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"Повећање плата и пензија у складу са буџетом" 
Извор:Танјуг  

 

 
Београд -- Мандатарка Ана Брнабић изјавила је да од претходне владе коју је водио Александар 
Вучић наслеђује пуну касу, као и сређене и стабилне јавне финансије.  
Брнабић је поручила да ће бити храбра и наставити да спроводи мере које ће даље осигурати 
будућност и развој Србије без обзира да ли ће оне бити популарне.  
“Апсолутно ћу бити храбра и наставити непопуларне мере када су у питању финансијска 
стабилност и када је у питању будућност Србије" рекла је Брнабић на ТВ Пинку.  
Она сматра да је унеколико очекује лакши део посла јер је нову владу дочекала много боља и 
стабилнија финансијска и економска ситуација, за разлику од претходних владе коју је 
дочекала земља близу банкрота.  
"Остављена је пуна каса, стабилност и сигурност, дисциплина, и ту стабилност обезебедићемо и 
даље" поручила је Брнабић.  
Мандатарка је рекла да грађани могу да очекују и даље поовећање плата и пензија наравно у 
складу са буџетом и без његовог угрожавања или на уштрб наставка смањења јавног дуга.  
Како је рекла, у 2018. и 2019. грађани ће видети у већој мери ефекте тих мера а које ће се 
огледати у већем броју радних места, инвестицијама, повећању куповне моћи... 
 

 

 

 

 

Брнабић: Остављена ми је пуна каса, бићу храбра да наставим 

реформе  
Извор:Танјуг 

 

Мандатарка Ана Брнабић изјавила је вечерас да од претходне владе коју је водио Александар 
Вучић наслеђује пуну касу, као и сређене и стабилне јавне финансије и поручила да ће бити 
храбра и наставити да спроводи мере  
Мандатарка Ана Брнабић изјавила је вечерас да од претходне владе коју је водио Александар Вучић 

наслеђује пуну касу, као и сређене и стабилне јавне финансије и поручила да ће бити храбра и 

наставити да спроводи мере које ће даље осигурати будућност и развој Сребије без обзира да ли ће оне 

бити популарне. 

