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Војни пензионери подржали протест војника и полицајаца 
Извор:Бета  

 

Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије подржало је данас најављени протеста 
Војног и Полицијског синдиката Србије у недељу испред зграде Владе и позвало све војне 
пензионере и друштвено одговорно грађане да присуствују том скупу, за који су оценили да је 
законит и оправдан. 
"Упутимо апел онима који сада врше власт у Србији да је последњи тренутак да прекину 
урушавање система одбране и безбедности Србије", наводи се у саопштењу. 
То удружење је оценило да су захтеви које су синдикати доставили надлежним министрима и 
Влади Србије оправдани, легални и морални и да су у функцији обезбеђења достојанства и 
јачања система одбране и безбедности. 
"Осуђујемо покушаје манипулација и нетачног приказивања стандарда припадника Војске 
Србије. Нико као пензионисана војна лица не познаје и не разуме све мере које су спроводене 
на урушавању система одбране и уништењу Војске Србије", додаје се у саопштењу. 
Војни синдикат Србије и Полицијски синдикат Србије најавили су да ће у недељу, 11. децембра, 
испред зграде Владе Србије у Београду одржати протест са којег ће указати на тежак економски 
и социјални положај припадника снага безбедности и на лоше стање система. 
Почетак протеста заказан за недељу симболично у минут до 12. 
 

 

 

 
 
 

УНС: Раскинути приватизацију РТВ Крагујевац 
Аутор: В. М. А. 

 

Удружење новинара Србије (УНС) тражи од Министарства привреде да у најкраћем року 
раскине приватизацију РТВ Крагујевац и капитал овог медија пренесе на запослене без 
накнаде. 
„Прекидом емитовања програма по уобичајеној шеми, неисплаћивањем зарада и продајом 
средстава за рад запослених, стекли су се и сви услови да се приватизација раскине”, кажу у 
овом удружењу. 
УНС истиче и да је за пропадање те телевизије одговоран град Крагујевац који конкурс за 
пројектно суфинансирање медија није расписао већ две године, али и Министарство привреде 
које није активирало банкарске гаранције власника Радоице Милосављевића. „Министарство 
привреде је, дајући Милосављевићу додатни рок од 30 дана за доставу ревизорског извештаја 
поводом непоштовања купопродајног уговора, одговорно што су запослени остали без опреме 
за рад и емитовање програма, уместо да су обавезе према њима намирене из гаранција које 
служе за ту намену”, наводи УНС у саопштењу. 
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Како се урушила медијска империја крушевачког Мардока 
Аутор: Вишња Аранђеловић 

 

Од осам телевизија које је током прошлогодишње приватизације купио Радоица 

Милосављевић опстала је половина, али овај бизнисмен тај податак негира признајући само 

проблеме на РТВ Крагујевац 

Од 33 локална медија која су пронашла власнике у последњој приватизацији, крушевачки 
бизнисмен Радоица Милосављевић постао је власник четвртине. Осим РТВ Крагујевац која је 
јуче престала да емитује програм, овај некадашњи функционер СПС-а и власник фабрике за 
производњу пластичне амбалаже, као од шале пазарио је радио-телевизије Панчево, 
Крушевац, Пирот, Брус, Цариброд из Димитровграда, ТВ Пожегу и Центар за информисање 
Нови Кнежевци. Иако никада раније није имао искуства у медијској индустрији, у ову авантуру 
кренуо је са буџетом пројектованим на 300.000 евра и успео чак нешто и да уштеди. После 
шопинга у каси му је остало 18.720 евра. 
Али, у првих годину дана медијска империја крушевачког Руперта Мардока почела је да се 
урушава. Поред некада највеће медијске куће у Шумадији, престала је да ради телевизија Брус, 
као и Центар за информисање Нови Кнежевци. 
Међутим, Радоица Милосављевић у изјави за „Политику” пориче да је половина његових 
медија угашена и признаје једино проблеме у крагујевачкој телевизији. 
– Само је РТВ Крагујевац престала да емитује програм. И то због нечије пакости. Град 
Крагујевац не расписује конкурсе за пројектно финансирање медија, а радници се нису снашли 
у приватизацији и нису успели да зараде ни за основне трошкове. При том, закаснеле плате 
због којих је одржана лицитација су заостала дуговања града. Знам да сам у обавези да две 
године улажем, али овде нема краја. Како не бих био у већем губитку пустио сам да оду у стечај 
– каже Милосављевић. Он додаје и да је невероватно да се град, који ни динар не издваја из 
буџета за медије, појављује на лицитацији и купује опрему телевизије. 
Радоица Милосављевић: „Знам да сам у обавези да две године улажем у медије које сам купио, 

па и у РТВ Крагујевац, али овде нема краја. Како не бих био у већем губитку, пустио сам да оду у 

стечај” 

