д. М.   

Уплате у приватни пензиони фонд свим запосленима шведске компаније у Србији 

СВАКОМ запосленом у Србији, компанија "Икеа" уплатиће бонус од око 140.000 динара у 
приватни пензиони фонд, као део програма лојалности "Так"! Како је објављено, "Икеа" ће у 
пензионе фондове својих запослених уплатити додатних 108 милиона евра, као знак 
захвалности за њихову лојалност и допринос. 

- Желимо да покажемо својим запосленима колико ценимо њихову лојалност и њихов 
допринос развоју компаније - рекао је Стефан Вановербеке, генерални директор "Икее" за 
југоисточну Европу. - Путем програма "Так", ове године "Икеа" ће уплатити по 140.349 динара 
бруто у приватни пензиони фонд сваког запосленог у Србији. 

Откако је пре три године "Так" покренут, за програм је издвојено укупно 413 милиона евра. 
Износ издвојен на глобалном нивоу се дели на све земље чланице "Икеа групе", у складу с 
учешћем дате земље у укупном фонду зарада. 
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- Предуслов за финансирање програма јесте да "Икеа" оствари своје пословне циљеве - кажу у 
тој компанији. - Као део тог јединственог програма лојалности, у пензионе фондове запослених 
"Икеа" ће сваке године да уплаћује додатни износ, који се утврђује према истом начелу. Сваки 
запослени у "Икеи" у Србији, који у компанији проведе пет или више године, прима истоветан 
износ, без обзира на радно место или платни разред. Уз то, сви запослени имају право и на "уан 
Икеа бонус", којим се према резултату једном годишње награђују у висини месечне зараде. 

Из ове компаније су најавили да ће ускоро расписати конкурс за нових 250 радних места у 
првој робној кући "Икее" у Београду. 

 

ПРОТЕСТ РАДНИКА ПРОПАЛИХ НИШКИХ ФИРМИ: Решење у рукама 
министра Кнежевића 

Аутор: М.П.  

Стотинак радника пропалих нишких предузећа, која су завршила у ликвидацији 
или стечају, поново су протестом испред кабинета градоначелника Ниша 
захтевали исплату заосталих зарада и повезивање радног стажа 

НИШ –Стотинак радника пропалих нишких предузећа, која су завршила у ликвидацији или 
стечају, поново су протестом испред кабинета градоначелника Ниша захтевали исплату 
заосталих зарада и повезивање радног стажа. Протести су почели још 2009. године, али 
радници очекују решење наредних дана, пре свега од министра привреде Горана Кнежевића. 
 
Представници радника су више пута разговарали са челницима републичке и локалне власти, 
а Виолета Милић каже за Новости да имају обећање министра Кнежевића да ће до 5. децембра 
доћи у Ниш са предлогом решења, списковима за исплату, начином и динамиком измиривања 
заосталих зарада. 
 
Представник радника Жарко Ђорђевић тврди да су они спремни за договор, али да од 
зарађених плата неће одустати. 
 
Око 4500 бивших радника некадашњих друштвених предузећа попут Електронске или 
Машинске индустрије, потражује од државе 2,5 милијарди динара, због неисплаћених плата и 
доприноса. 
 
Након преговора штрајкача и представника Владе Србије, формирана је и Оперативна радна 
група коју су чинили представници два министарства, привреде и рада. 
 
Радници очекују да се ускоро заврши обрада обимне документације и да се након тога крене са 
исплатом. Они тврде, да ће се тај новац поново слити у буџет јер већина њих ће измирити 
заостала дуговања за струју, грејање или комуналије. 
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Вулин: Добро да је Виолета враћена на посао, без политизовања 

Извор: Танјуг 

Радница Виолета Петровић, чија је судбина узнемирила грађане претходних дана, враћена је 
на посао, а министар Александар Вулин кажž е да му је због тога драго и нада се да се тај случај 
неће политизовати. 
Из Савеза самосталних синдиката Србије истовремено најављују да ће од понедељака 
покренути иницијативу за промену Закон о раду због тог случаја. 

- Ово нема никакве везе са политиком, послодавац је поступио у складу са законом, али смо, 
као и стотине пута до сада, молили да се учини нешš то да би се помогло раднику који је тешко 
болестан. Овај пут смо наиš шли на разумевање”  - рекао је министар за рад, запошš љавање и 
социјална питања на конференцији за новинаре и додао да се осећа "помало постиђеним" 
шš то се уопš ште овако јавно расправља о томе. 

- Стварно се надам да политичке партије, а на првом месту мислим на ДС и тог неког Кенета 
(Радослав Милојичић), како се већ зове господин, да би било лепо да се уздрже од покушаја да 
ово политизују и да праве политику. Ово нема никакве везе са политиком - истакао је 
министар. 

Како је приметио, Инспекција рада готово сваког дана врати некога на посао својим решењем, 
а некад тако š то се разговара са послодавцем, па се бар у оваквим случајевима учини све š то је 
могуће да се изађе у сусрет раднику, да се разуме колико је теš шко и да се тамо где моž е 
помогне. 

- Ми то радимо сваки дан, некада успемо, некада не, али увек покушš амо. И никада, баš ш 
никада, од тога не правимо политику, не излазимо у медије, ни када успемо, ни када не успемо 
и не покуš шавамо на томе да добијемо политичке поене и не покушš авамо некога да блатимо 
и нападнемо због тога. Никада. Волео бих да сви разумемо колико је људска судбина осетљива, 
колико то не треба радити. Ово једноставно не треба радити - поручио је министар. 

Захвалио је компанији Јура, граду Нишš у, свима који су помогли и свима онима који помажž у 
да се такви проблеми решš авају сваког дана. 

- Ми их решавамо сваког дана, извините, без присуства медија. Не зовемо вас на то, волео бих 
када би то сви разумели и када од оваквих случајева не бисмо правили политику - рекао је 
министар и додао се Јура понаš шала у складу са законом и да ту не може нико ниš шта да јој 
приговори, али и да је враћањем на посао Виолете Петровић показала да уме да води рачуна и 
о људскости и о хуманости. 

Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић је рекао поводом тог случаја да је 
прошло време самоуправљања и да су сада други односи између запослених и послодаваца, али 
да свакако треба бити хуман. 
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“ У овом случају и када се закон промени, не треба такву ствар која се деси натоварити 
послодавцу већ је вероватно држава у могућности да кроз своје фондове такве случајеве 
помогне” , навео је Атанацковић. 

Он је рекао да се добро зна на који начин се све добијају боловања и да је сасвим реално да када 
је неко на одређено време запослен и то му истиче да добије право на боловање. 

“ Прихватам да не треба због једне злоупотребе све друге елиминисати, али сваки пут треба 
размислити да држава кроз своје социјалне фондове треба ту да се нађе” , навео је 
Атанацковић. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је најавио да ће 
организација коју води од понедељака покренути иницијативу за промену Закон о раду у делу 
који се односи на боловања радника. 

