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Крах Ивице Тодорића ипак угрозио и фирме у Србији 
Аутор: Аница Телесковић 

 

„Мг мивела” није позајмила ни динар од Сбербанке, „Дијамант” не дугује Интези, али су 

предмет судског спорења „Агрокора” са банкама јер су део имовине посрнулог хрватског 

концерна 

Сви аргументи наших државних званичника да су „Агрокорове” фирме које послују у Србији 
безбедне, јер по овдашњим прописима не могу бити средство обезбеђења за кровне кредите 
концерна – недавно су пали у воду. 
Два судска решења у која је „Политика” имала увид и те како показују да „Фриком”, „Дијамант”, 
„Мг мивела”, „Меркатор С” и други у пракси могу да постану гаранти за кредите које је 
својевремено узимао Ивица Тодорић, власник „Агрокора”, над чијом је фирмом уведена 
принудна управа. 
 

 
 

 
 
Раст плата и пензија између жеља и могућности 
Пише: Дејан Јововић, економиста - научни саветник 
 

* Рачуница је јасна - уколико би плате у јавном сектору и пензије биле увећане за 

само пет одсто, то би за државну касу био трошак од око 40 милијарди динара 

Главна тема разговора Мисије Међународног монетарног фонда, предвођене Џејмсом Руфом, 
која је од 13. до 19. септембра боравила у Београду, био је буџет за 2018. 
Али питање које највише интересује јавност свакако је повећање плата у јавном сектору и 
пензија. Запослени у јавном сектору могу да очекују да ће им од 1. јануара 2018. плате бити 
више за три до седам одсто, односно у просеку, за око пет одсто, сазнаје се незванично у 
круговима блиским ММФ-у. И мада је још рано да се износи коначна рачуница, најреалнији 
сценарио је да ће плате војске, полиције, лекара и просветних радника највише порасти - 
између шест и седам одсто. Запослени у установама социјалне заштите, у установама културе и 
правосуђу могли би да се надају повишици од око три одсто. У овом тренутку једино је извесно 
да ће повећања плата, као и пензија, бити, али не и у ком проценту. Судећи према најавама 
министра финансија могуће је да ће пензионерима, до краја године, бити исплаћена 
једнократна помоћ (поједини медији најавили су да ће пензионери добити по 6.000 динара). 
Оптимизам улива и изјава шефа Канцеларије ММФ-а у Београду, Себастијана Сосе, који је 
потврдио да у буџету Србије, има простора за корекцију плата и пензија. 
Да у буџету има новца за повећање плата, сматрају и поједини економисти, који процењују да 
повишице не би требало да буду веће од пет до шест одсто. Чињеница је да би евентуални раст 
зарада од десет одсто био изнад економских могућности земље и значио би да у будућности не 
би било довољно новца за инвестиције, а инвестиције су основни покретач раста привреде. С 
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друге стране, знатно повећање плата могло би да буде политички мотивисано, или подстакнуто 
социјалним разлозима, али то не би имало снажнији утицај на привредни раст. Рачуница је 
јасна - уколико би плате у јавном сектору и пензије биле увећане за само пет одсто, то би за 
државну касу био трошак од око 40 милијарди динара. Прецизан износ повећања плата и 
пензија биће саопштен крајем октобра када ће бити завршена последња ревизија аранжмана са 
ММФ-ом и понуђена коначна верзија буџета за 2018. годину. Занимљиво је да, пркос томе што 
нацрт државне благајне још није скројен, ресорни министри већ деле повишице запосленима у 
јавном сектору, а обећано је и смањење пореза на зараде. Разматра се и могућност повећања 
неопорезивог дела зараде, који у овом тренутку износи 11.790 динара. 
У ишчекивању осме, и коначне, ревизије (крајем октобра) трогодишњег станд бај аранжмана 
из предострожности, који је Србија склопила са ММФ-ом у фебруару 2015, треба подсетити на 
оцену представника те финансијске организације да је Србија на добром путу, али да би 
требало и даље радити на реформи система образовања, пореске управе и Закона о платама у 
јавним службама. Представници ММФ-а похвалили су напредак остварен у пословању 
Рударско топионичарског басена Бор и обећали помоћ у проналажењу стратешког партнера. 
Али, када је реч о јавним предузећима, експерти ММФ-а сматрају да су резултати, у односу на 
договор, само делимично остварени. Оцењују, такође, да су ЕПС и Србијагас најважнији за 
реформу јавног сектора, чије би кашњење могло да угрози целокупну финансијску 
консолидацију државе. Зато ММФ тражи од ЕПС-а да изради нову систематизацију радних 
места, којом ће број запослених бити смањен до 700. 
У саопштењу ММФ-а, које је потписао шеф мисије Џејмс Руф, констатује се, између осталог, да 
економска активност наставља да расте, "без обзира на привремено успоравање у првој 
половини године, углавном због поремећаја у производњи електричне енергије и негативног 
утицаја суше на пољопривредну производњу". Указује се и на раст домаће потражње, уз даљи 
опоравак приватне потрошње и значајне стране директне инвестиције. И услови на тржишту 
рада наставили су да се побољшавају при чему се, као аргумент, наводи податак да је за 12 
месеци (закључно с јуном) отворено око 120.000 радних места. Према пројекцијама 
аналитичара ММФ-а привредни раст ће у 2017. износити 2,3 одсто, а у 2018. требало би да 
достигне ниво од око 3,5 одсто. У фокусу економске политике и даље би требало да буде 
унапређење пословне и инвестиционе климе, ефикаснија државна управа, као и државна 
предузећа, али и повећање квалитета и квантитета јавне инфраструктуре. Са представницима 
власти Мисија ММФ-а започела је разговоре о фискалној политици за преостали део 2017. и 
кључним параметрима буџета за 2018. годину, који ће се привести крају током ревизије 
аранжмана у октобру. 
 
