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Куда иду синдикати у Србији? 

Ауторка: Марија Јанковић  

Стручњаци сматрају да су радничка удружења у нашој земљи, застрашена а нека и 
поткупљена, спала на ниске гране. Социолози: Синдикалне вође се отворено 
"врбују" уносним местима у УО 

ИМАО је десет година када је државна фабрика ђубрива ХИП "Азотара" отворила капије 1962. 
године, прекопута куће у којој је Милан Ивовић одрастао у Панчеву, граду на источној обали 
Дунава. И читав радни век, 37 година, провео је радећи у фабрици. Почео је као радник у 
ноћној смени и напредовао до положаја председника фабричког синдиката 2007. године. 

Ипак, крајем 2015, само 17 месеци пре очекиваног одласка у пензију, Ивовић је био приморан 
да оде у - превремену пензију. После јавног сукоба са новим руководством фабрике које је 
поставила држава, проглашен је за технолошки вишак. Сукобио се са руководством "Азотаре" 
због цена уговорених са руским енергетским гигантом "Гаспромом" за гас који је неопходан за 
рад ове фабрике. 

"Азотара" је објавила да ће плаћати мање од 300 долара (273 евра) за хиљаду кубних метара 
гаса, што је цена која би осигурала рентабилно пословање и сачувала радна места. Влада која је 
поставила руководство фабрике надала се да ће успети да прода "Азотару" руским купцима и 
имала је интерес да прикаже нове потенцијалне власнике као добронамерне партнере који 
желе да сачувају радна места. Ивовић је подржао постигнути споразум. А онда је зазвонио 
телефон. 

- Звао ме је човек који у "Азотари" ради на фактурама и рекао: "Зар се ти шалиш? Каквих 300 
долара? О чему говориш? Кога ти браниш?". Показао ми је фактуре и ни у једној цена није била 
нижа од 400 долара - присећа се Ивовић. 

Ивовић је то пренео медијима. Четири месеца касније - остао је без посла. Каже да је избачен 
зато што је раскринкао лаж. "Азотара" је објавила да му је мандат шефа синдиката истекао и да 
се после тога није јавио на посао, због чега је добио суспензију. Ипак, многима је такав 
редослед догађаја био веома сумњив... 

За многе синдикалисте прича о Ивовићу је упозоравајућа и може да послужио као један од 
примера који јасно показују колико су синдикати ослабили после година тешке и често 
бруталне транзиције у капитализам. 

Губитак великог броја радних места, затварање фабрика и распродаја стотина државних 
предузећа двехиљадитих година разорили су базу и репутацију синдиката у Србији. 

САРАДЊА 

МАРИЈА Јанковић је новинарка "Вечерњих новости". Овај чланак је настао у оквиру 
пројекта Балканске стипендије за новинарску изузетност, уз подршку Фондације ЕРСТЕ и 
Фондације за отворено друштво, у сарадњи са Балканском истраживачком мрежом. 
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Слаби и подељени, синдикати лако подлежу застрашивању и корупцији и готово потпуно 
зависе од својих политичких шефова. 

У 2008, осам година од транзиције из социјализма, само 12 одсто становника Србије је рекло да 
има велико или релативно велико поверење у синдикате, показује Европска студија вредности. 

Др Нада Новаковић, социолошкиња и научна сарадница Института друштвених наука у 
Београду, сматра да су синдикални лидери компромитовани на много начина. 

- Директори предузећа су често и чланови синдиката. Избори у многим синдикатима се 
организују тако да се поклапају са изборима политичких партија, а вође синдиката се 
"отворено купују", уносним местима у управним одборима - каже Новаковић. - Преко свега тога 
добијају и дневнице, плаћене телефонске рачуне и ручкове, аутомобиле, разне бенефиције. 

Ранка Савић, председница Асоцијације независних синдиката Србије, још једног удружења 
синдикалних организација, каже да случајева попут Ивовића има и превише. 

- Људи су очајни - каже Ранка Савић. - Устану против директора, он их отпусти, а ми се после 
судимо. Већина њих заврши у превременој пензији. Више се и не плаше, само желе да оду и да 
се све то што пре заврши. 

 

Најављен нови протест војног и полицијског синдиката у Београду 

Извор: Бета  

Војни синдикат Србије (ВСС) и Полицијски синдикат Србије (ПСС) најавили су 
данас да ће у недељу, 11. децембра, испред седишта републичке Владе у Београду 
одржати нови протест 

Војни синдикат Србије (ВСС) и Полицијски синдикат Србије (ПСС) најавили су данас да ће у 
недељу, 11. децембра, испред седишта републичке Владе у Београду одржати нови протест 
којим ће указати на тежак социјални положај запослених у полицији и војсци. 

Председник ПСС Вељко Мијаиловић рекао је на конференцији за новинаре да ће протест 
симболично почети у минут до 12, како би се и на тај начин указало на горуће проблеме 
припадника снага безбедности али и на неке, како сматрају, лоше потезе у управљању тим 
системима. 

Мијаиловић је рекао да ти синдикати не желе по сваку цену да одрже тај протест, већ да би 
више волели да се ти проблеми реше у преговорима са послодавцем и најавио да ће полицијски 
синдикат у току недеље разговарати са министром унутрашњих послова Небојшом 
Стефановићем. 