- Када је радник на боловању, а ради на одређено време, а поготово када су у питању овако 
тешке болести - не може добити отказ - изричити је Орбовић. 

Каже и да ће понудити и колегама из "Независности" да подрже ту иницијативу и подсећа да су 
законом и сада заштићене трудинице и породиље, али да је потребно ићи даље у решавању тог 
питања. 

- То не сме бити питање молбе - упозорио је Орбовић. 

Коментаришући најаву СССС да ће предложити измену Закона о раду поводом случаја Виолете 
Петровић, Вулин је рекао да прво треба да се чује шта синдикати предлажу, те да не очекује 
сада промену закона. 

“ Ми имамо обавезу да Закон о раду променимо до 2018. године, да бисмо га ускладили са 
европским законодавством и то је рок у коме ћемо се свакако кретати, а да ли ће се нешто 
мењати пре тога, рано је да се изјашњавамо, рекао је министар. 
 

"Јура" ће Виолети понудити нов уговор: Једва чекам да оздравим и да 
се вратим на посао! 

Ауторка: Ивана Анђелковић  

Виолета Петровић (41) самохрана мајка из Ниша која је добила отказ у фабрици "Јура" за 
време боловања, добиће продужење уговора, речено је данас након састанка са 
градоначеником Ниша Дарком Булатовићем и представницима компаније. 
- Дивна вест, хвала компанији "Јура" што су размислили и што су ми изашли у сусрет. Хвала 
градоначелнику Дарку Булатовићу и министру Александру Вулину, хвала свима. Једва чекам 
да оздравим и да се вратим на посао - рекла је кратко Виолета. 

Градоначелник Ниша прочитао је писмо компаније "Јура" у коме је наведено да нису били 
упознати са њеном ситуацијом и да ће јој понудити нови уговор. 

- Узевши у обзир све чињенице Виолете Петровић са којим се "Јура корпорација" упознала тек 
након истека угвора, ми као друштвено и социјално одговорна компанија решили смо да 
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пружимо помоћ тако да ћемо, без обзира на постојећа законска решења, из моралних и 
хуманих разлога продужити уговор - наведено је у том писму компаније "Јура". 

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић изјавио је да је одмах реаговао чим је сазнао за 
Виолетин случај. 

- Забринути њеном ситуацијом истог тренутка смо ступили у контакт са њом и кренули да 
решавамо проблем - рекао је он на конференцији за новинаре. 

Он се захвалио директорима "Јуре" што променили своју одлуку како би самохраној мајци и 
жени која се бори са крациномом продужили уговор. 

- Жалимо што је дошло до овакве ситуације, али у истом тренутку изражавамо задовољство 
што имамо капацитет да решавамо овакве ситуације - закључио је градоначелник Булатовић. 

Виолета Петровић је самохрана мајка која је добила отказ у фабрици "Јура" за време боловања 
због карцинома дојке. 

Она је јуче у разговору за "Блиц" испричала да је непријатно изненађена јер није очекивала да 
ће јој након операције и хемиотерапије уместо продужетка уговора саопштити да је добила 
отказ. 

- Радила сам 18 месеци у "Јури", када сам почетком октобра сазнала да имам карцином дојке. 
Оперисана сам, а 30. новембра ми је истицао уговор. Само су ме позвали и рекли да ми уговор 
неће бити продужен, остала сам затечена јер сам самохрана мајка, имам сина од 12 година и 
целог живота једино што знам је да радим да нам обезбедим да живимо нормално - испричала 
је Петровићева за „Блиц“. 
 

Вулин: Буџет Министарства за 2017. годину биће 136,3 милијарде 
динара 

Извор: Танјуг 

Буџет Министарства рада у 2017. године биће 136,3 милијарде динара и у складу је са 
потребама, изјавио је данас ресорни министар Александар Вулин. 
Он је истакао да упркос смањењу од 3,7 милијарди у односу на ову годину, ниједно социјално 
давање неће бити умањено ни за један динар, као и да је могуће остварити проширење 
социјално - економских права, односно већег броја корисника одређених социјалних давања. 

Такође, посодавци и синдикати, након седнице Социјално-економског савета, оценили су да је 
буџет веома добар и да представља квалитативан помак. 

- “ Буџет је 2016. био 140 милијарди динара, а захваљујући већем броју запослених, НСЗ сада ће 
имати далеко мање дотација из буџета за активне мере запошљавања, већ је зарадила сама. 
Исто важи и за ПИО фонд, који је такодје значајно више кроз доприносе обезбедио новца, па 
из државног буџета више не иду трансфери преко нас, већ се директно зарађује”  - рекао је 
Вулин на конференцији за новинаре. 

Остатак новца, каже министар, представљају уштеде које је само министарство постигло. 



20 

 

“ Буџет је у складу са нашим потребама, нисмо ни на који начин пробили лимит, уштедели смо 
много, мислим да смо једно од министарстава које је имало највећу штедњу у домену својих 
трошкова. У потпуности смо испоштовали препоруке председника владе, у потпуности били у 
складу са политиком финансијске консолидације и штедње, а социјалне категорије ниједним 
јединим динаром нису оштећене, нити је иједно давање умањено, нити ће бити, тако да са те 
стране заиста могу да кажем да сам задовољан” , рекао је министар, који је и председник 
Социјално-економског савета. 

Министарство рада, објашњава министар, измедју 96-97 одсто, зависи од године до године, свој 
буџет планира кроз права- од новчане социјалне помоћи, породиљских накнада, родитељског 
додатка, оних шест права из области социјалне политике и још два из области популационе 
политике, а ту су, наравно и инвалиднине и бројна друга права, тако да, на ту количину новца 
не може да утиче, а где може да се утиче, “ штедело се у апсолутно свим сегментима” . 

Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанцковић је рекао да послодавци 
поздрављају “ овакво поимање буџета” . 

“ - Иде се ка томе да направимо равнотежу онога што се производи и троши. Ово је, такође, 
најуједначенији буџет када је реч о давањима за пројекте пошто је предвиђен дефицит од 0,6 
одсто без пројектних зајмова - навео је Атанацковић. 

Он је изразио очекивање да ће буџет како је предвиђен бити и остварен. 

УПС је, како каже, исказао бојазан пошто буџет није обухватио локакне самоуправе и фондове 
да би општине и градови могли да измисле одредјене парафисклане намете и свале терет на 
реалну привреду, иако је бужет не предвиђа повећавање пореза. 

- “ Ако локалне самоуправе почну да повећавају то би био велики проблем за функционисање 
привреде. Добили смо обећање да ће још кроз три закона да се ограниче парафискални 
намети”  - рекао је Атанацковић. 

Председик Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је, такође, похвалио 
предлог буџета истичући да представља врло квалитетан помак. 