"Апсолутно ћу бити храбра и наставити са непопупраним мерама када су у питању финансијска 
стабилност и када је у питању будућност Србије" рекла је Брнабић гостујући на ТВ Пинку. 
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Она сматра да је унеколико очекује лакши део посла јер је нову владу дочекала много боља и 
стабилнија финансијска и економска ситуација , за разлику од претходних владе коју је 
дочекала земља близу банкрота. 
"Остављена је пуна каса, стабилност и сигурност, дисциплина, и ту стабилност обезебедићемо и 
даље" поручила је Брнабић. 
Мандатарка је рекла да грађани могу да очекују и даље поовећање плата и пензија наравно у 
складу са буџетом и без његовог угрожавања или на уштрб наставка смањења јавног дуга. 
Како је рекла, у 2018. и 2019. грађани ће видети у већој мери ефекте тих мера а које ће се 
огледати у већем броју радних места, инвестицијама, повећању куповне моћи... 
БРНАБИЋ: ШТИТИЋЕМО ИНТЕРЕСЕ СРБИЈЕ 
Мандатарка за састав нове владе Србије Ана Брнабић изјавила је вечерас да ће Влада и у 
спољној политици имати континуитет са досадашном спољном политиком, што подразумева 
приближавање ЕУ, добре односе са Русијом, УАЕ и Кином и очување територијалног 
интегритета Србије. 
Она је, гостујући на телевизији Пинк рекла да ће влада увек и на првом месту штитити интерес 
Републике Србије и истакла да је у овом тренутку интерес Србије ЕУ. 
Нова влада ће наставити и да одржава добре односе са Русијом, УАЕ, КИном и наставити да 
унапређује односе са тим земљама, додала је Брнабић. 
"Кина нас је ставила у центар глобалног пројекта за који је цео свет заинтересован. На дан 
инаугурације причала сам са пет инвеститора из Кине који су рекли да је Србија важна за тај 
пројекат", рекал је она. 
Говорећи о Косову и Метохији, она је казала да Србија неће мењати свој став. 
"Заклетва коју смо положили важи и данас - чуваћемо суверенитет и територијални интегритет 
наше земље", рекла је Брнабић. 
Она је додала и да ће Србија наставити да одржава и унапређује односе и са земљама БРИКС-а 
које су такође важне, а са којима односи нису довољно искориштени.  
БРНАБИЋ: БУДУЋА ВЛАДА ЋЕ САЧУВАТИ КОНТИНУИТЕТ 
Мандатарка за састав нове Владе Србије Ана Брнабић најавила је вечерас да ће будућа влада 
имати апсолутни контуниутет са претходном владом и истакла да је њен циљ да осигура да све 
што је рађено буде одрживо. 
Она је, гостујући на телевизији Пинк, казала да се у потпуности посветила писању експозеа. 
"Нема превише филозофије око фокуса будуће владе. Била сам члан Владе премијера 
Александра Вучића, на његов позив, јер сам веровала да је она реформска и нисам се 
преварила. У 10 месеци док сам била министарка ишли смо брзо, били ефикасни, а што је мени 
важно, повлачили смо као влада храбре потезе“, нагласила је Брнабић. 
Објаснила је да ће њен лични приоритет бити већи раст БДП-а, успешно закључивање седмог 
аранжмана са ММФ, као и целокупног аранжмана, и даље унапређење позиције Србије на 
Дуинг бизнис листи Светске банке, јер то показује реформе у много сфера од грађавеинских 
дозвола, преко правосуђа, до борбе против корупције. 
"То је добар оквир у којем треба да пратимо даљи развој“, указала је она. 
Додала је да ће се бавити и питањима којима је била посвећена као министарка, као што је 
ефикасна управа. 
Она је најавила да спрема две додатне посебне теме на којима ће бити фокус а да ће о њима 
говорити у Скупштини. 
"Као влада трудићемо се у континуитету да се држимо финансијске дисциплине која је уведена, 
али и лично ћу се посветити проналажењу раста у неким областима у којима до сада раст у 
Србији није био препознат, као што су дигитализација, поновно позиционирању Србије као 
фантастичне дестинације за филмску индустрију, гејминг и креативну индустрију. Србија има 
велики потенцијал али он није препознат“, казала је Брнабић. 
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Мандатарка је казала да је циљ да се привредни раст Србије креће ка 3,5 одсто, па 5 одсто, и да 
све буде одрживо. 
Казала је да јој је част да јој је председник понудио да буде манатар за састрав будуће владе и на 
челу те владе. 
"Нема веће части да будете председник Владе“, подвукла је она. 
РАДИЋУ СА ВИШЕ ЕНЕРГИЈЕ, У ШЕСТОЈ БРЗИНИ 