Генерални секретар Удружења новинара Србије Нино Брајовић потврђује да је Крагујевац град 
рекордер када је реч о немару према медијима, али подсећа да Милосављевић никада није 
реализовао социјални програм који је радницима нудио. 
– Да је то урадио, вероватно до свега овога не би дошло. Овакав сценарио би се спречио и да је 
Министарство привреде активирало Милосављевићеве банкарске гаранције вредне 150.000 
евра. Неко је одлучио да га поштеди због чега ће се око 70 запослених у РТВ Крагујевац 
придружити оној групи од 1.000 медијских радника који су током приватизације остали без 
посла – рекао је Брајовић. 
Како наш саговорник потврђује и УНС има сазнања да је од осам Милосављевићевих медија 
прву годину приватизације преживела само половина. Преостале четири информативне куће 
нису опстале захваљујући умећу Милосављевића већ је већина њих имала среће да ради у 
градовима који брину о својим медијима. 
– ТВ Крушевац има изузетно добар менаџмент који је спремно дочекао приватизацију, док 
телевизије из Панчева, Пирота и Димитровграда имају издашне локалне самоуправе. Тако да у 
њиховом опстанку не видим никакав допринос Радоице Милосављевића – категоричан је 
Брајовић. 
О разлозима Милосављевићевог уласка у овај бизнис спекулисало се од самог почетка. Према 
једној верзији улазак у медијске воде био је политички мотивисан, будући да је до 2012. године 
био дугогодишњи политички функционер СПС-а. Други су тврдили да је Милосављевић купац 
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у чијој сенци стоји тадашњи војни министар Братислав Гашић, док су трећи објашњавали да 
овај русофил само не жели да српски медији падну у проамеричке руке. 
Милосављевић је у јучерашњем разговору све демантовао. Осим да је русофил. 
 

 

 

 

КОМЕНТАР: Савет  
Аутор:Јелена СКЕНДЕРИЈА 

 

Послодавачке организације последњих година имају толики утицај на власт у Србији да кроје 
не само коначне договоре између радника и Владе већ би да имају и коначну реч у писању 
прописа 
ПОСЛОДАВАЧКЕ организације последњих година имају толики утицај на власт у Србији да 
кроје не само коначне договоре између радника и Владе већ би да имају и коначну реч у 
писању прописа. Последња Бела књига Савета страних инвеститора изнедрила је још једну 
препоруку властима, а на радницима је само да чекају да ли ће она донети и измену важећих 
закона. 
Они очекују, а власт је ту да одреагује. Да им попусти још мало, а да они притегну ако могу још 
више. Иако званично не учествују у социјалном дијалогу, реч страних инвеститора овде се 
често уважава. Прво су пре две године инсистирали да се у Закон о раду, рад на одређено време 
продужи са годину на две, а сада је и то мало, па би још годину приде. Мало им је 24 месеца да 
"испробају" радника, него би још читавих 12 месеци. 
Није им довољно само инсистирање на субвенцијама за подизање фабрика, ослобађању од 
такси и пореза, немешању државе у пословање њихових фирми, него су се осмелили, па би да 
утичу и на српско радно законодавство. Можда би то и имало смисла да Савет страних 
инвеститора у овом моменту у Србији не запошљава свега пет одсто укупног броја радника. 
Оваква препорука наишла је чак и на противљење домаћих послодаваца. Они су, гле чуда, 
свесни да ова промена не би донела ништа ни држави, ни њима, а понајмање радницима. Само 
још мало стреса и неизвесности за запослене, као да га немају довољно и са уговором на 
неодређено. Па, сведоци смо да данашње газде не презају од отказа ни самохраним мајкама са 
карциномом... 
И све то можда не би било спорно када једни и други, Удружење послодаваца Србије и Савет 
страних инвеститора, заједно не представљају тек десети део фирми у Србији. 
 

 

У Србији највећа зарада на приватним пензијама  
Аутор:Д. И. КРАСИЋ 

 

Међу 80 земаља, наши приватни пензијски фондови лане донели најбољи принос од 13,5 одсто. 
Овај сектор располаже имовином од 31 милијарде динара. Учешће у БДП 0,7 одсто 
ПРИВАТНИ пензионери у Србији зарадили су лане рекордних 13,5 одсто на свој уложени 
новац. Анализа Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) показује да је оволики 
принос на инвестирану имовину добровољних пензијских фондова у Србији највећи у 
конкуренцији чак 80 земаља, међу којима су и најразвијеније економије света. 
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Упркос томе, средства која наши грађани за старост штеде на овај начин прилично су скромна 
у поређењу са светом: док седам фондова у Србији управља имовином од 31 милијарде динара, 
широм света се у овом виду штедње тренутно налази чак 38.000 милијарди долара. На 
развијеним тржиштима управо ови фондови су међу водећим институционалним 
инвеститорима који улажу у развој инфраструктуре. 
У нашој земљи за приватну пензију штеди тек сваки десети запослени, односно свега два одсто 
становништва. Удео имовине свих фондова у српском БДП је једва 0,7 одсто, док у појединим 
државама, попут Немачке, овај проценат премашује 200 одсто тамошњег БДП. 
Рекордна зарада коју су српски фондови лане зарадили представља заправо реалан принос на 
уложени новац, "очишћен" од утицаја курсних разлика и инфлације и потпуно упоредив са 
осталих 79 земаља у анализи ОЕЦД. Овај извештај обухвата тржишта 35 чланица и 45 
нечланица ОЕЦД. Према њему су српски фондови у последњих пет година имали просечан 
номинални принос од 10,8 одсто и реални од 5,7 одсто, док је лане остварен рекорд. 
- Српски добровољни пензијски фондови, са оствареним реалним приносом од 13,5 одсто су 
остварили најбољи резултат у 2015. години, на нивоу свих приватних пензијских фондова који 
послују у земљама чланицама ОЕЦД и земљама које нису чланице ове организације - истиче 
Снежана Ристановић, директор Друштва за управљање добровољним пензијским фондом 
"Рајфајзен футуре". 
КО ИНВЕСТИРА У СРБИЈИ кроз приватне пензије највише штеде грађани у животном добу 