- “ Дефицит је свега 0,6 одсто и верујемо да ће остати на тој висини. То говори о изузетно 
позитивним помацима који су предвиђени овим буџетом”  - навео је он. 

Орбовић је казао да је буџетом обухваћено предвиђено повећавање плата, тако да ту више нема 
никакве дилеме. 
 

БУЏЕТ ЗА 2017. За финансирање буџетског дефицита 858,8 милијарди 
динара 

Извор: Бета  

Влада Србије планира да се у 2017. години задужи за око 858,8 милијарди динара како би 
финансирала буџетски дефицит и отплатила главницу дуга за позајмице узете од домаћих и 
страних кредитора за директне и индиректне обавезе државе. 
За 2016. годину планирано макисмално задужење било је 662 милијарде динара. 
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Предлогом буџета за идућу годину, који је достављен Скупштини, предвиђено је да кредити од 
домаћих и међународних финансијских институција и иностраних влада буду у укупном износу 
од највише 150,2 милијарде, а у 2016. је то било ограничено на 90,1 милијарду. 

Емитовањем хартија од вредности на домаћем тржишту у домаћој и иностраној валути држава 
ће се задужити до 583,5 милијарди динара (у 2016. је било максимално 450 милијарди), а 
продајом еврообвезница на страном тржишту обезбедиће се 124,5 милијарди динара (122,5 
милијарди у 2016.) 

Предлогом закона о буџету за 2016. годину предвиђени су приходи од 1.092,9 милијарди 
динара (у 2016. приходи били планирани на 997,4 милијарде), а расходи 1.162 милијарди 
динара (у 2016. години 1.119 милијарди), тако да ће дефицит износити 69,1 милијарду динара 
(121,8 милијарди у 2016). 

Буџет је планиран на основу прогнозе да ће у 2017. години раст БДП-а износити три одсто, а да 
ће инфлација бити 2,4 одсто. 

Приходи буџета од наплате пореза, како је предвиђено, износиће 916,8 милијарди динара, од 
чега је наплата ПДВ-а 466 милијарди. 

Расходи буџета за запослене износиће 253,8 милијарди, а дотације социјалним фондовима око 
233 милијарде динара. 

Трошкови буџета за субвенције износиће око 84,4 милијарди динара, од чега су субвенције 
пољопривреди 31,6 милијарди, за железницу 15,9 милијарди, привреду 14,3 милијарди, путеве 
6,6 милијарди, а за културу четири милијарде и туризам 893 милиона динара. 

По оцени Владе, у 2017. години ће лична потрошња бити увећана за 1,4 одсто, (у 2016. 
процењени раст био је 0,6 одсто) а државна потрошња ће порасти 1,6 одсто (у 2016. је процена 
раста била 3,9 одсто). 
 

Ко све од јануара може да рачуна на ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА и за колико 

Извор: Танјуг 

Влада Србије доставила је Скупштини Србије на усвајање по хитном поступку измене Закона о 
буџетском систему којим је предвиђено да запослени у делу јавног сектора и пензионери добију 
у јануару увећане зараде. 
Предложеним изменама истовремено се продужава забрана запошљавања у државној служби 
до краја 2017. године. 

Усвајање закона по хитном поступку предложено је, како је наведено у образлоž жењу 
предлога, да би се стекли услови за примену предложених законских решења о буџету 
Републике Србије и у буџету локалне власти за 2017. годину. 

Када је реч о повећању зарада, предложž ено је да за пет одсто оне буду увећане запосленим у 
полицији, војсци, правосуђу, научно-истраживачкој делатности, установама културе и 
социјалној и здравственој заштити. 
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Један проценат висе биће издвојен за запослене у предшколским установама, у основним и 
средњим школама и установама ученичког стандара, па ће њихове зараде бити увечане за шест 
одсто. 

Упола мање, три одсто, намењено је за запослене у високошколским установама. 

Изменама Закона о буџетском систему предвиђено је и да у јануару почне и исплата пензија 
увећаних за 1,5 одсто. 
 

Професор Савић: Највећа неизвесност у буџету је планирана стопа 
раста од три одсто 

Извор: Бета  

Професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић оценио је данас да је под 
највећим знаком питања у буџету за 2017. годину планирана стопа привредног раста од три 
одсто. 
- Тако висока стопа раста БДП-а подразумева повећане приходе и олакшавање одржавања врло 
ниског буџетког дефицита од 1,7 одсто БДП, односно мање од 70 милијарди динара - рекао је 
он агенцији Бета. 

Према његовим речима, две ствари опредељују раст БДП Србије, а то је прилив страних 
директних инвестиција и раст пољопривредне производње. 

- Долазак страних инвеститора повећава запосленост и производњу, а највећи део те 
производње иде на извоз - рекао је Савић. 

Указао је и да значајан утицај на БДП има и раст пољопривредне производње. 

- Ове године смо имали срећу да је била добра пољопривредна сезона, а да ли ћемо следеће 
имати не знам - рекао је он. 

Према његовим речима, треба имати у виду и да од 2008. године сваке друге године Србија има 
негативне стопе раста БДП. 

Додао је да иако су по први пут приказане потпуно транспарентно све планиране исплате из 
буџета у 2017. години не би се изненадио да неке ванредне исплате дођу на дневни ред следеће 
године. 

- Наша предузећа у реструктурирању и нека јавна преузећа само праве губитке. Да ли ћемо 
успети да се решимо неких губитака или ће бити већи то је тешко прогнозирати - рекао је 
Савић и истакао да је неизвесно како ће пословати јавна предузећа која су ове године уплатила 
дивиденду у буџет по основу добити. 

Додао је и да не треба заборавити ни оно о чему се "помало стидљиво" говори ових дана, а то су 
ванредни парламентарни избори. 

- Србији свакако предстоје председнички избори, а ако буду одржани са парламентарним 
изборима бојим се да то може створити нови извор трошкова - рекао је Савић. 
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Оценио је и да се предложени буџет за наредну годину по много чему разликује од претходних 
буџета, пре свега је штељив јер је планиран дефицит који ће бити упола нижи него претходне 
године, а у складу са тим планирана је и висока стопа раста. 

Похвалио је и што су повећани расходи за капиталне инвестиције. 

 

Председник Фискалног савета: Буџет наговештава бољу 2017. али не и 
већи стандард за грађане 

Извор: Бета  

Председник Фискалног савета Павле Петровић оценио је вечерас да предлог државног буџета 
за 2017. наговештава бољу годину за грађане, али да се то неће значајно осетити у повећењу 
њиховог стандарда. 
- Плате и пензије тек нешто мало могу да порасту, али за пораст стандарда је потребан већи 
број година - рекао је Петровић за РТС. 

Петровић је рекао и да планирани дефицит обећава да ће раст јавног дуга зауставити и да ће 
почети да пада с чим се, у истој емисији сагласио и председник Савета гувернера Народне 
банке Србије Небојша Савић. 