Мандатарка за састав нове Владе Ана Брнабић изјавила је вечерас да ће, када почне да ради као 
премијерка, гурати своје циљеве и задатке са више енергије него као министарка, као и да ће 
наставити да ради "у шестој брзини". 
"Желим да будем много прецизнија и чим ми Скупштина да поверење изаћи ћу са конкретним 
планом за првих 100 дана, а грађани могу да очекују моју потпуну преданост, да посао радим 
поштено и храбро", рекла је Брнабић на ТВ Пинк. 
Према њеним речима, грађани ће од ње моћи да очекују и отвореност, а како је најавила 
наставиће да одговара на писма грађана и њихове поруке на друштвеним мрежама. 
"Битно ми је да разговарам са грађанима, јер мислим да се често заборавимо са плановима и не 
чујемо довољно грађане, тражићу од министара да се чешће виђамо са грађанима, јер 
решавајући њихове решавате системске проблеме", оценила је Брнабић. 
Говорећи о предстојећој расправи у парламенту, она је рекла да једва чека да одговара на 
питања посланика. 
"Надам се да ћемо разговарати о континуитету и о резултатима претходне владе. Ту сам да о 
њима причам на рационалан нацин, затражим поверење што већег броја посланика. Спремна 
сам на расправу и критике", рекла је Брнабић и додала да ће са пуно емоција да брани оно што 
мисли да треба да буде фокус будуће владе.  
ВЕРУЈЕМ У СРБИЈУ, ВЕРУЈЕМ У СЕБЕ 100 ОДСТО 
Мандатарка Ана Брнабић позвала је данас грађане Србије да прате њен експозе и да ће моћи да 
чују важне поруке али исто тако и колико верује у њих, у Србију. 
Брнабић је за ТВ Пинк рекла да је реч о тешком послу, да треба схватити и прихватити 
одговорност и да лично увек размишља о томе да ли је нешто могло да се уради брже и боље на 
добробит грађана Србије. 
Она је рекла да "мале победе" значе велике победе за државу, да су је у протеклих 10 месеци, 
ако и ових 10 дана критике које се могу чути, управо те "мале победе" држале и давале јој 
ентузијазам за даљи рад. 
Брнабић је замолила грађане да прате њен ескпозе, да чују шта има да им каже и поручи, 
назначила да ће њено излагање трајати око један сат... 
Желим да им кажем верујем у њих, Србију у тим, у људе са којима сарађујем...рекла је Брнабић 
која је поновила да јесте тимски играч и да верује у успех. 
На питање новинарке колико верује у себе мандатарка је поручила: "100 одсто". 
НАЈВЕЋИ УСПЕХ ВЛАДЕ ПОЛИТИЧКА И ЕКОНОМСКА СТАБИЛНОСТ 
Србија је данас стабилна и политички и економски и фискално и то је највећи успех претходне 
владе, изјавила је мандатарка за састав нове Владе Ана Брнабић. 
Она је на ТВ Пинк поновила да ће нова влада наставити да тежи додатном расту и мења имидз 
Србије набоље и као лидера региона. 
"Ако испунимо 60 одсто онога сто сматрам да су нам шансе велике", рекла је Брнабић и додала 
да се радује изазовима. 
Како је додала да ће дати све од себе да одржи стабилност и остане на дошадашњем курсу и да 
иде још брже. 
СПРЕМНА УЛАЗИМ У СКУПШТИНУ 
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Мандатарка за састав нове Владе Ана Брнабић истакла је вечерас да је потпуно спремна да 
изађе пред посланике пред којима ће бранити оно што мисли да треба да буде фокус будуће 
владе. 
"Каква год буду оспоравања ја ћу одговорити. Спремна ћу ући у скупштину. Надам се да ћемо 
разговарти о континуитету, резултатима претходне владе. Ако неко оспорава ја сам ту да 
пробам да објасним на рационални начин. Надам се конструктивној дискусији“, казала је она 
гостујући на ТВ Пинк. 
Најавила је да ће представити планове будуће владе и затражити поверење што већег броја 
посланика, додајући да је спремна за расправу, као што је била спремна за критике. 
"Критике ме нису узнемириле. Идемо даље. Имамо толико посла пред нама", поручила је 
Брнабић. 
Она је напоменула да не воли протоколарни део, који је, како је напоменула, такође важан, али 
да ће јој бити лакше када почне да ради, пошто зна своје циљеве и задатке. 
"Гураћу најбоље што могу. Улагати још више снаге и енергије него што сам на челу 
министарства, а сви моји сарадници знају да сам кренула у минситарски посао од првог дана у 
шестој брзини“, указала је Брнабић. 
Указала је да је контрапродуктивно и ужасно лоше за Србију да неко напада неке ствари само 
зато да би их нападао, без фундаменталних разлога. 