Он је додао да ће на том скупу ресорном министру представници ПСС пренети захтев да се 
реши питање дневница за оперативни састав МУП-а као и питање линеарне једнократне 
исплате од 20.000 динара припадницима полиције, која је одавно обећана а сада је више нико 
не спомиње. 
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Председник ВСС Новица Антић рекао је да тај синдикат не тражи повећање плата, као што се 
то нетачно помињало у медијима, већ да се у оквиру средстава одређених буџетом за војску 
обави прерасподела и да се повећају примања за припаднике војске са најнижом платом, како 
би се спречио даљи одлив кадрова који прети да угрози оперативну способност војске. 

Он је рекао да је стање веома тешко јер професионални војници имају тако мале плате да 
морају да раде по неколико послова, а многи одлазе из војске. 

Антић је рекао да војска тражи да основица плате буде 75 одсто од републичког просека, као 
што је то законом одређено, и да се омогући синдикално деловања у јединицама, иако је 
признао да је након подношења кривичних пријава против врха Генералштаба, притисак на 
чланове синдиката ипак смањен. 

Он је додао да ће ВСС тражити састанак са председником Србије Томиславом Николићем, на 
којем ће апеловати на њега да врати на дораду Закон о буџету како би се он исправио у делу 
који се тиче снага безбедности и да би се тако омогућило да се поправи материјални положај 
њихових припадника. 

Антић је поновио да Војска Србије није ни у каквом штрајку и поручио грађанима да буду 
уверени да припадници оружаних снага извршавају сва наређења и своје задатке и да због 
њихове синдикалне борбе ничија безбедност није угрожена. 

Након завршетка конференције за новинаре, представници ВСС и ПСС потписали су уговор о 
сарадњи са представником Синдиката руске полиције и снага безбедности Алексејем 
Лобарјовим и најавили да ће са руским синдикатом наставити сарадњу, пре свега у области 
размене искустава. 

Војни и полицијски синдикалци су додали да тај чин нема никакве везе са најавом протеста јер 
је сарадња са јединим руским синдикатом снага безбедности планирана више од шест месеци. 

 

ЈОШ ЈЕДАН СЛУЧАЈ ТУЖНЕ СТРАНЕ ЗАКОНА: Отказ као "награда за 
хуманост"! 
 
Аутор: М. Љ. Поповић  
 
Александар Станковић убеђен да је добио отказ јер је бринуо о усвојеној ћерки. 
Тврди да му није продужен уговор након одсуства ради неге детета 

ДОБИО сам отказ у фирми у којој сам радио јер сам користио одсуство ради неге усвојеног 
детета, на шта имам законом загарантовано право. Није ми продужен уговор о раду, као мојим 
колегама, иако сам претходно био похваљен за своја залагања на послу. 

Ово "Новостима" прича Београђанин Александар Станковић, сада бивши радник фирме 
"Велетабак", и то само дан након што је прича о тешко оболелој радници корејске "Јуре" 
добила свој епилог. Да о свом проблему јавно проговори, како нам је рекао, охрабрила га је 
управо Нишлијка Виолета Петровић, којој је, након писања медија и интервенције званичника, 
продужен уговор о раду. 
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- Поред троје деце у свом дому, супруга и ја смо почетком године решили да усвојимо девојчицу 
стару годину дана, која је била у хранитељској породици - прича нам Александар. - Као што 
прописи налажу, дете је код нас прво провело шест месеци на адаптацији, а након тога добили 
смо сагласност за усвојење. Искористио сам своје право, као један од родитеља, на 
шестомесечно одсуство ради неге детета док је на адаптацији и још два месеца од када смо 
званично постали усвојитељи. 

"ВЕЛЕТАБАК" НЕДОСТУПАН  

У НОВОСАДСКОЈ фирми "Велетабак" јуче нисмо успели да добијемо коментар на оптужбе 
њиховог бившег радника. До закључења броја, ни на један од доступних бројева телефона на 
сајту предузећа нико се није јављао. 

Отац, који живи у Београду, каже да је својим послодавцима уредно донео сву документацију о 
усвојењу - потврду од лекара оопште праксе, као и уверење Градског центра за социјални рад 
да је усвојитељ. Уговор о раду му је продужен док је био на одсуству, али неколико дана пре 
него што је требао да се врати на посао доживео је непријатно изненађење. 

- Без образложења су ми јавили да ће ми бити прекинут радни однос - наставља Александар. - 
Мојим колегама са истим статусом, примљеним по истом основу, уговори су продужени на 
неодређено време. На моје инсистирање да сазнам због чега са мном није исти случај, један од 
менаџера ми је рекао да сам добио отказ јер сам изиграо фирму због тога што сам отишао на 
осмомесечно одсуство ради чувања усвојеног детета. 

Наш саговорник каже да је, након што је остао без посла, угрожена егзистенција његове сада 
шесточлане породице и пита се да ли је могуће да је награда за хумани чин, какав је усвојење 
детета без родитеља - отказ. 

 

Одбор за финансије усвојио предлог буџета за 2017. годину, на реду усвајање у 
Скупштини 

Извор: Агенције  

Одбор за финансије Скупштине Србије прихватио је данас Предлог буџета за 2017. 
годину и сет пратећих закона и упутио их Скупштини на разматрање 

Одбор за финансије Скупштине Србије прихватио је данас Предлог буџета за 2017. годину и сет 
пратећих закона и упутио их Скупштини на разматрање. Министар финансија Душан Вујовић 
оценио је на седници Одбора да су јавне финансије унапређене у претходне две године и додао 
да је следеће године планиран привредни раст од три одсто. 