Савић је рекао и да је добро да имамо смањење дефицита и да је суштина да ниво дефицита 
буде нижи од стопе раста бруто домаћег производа у 2017. години. 

Петровић и Савић сматрају и да председнички избори, најављени за пролеће идуће године, 
неће утицати на планиране економске параметре у Србији. 

Они су указали и да су наставак структурних реформи и решавање проблема целог 
петрохемијског комплекса, РТБ Бор, рудник Ресавица, компанија "Галеника" главни изазови 
који ће се наћи пред Владом Србије и у наредној години. 

Петровић и Савић су оценили и да би евентуално смањење пореза на зараде у 2017. години 
била добра вест и да то питање треба разматрати и на средњорочни и дугорочни период. 

- Могућност да се смање порези на плате би била добра вест, али то морате да покријете из 
других извора. Једна ствар је смањити пореска оптерећења, друга је повећети инвестиције, а 
трећа је повећати плате и пензије, а не може се све одједном - рекао је Петровић. 

Савић је указао и да влада мора да истраје на програму финансијске консолидације и 
спровођењу структурних реформи, као и да је неопходно да и даље унапређује привредни 
потенцијал. 

Петровић је оценио и да ће "за оздрављење јавних финансија бити потребан цео мандат 
актуелне владе". 
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Вулин: Милијарду динара више за социјална давања у 2017. години 

Извор: Бета, Танјуг 

- У буџету за 2017. годину за социјална давања је обезбеђено милијарду динара више него у 
претходној изјавио је данас министар рада, запошљавања, борачких и социјалних питања 
Александар Вулин и подсетио да се од 1. јануара за осам одсто повећава мининална цена рада. 
- Иако је буџет за Министарство смањен, социјална давања предвиђена њиме остала су иста. 
Резервисана је количина новца предвиђена за социјално давање и већа је него што је била 
прошле године за више од милијарду динара - рекао је Вулин гостујући на РТС-у. 

Он је истакао да је буџет за наредну годину рађен је тако да буде развојан - што одговара 
послодавцима, штедљив - што одговара свима, да има и социјалну компоненту, да у наредном 
периоду обезбеди повећање пензија и зарада од 1. јануара, као и да су и синдикалци и 
послодавци задовољни њиме. 

Према његовим речима, буџетом за 2017. годину смањена су трансферна средства исплаћивана 
Националној служби запошљавања и ПИО фонду за пензије, што значи да је НСЗ захваљујући 
већем броју запослених од доприноса за случај незапослености могла да финасира активне 
мере запошљавања сама. 

Он је додао и да је рано говорити у којој мери и када ће бити смањени намети на зараде. 

- Ми смо се припремили као да до те мере неће долазити, али зависно од наших резултата ми 
ћемо нашим мерама моћи да помогнемо послодавцима, а не заборавите да смо повећали 
минималну цену рада од 1. јануара за скоро 8 процената. Значајно се повећава стандард 
становништва и свега онога што држава може да уради - рекао је Вулин. 

Скупштина Србије почеће сутра седницу на чијем дневном реду је државни буџет за 2017. 
годину. 

Коментаришући случај раднице у фабрици Јура која је добила отказ док је била на боловању 
због канцера, Вулин је изразио захвалност компанији која је, како је оценио, показала хуманост 
и чим је сазнала за озбиљност ситуације радницу вратила на посао. 

Министар је рекао да је рано говорити о евентуалним изменама закона о раду због оваквих 
случајева, јер је потребно проценити штра би такве мере донеле и радницима и послодавцима. 

- Министарство рада сваког дана решава на стотине оваквих људских судбина. Наша 
инспекција у складу са законом на посао враћа на стотине људи сваког дана, судови некада 
поништавају такве одлуке - казао је Вулин. 

 

Гојковић: Знатна разлика између два буџета 

Извор: Танјуг 

Председница Скупштине Србије Маја Гојковић указала је данас на знатну разлику између 
буџета за 2016. и буџета за 2017. годину, истакавши историјски низак дефицит од 1,7 одсто 
бруто друштвеног производа. 
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- Биће добро за Владу и за нас из владајуће већине јер можемо отворена срца да подржимо овај 
буџет и да говоримо о томе какве је све напретке Влада Србије успела да оствари за само годину 
дана - рекла је Гојковићева на ТВ Пинк, уочи данашње расправе о буџету за 2017. 

Читав буџет је, према њеним речима, пројектован на расту од три одсто БДП, а амбиција Владе 
и свих који је подржавају је да раст БДП у наредном периоду буде и четири одсто и да будемо 
лидери у Европи по томе. 

- Можемо да се похвалимо да је Србија једна од ретких земаља у Европи која прави велике 
кораке у побољшању економских прилика - истакла је Гојковићева. 

Она је најавила да ће на расправу доћи и целокупна Влада и премијер. 

- Не знам да ли ће то бити данас, јер имамо обиман дневни ред и морамо га утврдити, али негде 
у току расправе он ће нам се придружити и лично ће разговарати са посланицима о њиховим 
аргументима за и против - рекла је председница парламента. 

Она је похвалила посланике СНС-а који су иницирали да се смањи буџет који је предвиђен за 
Скупштину, иако је, како је напоменула, тај буџет урађен у оквирима које је дозволило 
Министарство финансија. 

- Успели смо да смањимо предлог буџета за 400 милиона, тако да ће и буџет за Скупштину бити 
много мањи, а нико није планирао да се подигну плате - већ 10 година посланици нису добили 
повећање плате и по томе смо најнижи у Европи и региону - рекла је Гојковићева, додавши да 
су смањене и инвестиције. 

Подсетивши да је ове године обележило 80 година постојања те историјске зграде, Гојковић 
истиче да је она у веома лошем стању још од паљења 5. октобра када су нестале и многобројне 
историјске вредности, слике, скулптуре и намештај, али наводи да обнова није стављена у буџет 
пошто се Скупштина придружила мерама штедње Владе Србије. 
 
 

ГРАНИЦЕ КОЈЕ ГАЗДЕ (НЕ) КРШЕ Како послодавци смеју да 
проверавају запослене 

Ауторка: Бојана Богосав  

Контрола уласка и изласка са посла, снимање видео и аудио записа, забрањен приступ 
појединим сајтовима - само су неке од мера за које се одлучују послодавци када је у питању 
однос према запосленима. 
Правила видео-надзора 
Снимање аудио-записа дозвољено је само ради доказивања комерцијалних трансакција или 
других пословних односа, тако да би у ту сврху, рецимо, био снимљен разговор запосленог у 
кол центру при разговору са клијентом. Сваки други вид снимања не би био дозвољен и 
представљао би неовлашћено прислушкивање. 