Оценила је да су такве критке само маркетиншки потез. 
"Није кредибилно ако критикујете све што је урадио Александар Вучић“, подвукла је Брнабић. 
СРБИЈА НИЈЕ ХОМОФОБИЧНА, ЉУДИМА ЈЕ БИТНО ДА ЛИ ЗНАТЕ ПОСАО 
Мандатарка Ана Брнабић изјавила је вечерас да Србија није балканска, хомофобична и 
затворена земља и да људе само интересује само да ли је неко добар човек и да ли је способан 
да уради посао који му је поверен. 
Брнабић је, гостујући на ТВ Пинку, рекла да позитивни чланци који стижу из света, коментари 
о томе што јој је председник Србије Александар Вучић поверио мандат за формирање владе, 
јесу одлични за Србију али не само у смислу промоције већ и што показују да Србија није 
хомофобична земља. 
Како је рекла, наравно да има инцидената али грађанима Србије је углавном свеједно каква је 
чија сексуална оријентација или то да ли сте мушкарац или жена, већ да ли сте добар човек и 
да ли умете да радите свој посао. 
"И у свему томе је небитно да ли сте ЛГБТ или жена" рекла је она.  
ИНСТИРАЋУ НА ТИМСКОМ РАДУ И РЕЗУЛТАТИМА 
Мандатар за састав нове Владе Србије Ана Брнабић истакла је да од владе коју ће водити 
очекује, као и до сада, ред, рад, дисциплину и пре свега тимски рад, указујући да је добила 
ауторитет од човека који је директно освојио подршку 56 одсто грађана Србије. 
Она је, гостујући на телевизији Пинк, рекла да је протеклих пар дана чула много критика, 
подсетивши да је критике чула и када је улазила у владу. 
"Знали смо да ће тих критика бити, биле су критике да сам фикус, икебана, Мирко Цветковић, 
и чула сам и... идемо даље“, поручила је Брнабић. 
Она је казала да очекује фантастичну сарадњу са председником Србије Александром Вучићем, 
са којим је, како је рекла, имала фантастичну сарадњу док је била у влади. 
"Све што сам чула пре и када сам ушла у Владу није истина. Он је мене пустио да водим 
министарство како најбоље знам и умем. Дао ми је поред тога савет за иновационо 
предузетништво и информационе технологије које је огромна шанса. Никада није питао шта 
радим. Једино што је говорио јесте „ајде брже, јел не може брже, требају нам резултати брзо“. 
Због тога сам прихватила позив“, подвукла је мандатарка. 
Он је истакла да је један од митова да је Вучић "микроменаџер". 
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"Ако мислите да он може у свим министарствима да каже шта треба и ко да ради, то је 
немогуће. Он тражи одговорност, а то ћу и ја ако будем премијер“, најавила је Брнабић. 
Она је истакла да се неће мешати у ресоре, ако нису стратешки важни за Србију и обухватају 
више ресора, али да ће пратити докле се стигло. 
"Мислим да ће најтеже бити да имамо тимски дух. На првој седници ћу тражити да имамо 
тимски рад. Ја немам ауторитет као Вучић, а нисам га ни заслужила. Нисам изашла на изборе, 
немам своју странку, нисам добила скоро 56 одсто гласова. Мени је ауторитет дат од неког ко је 
добио 56 одсто подршке директно од грађана“, објаснила је Брнабић. 
Рекла је да ће од својих министара тражити апсолутно да поштују функцију председника Владе, 
да раде и одлучују као тим. 
"Ја ћу као премијер сећи где треба, и свакако увек стајати иза одлука Владе и бранићу их какве 
год критике биле“, подвукла је она. 
САРАДЊА ПРЕДСЕДНИКА И ПРЕМИЈЕРА НАЈБОЉА ЗА СРБИЈУ 
Мандатарка за састав нове владе Ана Брнабић изјавила је вечерас да је координација између 
председника и премијера Србије најбоља ствар за Србију. 
Према њеним речима, када се не би консултовала са председником Србије, који је био 
председник Владе претходне три године, требало би је критиковати. 
"То је континуитет и у том континуитету то је неопходно. Као што је потребно да имам добру 
сарадњу са председницима Привредном комором Србије, Сталном конференцијом градова и 
општина и свима који треба да повуку Србију да иде напред", рекла је Брнабић за ТВ Пинк. 
Како је казала, сваки вид сарадње је добар. 
"Када имате тим, који посвећено ради на бољитку Србије, не постоји ниста боље за Србију. 
Мислим да је паметно да имате сарадњу са претходником јер је то континуитет, било би глупо 
то не радити" рекла је она напомињући да не би било у реду да није разговарала са својом 
претходницом Кори Удовички када је дошла на чело Министарства државне управе и локалне 
самоуправе.  
 