Оценио је да би даље стезање каиша било контрапродуктивно и да је Србија на добром путу да 
дође до одрживог нивоа јавног дуга и дефицита."Даља штедња би деловала рестриктивно на 
привредни раст", рекао је Вујовић на седници Одбора за финансије Скупштине Србије. 

Он је рекао да су постигнути резултати бољи од очекиваних. 



7 

 

"Не значи да смо изашли из свих проблема, већ да смо остварили више него што смо 
планирали. Улазимо у зону у којој можемо с много више извесности да гледамо у будућност", 
рекао је Вујовић. 

Према његовим речима, Србија се налази на добром путу да дође до одрживог нивоа јавног 
дуга, а како је додао, нико није очекивао привредни раст од три одсто. 

Вујовић је поновио и да се ове године очекује привредни раст од 2,7 до 2,8 одсто. 

Он је на критике опозиције да влада није у законском року послала у Скупштину Србије 
предлог буџета, рекао да то није било могуће због аранжмана са ММФ-ом, али да ће рокови 
бити поштовани наредне године. 

Током расправе, опозициони посланици критиковали су одредбе државног буџета за наредну 
годину док су чланови владајуће коалиције изнели дијаметрално супротан став. 

Шеф посланичке групе Покрета Доста је било Саша Радуловић затражио је на почетку седнице 
одбора да се Предлог закона о буџету врати на дораду како би се исправиле грешке. 

Додао је да Влада Србије касни са усвајањем буџета, јер закон предвиђа да је до 1. новембра 
морала да упути предлог Скупштини. 

Он је истакао да је Предлог буџета на 1.300 страна достављен је посланицима 48 сати пре 
седнице, што је тактика смишљена да се опозиција онемогући да поднесе амандмане на тај 
законски предлог. 

Посланик СРС-а Милорад Мирчић затражио је одлагање седнице на којој ће се расправљати о 
буџету, јер парламент нема ни извештај о завршном рачуну за 2015. годину. 

Он је указао на лоше стање државног дуга као и на низ нелогичности у области запошљавања 
уз оцену да регулисање тих области није предвиђено државним буџетом за наредну годину. 

Мирчић је рекао и да влада и даље има паралелне системе запошљавања убројавши ту разне 
агенције и министарства, а упозорио је и да је "Србија и даље на ивици банкрота". 

"Јавни дуг ће се смањити наредних година, а питање је да ли ће грађани до тада моћи да 
издрже", рекао је Мирчић. 

Члан Одбора из Демократске странке Горан Ћирић питао је на који ће начин Влада Србије 
помоћи раст приведе, а указао је и да би требало прецизно дефинисати буџетско јачање 
институција значајних за наставак европског пута Србије. 

"С обзиром да се већина посланика залаже за наставак европских интеграција, требало би 
јачати институције значајне за рад одређених поглавља, како се које од њих отвори", рекао је 
Ћирић. 

Чланови одбора из ПУПС-а, Социјалдемократске странке Србије и Социјалистичке партије 
Србије најавили су подршку државном буџету за наредну годину. 
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Посланик СПС Душан Бајатовић је рекао да у садашњим привредним условима "тешко да 
можемо да имамо бољи буџет а поздравио је то што, како је рекао Србија сама враћа дугове, без 
подршке међународних инвестиција. 

"Добро је што се сами раздужујемо", рекао је Бајатовић, што је по оцени Вујовића такође једна 
од значајнијих ставки државног буџета за наредну годину. 

Вујовић је најавио и наставака борбе против сиве економије, посебно указавши на спречевање 
шверца цигарета и сирове кафе. 

Одбор је усвојио амандман којим Скупштина Србија остаје без увећања сопственог буџета за 
наредну годину од 400 милиона динара, односно износа намењеног за уређење зграде, 
путовања посланика, изборне активности и разне друге области. 

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

Влада Србије по усвајању Предлога буџета саопштила је да је буџетски дефицит од 1,7 одсто 
бруто домаћег производа "најнижи предвиђени дефицит у историји државе Србије". 

Расходи за укупне капиталне инвестиције у 2017. години на нивоу опште државе износе 147 
милијарди динара, што је 3,3 одсто БДП-а. Буџет је пројектован на процени да ће раст БДП 
бити три одсто, а у 2018. години 3,5 одсто. 

Пројектована инфлација у 2017. години биће 2,4 одсто. 

Седница Скупштине Србије заказана је за 15.00 часова. 

 

У недељу заједнички протест Војног и Полицијског синдиката 

Извор: ФоНет 

Војни синдикат Србије и Полицијски синдикат Србије одржаће у недељу, 11. децембра, 
заједнички протест испред Владе Србије, најавили су председници та два синдиката, Новица 
Антић и Вељко Мијаиловић. 

Председник Војног синдиката Новица Антић најавио је да ће тражити и састанак са 
председником Србије Томиславом Николићем, а председник Полицијског синдиката Вељко 
Мијаиловић изјавио је да ће у среду, 7. децембра, бити одржан састанак са ресорним 
министром Небојшом Стефановићем. 

Антић је рекао да 76 одсто запослених у војсци има мање плате од републичког просека и да је 
због тешких услова рада и малих зарада војску од јануара напустило око 1.500 људи. 

Према Антићу, повећање од пет одсто за велики број припадника војске значи да ће им 
месечна зарада бити повећана за 1.500 динара. 
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Он је објаснио да Војни синдикат не тражи повећање буџета Министарства одбране него његову 
бољу расподелу како би се поправио положај запослених у војсци који имају најмање плате. 

Антић је указао да се припадници Војске суочавају са све већим обавезама и да су после 
открића крађе оружја уведене додатне страже. 