Коришћење снимака је дозвољено искључиво у сврху заштите лица и имовине. Видео-надзор 
није дозвољен у гардеробама и санитарним просторијама. 
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Ограничавање интернета 
У Служби повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности наводе 
за "Блиц" да послодавац може да на радном месту онемогући приступ интернету или ограничи 
приступ запосленима интернет садржајима који нису од значаја за обављање посла (Јутјуб, 
Фејсбук...), што је и препорука Комитета министара Савета Европе. 

Читање мејлова 
Послодавац може приступити пословној преписци запослених у електронској пошти само када 
је то неопходно ради хитног обављања посла, а запослени није присутан, или из безбедносних 
разлога. Послодавац би био дужан да пре таквог приступа обавести запосленог да ће у његовом 
одсуству и без његовог пристанка приступити његовој пошти. 

Друштвене мреже 
Ако би послодавац желео да користи податке објављене на друштвеним мрежама својих 
радника, морао би да има правни основ за то и да се у целости придржава Закона о заштити 
података о личности, и да има јасно одређену сврху за обраду тих података, начина обраде, 
сразмерности података и подесности истих за остварење сврхе обраде. 

Откривање локације (службена возила и телефони) 
Коришћење уређаја за откривање локације запослених легитимно је из разлога заштите 
здравља и безбедности запослених, заштите имовине послодавца или ефикасног управљања 
пословним процесима. Ако би се та средства користила у сврху континуираног надзора 
запослених, таква обрада би била недозвољена. 

Контрола уласка и изласка 
Послодавац има право да контролише улазак и излазак запослених у пословном простору и то 
може чинити на различите начине, нпр. ручни упис времена доласка и одласка, коришћење 
магнетних картица које очитавају време доласка и одласка, а у неким просторијама којима је 
приступ ограничен само овлашћеним особама контрола може да се обавља и путем видео-
надзора, обрадом биометријских података (читач отиска прста, зенице ока)... 

Шабић: Послодавац не сме да користи полиграф 
У циљу провере безбедности својих запослених, послодавци раднике испитују на полиграфу. 
Како за "Блиц" објашњава Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности, послодавац то не сме да ради. 

- Чак и у кривичном поступку полиција на полиграфу може да испита осумњиченог само уз 
његов пристанак - наглашава Шабић. 

 

Синдикати траже да Радовановић остане на челу КЦ Ниш 

Аутор: Б. Јаначковић  

Једина три репрезентативна синдиката у Клиничком центру Ниш - синдикат Независност, 
Синдикат медицинских сестара и техничара и Савез самосталних синдиката подржали су 
кандидатуру актуелног директора КЦ Ниш проф. др Зорана Радовановића за нови мандат на 
овој функцији. 
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- Наш став је да проф. др Зоран Радовановић пошто је показао своје способности, учинио је 
много и за нас раднке и за овај град настави да буде на челу Клиничког центра Ниш. Колико ће 
наш став да се поштује, видећемо - рекао је Миодраг Стојковић председник синдиката 
Независност. 

Он је нагласио је да ова три синдиката у свом чланству имају 80 одсто запослених у Клиничком 
центру у Нишу у којем ради око 2.900 људи. 

Представници синдиката учествују у раду Управног одбора без права гласа и свој став су 
доставили Министарству здравља и Влади Републике Србије и УО КЦ НИш. 

Кандидатуре за директора КЦ Ниш, осим Радовановића поднели су бивши градоначелник 
Ниша проф. др Зоран Перишић и др Милан Јовановић. 

Одложена седница УО КЦ Ниш 
Управни одбор Клиничког центра у Нишу није на данашњој седници изабрао предлог 
кандидата за директора ове здравствене установе јер није било кворума за одлучивање па је 
седница одложена. 

УО има седам чланова, од којих су три из редова запослених а четири предлаже влада. За 
доношење одлука потребан је кворум од четири члана, али су данашњој седници 
присуствовала само два члана. 

- УО КЦ Ниш има рок од 30 дана да предложи кандидата за директора, или у супротном Влада 
Србије именује врсиоца дужности. Конкурс је завршен 9.новембра, што знаци да имамо још 
неколико дана да доставимо предлог - каже председник УО КЦ Ниш адвокат Милан Петровић. 

Он је присуствовао данашњој седници, али није желео да именује чланове УО који нису дошли. 

- Чланови који нису дошли, обавестили су УО да су оправдано одсутни - рекао је Петровић. 

 

Стојиљковић: Синдикати можда на локалним изборима 

Извор: Танјуг 
 
Чланови Уједињеног гранског синдиката "Независност" размишљају о томе да учествују на 
наредним локалним изборима у Србији, каже нови председник тог синдиката Зоран 
Стојиљковић. 
Идеја учешћа на изборима јавила се, према његовим речима, због незадовољства чланства тог 
синдиката постојећом ситуацијом и доминацијом политичке сфере и политичких актера. 

"Размишља се у том правцу, али нема дефинитивне одлуке о томе. Мислимо да би нека врста 
доброг теста за почетак били локални избори", рекао је председник УГС "Независност" за 
Танјуг. 

Стојиљковић је цитирао свог претходника Бранислава Ццанка, који је имао обичај да каже "да 
је данас у Србији утицајнија једна мала странка са неколико стотина потенцијалних чланова и 
добро позиционираним шефом и његовим најбољим пријатељем и пријатељицом, него 
синдикати". 
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"Они више утичу када удју у парламент, него велке социјалне цивилно друштвене организације 
попут синдиката, које су још увек релативно бројне и са добро развијеном инфраструктуром", 
рекао је Стојиљковић. 

Додаје да је излазак синдиката на изборе, ипак, "озбиљна авантура", па ће чланство ту идеју 
добро анализирати пре коначне одлуке. 

Стојиљковић подсећа да се на локалним изборима не отварају велика политичка и национална 
питања, већ су у фокусу искључиво питања квалитета живота људи, те да се зато о локалним 
изборима и размишља. 

"На локалу можете да идете у оквиру синдикалних или градјанских листа, ако имате 
квалитетне партнере. Тест је онда да прескочите изборни праг и удјете у локални парламент. 
Када удјете у парламент, онда сте се оснажили и не могу вас тек тако игнорисати, што је јако 
важно. Ми ћемо претходно тестирати ову ствар и, ако видимо да имамо људе са интегритетом, 
онда ћемо ићи на то", објаснио је Стојиљковић. 

Он је навео да и у Савезу самосталних синдиката Србије нису далеко од идеје да синдикати 
"имају неко своје политичко крило". 

Ми сад почињемо да размишљамо о томе, мада је ту пуно изазова, рекао је саговорник Тањуга. 

Најбољи тест, поновио је, били би локални избори, јер како каже, на националним изборима 
"улазите у арену где сви гледају да вас поједу", односно сви размишљају коме ћете бити млађи 
послушни партнер, зашто сте се појавили, чије гласове желите да узмете да би неко други 
профитирао... 