 

Производњу у стаклари наставља 580 радника 
Пише: М. Н. Стевановић 
 
Није тачна информација објављена у већини јучерашњих медија да радници који су на списку 
за отказ у параћинској стаклари нису могли да уђу у фабрику и узму своје ствари. 
Свакоме је то омогућено, уз одређену процедуру, а истовремено се деле и решења о престанку 
радног односа, по 30-ак дневно, колико Национална служба запошљавања може да обради. У 
наредних неколико дана тај посао ће бити окончан и радници који су у овом тренутку 
прекобројни, моћи ће да остваре надокнаду преко НСЗ, зависно од година радног стажа. У 
погонима стакларе остаје нешто више од 580 људи који уз сагласност суда, настављају 
производњу - каже за Данас Саша Јовановић, стечајни управник Српске фабрике стакла. 
Његов посао неће бити нимало лак, не само због високих дугова, посебно према државним 
предузећима, великог броја радника и уобичајених проблема који прате производњу. Већи 
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проблем биће сплет интереса који се преламају преко ове фабрике за коју јавност ни сада не 
зна ко је прави власник. Око тога ко је откупио дугове, Вексилум, који је затражио стечај, или 
ЦПР Импеx, споре се две струје из Надзорног одбора фабрике, иначе високи функционери 
СНС. 
- Суд је одлучујући о стечају у другостепеном поступку сматрао вероватним да потраживање 
припада Вексилуму. Друга страна има могућност да кроз парницу то оспорава, а у сваком 
случају одлуку ће донети суд и то у поступку који је одвојен од стечаја - каже Јовановић. 
Он није могао да прецизира колики су дугови СФС-а, нити у ком правцу ће стечај бити 
настављен. 
- Тек треба да се почне са пописом а повериоци треба да почну да пријављују своја 
потраживања, што се упоређује са документацијом из фабричких служби. Тек када тај посао 
буде окончан, моћи ћу да изађем са проценом о коликом се дугу ради. Потом, уколико на 
првом рочишту 70 одсто утврђених поверилаца изгласа банкрот, суд то мора да прихвати. Ако 
неко од њих поднесе план реорганизације, у року од 90 дана суд ће о томе расправљати. Као 
стечајни управник, ја само дајем оцену, мишљење о томе колико сматрам план реалним, али 
моја реч у томе није последња - каже стечајни управник параћинске стакларе. 
Производња спречава еколошку катастрофу 

- Стечај стакларе је специфичан, јер производња мора да се настави, пећи не смеју да се угасе 
јер би то изазвало еколошку катастрофу. Ако би се то догодило, 50 тона вреле лаве излило би се 
у спољашњу средину и изазвало пожаре које све екипе поморавских ватрогасаца не би могле 
саме да угасе. Уз то, развио би се и дим са отровним гасовима који би угрозили околна насеља. 
И садашња модернизована опрема вредна 50 милиона евра, била би уништена и за набавку 
нове требало би издвојити још толико. Зато је суд прихватио наставак производње упркос 
високим трошковима радне снаге - каже Саша Јовановић и додаје да ће за зараде смањеног 
броја радника месечно бити потребно око 33 милиона динара, док је за садашњи број 
запослених платни фонд износио око 50 милиона. 
 