Он је истакао да грађани не треба да страхују и да припадници Војске извршавају своје обавезе, 
али је указао да су ти људи страшно оптерећени и да им треба поправити положај. 

Као један од проблема Антић је навео и то да је војно здравствено осигурање „на ниском 
нивоу”. 

Вељко Мијаиловић из Полицијског синдиката је рекао да синдикат поставља питање шта је са 
најављеном исплатом по 20.000 динара за све запослене у МУП и да тражи да се реши питање 
дневница. 

Мијаиловић је оценио и да се мора побољшати опремљеност полицајаца. 

И Антић и Мијаиловић поручују да не желе радикализацију протеста већ да су спремни да се 
проблеми реше разговорима са послодавцем, то јест премијером Александром Вучићем и 
ресорним министрима – преноси Фонет. 

 

Услуге смањују дефицит у трговини са светом 

Укупном суфициту у размени услуга од 725 милиона евра у 2015. години, највише допринео 
сектор телекомуникација и компјутерских услуга својим позитивним салдом од 317 милиона 
евра 

Већим растом извоза од увоза, Србија од 2013. године остварује знатно повољније резултате у 
спољној трговини. Раст извоза у почетку овог периода био је концентрисан у мањем броју 
привредних области, али од прошле године извоз повећава све већи број индустријских грана и 
услужних делатности. Та распрострањеност раста извоза чини га одрживим, кажу економисти, 
а последица је оствареног унапређења пословног и инвестиционог амбијента и постигнуте 
макроекономске и финансијске стабилности. 

Дефицит робе и услуга у периоду јануар–септембар 2016. године износио је 1,85 милијарди 
евра, што је мање 23,1 одсто у односу на исти период 2015. У 2015. години, у односу на 2012. 
годину, дефицит у размени робе и услуга смањен је 2,25 милијарди евра, или за више од 40 
одсто. 

Аналитичари Народне банке Србије указују да је више од једне четвртине смањења дефицита у 
трговинској размени са иностранством у претходне три године резултат повољнијег биланса у 
размени услуга, које након дефицита у 2010. бележе растући годишњи суфицит. 

У 2015. години извоз услуга достигао је 4,27 милијарди евра. Просечна годишња стопа раста 
извоза услуга од 2010. до 2015. године била је 9,5 одсто, а у том периоду извоз је највише 
повећавао сектор телекомуникационих и компјутерских услуга – с годишњим просеком од 
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готово 20 процената годишње. Овај сектор је прошлогодишњем укупном суфициту у размени 
услуга од 725 милиона евра највише допринео својим позитивним салдом од 317 милиона евра. 

– Једина два производа у Србији која су у 2015. имала бољи трговински биланс и већи 
допринос смањењу спољнотрговинског дефицита су кукуруз и смрзнуто воће – каже Иван 
Николић, уредник билтена „Макроекономске анализе и трендови” Економског института. 

– Лане смо кукуруз извезли за 342,9 милиона евра, а увезли за 12,3 милиона, тако да је нето 
извоз кукуруза износио 330,6 милиона евра. Укупна вредност извоза смрзнутог воћа достигла 
је 340,8 милиона евра, а његов суфицит трговинског биланса вредео је 318,2 милиона евра. 

Наши грађевинари су у 2015. извели радове у иностранству за 249 милиона евра, а грађевинске 
услуге смо истовремено увезли за 97 милиона евра, а салдо је у плусу 152 милиона евра. 

По доприносу у побољшању биланса спољне трговине издваја се и извоз услуга транспорта, са 
просечном годишњом стопом раста од 10,6 одсто. У прошлој години извоз транспортних услуга 
премашио је милијарду евра. Резултат тако високог раста је суфицит у размени ових услуга, 
који се бележи од 2015. године у износу од 46 милиона евра, чему је значајно допринео и раст 
укупне спољнотрговинске размене ваздушног саобраћаја. 

 

Позитиван тренд у размени услуга бележи се и у девет месеци 2016. године. Раст укупног 
извоза услуга у еврима у односу на исти период претходне године износио је 7,4 одсто, а 
телекомуникационих и компјутерских услуга чак 23,7 процената. 

Транспорт чини значајну ставку и у увозу услуга, али бележи ниже просечне годишње стопе 
раста у периоду од 2010. до 2015. – 4,9 одсто, а у девет месеци 2016. и смањење од 0,8 
процената. 

Друга значајна ставка у увозу су туристичке услуге, са просечном годишњом стопом раста од 
5,8 у периоду 2010–2015. Истовремено, извоз туристичких услуга бележи бржи раст, тако да је 
годишњи дефицит у овај области смањен за 70 милиона евра. Занимљиво је да смо за 
туристичка путовања, зимовања и летовања по иностранству у 2015. години платили 993 
милиона евра, док смо од извоза туристичких услуга зарадили 945 милиона евра. Смањење 
дефицита код туристичких услуга се наставља – у девет месеци 2016. у односу на исти период 
претходне године нижи је за 19 процената. 
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Раст конкурентности домаће привреде потврђује кретање степена покривености увоза извозом 
робе и услуга, који је од 2010. до закључно са септембром 2016. повећан 15,9 процентних поена 
– на 82,3 одсто. 

 

 

ПЛАТЕ "ЈЕДУ" 8 ОДСТО БУЏЕТА Овако ће изгледати приходи и 
расходи државе у 2017. 