 

 

 
ММФ: Плате и пензије нису тема  
Пише:ФоНет 
 
Председник Савета гувернера НБС и професор ФЕФА Небојша Савић изјавио је вечерас да је 
оно што је реализовано у Србији током протекле две и по године један од успешнијих програма 
које је Међунардни монетарни фонд реализовао уопште, као и да у разговорима, који почињу 
сутра, неће бити помињано повећање плата и пензија. 
Шта је урађено у протеклих шест месеци када је реч о спровођењу мера које је Србија 
договорила у аранжману с ММФ, званичници Фонда из Вашингтона и српска делегација 
сагледаће сутра. 
Савић је, гостујући у Дневнику РТС, истакао да су структуралне реформе – попут 
реорганизације ЕПС и 
"Србијагаса" – најтежи, најкомплекснији и најзахтевнији делови реализације једног 
економског програма. 
Када говоримо о Србији, најважније је што смо успели да успоставимо монетарну стабилност 
која траје практично од почетка програма, да се у међувремену оставарила фискална 
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стабилности, она се остварује и даље у овој години, што значи да се у трећој години програма 
реализује. И остао нам 
је још један сегмент у структуралним реформама који је реализован и који ће тек бити 
реализован, рекао је Савић. 
Он сматра да је Закон о раду отворио простор за решавање бројних проблема. 
Мисија истиче, да је напредак који је остварен у "Железницама" значајан, ту се иде даље.Остаје 
проблем 
"Електропривреде" који има своју економску, финансијску, своју политичку, а рекао бих и своју 
синдикалну димензију, напоменуо је Савић. 
Решавање ЕПС је вишедимензионално, истакао је Савић и додао један сегмент је урађен. 
Али, остали су и други сегменти који треба да се ураде што је пар екселанс политичко питање 
које треба решити, сматра Савић и истиче да то безусловно треба решити, јер је то највећи 
систем у земљи који је носилац привреде. Без енергетике не фукнционише ништа у земљи. 
У предстојећим разговорима неће бити помињано повећање плата и пензија. 
Буџет се прави за идућу годину и то повећање вероватно припада идућој години. Када се буде 
разговарало о буџету, онда ће се разговарати евентуално и о томе, навео је Савић. 
На питање колики је маневарски простор за повећање плата и пензија, Савић је рекао да је 
присталица, као економиста, да прво мора да се оствари резултат, па тек онда да се разговара о 
расподели позитивног резултата. 
Хајде да направимо стопу очекиваног раста, хајде да направимо резултат, да остваримо тај 
вишак па онда да разговарамо о томе на колико могу да се повећавају плате и пензије, нагласио 
је Савић. 
Аранжман са ММФ се завршава у фебруару,а према мишљењу Савића потребан је нови. 
Управо да бисмо обезбедили континуитет започетих реформи, и да бисмо успели да остваримо 
све оно што желимо да остваримо. Дакле, развој Србије мора да буде постављен на дугорочним 
основама, рекао је Савић. 
 

 

 

 
 

Историјски штрајк - изборили се за просечну плату 1.954 евра 
Извор:Бета  

 

Фабрика Фолксвагена у Братислави обновила је производњу, пошто су радници пристали да 
окончају штрајк након шест дана, када им је руководство понудило повећање просечне плате 
на 1.954 евра, а радницима који тек почињу и једнократну исплату 500 евра. 
Историјски први штрајк у фабрици у којој је просечна плата двоструко већа него што је просек 
за Словачку, започео је зато што су радници тражили да концерн Фолксваген у тој својој 
успешној и профитабилној фабрици полако почне да приближава плате немачким.  
Синдикати су тражили за раднике повећање плата за 16 одсто, док је фабрика нудила 
повишице од девет одсто, што су радници одбили и од среде су своје смене преседели испред 
капија фабрике а преко викенда су остали код куће.  
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"Дуге године спадамо у најбоље фабрике Фолксвагена. Упркос томе, за исти рад добијамо 
знатно ниже плате него у Немачкој. Ако радници у једном од најпросперитетнијих словачких 
предузећа не буду тражили одговарајуће плате, у Словачкој се никада неће зарађивати добро", 
саопштили су синдикати и затражили за штрајк подршку владе и добили је од премијера 
Роберта Фица.  
Фолксваген и штрајкачи су на крају синоћ нашли компромис на повећању зараде за више од 
четири одсто у јуну, а затим исто толико и у јануару 2018. године и новембру и такође да већи 
број радника почиње запослење са већом платом од почетничких око 740 евра.  
"Успели смо да договоримо повећање зарада до новембра 2018. године за 14,2 одсто. 
Истовремено са јулском платом сви запослени добиће једнократно по 500 евра", казао је 
словачким медијима шеф синдиката у Фолксвагену у Братислави Зорослав Смолински.  
На први поглед нелогични штрајк у фабрици где радници имају привилеговане плате и услове 
део је ширег проблема, присутног и у Чешкој, да су обе привреде дошле до границе на тржишту 
рада да уколико осетно не повећају плате нађу уопште раднике.  
Чешкој привреди недостаје скоро 150.000 радника, словачкој преко 14.000 а предузећа не 
успевају да покрију потребе ни запошљавајући украјинске, српске или румунске гастарбајтере 
преко посредничких, често сумњивих агенција.  
"Плате су ту релативно високе ако упоредимо са словачким просеком. За мене је питање човека 
који стоји поред фабричке траке у Фолксвагену оправдано. Ако је то предузеће које има 
највиши квалитет, високу продуктивност рада зашто да тај цовек у Братислави има половину 
или и за две трећине мању плату него исти радник који ради у Немачкој", казао је поводом 
штрајка словачки премијер Фицо.  
 