 

Вујовић: Србија не иде у рецесију 
Пише: ФоНет 
 
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да нема могућности да Србија иде у 
рецесију и да су све приче о томе у медијима "конструкција". 
Следеће године ће бити сигуран привредни раст од 3,5 - 4 одсто, рекао је Вујовић на 
конференцији за новинаре Српске асоцијације менаџера, на којој је представљен индекс 
глобалне конкурентности Светског економског форума за 2017. годину. 
Према тим резултатима, Србија је напредовала 12 места и налази се на 78. од 137 земаља, али је 
и даље међу лошијима у региону, јер је само Босна и Херцеговина направила мањи помак. 
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Плате веће 10, а пензије 5 одсто  
Аутор:Е.В.Н. 

 

Најстарији грађани и јавни сектор од нове године могу да очекују значајне повишице. 
Просечна пензија већа за 1.141 динар, а зараде за 4.000 до 5.000 у зависности од делатности 
ПЛАТЕ запослених у јавном сектору биће повећане од 1. јануара 2018. године за 10 одсто. Од 
Нове године и износи на пензионим чековима ће бити већи за пет одсто, сазнају "Новости" у 
Влади Србије. 
То ће просечну пензију од 23.822 динара да подигне за 1.141 динар, а плату у јавном сектору за 
4.000 до 5.000 динара у просеку, у зависности од делатности. Пре тога ће сви пензионери, њих 
око 1,7 милиона, у новембру, добити једнократну помоћ од по 5.000 динара. 
За једнократну помоћ пензионерима, Влада ће морати да обезбеди нешто више од 8,5 
милијарди динара. Прве рачунице показују да ће пет одсто веће пензије донети годишњи 
трошак буџету од око 25 милијарди динара, док ће за плате бити потребно додатних око 40 
милијарди динара током 2018. године. Међутим, с обзиром на то да ће пораст плата да доведе и 
до пораста обавезних доприноса који се уплаћују у буџет, коначан трошак за државну касу, 
када је реч о зарадама у јавном сектору, биће такође око 25 милијарди динара. 
Да ће повећање плата и пензија бити значајно у среду је потврдио и министар финансија 
Душан Вујовић. Он, међутим, није желео да износи било какве детаље, најављујући да ће 
крајем октобра бити званично објављене и конкретне цифре ових повећања. 
- Очекујемо да ћемо током састанка у Вашингтону, на маргинама годишње скупштине и 
сигурно првих дана наставка њихове званичне посете Београду 26. октобра, имати конкретна 
предложена решења, која ће затим бити укључена и у реализацију у овој години и у буџету за 
наредну годину - истакао је Вујовић. 
У Влади Србије наглашавају да се мерама фискалне консолидације дошло до вишка новца у 
буџету који ће бити искоришћен управо да се помогне најстаријим суграђанима који су до сада 
поднели највећи терет државне штедње. 
ПОЛИЦИЈА Председник Србије је истакао и да ће до краја године бити једнократне уплате за 
пензионере, за припаднике БИА и полиције. 
Председник Србије Александар Вучић је у гостовању на РТС-у најавио да ће наредне године 
пензионери имати знатно веће пензије, а да ће просечна плата бити 445 евра. Он је рекао и да 
су проценти познати, али да ће их на 100 дана Владе изнети премијерка Ана Брнабић. 
За пензије се данас из буџета издваја 37 одсто, што је резултат повећања запослености, док је у 
исте сврхе пре неколико година из државне касе стизало чак 20 процената више.  
УПЛАТА СВИМА 
ПЕНЗИОНЕРИ су крајем прошле године добили једнократно 5.000 динара. Они са 
пребивалиштем у Србији свој новац добили су 23. новембра, а они који живе ван земље 
следовање су примили 19. децембра, у девизној противвредности. Повећање пензија од 1,5 
одсто стигло је већ почетком ове године. Лањску једнократну помоћ добили су сви пензионери, 
што се очекује и сада. Пре тога, на таква додатна примања могли су да рачунају само домаћи 
пензионери или само они са пензијом до одређеног износа, то јест нису је добијали корисници 
са већим износима на чеку. 
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Инспектори морају да лове фирме које су нерегистроване  
 