Ауторка: Слађана Гаврић  

Према Предлогу закона о буџету, који је Влада јуче проследила Скупштини, дефицит државне 
касе за 2017. биће 0,6 одсто БДП-а, ако се изузму пројектни зајмови, саопштио је министар 
финансија Душан Вујовић. 

 

 

Како је истакао, постоји реална могућност да на крају 2017. овај дефицит пређе у суфицит, али 
то се односи само на примарни биланс финансија. 
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- Укупни дефицит од 69,1 милијарду динара на нивоу опште државе износи 1,7 одсто. Он би био 
25,6 милијарди динара, односно 0,6 одсто БДП-а, да у њега нису укључени пројектни зајмови 
од 43,5 милијарди динара, што досад није рачунато у дефицит. Има шансе да он пређе у 
суфицит, што ћемо видети након извршења буџета - рекао је Вујовић. 

 Буџет предвиђа и трошкове за председничке изборе 

Према његовим речима, државна каса је пројектована на процени да ће раст БДП-а бити три 
одсто. 

- Постепено смањујемо раскорак у приходима и расходима у буџету, а то значи да ће се 
смањивати и разлика у куповној моћи између наших грађана и становника европских земаља - 
рекао је Вујовић и додао да ће економским растом бити смањиван удео расхода за плате у 
буџету и да је циљ да они буду осам одсто БДП-а. 

На питање да ли је реално да раст привреде у 2017. буде четири одсто, како прогнозира 
премијер Вучић, министар је нагласио да је раст конзервативно пројектован и да се очекује да 
пређе зацртани износ. Министар верује да ће доћи и до смањења учешћа јавног дуга у БДП-у на 
крају идуће године на 72,8 одсто, што је за 0,7 одсто мање него сада. 

Иначе, планирани су и расходи за укупне капиталне инвестиције у 2017. који ће на нивоу 
опште државе износити 147 милијарди динара, што је 3,3 одсто БДП-а. Министар финансија је 
навео да ће буџетске субвенције бити настављене и да ће се њима подржавати и 
реструктурирање јавних предузећа док не буду доведена у стање да могу сама да преживе. 

- Реструктурирање у неким предузећима нису дала очекиване резултате и послали смо 
упозорење да преиспитају планове и да не праве трошкове који се не могу реално покрити - 
рекао је Вујовић. 

Предлогом буџета предвиђени су и трошкови за председничке изборе и ту неће бити никаквих 
проблема са становишта буџета, навео је министар финансија. 
 

РАДНА НЕДЕЉА У СКУПШТИНИ Одбор усвојио Предлог буџета за 
2017, чекају се премијер и министри 

Извор: Бета , Тањуг , Блиц  

Скупштински Одбор за финансије прихватио је данас Предлог буџета за 2017. годину и сет 
пратећих закона и упутио их Скупштини на разматрање. Министар финансија Душан Вујовић 
је задвољан и каже да са оптимизмом гледа на следећу годину. СРС, ДС и "Доста је било" траже 
да се Предлог закона о буџету врати на дораду јер је пун рупа, грешака, "брљотина" и 
нејасноћа. 
Министар Вујовић је на седници Одбора за финансије рекао да су постигнути и више него 
очекивани економски резултати у овој и да са буџетом за 2017. годину са оптимизмом можемо 
да гледамо унапред. 

- Поставља се питање да ли можемо више. Ја сматрам да смо постигли много - рекао је Вујовић 
на седници Одбора. 

Он је рекао да верује да се Србија налази на добром путу да дође до одрживог нивоа јавног дуга. 
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Вујовић је казао да би даље стезање било тражње преамбициозних циљева, те да би могло да 
делује рестриктивно на очекивани привредни раст. 

Министар је навео да на почетку нико није очекивао привредни раст од три одсто ни овакав 
ниво макроекобомске стабилности. 

- Не значи да смо изаши из свих проблема, већ да смо остварили више него што смо 
планирали. Улазимо у зону у којој можемо са много више извесности да гледамо у будућност. 
Увек постоји ђеврек и рупа, немојте да гледамо само у рупу - поручио је Вујовић посланицима 
који су критиковали предложени буџет. 

"Буџет касни због ММФ-а" 
На критике да влада није у законском року послала Скупштини предлог буџета, министар 
финансија је рекао да то није било могуће због аранжмана са ММФ и молбе да се са одређеним 
параметрима сачека. 

- Жао ми је што каснимо. Ми смо били спремни, али док програм са ММФ траје не можемо у 
роковима да шаљемо бужет, иако смо имали све кључне бројеве већ 1. новембра - рекао је 
Вујовић. 

Како је прецизирао, остварен је милијарду динара мањи дефицити од планираниог, извршено 
је структурно од 3,9 одсто, у односу на планираних четири одсто и да остаје санмо јос 0,21 да се 
уради... 

Рекао је да је много тога урађено и да са оптимизмом можемо да гледамо унапред и што је 
важно сав напредак виде и са стране. 

- Свет то види и то је веома важно - рекао је Вујовић. 

Пре обраћања министра финансија, посланици СРС, ДС и Доста је било затражили су да се 
Предлог закона о буџету врати на дораду како би се исправиле грешке, наводећи да у предлогу 
постоје "велике рупе и нејасноће" и критиковали то што је опозицији остављено мало времена 
да се припреме за расправу. 

Милорад Мирчић (СРС) затражио је одлагање седнице на којој ће се расправљати о буџету, 
наводећи да парламент нема ни извештај о завршном рачуну за прошлу годину. 