од 40 до 49 година. Њих је више од трећине у укупном чланству: 35 одсто. Од укупно 182.241 

члана, колико их има у свим фондовима, најмање је оних најмлађих, старости до 19 година - 

свега 0,21 одсто. Мада, фондови све чешће бележе случајеве родитеља који на овај начин штеде 

за своју децу, па тако има и чланова узраста од свега неколико месеци 

Она истиче значај растуће улоге ових финансијских институција за обезбеђивање 
одговарајућих пензијских прихода грађана и другорочно одрживих и сигурних пензијских 
система. Поготово у друштвима у којима се граница за одлазак у "државну" пензију стално 
помера навише, док је удео старијег у укупном становништву - све већи. 
Подаци студије ОЕЦД "Пензијска тржишта у фокусу" показују да је лане било држава чији су 
пензијски фондови забележили и негативне приносе. Минусе је забележила Русија (два одсто), 
Бразил (4,9 одсто), Хонгконг (5,8 одсто). Најнижи принос, од 7,8 одсто имали су фондови у 
држави Малави, у источној Африци.  
У ШТА УЛАЖУ 
ДРЖАВА је строго прописала у шта добровољни пензијски фондови у Србији могу да улажу 
прикупљена средства својих чланова. Седам српских фондова највише имовине инвестирало је 
у државне обвезице, чак 25 милијарди динара. У акције предузећа уложено је тек 1,8 милијарди 
динара, док се 4,3 милијарде динара налази на рачуну у кастоди банци (која води рачун 
конкретног фонда). Свега 340 милиона динара налази се у депозитима у банци. 
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Тачка на помоћ јавним предузећима губиташима 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Ако се суди по Фискалној стратегији за 2017. и 2018. годину, коју је недавно усвојила Влада 
Србије, Србија ће се и у наредне две године бавити помагањем јавних предузећа. Уз то, бавиће 
се и проналажењем стратешких партнера за њих да би она све мање оптерећивала српску 
приреду и јела државни буџет. 
По речима директора Републичког завода за статистику Миладина Ковачевића, укупан нето 
губитак РТБ-а „Бор”, „Петрохемије”, „Азотаре”, Метанолско-сирћетног комплекса у Кикинди и 
ЈП „Србијагас” прошле године износио је 20 милијарди динара, односно 163 милиона евра, што 
представља око 0,5 одсто БДП-а. Он истиче да анализа показује да, осим ЈП „Србијагас”, 
ниједно предузеће за сада не показује способност нити могућност дугорочног, одрживог 
пословања и побољшања финансијског положаја. Другим речима, четири од пет тих губиташа 
нема никакве перспективе. Ковачевић констатује да се ти проблеми не могу решити преко 
ноћи, и наводи да Фискална стратегија Владе Србије у 2017. години предвиђа наставак 
подршке ЈП „Србијагас” и буџетске позајмице за РТБ Бор од две милијарде динара. 
У Фискалној стратегији Владе за наредну годину констатује се да  пословање јавних предузећа 
представља значајан извор фискалних ризика, како на страни буџетских прихода, тако и на 
страни расхода. Јавна предузећа се у пословању суочавају с бројним проблемима – од наплате 
потраживања до редовног измиривања обавеза према повериоцима, држави и запосленима. 
Држава пак, као оснивач и њихов једини власник, одговорна је за њихово пословање и њихово 
је последње уточиште у случају неликвидности. Међутим, констатује се у том акту, управо због 
тога јавна предузећа представљају значајан сегмент српске привреде јер у њима ради близу 
79.000 људи. У циљу умањења фискалних ризика повезаних с пословањем јавних предузећа 
покренути су поступци реструктурирања највећих јавних предузећа, попут Железница Србије, 
Електропривреде Србије и Србијагаса. Током ове године јавна предузећа наставила су 
позитиван тренд пословања, уколико се он посматра збирно, али и даље постоје они који 
бележе губитке и којима држава даје субвенције. 
Растући индиректни дуг, те укључивање дела отплата по основу гаранција у буџетске расходе и 
повећање дефицита по том основу, повећали су свест о растућим фискалним ризицима који 
произлазе из издатих гаранција. Због тога је изменама Закона о јавном дугу забрањено 
издавање нових гаранција за кредите за потребе ликвидности. Но, по Фискалној стратегији за 
наредну годину, држава ће и 2017. године помагати јавним предузећима тако што ће давати 
гаранције на зајмове које она узимају. Тако ће, између осталог, гарантовати за кредит од 30 
милиона евра који ће ЕБРД дати „Србијавозу”, за десет милиона евра код Чешке експорт банке 
које ће као кредит узети „Ресавица”, као и за зајам код пословних банака од 20 милиона евра 
које ће узети ЈП „Србијагас” за изградњу гасовода од Александровца до Тутина. 
Све у свему, држава ће наредне године гарантовати за 200 милиона евра кредита, а велико је 
питање колико ће јавна предузећа која их узимају моћи да их враћују или ће они опет постати 
обавеза државе, односно прерасти у јавни дуг. 
Гаранције оптерећују 7,2 одсто БДП-а 
Држава је и ове године наставила да даје гаранције за јавна предузећа, а тако ће бити и наредне 
две. То утиче на висину јавног дуга, али и на висину дефицита, уколико отплату по кредиту које 
је узело јавно предузеће на себе преузме држава. На крају прошле године стање дуга по основу 
издатих гаранција за више јавних предузећа износило је 2,4 милијарде евра, односно 7,2 одсто 
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БДП-а. Сада је он смањен нешто више од 300 милиона евра, а укупна планирана отплата у овој 
години износи 61 милијарду динара. 
 