Високи порези и доприноси један су од разлога зашто се део пословања сели из легалне у сиву 
зону 
ВИСОКИ порези и доприноси на зараде главни су разлог што се већина привредника одлучује 
да послује у сивој зони, показало је истраживање Привредне коморе Србије. А сива економија, 
пак, представља нелојалну конкуренцију привредним субјектима који легално послују, као и 
ограничење за континуирани развој тржишне економије засноване на фер конкуренцији. 
- Сива економија посебно представља озбиљан проблем за развој малих и средњих предузећа и 
предузетника. Сузбијање сиве економије и нелегалних токова новца су предуслов за 
остваривање одрживог друштвено-економског развоја, повољног пословног амбијента и 
животног стандарда - наводи Жарко Малиновић, секретар удружења за трговину Привредне 
коморе Србије. 
Привредници који су регистровали своја предузећа и предузетничке радње сматрају да би 
инспекције управо требало да повећају број контрола над онима које нису регистроване и које 
званично - не постоје. 
- Инспекције треба више да се баве сузбијањем сиве економије и да смање број контрола над 
легалним привредним субјектима - наводи Жарко Малиновић, износећи рачуницу да просечна 
регистрована фирма има више од шест контрола годишње. Над привредницима који легално 
послују обављено је око 170.000 контрола од свих инспекцијских органа, а тај број требало би 
смањити на 100.000, како би се привреда растеретила. 
Уз координацију удружења за трговину, Привредна комора Србије спровела је од 5. до 25. 
априла 2017. године истраживање ставова привреде о сивој економији у склопу активности на 
побољшању и модернизацији законодавног оквира у Србији, отклањању препрека за 
пословање и поједностављење административних процедура. 
Циљ је изградња стабилног, предвидивог и стимулативног привредног амбијента који ће 
допринети успешном пословању компанија и развоју конкурентне привреде. Резултати 
истраживања су презентовани на конститутивним седницама регионалних парламената 
привредника, као и на Скупштини Привредне коморе Србије. 
Анкета је спроведена на узорку од 301 привредног друштва, са могућношћу давања више 
одговора по питању. 
УСЛУГЕ У СИВОЈ ЗОНИ  
Према мишљењу привредника, сива економија је најзаступљенија у сектору услуга, пре свега у 
малопродаји (22,90 одсто), туризму и угоститељству (18,52 одсто) и велепродаји (9,60 одсто), а 
затим у сектору пољопривреде (9,09 одсто), док је најнижа у гранама индустријске производње, 
као што су хемијска и гумарска производња. 
Уз порезе и доприносе на зараде, које највећи број привредника (47,42 одсто) види као разлог 
који их најчешће опредељује за пословање у сивој зони, високо се "котира" и порез на додату 
вредност (25,31 одсто испитаних), смањење промета (14 одсто), административне процедуре 
(13,27 одсто испитаних). 
Запошљавање радника на црно (20,75 одсто) и пријављивање радника на минималну зараду 
(16,46 одсто) најчешћи су појавни облици сиве економије и нелојалне конкуренције. 
Поред неформалне запослености сива економија се најчешће јавља кроз: неевидентирање 
промета робе и услуга (14,25 одсто); производњу и продају у нерегистрованим објектима (10,10 
одсто); пласман робе у сивој зони (8,99 одсто); набавку сировина на сивом тржишту (8,44 
одсто). 
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- Сива економија доводи до негативних последица за привредне субјекте који послују у складу 
са законским прописима и плаћају пореске обавезе. Услед сиве економије остварују мањи 
промет и приходе, а на тржишту су изложени нелојалној конкуренцији - упозорава Жарко 
Малиновић. - Велика неформална запосленост и незадовољавајући обухват пореских 
обвезника, сужавају простор за смањење пореског оптерећења, а такође јавни приходи остају 
без знатног дела пореског прихода. Велика заступљеност рада на црно, директно се одражава и 
на висину зарада и накнада за легалан рад. Производња и продаја у нерегистрованим 
објектима као и производња и промет "плагијата" излаже потрошаче ризику, јер тако купују 
робу за коју немају потврду о њеном квалитету и безбедности, са високим потенцијалним 
ризиком за здравље. 
Он наводи да постоје бројне штетне последице по пословање, проистекле управо из пословања 
компанија у сивој зони. То су обарање цена услед нелојалне конкуренције у чак 33,09 одсто 
случајева, што доводи до смањења пословних прихода привредних субјеката у 28,88 одсто 
случајева. Такође, долази до отежаног пласмана робе и услуга у 20,11 одсто случајева, смањења 
броја запослених у 9,69 одсто анкетираних привредних субјеката и води губитку угледа код 
потрошача у 8,23 одсто случајева. 
 