- Ми посланици смо приморани да напамет разговарамо о буџету, јер не знамо ни како је новац 
потрошен у 2015 - рекао је Мирчић. 

Саша Радуловић (Д ЈБ) је, наводећи да влада касни са Предлогом буџета јер је по закону до 1. 
новембра морала да упути предлог Скупштини, критиковао то што је седница Одбора и 
парламента заказана на брзину, те оценио да се крајње неозбиљно улази у расправу о 
најважнијем закону у току године. 

На седници сви министри и премијер 
Седница парламента је заказан за 15 часова, а према речима председнице парламента Маје 
Гојковић, присуствоваће јој сви министри у влади и премијер Александар Вучић. 

Покрет "Доста је било" очекивано противи се његовом усвајању. 
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"Буџет изгледа као да су га чиновници из Владе погрешно у журби залепили пошто га је 
премијер, велики мајстор опсене, наводно поцепао у великој срџби. Ко год да је писао или 
лепио буџет, урадио је то школски брљиво и не заслужује прелазну оцену", наводи се у 
саопштењу тог покрета. 

ДЈБ је оценио да је неприхватљиви и сам начин на који је сазвана седница Одбора на којој ће се 
расправљати о наредном буџету, јер је посланицима дат рок краћи од 18 сати, и то без предлога 
дневног реда. 

Предлог буџета на 1.300 страна достављен је посланицима у петак, свега 48 сати пре седнице, 
што је тактика смишљена да се опозиција онемогући да поднесе амандмане на тај законски 
предлог, сматра тај покрет. 

"Ово је велики јавашлук Владе и буџет би требало вратити Влади да поново сабере бројеве и 
провери све ставке и да исправи грешке. Закон о буџету је најважнији закон у држави у једној 
години, јер утиче на животе свих грађана. Владајућа већина ће због оваквих ствари изгубити на 
изборима", додаје се у саопштењу. 

СДС: Нижи дефицит је био 2007. и 2008. 
СДС Бориса Тадића оценила је данас да је званична прича о томе да ће буџет за 2017. годину 
имати најнижи планирани дефицит у историји Србије само још једна потврда да се власт 
премијера Александра Вучића заснива на лажима и сензационализму. 

У саопштењу СДС-а се додаје да није потребно отићи далеко у историју да би се показало 
колико је неистинита изјава премијера, јер тај "историјски дефицит" износи 1,7 одсто, док су, на 
пример, планирани дефицити буџета 2007. и 2008. године износили 0,5 одсто БДП. 

Та странка је додала да Вучић константно од 2012. године обмањује грађане причама о бољем 
животу, док у реалности грађани све лошије живе и први пут у историји протестују и 
припадници војске који услед лошег материјалног положаја не могу да преживе и хране своје 
породице. 

"Сведоци смо свакодневно да се деца у Србији лече СМС-овима у иностранству јер је домаће 
здравство готово уништено, а само прошле године је више од 1.000 лекара специјалиста 
напустило Србију", наводи се у саопштењу. 
 

Фискални савет: У буџету потребно навести тачне износе субвенција 
за инвеститоре 

Извор: Бета  

Председник Фискалног савета Павле Петровић упозорио је данас на недостатак 
транспарентности у Предлогу буџета за наредну годину, у делу који се односи на субвенције за 
стране инвеститоре, као и за гаранције. 
Он је на седници Одбора за финансије Скупштине Србије рекао да је у Предлогу државног 
буџета наведено да постоји листа инвеститора и укупан износ, али да није прецизирано које ће 
своте новца добити свако појединачно. 
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- Тражили смо износе субвенција по сваком инвеститору појединачно - рекао је Петровић и 
додао да је недостатак транспарентности присутан и у делу државних гаранција за враћање 
дугова. 

Према његовим речима, не постоји износ гаранција за сваку линију задужења посебно, већ за 
све њих укупно. 

Петровић је рекао да је у Предлогу буџета предвиђено смањење јавног дуга и додао да је то 
пресудно за оздрављење јавних финансија. 

Упркос томе, како је рекао и у 2017. је и даље висок ниво јавног дуга, што представља опасност 
да у случају спољњег шока поново дође до кризе и повећања дефицита и јавног дуга. 

- Ниво дуга и даље је веома висок и у следеће три године мора значајно да се смањује - рекао је 
он и додао да су потребне мере са смањење тог дуга. 

Он је оценио и да је добро што буџет за следећу годину укључује све инвестиције у 
инфраструктуру. 

Према речима Петровића, главни проблем у износу дефицита је исплаћивање гранација на 
дугове јавних и државних предузећа од 2010. године до 2014. 

- Ту видимо ризик за 2018. и 2019. јер поново се тај механизам активира. Поново државна 
предузећа у рестуктурирању не плаћају дугове јавним предузећима - рекао је он. 
 
 

 
 

Протест запослених у здравству и социјалној заштити 10. децембра 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије најавио је да ће 10. децембра у 
минут до 12 организовати протест на Позоришном тргу у Новом Саду. 

Пише: Данас Онлине 
 
Разлог протеста у минут до 12 "Здравље није на продају" организују због, како наводе у 
саопштењу, урушавања радно-правног положаја запослених у здравству и социјалној заштити. 
"Захтеви Синидиката везани за решавања статуса апотека и положаја запослених нису решени, 
иако смо од 2012. године указивали на алармантно стање у апотекарским установама. У 
бројним установама постоји мањак извршилаца чак и у односу на онај број који је прописала 
Влада Србије. РФЗО гледа на сваки начин да умањи примања запослених, а на пружање 
континуиране здравствене заштите не обраћа пажњу”, наводи се у саопштењу синдиката.  
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Протест синдиката војске и полиције 11. децембра 

Војни синдикат Србије и Полицијски синдикат Србије одржаће у недељу, 11. децембра, 
заједнички протест испред Владе Србије, најавили су данас председници та два синдиката, 
Новица Антић и Вељко Мијаиловић. 