 

Има заинтересованих за куповину „Југоремедије” из стечаја 
Аутор:Ж. Балабан 
 
Има заинтересованих за куповину зрењанинске фабрике лекова „Југоремедија“ у стечају, и то и 
у случају да Апелациони привредни суд потврди решење зрењанинског Привредног суда о 
банкротству, и у случају да то решење поништи, сазнаје „Дневник”. У јавности круже гласине да 
је за „Југоремедију“ заинтересована и једна од фирми контроверзног бизнисмена Јовице 
Стефановића Нинија, који се није прославио као први приватизациони купац те фабрике 
лекова. 
– Сада је предмет „Југоремедије“ на апелацији јер је Одбор поверилаца уложио жалбу, за коју 
сматра да је основана – каже председник Одбора поверилаца „Југоремедије“ Владимир 
Пецикоза. – Било је неправилности код процене вредности имовине фирме, па самим тим и 
Унапред припремљеног плана реорганизације. Верујем да ће апелација брзо решити нашу 
жалбу јер све то око „Југоремедије“ предуго траје. 
Он каже да је из посредних извора чуо да има интересовања за „Југоремедију“, и за куповину и 
за закуп, и да су неки чак долазили у фирму да се на лицу места увере у то у каквом је стању. Он 
каже да нема сазнања у вези с гласинама да је међу заинтересованима и бивши власник фирме 
Јовица Стефановић Нини, али да је међу фирмама које су показале занимање за фабрику 
лекова и једна чије је седиште у Нишу. 
Два су могућа расплета у вези с „Југоремедијом“, а први је да Апелациони суд потврди решење 
о банкротству, у којем случају ће у року од 30 дана бити објавиљен оглас о продаји имовине 
правног лица. Уколико се решење о банкроту поништи, и наложи судији Привредног суда да 
стави план реорганизације на гласање, много зависи од тога да ли ће неко откупити 
потраживања „Хета реал естате Србија”, великог повериоца и подносиоца плана 
реорганизације, и ко ће то бити. 
У оба случаја очекује се да ће поступак убудуће тећи брже. 
 

 

 
 

Конобару отказ јер се жалио због "Лили Марлен" 
Пише: ФоНет 
 
Удружени синдикати Србије "Слога" осудили су отпуштање са посла кувара скадарлијског 
ресторана "Капетан Коча путује" Марка Ореља, који је добио отказ јер се побунио што су 
музичари у локалу у којем је радио гостима из Немачке свирали песму "Лили Марлен". 
За нас је Марко Орељ храбар човек, родољуб и прави антифашиста коме смо спремни да, 
уколико нам се обрати, прућимо правну и сваку другу помоћ да тужи послодавца. 
Поражавајуће је да се у Београду на почетку 21. века отпуштају радници који негују 
слободарски и антифашистички дух, а да се толеришу послодавци који су спремни да за шаку 
профита од странаца отпуштају своје запослене због песме која је доказано била мотивациона 
песма нациста у окупираној Србији и поробљеној Европи током Другог светског рата, наводи 
"Слога". 
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Још поразније је да се ово догађа данас, у време када је на челу министарства рада Александар 
Вулин, политичар који се у јавности декларише као левичар и велики антифашиста, стоји у 
саопштењу.  
 
 

Просветари траже једнократну помоћ од 15.000 динара 
Пише: В. А.  
 
Унија синдиката просветних радника тражи да запосленима у образовању буде исплаћена 
једнократна помоћ од 15.000 динара, али и да се уштеде у буџету, остварене збрињавањем 
технолошких вишкова, искористе за додатно повећање зарада у том сектору. 
Председница Уније Јасна Јанковић каже да је од почетка септембра збринуто око 6.600 
вишкова, а да је током прошле и ове школске године уштеђено око две милијарде динара, што, 
како је навела, сведочи да су просветни радници “највеће штедише, а не трошаџије”. Она је 
поновила да је најављено повећање од шест одсто недовољно, због чега синдикати траже 
разговор са премијером и додала да Унија не одустаје од захтева да се, осим једнократне 
помоћи, просветним радницима исплати награда, предвиђена посебним колективним 
уговором. 
Анализирајући предложени буџет за 2017, Владимир Аџић, члан Председништва Уније, 
демантовао је тврдње министра просвете Младена Шарчевића да 93 одсто новца одлази на 
плате. Аџић је навео да је за ту намену опредељено 82 одсто буџета и да се неоправдано 
издвајају огромне паре за путне трошкове, награде за запослене у Министарству просвете и 
специјализоване услуге, што чини око пет одсто “просветне касе”. Додао је да се наставља 
пракса да се огроман новац троши за казне, пенале и изгубљене судске спорове, за које су 
махом одговорни директори школа, али због тога нико не сноси санкције. 
Аџић каже да се за образовање (без науке и технолошког развоја) издваја 3,35 одсто БДП, што 
је далеко од циља прокламованог Стратегијом развоја образовања, која предвиђа пет одсто. 
- Расположива средства у буџету несумњиво показују да у 2017. мора доћи до смањења броја 
запослених, јер новац намењен за плате неће бити довољан за 12 месечних зарада - рекао је 
Аџић. 
Анализу буџета са решењима како да се унапреди положај просветних радника чланови Уније 
јуче су испоручили на адресе председника Србије, премијера, Министарства просвете, Одбора 
за образовање Скупштине Србије и свих посланичких група у парламенту. 
 