 

"Татра" преузела "14. октобар"  
Аутор:З. Р. 

 

Одбор поверилаца дозволио најјачем бизнисмену у војној индустрији Чешке да постане 
власник крушевачке фабрике 
ЧЕШКА "Татра" ушла је у крушевачки "14. октобар". Одбор поверилаца данас је дао сагласност 
за продају имовине крушевачке фабрике компанији "СЦМГ - 14. октобар д.о.о. Београд", која је 
у јуну једина дала понуду за куповину овог некадашњег крушевачког гиганта. СЦМГ је ћерка 
фирма "Цзецхословак гроуп", чешке компаније која у власништву има и велике фирме као што 
су "Татра камиони", "Татра војна возила", "Авиа", "Дако"... 
Пошто је њихова понуда од 485.031.896 динара била десет пута мања од процењене вредности 
капитала тог предузећа, по прописима који регулишу стечај, било је неопходно да се огласи и 
Одбор поверилаца. Они су дали "зелено светло" најкрупнијем бизнисмену у војној индустрији у 
Чешкој и Словачкој, Јарославу Стрнаду, да постане власник крушевачког предузећа. 
Фирма "СЦМГ - 14. октобар д.о.о. Београд" је у Агенцији за привредне регистре уписана у марту 
прошле године уз новчани улог од осам милиона динара. 
И раније је било познато да је чешка корпорација заинтересована за крушевачку фабрику. О 
томе је говорио и Братислав Гашић, бивши градоначелник Крушевца, а сада директор БИА. Он 
је наводи да "Татра" жели само погоне у Крушевцу, али не и оне у Варварину, Брусу и Ражњу. 
Предузеће "14. октобар" је оптерећено дуговима од 13,6 милијарди динара, од чега је само дуг 
за заостале плате милијарду динара. Производило је тешку механизацију, багере и тракторе 
гусеничаре, али и делове за тенкове. Некадашњи гигант запошљавао је више од 8.000 људи, а 
данас има тек 160 радника. 
Миленко Михајловић, председник Већа савеза самосталних синдиката Србије за град 
Крушевац, сматра да је давање сагласности чешкој фирми добар потез, јер се, како тврди, тиме 
статусно решава проблем једног крушевачког гиганта. 
- Мислим да би већи број радника од Нове године требало да се врати на посао - каже 
Михајловић. - То је веома важно за Крушевац, јер ће људи почети да раде и да поново зарађују. 
Некима је фирма остала дужна више од 20 плата. Питање је да ли ће и колико новца преостати 
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за њихову исплату. Не верујем да ће бити довољно пара, с обзиром на то да има много 
хипотекарних поверилаца.  
КУПАЦ ИЗ ПЕТОГ ПОКУШАЈА 
КОМПАНИЈА "14. октобар" је у стечају од јануара 2016. До сада су биле објављене четири 
неуспеле продаје, а тек у петом покушају се као једини понуђач појавила чешка компанија. 
У огласу је наведено да је процењена вредност имовине понуђене на продају 4,85 милијарди 
динара 
 

 
 

 
 

Од идуће године платни разреди и праведније плате 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД : Процес рационализације запослених у државној управи и локалној самоуправи се 

приводи крају, а радна места око пола милиона запослених биће од 1. јануара наредне године 

разврстана у платне разреде, чиме ће овај посао практично бити приведен крају, каже у 

разговору за Тањуг министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић.  