Пише: ФоНет 

Председник Војног синдиката Новица Антић најавио је да ће тражити и састанак са 
председником Србије Томиславом Николићем, а председник Полицијског синдиката Вељко 
Мијаиловић изјавио је да ће у среду, 7. децембра, бити одржан састанак са ресорним 
министром Небојшом Стефановићем. 
Антић је рекао да 76 одсто запослених у војсци има мање плате од републичког просека и да је 
због тешких услова рада и малих зарада војску од јануара напустило око 1.500 људи. Према 
Антићу, повећање од пет одсто за велики број припадника војске значи да ће им месечна 
зарада бити повећана за 1.500 динара. Он је објаснио да Војни синдикат не тражи повећање 
буџета Министарства одбране него његову бољу расподелу како би се поправио положај 
запослених у војсци који имају најмање плате. 

Антић је указао да се припадници Војске суочавају са све већим обавезама и да су после 
открића крађе оружја уведене додатне страже. Он је истакао да грађани не треба да страхују и 
да припадници Војске извршавају своје обавезе, али је указао да су ти људи страшно 
оптерећени и да им треба поправити положај. Као један од проблема Антић је навео и то да је 
војно здравствено осигурање "на ниском нивоу". 

Вељко Мијаиловић из Полицијског синдиката је рекао да синдикат поставља питање шта је са 
најављеном исплатом по 20.000 динара за све запослене у МУП и да тражи да се реши питање 
дневница. Мијаиловић је оценио и да се мора побољшати опремљеност полицајаца. 

И Антић и Мијаиловић поручују да не желе радикализацију протеста већ да су спремни да се 
проблеми реше разговорима са послодавцем, то јест премијером Александром Вучичем и 
ресорним министрима. 

 

Вучић данас пред посланицима 

Премијер Србије Александар Вучић прикљућиче се данас поподне члановима свог кабинета у 
Скупштини Србије, на седници на којој ће се расправљати о буџету за 2017. годину, изјавила 
је синоћ председница парламента Маја Гојковић. 

Пише: ФоНет 
 
Према њеним речима, Вучић је изразио жељу да лично представи буџет, а на седницу ће доћи 
после сусрета са европским комесаром за проширење Јоханесом Ханом. 

Све ће бити готово пре 15. децембра и грађане интересује суштина буџета, приказивање 
резултата Владе. Бићемо у врху, прва или друга европска држава, имамо историјски минимум 
дефицита, велико улагање у пољопривреду, здравство, образовање, у обнову школа и путева, 
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рекла је Маја Гојковић, гостујући у Дневнику РТС. Она је навела да расправа о буџету почиње 
сутра, додавши да је тешко постићи договор са  опозицијом. 

Сећање грађана који су гледали седницу пре неколико дана није избледело. Видели сте 
покушај договора СНС и дела опозиције и како то изгледа када желите да се договорите са 
људима који не желе пристојну Србију, који псују оца Александру Мартиновићу, а мајку 
Маријану Ристићевићу, рекла је Маја Гојковић. 
Председница Скупштине је истака да је Влада поносна на то што улаже у културу и додала да се 
очекује завршетак реконструкције Народног музеја, музеја Савремене уметности и зграде 
Радио-телевизије Војводине која је уништена 1999. године. 

Скупштина Србије утврдила је јуче дневни ред седнице, а заседање ће бити настављено данас 
разматрањем Предлога закона о буџету за 2017. годину. 

После усвајања дневног реда, које је трајало три сата, председница Скупштине Србије Маја 
Гојковић на тренутак је отворила расправу, а затим је, после краће паузе, обавестила посланике 
да ће заседање бити настављено данас у 11 часова. Она је додала да мора да види када је 
министар финансија Душан Вујовић у могућности да изложи предлог буџета, а затим је 
обавестила посланике да ће седница бити настављена данас. 

Посланици ће данас разматрати и измене и допуне Закона о буџетском систему, као и допуне 
Закона о привременом уређивању начина исплате пензија. Посланици ће разматрати и одлуке 
о изменама и допунама финансијских планова Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање, Републичког фонда за здравствено осигурање, Фонда за социјално осигурање 
војних осигураника и Националне службе за запошљавање за 2016. годину. 

Посланици опозиције су тражили да се на дневни ред седнице стави неколико десетина закона 
које су они предложили, али владајућа већина није прихватила. 

Шеф посланичке групе Социјалдемократске странке Марко Ђуришић предложио је, 
између осталог, да се на дневни ред седнице стави неколико закона, као и Предлог одлуке о 
образовању анкетног одбора ради утврђивања чињеница и околности у вези са рушењем 
објеката у делу Београда који је познат као Савамала. Он је позвао посланике да гласају за 
предлог да се формира анкетни одбор у коме ће учествовати све парламентарне странке, да 
парламент буде место где ће моћи да се чује истина о догађајима. 
Да парламент буде место где они који се плаше да приступе правосудним органима, који су 
потпуно под контролом владајућих странака, могу да дођу као у сигурну кућу и кажу шта знају 
о томе, рекао је Ђуришић. Његов страначки колега Горан Богдановић предложио је измене 
Закона о јавном информисању и медијима, које предвиђају да се у Регистар медија упишу сви 
власници, директни и индиректни, без обзира на висину удела у оснивачком капиталу. 