 

 

 
 
 
Текстилна индустрија Србије муку мучи с илегалним тржиштем 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Текстилна индустрија Србије некада је била веома развијена, у том сектору радило је више од 

250.000 радника, било је преко стотину текстилних фабрика, а годишњи извоз био је вредан 

више од пет милијарди долара.  

Нажалост, слика је данас много другачија. Наиме, деведестих година прошлог века многи 
послови су због санкција изгубљени, уследила је транзиција, а потом и веома лоше 
приватизације, које су довеле до драстичног пада тог сектора. Многе фабрике више не постоје, 
а у тој привредној грани сада ради око 45.000 људи, а мало ко се још сећа фабрика  „Клуз”, 
„Беко”, „Први мај”, ТИЗ „Земун”, „Новитет”, „Углед”, Кулске штофаре, „Плантекса”, „Јумка” ... 
Опоравак је спор и дуготрајан, али ипак, модна и текстилна индустрија, после година опадања, 
почиње да бележи раст. Тако је индустрија коже и текстила лане имала извоз већи од 1,1 
милијарду долара, што је раст од 13 одсто у односу на 2015. годину, а запослено је и 10.000 
нових радника. Да текстилна индустрија има потенцијал за развој говори и број од 1.950 
предузећа који послују у тој грани и 5.400 предузетничких радњи које се баве производњом 
текстилних производа, а ове године очекује се раст извоза од 15 одсто. 



9 

 

Дакле, то је перспективна грана привреде, али је суочена с великим проблемима. Наиме, они 
који у њој послују као највећи проблем у пословању наводе сиву економију, нелојалну 
конкуренцију, високе дажбине и недостатак квалификоване радне снаге. Подаци говоре да је 
сваки други комад гардеробе у Србији произведен или се продаје на црно па је неопходно да 
инспекције и Управа царина озбиљније приступе решавању тог проблема да би се помогао 
развој те инустријске гране и повећао извоз. 
Подаци Инспекције рада указују на то да власници текстилних фирми у великој мери ангажују 
раднике на црно, а инспектори не крију да су те фирме од почетка године под појачаним 
надзором. Приликом контроле више од 600 послодавца, код трећине је затечено више ид 400 
радника на црно. 
Да је у том сектору сива економија заиста доминантна, говоре и подаци истраживања које су 
урадили НАЛЕД, УСАИД и Инжењерска комора Србије – само у тој области буџет Србије 
годишње изгуби око 800 милона евра. 
Највише се извози на европско тржиште 
Од укупног броја текстилних предузећа у Србији, 15 одсто ради сопствени бренд и извозно је 
оријентисано, 20 одсто ради колекције за домаће тржиште, а 65 одсто услужне послове. 
Производи се традиционално извозе на европско тржиште, а највише у Италију, Немачку, 
Русију, Босну и Херцеговину, Црну Гору, Румунију, Словенију, Хрватску, Македонију и Белгију. 
 