Он каже да у Србији има много странака које "заноће" у опозицији, а пробуде се у власти. 

"Тако да ми немамо пуно поверења у оно што се догађа са политичким партијама, да ће оно 
обећано и реализовати. Просто смо дошли у позицију - гласови за подршку", објашњава 
Стојиљковић. 

Раније су се, подсећа, неки други синдикати "залетали" и излазили на изборе у коалицијама и 
"политичким браковима" из рачуна. 

Стојиљковић, иначе професор на Факултету политичких наука, оцењује да је веома важно 
значајније учешће грађана у креирању јавних политика, и указује на чињеницу да такозвани 
обични грађани и радници државу "виде" у лику наставника, лекара, полицајаца, цариника... 

Платформа за "обичне грађане" 
Зато су важне, каже професионалне и струковне организације и други видови организовања 
унутар заједнице, посредством којих се истичу захтеви, а не само посредством политичких 
партија. 

То се, подсећа, видело током штрајка адвоката и наставника, који су се организовали. 

"Чим тога нема, због, рецимо, страха од губитка посла и слично, онда политика може да вршља 
и утврдјује правила игре. Ако имате слабе синдикате и професионална удружења, онда 
политика нема обавезу да озбиљно преговара са њима и да у складу с тим креира јавне 
политике", истакао је Стојиљковић. 
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Он је подвукао да је циљ синдиката да буде нека врста "платформе" за обједињавање интереса 
тзв. "обичних грађана". 

Каже, иначе, да синдикат данас мора много виš е да се бави, не толико стално запосленима, 
колико такозваним фриленсерима, "уговорцима", људима који су запослени на одредјено 
време, такозваним „ прекарним“  радницима који имају несигурну радну егзистенцију, раде 
без уговора и слично... 
 

 

АПЕЛ КУРИРА: Промените закон, не отпуштајте болесне 

Случај раднице Виолете Петровић, самохране мајке оболеле од карцинома која је добила отказ, 
шокирао јавност у Србији, тражи се хитна промена прописа 

Случај Виолете Петровић из Ниша, самохране мајке која је у компанији „Јура“ добила отказ 
док је била на боловању због карцинома, подигао је Србију на ноге и алармирао синдикате, 
политичаре, целокупну стручну јавност, али и естрадне уметнике и друге представнике јавног 
живота! 
 
Бројне познате личности у Србији, као и представници синдиката поручили су да је овај случај 
показао нехуманост постојећег Закона о раду и поручили да би држава хитно требало да 
промени прописе како би се тешко болесни грађани заштитили од отказа. 
 
Питање хуманости 

 
- Синдикат Слога је још 2014. године, кад је промењен Закон о раду, упозорио на то да је 
послодавцима остављен простор да закон злоупотребе на штету радника. Држава би хитно 
требало да смањи период који се може радити на одређено време и увести одредбу да тешко 
болесни радници не смеју добити отказ - наводи Жељко Веселиновић, председник Удружених 
синдиката Србије Слога. 
 
С њим се слаже и Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС). 
- То је питање хуманости. Ненормално је да особа која се бори с тешком болешћу, у тренутку 
кад јој је највише потребна помоћ, остане без посла. Сва истраживања су показала да је, после 
смрти најближег члана породице, отказ највећи шок за организам - наводи Орбовић. 

 

 

 

 

http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/traze-pravdu-sindikati-podrzavaju-otpustenu-radnicu-jure-obolelu-od-raka-clanak-2569165
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Челници синдикалних организација просветара траже да присуствују седници 
парламента када се буде расправљало о буџету за 2017. Годину 

Синдикати без штрајка, посланици без одговора 

Синдикат радника у просвети Србије (СРПС) засад је одустао од једнодневне потпуне обуставе 
наставе у школама у дану када се у Скупштини Србије буде усвајао буџет за 2017. годину, 
незванично сазнаје Данас. 

Пише: В. Андрић  
 
До закључења овог издања Данаса нисмо успели да добијемо потврду од председника СРПС-а 
Слободана Брајковића, а нико у том синдикату није желео званично да говори о разлозима 
такве одлуке. 

Уместо тога, СРПС, Грански синдикат просветних радника Србије “Независност” и Синдикат 
образовања Србије покушавају да издејствују дозволу да њихови представници присуствују 
седници парламента када се буде расправљало о Закону о буџету за наредну годину, како би 
посланицима и јавности “скренули пажњу на понижавајући материјални положај просветних 
радника у Србији”. Три синдиката тражила су и одржавање посебне седнице скупштинског 
Одбора за образовање са истим дневним редом, али одговор из Скупштине Србије још нису 
добили. Према најави министра финансија Душана Вујовића, посланици би у понедељак 
требало да започну расправу о буџету. 

- Ми смо разматрали опцију да се у дану гласања о буџету одржи штрајк, али смо одустали јер 
је за озбиљну организацију протеста потребно више времена - каже за наш лист Томислав 
Живановић, председник ГСПРС “Независност”. 

Бивши председник Синдиката образовања Србије Бранислав Павловић сматра да присуство 
седници парламента неће имати ефекта. Он за Данас каже да би сва четири репрезентативна 
синдиката образовања требало да оставе по страни личне анимозитете и да наступе 
јединствено, са заједничким захтевима, јер то чланство очекује. 

- Бесмислено је да инсистирају на испуњењу споразума који је потписан још 2015. Чланство и 
не зна шта тамо пише, њих интересује једино побољшање материјалног положаја. Мислим да 
би синдикати требало да траже да се запосленима у образовању исплати једнократна помоћ од 
10.000 динара, што је премијер Вучић раније помињао као могућност. Кад су могли 
пензионерима да исплате по 5.000 динара, могу и просветним радницима. Није реално 
очекивати да ће Вучић пристати на већи проценат повећања преко онога што је планирано - 
каже Павловић. 

Он додаје да ништа неће бити ни од платних разреда, јер са постојећим издвајањем од 3,6 БДП 
за образовање за то нема услова. Павловић критикује своје колеге што се нису изборили за 
значајнију повишицу високом образовању (њима следује свега три одсто). У најнеповољнијем 
положају је, како тврди, ненаставно особље запослено на високошколским установама, које 
има исте коефицијенте као и у школама, а раде тежи посао. Павловић тврди и да је влада 
потпуно уништила систем коефицијената који су синдикати образовања градили три године, 
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па од јануара због повећања минималне цене рада “теткицама” следи повишица од 7,3 одсто 
док ће наставници добити шест одсто. 

Дуговања владе 

Просечна плата у образовању је 2014. била 44.000 динара и потом је смањена за 10 одсто. Са 
најављеном повишицом од шест одсто држава ће на крају 2017. сваком просветном раднику 
дуговати 83.731 динар. Да би се тај дуг “испеглао”, потребно је да зараде у 2018. буду повећане 
за 17 одсто - наводи Павловић. 