 

Бивши радници "Зорка опреме" траже 27 плата 
Пише: Д. Ераковић 
 
Око 220 бивших радника "Зорка опреме" потражују 27 плата још од 2001. године, за која имају 
судска решења.  
Обраћали су се бројним државним органима, премијеру, председнику Србије, Трговинском 
суду, али им је само заштитник грађана Саша Јанковић одговорио да Влада Србије треба да 
реши њихова потраживања у року од 90 дана. То је било још прошле године, а данас им долазе 
приватни извршитељи са истим тим решењима суда да наплате дуговања за струју, грејање, 
воду... 
- Нама је "Зорка опрема" остала дужна плате и то пре него што је отишла у стечај у мају 2001. 
године. Добили смо пресуде Општинског суда да нам се та потраживања исплате, то је 
потврдио и Суд за људска права у Стразбуру. Највише нас боли нехај и понижавање 
одговорних. Кад је премијер Вучић био у Крупњу, за време поплава 2014. године, рекао је да је 
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"стари режим оставио гробове да он то решава". Па кад то каже најодговорнији човек у држави, 
шта да очекујемо од осталих. Он стално нешто прича о БДП, ПДВ, суфициту, да држава нема 
дугова, па нека то прича економистима, а опет нека нама објасни како то да ми немамо ни 
хлеба да једемо, немамо да платимо ни струју ни грејање - каже Радисав Кедић, последњи 
председник Синдиката у "Зорка опреми" пре него што је отишла у стечај. Његова потраживања 
износе више од 800.000 динара, и заступа још 80 радника. 
Радници су раније покушавали да штрајком дођу до својих права, али сада су се већ разишли на 
разне стране. Планирају да своја права потраже на протесту у Београду, јер, како кажу, даље 
више не могу да издрже. 
 

 

 
 

Влада: По 5.000 и "српским" пензионерима ван земље  
Извор:Танјуг 
  
Свим пензионерима који су део стажа остварили у Србији, а живе ван територије наше земље, 
такође ће бити исплаћена једнократна помоћ у износу од 5.000 динара. 
Влада Србије је усвојила о томе закључак на предлог премијера Александра Вучића. 
Средства ће бити исплаћена за око 50.000 пензионера током децембра, а средства су 
обезбеђена из редовног пословања ПИО фонда, саопшš тено је из владе. 
 
 

ВЕЛИКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У НАРЕДНЕ ТРИ ГОДИНЕ Србија улаже 200 
милијарди у пруге, возове, путеве, музеје...  
Аутор:Наташа Латковић  
 
Србија ће у наредне три године уложити близу 200 милијарди динара у велике државне 
пројекте. Почеће изградња пруге Београд - Будимпешта, биће набављени нови возови, а 
милијарде ће бити уложене и у наставак изградње аутопутева. Велика сума новца биће 
издвојена за набавку најсавременијег возног парка за српску полицију. 
У наредне три године Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре добиће 
највише новца из буџета за капиталне пројекте. У изградњу путева и осавремењивање српске 
железнице у 2017, 2018. и 2019. години биће уложено укупно 150 милијарди динара. 
Нове пруге и нови возови 
Како се наводи у Предлогу закона о буџету, само у пројекат мађарско-српске железнице биће 
издвојено 24 милијарде динара. На изградњу железничке инфраструктуре и набавку нових 
возова биће потрошено додатних 36,8 милијарди динара, док је највећи део преосталих 
средства намењен наставку изградње аутопутева по Србији. 
Око 20 милијарди динара у наредне три године биће издвојено за деоницу Сурчин - Обреновац, 
око 14 милијарди у мост на делу пута Остружница - Бубањ Поток, а око 10 милијарди за 
деонице Грабовница - Грделица, Владичин Хан - Доњи Нерадовац и Ниш - Димитровград. 
У следећој години предвиђена је и израда урбанистичког пројекта за главну железничку 
станицу у Београду и за то 38,9 милиона. 
Полиција добија нова возила, војска авионе 
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У 2017, 2018. и 2019. биће издвојено око 2,5 милијарди динара у возни парк Министарства 
унутрашњих послова. Како се наводи у Предлогу закона о буџету, та средства бића уложена у 
осавремењивање возила МУП-а. 
Планирано је да у наредне две године буде издвојено око 60 милиона динара за патролна 
возила полиције, док је за видео надзор издвојено око 428 милиона динара. 
Модернизоване школско - борбене авионе требало би да добије Министарство одбране, а у те 
сврхе у 2017, 2018. и 2019. опредељено је 1,6 милијарди динара. 
Милиони у музеје 
Поштоваоци културе у Србији и запослени у овом сектору кончано би требало да буду 
задовољни, јер је држава издвојила новац за завршетак дугоочекиване реконструкције два 
београдска музеја. 
На санацију Народног музеја у следећој години биће потрошено 912,4 милиона динара, док је 
за реконструкцију Музеја савремене уметности издвојено 612,2 милиона. 
Значајна средства добиће и Српска академија науке и уметности, па ће у дигитализацију 
културне, уметничке, историјске и научне баштине Србије бити уложено 307,5 милиона 
динара. 
Нови затвори 
Наредних година угодније би требало да буде и српским затвореницима. Министарство правде 
из буџета добиће око 3,3 милијарде динара за изградњу нових и реконструкцију постојећих 
казнених објеката. 
Убедљиво највише новца биће издвојено за изградњу новог затвора у Панчеву, 651 милион 
динара, док ће онај у Крагујевцу коштати 371,3 милиона. 
Биће адаптиран Казнено-поправни дом у Нишу, Окружни затвор у Београду и Падинској 
скели. Велика средства биће издвојена и за изградњу и адаптацију Забеле. 
 