Шеф посланичке групе Двери Бошко Обрадовић предложио је да се на дневни ред 
седнице стави Предлог резолуције о геноциду над Србима у Независној држави Хрватској, 
наводећи да је ово “несумњиво тема која тангира свакога ко се осећа Србином”. Он је рекао да 
нема ниједног јединог разлога да се о њој не расправља. 
Молим вас и преклињем, време је да говоримо о страдању српског народа у 20.веку, да домаћој 
и међународној јавности изнесемо истину о страдању Срба у НДХ, рекао је Обрадовић. Он је 
предложио и да се образује скупштински анкетни одбор који би испитао истину о свим 
дешавањима на недавно одржаним ванредним парламентарним изборима. 
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Плашите се скупштинског анкетног одбора за утврђивање истине о изборном процесу јер 
бисмо ту доказали како сте крали у бирачким списковима, како сте преправљали бирачке 
спискове и записнике, како сте штеловали у Статистичком заводу и Републичкој изборној 
комисији, како сте крали гласове уценама, претњама, телефонирањима, упадањима у куће и 
свим другим видовима притиска на грађане, рекао је Обрадовић. 

Један дан за анализу буџета 
Опозиционе странке и стамостални посланици у Скупштини Србије истакли су раније током 
дана на заједничкој конференцији за новинаре да им Влада Србије није дала довољно времена 
да анализирају предлог буџета за 2017. годину. 

Санда Рашковић Ивић је истакла да власт жели да сакрије да су плате и пензије много мање 
него што су биле 2014. године, када су "радни људи у Србији опљачкани". Она је указала да је 
опозиција имала само један и по дан да прочита скоро 1.300 страна буџета и предложи 
амандмане. 
Самостална посланица Дијана Вукомановић је упитала чему та "олако обећана брзина" у 
разматрању предлога буџета, указујући да такав начин рада у прошлости ништа добро није 
донео Србији, нити ће донети. Зар се о озбиљним стварима не може разговарати у складу са 
законима и Пословником Скупштине, јер се ради о новцу пореских обвезника. Зато је наш 
потест обавезан, каже Вукомановић. 
Мариника Тепић из Лиге социјалдемократа Војводине изјавила да забрињава то што 
се највећи део буџета налази само у једном, осмом члану Закона о предлогу буџета. Посланици 
о том члану закона могу да говоре само по два минута, објаснила је Тепић и указала да се влада 
плаши јавне расправе о томе како ће се трошити новац грађана. 
Посланик Ђорђе Вукадиновић је рекао да се није родио супермен који може у кратком 
року да савлада 1.300 страница најситнијих слова у којима се налазе бројке. Ја сам позив за 
седницу добио у суботу у 15 минута до 17 часова, а требало је да се спремим за данашњу седницу 
и да припремим амандмане, указао је Вукадиновић. 
Само толико о озбиљности и о томе колико је коме стало да добијемо најбољи могући буџет, 
рекао је Вукадиновић и додао да је анализа буџета у тако кратком року немогућа, осим за 
"господу Ђукановића и Ристичевића и остале шампионе из владајуће странке". 

Посланик Покрета Двери Бошко Обрадовић је рекао да је влада спремала буџет десет 
месеци, а да је опозицији дала један дан да га анализира и припреми амандмане. Влада крије 
шта се налази у буџету, јер да не жели ништа да сакрије дала би опозицији седам дана да се 
припреми за расправу, указао је Обрадовић. 
Шеф посланичке групе "Доста је било" Саша Радуловић је рекао да се опозиција 
окупила да искаже протест због тога што јој влада практично не даје могућност да се припреми 
за расправу. Бужет је стигао у Скупштину у петак предвече, а законска је обравеза да се он 
пошаље до 1. новембра, после чега је потребно 15 дана да се закаже седница, како би се 
посланици припремили за расправу, објаснио је Радуловић. 
Он је напоменуо да је опозиција имала само 44 сата да припреми амандмане и да јој је 
практично остало само два минута по свакој страници буџета. 

Горан Ћирић из Демократске странке је рекао да је важно истаћи да опозиција протестује 
зато што грађани Србије неће моћи да се упознају са оним што их чека у 2017. години. Ми 
припремамо амандмане на закон о буџету, али истичемо и то да се не решавају кључни 
проблеми грађана, а то су смањене плате и пензије и катастрофално стање у здрваству, 
закључио је Ћирић. 
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 РТВ 

Најављен протест синдиката здравства у Новом Саду 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије организоваће у 
суботу, 10. децембра, у Новом Саду протест, како је најављено, због урушавања 
радно-правног положаја запослених у тим секторима. 

Синдикат је у саопштењу оценио да у бројним установама здравства и социјалне заштите 
постоји мањак радника "чак и у односу на број одређен актом Владе Србије".устрација: 
фрееимагес.цом 

"Републички Фонд за здравствено осигурање гледа на сваки начин да умањи примања 
запослених а на пружање континуиране здравствене заштите не обраћа пажњу. Захтеви 
Синдиката везани за решавање статуса апотека и положаја запослених нису решени иако смо 
од 2012. године указивали на алармантно стање у апотекарским установама", стоји у 
саопштењу. 

Протест под називом "Здравље није на продају" почеће симболично у минут до 12.00 на 
новосадском Позоришном тргу. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