 

Вујовић: Нема смањења доприноса 

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да се Предлогом закона о буџету за 2017, 
који ће се пред посланицима највероватније наћи у понедељак, предвиђа рекордно низак 
дефицит од 69,1 милијарди динара или 1,7 одсто бруто домаћег производа (БДП). 

Пише: ФоНет 
 
Вујовић је на конференији за новинаре објаснио да од тих 69,1 милијарди, 43,5 милијарди чине 
пројектни зајмови, тако да је дефицит уствари 25,6 милијарди или 0,6 одсто БДП. На питање да 
ли ће следеће године бити смањени порези и доприноси на плате, министар је одречно 
одмахнуо главом и новинарима показао 'не'. 
Очекујемо да расправа у начелу о предлогу буџета у парламенту почне у понедељак, да траје у 
уторак како би у среду био слободан дан, а онда у четвртак и петак се расправљало о 
амандманима, па се можда тај процес "прелије и на викенд", рекао је Вујовић. 

Вујовић је рекао да је пројектована стопа раста БДП од три одсто, да се на крају ове године 
очекује да јавни дуг буде 73,5 одсто, а крајем следеће да се смањи на 72,8 одсто. Према његовим 
речима, покушаће се да се у 2017. години смањи задуживање у доларима са девет на 8,5 
милијарди, да повећа дуг у еврима и динарима, док ће дуг у еврима износити око 25,6 
милијарди евра. 

У овај буџет су уграђена повећања плата и пензија онако како смо раније говорили, за плате у 
јавном сектору између пет и шест одсто и пензије за 1,5 одсто, док је једнократнаа помоћ била 
укључена у буџет за 2016. годину, рекао је Вујовић. 

На данашњи дан имамо суфицит од 40 милијарди динара, рекао је Вујовић и нагласио да ће се 
следеће године водити рачуна да се буџет реализује без кашњења. Вујовић је рекао да је удео 
плата благо смањен у буџету, да износи 8,4 одсто и да је циљ да износи осам одсто. 

Говорећи о субвенцијама, Вујовић је рекао да се оне не могу прекинути преко ноћи, али је 
намера да се иде путањом смањења. Дали смо знак упозорења за нека предузећа која генеришу 
нова дуговања, пре свега у сектору енергетике, а имају трајно ризично пословање, а то нам 
диже фискалне ризике, рекао је Вујовић. 

Говорећи о писању буџета и процесу од понедељка до четвртка, Вујовић је рекао да је премијер 
Александар Вучић рекао "не" на додатне захтеве. Апетити свих су били већи делом због 
ограничених ресурса, делом због амбиција и речено је "не" на додатне захтеве од 103 милијарде 
динара што чини 2,5 одсто БДП и подигао би нам дефицит на четири одсто, рекао је Вујовић. 
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Вујовић је подсетио да је трогодишњим програмом за 2017. годину дефицит планиран на 2,8 
одсто БДП, а сада ће бити 1,7 одсто. Као министар финансија у овом мандату мени није интерес 
да Србија иде у суфицит, ни у мали дефицит, већ да иде стабилном путањом смањења јавног 
дуга, рекао је Вујовић, напомињући да је за њега то кључни критеријум. 

На питање о томе да је буџетом пројектован раст од три одсто, а премијер говори о стопама 
раста од 3,5 и четири одсто, Вујовић је рекао да је цифра договорена са Међународним 
монетарним фондом и пројектована је конзервативно. Добро је ако планирате конзервативно, 
па имате више, рекао је он и оценио да је Вучић говорио о неискоришћеним могућностима за 
раст. 

Вујовић је, на питање да ли ће у буџету бити новца и за евентуалне опште изборе, рекао да се 
наредне године одржавају председнички избори и да су основне своте већ планиране и да је 
одвојен новац и за евентуални други круг председничлких избора, која је известан. Ове године, 
подсетио је он, нису били планирани избори па смо све финансирали из текућег буџета и 
верујем да су одређена нивелисања довољна без обзира на одлуке које ће бити донете у 
наредним месецима, рекао је Вујовић. 

 

Буџет за 2017. годину предвиђа низак децифит и високе приходе 

Држава очекује дупло веће приходе од јавних предузећа 

“Буџет за 2017. годину требало би да буде усвојен у скупштини до краја наредне недеље”, 
најавио је министар финансија Душан Вујовић, представљајући предлог најважнијег закона за 
економију земље. 

Пише: М. Обрадовић 
 
Према његовим речима за наредну годину је предложен дефицит од 69,1 милијарди динара (1,6 
одсто БДП-а) у који су укључени пројектни зајмови који раније нису укључивани у трошкове 
републичког буџета. Без пројектних зајмова углавном намењених изградњи инфраструктуре, 
који ће износити 43,5 милијарди динара, дефицит републичког буџета је планиран на нивоу од 
25,6 милијарди динара што је 0,6 одсто БДП-а. Дефицит опште државе где припадају и буџети 
локалних самоуправа и ЈП Путеви Србије планиран је на 1,7 одсто БДП-а. 
- Ово је рекордно низак дефицит са којим влада иде пред Скупштину. То је дупло мање него 
што је стајало у предлогу буџета 2005. године када је на крају године остварен суфицит. Да 
будем искрен мислим да Србији у овом тренутку и не треба суфицит буџета. То би био допунски 
напор за привреду којим би се спречавао привредни раст. С друге стране, не желимо ни да 
вештачки подижемо БДП повећањем плата у јавном сектору, јер то делује само на кратак рок - 
рекао је Вујовић. 

Буџет је заснован на очекиваном реалном привредном расту од три одсто и просечној 
годишњој инфлацији у 2017. од 2,4 одсто због повећања неких регулисаних цена. Како је рекао 
Вујовић, ММФ је сврстао Србију у земље којима препоручује “пуштање дизгина инфлације” и 
додао да би и “нама помогла инфлација код уклапања неких номиналних величина”. 

Јавни дуг би према пројекцијама Министарства финансија требало да се заустави на 73,5 одсто 
БДП-а наредне године и да затим крене надоле тако да заврши годину на нивоу од 72,8 одсто. 
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Вујовић је рекао да је дугорочни циљ приближавање Мастрихтском критеријуму од 60 одсто 
удела јавног дуга у БДП-у. Он је истакао да су пројекције да јавни дуг 2019. године дође до 65,9 
одсто БДП-а. Он је најавио и промену структуре јавног дуга тако да ће се у следећој години 
смањити дуг у доларима са девет на 8,5 милијарди, а повећаће се дуг у еврима са 10,1 на 10,9 
милијарди. Такође ће се повећати и задуживање у динарима. 