 

Кнежевић: Од следеће године помоћ и за домаће фирме са мање од 100 
запослених  
Извор:Бета, Блиц  
 
Министар привреде Србије Горан Кнежевић рекао је данас да ће наредне године финансијску 
подршку добијати и домаће фирме са мање од 100 запослених. 
Кнежевић је на Скупштини Привредне коморе Србије истакао да ће се у том циљу променити 
Уредба о подстицајима. 
- У Србији послује 350.000 малих и средњих предузећа у којима је запослено 850.000 људи и 
чине окосницу домаће привреде, па је циљ државе да и наредне године буду потпомогнути кроз 
различите пројекте - рекао је он. 
Подићи ефикасност јавих предузећа  
Министар привреде Србије је додао да је циљ Владе да се у 2017. години подигне ефикасност 
јавних предузећа. 
- Већ смо постигли известан напредак јер је за девет месеци ове године нето добит у 37 великих 
јавних предузећа због реструктурирања достигла 23,5 милијарди динара - рекао је Кнежевић. 
Он је додао да није циљ да се та предузећа распродају већ да се реформама учине 
конкурентнијима. 
Влада је, према његовим речима, пројектовала да 2017. године инвестиције достигну две 
милијарде евра. 
- Од 74 инвестициона пројекта у којима ради 15.000 људи, после завршетка уговора о 
инвестицијама није укинуто ниједно радно место што значи да је пословни амбијент добар - 
рекао је Кнежевић. 
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Циљ и борба против сиве економије  
Он је истакао да ће се пословно окружење и следеће године унапређивати и да ће се укинути 
неки парафискални намети. 
Циљеви Владе Србије у 2017. години су и борба против сиве економије, ефикаснија 
администрација и привредни раст око четири одсто, додао је Кнежевић. 
- Пошто смо решили проблем са дефицитом у буџету јер за девет месеци имамо чак суфицит, 
остаје задатак да радимо на повећању привредног раста - рекао је он. 
Скупштина ПКС је доделила годишње награде компанијама и појединцима за остварене 
резултата. 
Влада тражи повлашћене цене од НИС-а за Петрохемију  
Влада Србије данас је донела закључак да се од Нафтне индустрије Србије (НИС) за 
Петрохемију траже повлашћене цене енергената, рекао је министар привреде Србије Горан 
Кнежевић. 
Кнежевић је новинарима у Привредној комори Србије данас рекао да је Влада предложила 
меморандум по коме би држава од 254 милиона евра дуга Петрохемије НИС-у платила 105 
милиона евра. 
- Пола од преосталог дела би било отписано, а пола конвертовано у власништво НИС-а у 
Петрохемији - рекао је он. 
Кнежевић је додао да би, ако се меморандума потпише са НИС-ом, то значило да би 
Петрохемија, захваљујући повлашћеним ценама енергената од НИС-а, могла да ради у наредне 
четири године без кредита и са приходом од око 50 милиона евра. 
 
 

Легализација свих објеката у року од три године  
Извор:Танјуг 
  
Озакоњење нелегалних објеката у Србији биће завршено за три године, а на тим пословима од 
1. јануара радиће нешто више од 1.000 нових радника, изјавила је данас у Чачку министарка 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић. 
Од 1. јануара у Србији на тим пословима на одредјено време биће запослено укупно 1.026 нових 
радника, грађевинских инжењера, архитеката и правника, рекла је Михајловић новинарима и 
додала да је одредјен број радника који се на пословима легализације локалне самоуправе могу 
запослити. 
"За запошљавање нових људи потребно је око 1,3 милијарде динара који ће бити обезбеђени од 
такси које ће грађани плаћати приликом озакоњења објеката. И локалне самоуправе ће имати 
једнократни приход од тих такси, а на целој територији Србије тај приход би требало да буде 
око осам милијарди динара", рекла је Михајловић. 
Она је истакла да очекује да процес озакоњења нелегалних објеката буде мног бржи него што је 
био у претходном периоду. 
Михајловић је још рекла да ће радови на изградњи аутопута од Обреновца до Прељине почети 
следеће године. 
Одговарајући на питање новинара она је рекла да очекује да ће радови на Моравском коридору 
почети следеће године и да је премијер Србије Александар Вучић разговарао са потенцијалним 
инвеститорима за изградњу тог коридора. 
Министарка грађевине разговарала је данас у Чачку са начелницима свих округа у Србији о 
процесу озакоњења објеката и путној инфраструктури. 
Она је најавила да ће убудуће сваког месеца бити одржавани редовни састаници са 
начелницима свих округа. 
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Синдикати: Просветни буџет не одговара Стратегији образовања до 
2020. године  
Извор:Бета  

 