 
 

 
 
Данас званични разговори са Мисијом ММФ-а  
Извор:Танјуг 
 
Мисија Међународног монетарног фонда из Вашингтона предвођена Џејмсом Руфом почиње 
данас званичне разговоре у Београду, поводом седме ревизије текућег трогодишњег 
аранжмана. 
Мисија ММФ-а је допутовала у Београд 22. јуна а досада су обавјени технички разговори 
Раст плата и пензија неће бити тема ове контроле, али хоће докле се стигло са реформом јавних 
предузећа. 
Уочи пленарног састанка српске делегације Народне банке Србије и Мисије ММФ-а, 
председник Савета гувернера НБС Небојша Савић рекао је да ће на данашњем састанку прва 
ствар на дневном реду бити закључни део програма и навео да је током протекле две и по 
године у Србији реализован један од успешнијих програма Фонда. 
"Успешан, чак и у неким ширим размерама. А то је и став мисије - да је оно што је и практично 
реализовано у протекле две и по године, један од успешнијих програма које је Фонд реализовао 
уопште", прецизирао је Савић у изјави РТС-у 
За Србију је, како јер навео, најважније што смо успели да успоставимо монетарну стабилност 
која траје практично од почетка програма и да се у међувремену оставарила фискална 
стабилност, која се остварује и даље у овој години, што знаци да се реализује и у трећој години 
програма. 
Упитан о структурним реформама јавних предузећа ЕПС-а, "Србијагаса" и "Железница"... 
Савић је рекао да су структурне реформе најтежи, најкомплекснији и најзахтевнији делови 
реализације једног економског програма. 
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"Један део тих реформи је остварен и то један од најважнијих. Ја бих подсетио на ону која је 
везана за тржиште рада, она је очигледно дала резултате", навео је он прецизирајући да при 
том мисли на Закон о раду који је отворио простор за решавање бројних проблема. 
Он је потврдио да се данас са ММФ-ом неће разговарати о повецању плата и пензија, јер се како 
је појаснио буџет за идућу годину прави на јесен. 
"То повећање вероватно припада идућој години. Када се буде разговарало о буџету, онда ће се 
разговарати евентуално и о томе", навео је Савић. 
Он сматра да ће и после овог аранжмана који се завршава у фебруару, бити потребан нови 
аранжман са ММФ-ом. 
"Мислим да нам је потребан нови. Управо да бисмо обезбедили континуитет започетих 
реформи и да бисмо успели да остваримо све оно што желимо да остваримо", нагласио је 
Савић. 
Себастијан Соса, стални представник ММФ-а у у Србији рекао је да мисија има два основна 
задатка. 
"Прво, да спроведе преглед српске економије у складу са чланом ИВ Уговора о оснивању ММФ-
а. Овај преглед је централни елемент мандата ММФ-а у вези са свим његовим земљама 
чланицама и свеобухватно и дугороцније посматра макроекономска кретања и перспективу, 
као и економске политике органа власти" навео је он. 
Према његовим речима, у већини земаља, консултације на основу цлана ИВ се спроводе једном 
годишње, а у земљама које имају програме које подржава ММФ, као што је Србија, сваке друге 
године. 
Извршни одбор ММФ-а је закљуцио претходне консултације на основу цлана ИВ са Србијом 23. 
фебруара 2015, објаснио је он у саопштењу достављеном Тањугу. 
Други задатак мисије, како је рекао, ће бити да изврши 7. ревизију програма који Србија 
спроводи из подршку ММФ-а. 
"Као и током претходних ревизија, мисија ће размотрити претходне резултате и реализацију 
програма и покушати да постигне споразум у вези са политикама у наредном периоду. 
Успешан завршетак дискусија би омогуцио да Извршни одбор ММФ-а размотри 7. ревизију 
крајем августа". Ревизије програма се тренутно споводе сваких пола године. Извршни одбор 
ММФ-а је завршио претходну ревизију 16. децембра 2016. Године, указао је он. 
Соса је нагласио да Мисија планира да, на крају посете, изда завршно саопштење за штампу и 
одржи конференцију за штампу. 
Мисија ММФ-а боравиће у Београду до 4. јула.  
 
 

 