- Уз примарни суфицит и стабилан привредни раст који планирамо на три одсто у 2017, а на 3,5 
одсто у наредним годинама и трошкове задуживања који падају и који су мањи од раста, 
омогућићемо смањење учешћа јавног дуга у БДП-у, иако ће номинално дуг бити непромењен 
или ће расти - објаснио је Вујовић уз напомену да ће следеће године јавни дуг износити 25,6 
милијарди евра. 
Иначе, према Вујовићевим речима држава ће ову годину завршити са примарним суфицитом 
од 1,2 одсто БДП-а, а наредне са примарним суфицитом од 1,5 одсто БДП-а. 
Наредну годину ће карактерисати повећање капиталних расхода државе на 94 милијарде 
динара што је 2,1 одсто БДП-а. Када се на то додају и инвестициони пројекти локалних 
самоуправа и Путева Србије то достиже 147 милијарди динара (3,3 одсто БДП-а). Како је 
оценио министар финансија уз улагања државе у припрему терена и изградњу инфраструктуре 
за привлачење инвестиција укупне јавне инвестиције ће се приближити нивоу од четири одсто 
БДП-а. 

Буџет за 2017. годину предвиђа и повећање плата у јавном сектору за пет до шест одсто, као и 
повећање пензија за 1,5 одсто. Овим се најављује увођење домаће потрошње као још једног 
извора привредног раста. 

“Са ММФ-ом имамо договор да се учешће плата у јавном сектору у БДП-у смањује и 
средњерочни циљ нам је да то буде осам одсто”, поручио је Вујовић. 

Држава ће се у 2017. години задужити за 859 милијарди динара (6,9 милијарди евра). Од тога, 
790 милијарди динара (6,3 милијарде евра) биће искоришћено за враћање главнице доспелих 
дугова, а 69 милијарди ће бити ново задуживање за покриће дефицита. На домаћем тржишту 
држава ће се задужити за 583,5 милијарди динара, 124,5 милијарде динара путем 
еврообвезница и 150 милијарди кредитима. 
У буџету за наредну годину су планирани и готово двоструко већи приходи из добити јавних 
предузећа. У буџету за 2016. годину планиран је приход од осам милијарди динара по овом 
основу, а следеће године план је да држава од добити јавних предузећа приходује 15,5 
милијарди динара. 
 
Буџетске игре 
Пре неколико дана премијер је изјавио да је “поцепао” буџет који су му послали из 
министарстава. Министар Вујовић објашњава да су то били допунски захтеви министарстава 
који су прекорачили суму из нацрта буџета за 103 милијарде динара. 
- Апетити свих су порасли или због резултата или због амбиција. Тих 103 милијарде су 2,5 одсто 
БДП-а и са тим расходима дефицит би био четири одсто чиме би поништили резултате и из 
2015. и из ове године. Неки су имали претерана очекивања и планирали 100 одсто реализацију 
инвестиција, а нису ни почели припреме, урадили пројекте... То су нормалне буџетске игре где 
у буџетској процедури министарства покушавају да прогурају оно што је њима важно, а не оно 
што је важно држави. Ако је нешто држава обећала они знају да ће за такве пројекте и 
накнадно моћи да добију средства и зато њих избацују са листа, а стављају пројекте који су 
њима важни - објашњава Вујовић, додајући и да су избори већ планирани у буџету, али да се 
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остаје да се види колика допунска средства треба издвојити због како је рекао “извесног другог 
круга председничких избора”. 
 

 

Држава смањењем дугова "дотерује" Петрохемију за купце 
Аутор текста:Маја Ђурић 

На актуелни државни буџет утицаће одлука Владе Србије да преузме око 100 
милиона евра дуга панчевачке Петрохемије, што према речима премијера, може 
да створи тек "мали дефицит" у државној каси у децембру. Како је и предстечајни 
поступак за Петрохемију обустављен, судбина највећег извозника петрохемисјких 
производа у Србији и даље је неизвесна. 

Минус панчевачке Петрохемије биће смањен за око 100 милиона евра, а након 
отписивања дела дуга том петрохемијском комплексу, управо за истих 100 милиона евра 
скочиће и дефицит у републичком буџету. 
За више од 1.400 радника, тај гест државе је сламка спаса, јер са њима свака прича почиње и 
завршава реченицом "фабрика мора да ради", истиче Златко Бекић из Синдиката ХИП 
Петрохемије. 
"Ако гледамо као грану индустрије, где је носилац Петрохемија, онда је најлакше донети такве 
закључке - да, Петрохемија дугује, да Петрохемија има историјске дугове, а нико не улази у 
анализу тих дугова, структуру тих дугова и како су они настали. Али, ја мислим и синдикат 
мисли да треба сачувати грану хемије, јер најлакше је угасити“, сматра Бекић. 
Из редова синдикалаца поручују: "Отпис дугова није суштина, учините једину фабрику за 
прераду нафте и производњу петрохемијских производа у Србији - конкурентном!" 
Истовремено, о даљим корацима након обустављања предстечајног поступка, менаџмент 
Петрохемије ћути. 
Дугови Петрохемије износе око 400 милиона евра, а када би се погледала њихова структура, 
петрохемијски комплекс највише дугује НИС-у и Србијагасу, Фонду за развој, ЕПС-у и Лукоилу. 
Иако на видику нема заинтересованих за Петрохемију, у Министарству привреде за Н1 тврде да 
држава покушава да направи финансијску конструкцију како би се кроз смањење дугова 
фабрику "дотерала" за потенцијалног купца. 
"Привредни суд у Панчеву је обуставио Унапред припремљен план реорганизације (УППР) над 
Петрохемијом средином новембра како би се спровеле неопходне активности за решавање пре 
свега финансијског реструктурирања дуговања предузећа, а све ради налажења стратешког 
партнера“, наводе из Министарства. 
Али би новим УППР-ом, објашњавају у ресорном министарству, за део дуговања повериоци 
могли да добију удео у панчевачкој фабрици, а највећи проценат припао би НИС-у, који већ 
сада поседује око 12 одсто акција. Ако тај план не успе, постоји ли опција "Б" за државу? 
Саветник за страна улагања Махмуд Бушатлија страхује од даљег увећања јавног дуга. "Како ће 
државна управа успети да смањи јавни дуг ако преузима дугове тих предузећа уместо да их 
пусти да пропадну, па да се ти дугови намирују из имовине коју они имају? Нормално да се 
може претворити у власнички капитал, али ја не знам у који власнички капитал када је то већ у 

http://rs.n1info.com/topicv155/Maja-Djuric/1
http://rs.n1info.com/a202607/Biznis/Drzava-preuzima-dugove-Petrohemije.html
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власништву државе - шта ће се догодити са толики дуговима осим да пређу у јавни дуг“, пита се 
Бушатлија. 
Једини потенцијални стратешки партнер за Петрохемију, додаје Бушатлија, могла би да буде 
Кина, којој би петрохемијска инсутрија у овом делу Европе била занимљива "роба". 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