Унија синдиката просветних радника Србије (УСПРС) оценила је данас да буџет који је за 2017. 
годину планиран за просвету није у складу са Стратегијом образовања до 2020. године. 
Представник УСПРС Владимир Аџић рекао је на конференцији за новинаре да је четири одсто 
буџета Србије издвојено за просвету, а да је 3,35 одсто заправо издвојено за образовање, док је 
Стратегијом планирано да за образовање буде дато пет одсто буџета. 
Он је навео да је буџет довољан да се са повећањем од шест одсто исплате плате за девет до 10 
месеци и да сумња да ће бити смањен број запослених у просвети. 
Како је речено на конференцији за новинаре, просвета прерасподелом људи, уместо 
ангажовања додатних кадрова, за прошлу и половину ове школске године уштедела око две 
милијарде и тражи да се од тих пара исплати помоћ од 15.000 динара до краја ове школске 
године. 
Тражимо и помоћ од 15.000 динара  
- УСПРС ће тражити помоћ од 15.000 динара на основу уштеда до јануара 2017. године. 
Тражићемо и разговоре са премијером да бисмо се објаснили око Споразума о решавању 
спорних питања из 2015. године - рекао је Аџић. 
УСПРС је оценио да у буџету има простора да се плате у просвети врате на ниво из 2014. године, 
пре смањења од 10 одсто, али да је потребно да се направе прерасподеле у самом буџету за 
просвету. 
У анализи коју је тај синдикат урадио наводи се да је просвету опредељено укупно 7,3 
милијарде, да је за предшколско образовање опредељено 1,26 одсто те суме, за основно 
образовање 40,05 одсто, а за средње образовање 19,35 одсто. 
За ученички стандард опредељено је 2,38 одсто, а високо образовање 22,71 одсто, за студентски 
стандард 4,47 одсто, док је за науку и администрацију министарства опредељено 9, 64 одсто. 
Представници УСПРС најавили су да ће данас доставити анализу буџета председнику Србије, 
Влади Србије, скупштинском Одбору за образовање, науку, технолошки развој и 
информатичко друшво, посланичким групама и Министарству просвете, науке и технолошког 
развоја. 
 

 

 
 
 

У Железницама Србије до краја месеца 3.000 запослених мање 
Извор:Бета  

 

Министарка Зорана Михајловић изјавила је да ће до краја године у "Железницама Србије" 
радити 3.000 људи мање. 
"Нико неће изаћи из 'Железница', а да нема адекватну отпремнину. Близу 3.000 људи ће имати 
отпремнине, највећи број су они који добровољно одлазе из 'Железница'", рекла је Михајловић 
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за Радио-телевизију Србије поводом планираног смањења броја запослених у том јавном 
предузећу које тренутно има око 17.500 радника. 
Упитана о субвенцијама од 16 милијарди динара које су планиране за 2017. за "Железнице 
Србије", Михајловић је казала да су ове године субвенције за "Железнице" за милијарду мање 
него прошле године и да је у износ од 16 милијарди динара укључен и аванс за руски кредит. 
"То нису субвенције за плате, већ инфраструктурни пројекти", рекла је Михајловић. 
Она је казала да је од 75 милијарди динара, колики је планирани буџет за то министарство, 42 
милијарде чине пројектни зајмови за изградњу и рехабилитацију путева и коридора. 
"Степен извршења овог министарства је 98 одсто. Све што је стављено у буџет ми смо 
искористили. Не очекујем да ћемо имати проблеме и не верујем да ће ишта стајати јер ми без 
инфраструктуре не можемо", рекла је Михајловић. 
 
 

Нема пара за плате запослених на Универзитету у Новом Саду 
Извор:Бета  

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавестило је Универзитет у Новом Саду 
(УНС) да у буџету тренутно нема довољно средстава као би се запосленима на факултетима 
исплатиле зараде за новембар. У обавештењу се наводи да ће плате каснити док се не обезбеде 
средства из буџетске резерве за исплату зарада. 
"Универзитет у Новом Саду обавештава факултете у свом саставу да Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја не располаже у овом тренутку у свом буџету са довољно 
расположивих средстава на позицији зарада запослених за месец новембар 2016. године, услед 
чега факултети Универзитета у Новом Саду неће добити средства за ову намену динамиком 
која је уобичајена", наводи се у документу. 
Универзитет је ову информацију 7. децембра проследио деканима и продеканима за финансије 
факултета УНС. 
У допису који је потписао проректор Универзитета Саша Орловић наводи се и да недостајућа 
средства "треба да буду обезбеђена из текуће буџетске резерве", после чега ће бити 
"трансферисана индиректним буџетским корисницима". 
Не наводи се да ли је министарство образложило недостатак новца за зараде запосленима на 
факултетима УНС-а, нити када ће оне бити исплаћене. У ректорату је новинарима речено да 
очекују да ће проблем бити решен, као и да "тренутно плате још увек нису у кашњењу". 
 

 

 

 
Деценију нису имали оволико слободних радних места 
Извор:Бета  

 
Праг -- Стопа незапослености у Чешкој смањена је у новембру на 4,9 одсто, што је најмање од 
избијања глобалне економске кризе 2008. године.  
Послодавци сада нуде највише слободних радних места од 2007. године, саопштио је чешки 
Биро рада.  
У евиденцији бироа сада је 362.755 људи без посла, што је за скоро 69.000 мање него у 
новембру прошле године.  
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Послодавци у Чешкој траже људе за 135.300 слободних радних места, највише од новембра 
2007. године, а у просеку у Чешкој за једно радно место конкурише 2,7 кандидата.  
Најмање незапослених је у Плзенском региону, где стопа износи 3,3 одсто, а највиша је на 
северу Чешке, где незапосленост достиже 7,6 одсто.  
"Недостатак људи на тржишту рада узрок је повећања плата. У трећем кварталу плате су реално 
порасле за четири одсто, а наредне године очекујемо још убрзања", казао је економиста 
Комерцијалне банке Виктор Зајсел за онлајн дневник Актуалне.цз.  
Национални Завод за статистику објавио је у среду да је просечна месечна зарада у Чешкој у 
трећем кварталу достигла у прерачуну 1.027 евра, што је за 41 евро више него у трећем кварталу 
2015. године.  
Чешка предузећа током ове године упозорила су владу премијера Бохуслава Соботке да не могу 
на тржишту рада никако да нађу преко 100.000 радника за позиције које су им потребне и да 
ако влада не олакша долазак имигрантима, најпре из Украјине, биће угрожене и већ наручене 
извозне испоруке.  
Председник Чешке Милош Земан предложио је у среду у парламенту на расправи о буџету да 
се незапосленим Чесима који одбијају понуде бироа рада и не желе да раде одузме социјална 
помоћ. 
 
 

Вулин: Ово је хвала свим пензионерима 
Извор:Бета  

 
Београд -- Једнократна помоћ од 5.000 динара биће исплаћена и свим пензионерима који су 
радни век провели у Србији, независно од државе у којој живе.  
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин, гостујући на 
Радио-телевизији Србије, рекао је да је у те сврхе издвојено 289 милиона динара из редовног 
пословања Фонда ПИО, "а пре свега захваљујући бољем стању српске привреде".  
"Ово је начин да се захвалимо свима који су радни век провели у Србији. Сви пензионери из 
земаља региона који су радили у Србији, њих око 38.000, добиће помоћ до 19. децембра а око 
12.000 пензионера који живе у другим државама, до краја године", казао је министар.  
 
 

Вучић: Имамо најбољи град, уверите се 
Извор:Танјуг  

 
Берн -- Србија на путу економског опоравка са привредним растом од 2,8 процената и чврсто 
на европском путу, рекао је премијер Александар Вучић.  
"Размишљао сам како своју земљу најбоље да представим. Последњих 17 година нисмо имали 
никакав рат, што је рекорд. Много ратова прошло је нашом територијом, много смо људи 
изгубили", рекао је Вучић на симпозијуму "Wолрд миндс" у Швајцарској поручио да је 
"Данас смо на добром путу, путу економског опоравка. Били смо на ивици економског 
опстанка до пре три године, а данас имамо суфицит", истакао је Вучић на симпозијуму који 
је отворио са председником Швајцарске Јоханом Шнајдером Аманом.  
"Ово је трећа година како смо у ММФ аранжжману, имамо привредни раст од 2,8 одсто, а 
надамо се и бољем", истакао је премијер додајући да је Србија значајно напредовала и на Доинг 
Бусинеш листи.  
"Чврсто стојимо на европском путу, а следеће недеље биће отворена још нека поглавља у 
процесу евроинтеграција. Данас Србија има добар пословни амбијент за све стране 
инвеститоре. Имамо најбољи град у региону, отворен за туристе из свих 
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земаља. Позивамо вас све да дођете и да се у то уверите", истакао је Вучић.  
Обраћајући се скупу, премијер Вучић говорио је и о ситуацији у региону, мигрантској кризи, 
изборима у Америци, референдуму у Италији, променама у Бугарској, економској сарадњи са 
Кином и Емиратима, европском путу и предстојећим изборима у Србији, као и дуалном 
образовању.  
"Једна од најважнијих ствари за мене у наредном периоду јесте реформа нашег образовног 
система. Желим вишше повезаности између потреба будућег тржишта рада и данашњег 
образовног процеса. Желим дуално образовање у коме би сами ђаци свакодневно стављали 
на пробу у пословној пракси оно шшто чују на студијама и били у могућности да 
професорима кажжу - не, то се у пракси не ради вишше тако како нас ви учите, ради се 
другачије, боље, једноставније, погледајте и сами шта смо научили"  
"Да би ово било могуће, морамо прво да створимо довољно јаких компанија које би биле 
спремне да учествују у реформи, да понуде праксу младима пре краја формалног 
образовања", закључио је Вучић.  
На симпозијуму „Wолрд миндс“, заједници лидера у науци, уметности и економији председник 
Швајцарске је поздравио српског премијера и нагласио да је Србија значајан фактор у Европи 
и захвалио на подршци и жељи српске владе да искористи искуства из швајцарског образовног 
система.  
Шнајдер-Аман је оценио да су на делу дигитализација и нова индустријска револуција, које ће 
радикално променити нашше жживоте.  
"Стога, наука и технологија могу значајно да унапреде наше друштво, нарочито у 
економском смислу", рекао је председмник Швајцарске.  
Вучић борави у једнодневној посети Швајцарској, где је данас поподне са председником 
Швајцарске Јоханом Шнајдером-Аманом отворио симпозијум "Wолрд миндс", заједницу 
лидера у науци, уметности и економији.  
 
Овогодишњи симпозијум окупио је више од 1. 000 еминентних стручњака, чланова заједнице 
"Wорлд миндс", који су на овом скупу разменили идеје и мишљења у области науке, 
технологије, друштва и културе, како би унапредили своја знања и применили новостечена 
искуства. 
 

 