Каталог радних места, са 2.000 постојећих, свели смо на око 800 радних места, а све 
институције биће дужне по Закону о платама у јавним службама, који треба да буде усвојен до 
краја месеца, да усагласе своју систематизацију са тим каталогом, напомиње Ружић.  
"Неко ће сигурно рећи да није задовољан тим каталогом како је урађен. Наравно да има неких 
мањкавости, али то је један живи организам који се апдејтује и унапређује свакодневно", каже 
Ружић.  
Објашњава да нови закон предвиђа обавезу да директори установа усагласе Каталог радних 
места са синдикатима, после чега следи вредновање радних места.  
"То значи да у каснијој фази неће бити иста плата медицинске сестре која ради на шалтеру и 
оне која има смене у Ургентном центру", појашњава Ружић.  
На питање како оцењујена критике синдиката на овај Закон, одговара да је 70 одсто њихових 
примедби усвојено и да ће оне бити део новог закона.  
"Зато сам имао седам, осам, разговора са њима на ту тему и преко 70 процената резерви којие 
су биле у циљу прецизирања неких одредби закона смо усвојили", објашњава Ружић.  
Циљ новог Закона о платама је, сматра министар, да се они који раде добро награде , а да се 
они који не раде на тај начин, мотивишу да раде боље или, ако је то потребно, и сабкционишу.  
Упитан да оцени стање у буџетима локалних самоуправа, Ружић каже да се многе општине и 
градови налазе у незавидном положају. 
" Неке од њих су презадужене или илмају дефиците", објашњава он и напомиње да је зато 
ресорно министарство потписало са швајцарском владом Споразум о реформи пореза на 
имовину.  
На питање колико је тачно градова и општина у Србији је презадужено, Ружић каже да јасан 
податак о томе не постоји.  
"Није дефинисана скала шта значи за одређену локалну самоуправу бити презадужен. Јасан 
податак о томе не постоји", каже он и наводи да је реч о нагомиланим дуговима "свих 
политичких партија које су некада, у претходних 10,20 година руководиле тим локалним 
самоуправама купујући социјални мир".  
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Крагујевац се апострофира као један од највећих дужника, али, каже, ту су и Нови Сад и 
Београд, и објашњава да је суштина у питању да ли постоје капацитети да се ти дугови враћају. 
  
 

Плате веће 10, а пензије пет одсто од 1. јануара 
Извор: Танјуг 

 

БЕОГРАД: Плате запослених у јавном сектору биће повећане од 1. јануара 2018. године за 10 

одсто, а пензије за пет одсто, пишу „Вечерње новости“. 

Како сазнаје лист у Влади Србије, то ће просечну пензију од 23.822 динара подићи за 1.141 
динар, а плату у јавном сектору за 4.000 до 5.000 динара у просеку.  
Пре тога ће сви пензионери, њих око 1,7 милиона, у новембру, добити једнократну помоћ од по 
5.000 динара. 
За једнократну помоћ пензионерима, Влада треба да обезбеди нешто више од 8,5 милијарди 
динара, пишу „Новости“. 
Прве рачунице показују да ће пет одсто веће пензије донети годишњи трошак буџету од око 25 
милијарди динара, док ће за плате бити потребно око 40 милијарди динара током 2018. 
године.  
Међутим, с обзиром на то да ће пораст плата да доведе и до пораста обавезних доприноса који 
се уплаћују у буџет, коначан трошак за државну касу, када је реч о зарадама у јавном сектору, 
биће такође око 25 милијади динара.  
Да ће повећање плата и пензија бити значајно је потврдио министар финансија Душан 
Вујовић.  
Он, међутим, није желео да износи  детаље, најављујући да ће крајем октобра бити званично 
објављене и конкретне цифре ових повећања. 
У Влади Србије наглашавају да се мерама фискалне консолидације дошло до вишка новца у 
буџету који ће бити искоришћен управо да се помогне најстаријим суграђанима који су до сада 
поднели највећи терет државне штедње. 
Председник Србије Александар Вучић изјавио је у уторак на РТС да ће просечна плата у јануару 
бити 445 евра, као и да ће у јануару пензионери имати значајно веће пензије. Он је рекао и да 
су проценти познати, али да ће их на 100 дана владе изнети премијерка Ана Брнабић. 
За пензије се данас из буџета издваја 37 одсто, што је резултат повећања запослености, док је у 
исте сврхе пре неколико година из државне касе издвајано чак 20 процената више, напомињу 
„Новости“. 
 

 

 
 

"Новости": Од првог јануара плате веће за десет, пензије за пет одсто  
Извор:Танјуг 
 
Плате запослених у јавном сектору биће повећане од 1. јануара 2018. године за 10 одсто, а 
пензије за пет одсто, пишу "Вечерње новости". 
Како сазнаје лист у Влади Србије, то ће просечну пензију од 23.822 динара подићи за 1.141 
динар, а плату у јавном сектору за 4.000 до 5.000 динара у просеку. 

https://www.dnevnik.rs/ekonomija/vujovic-nema-elemenata-recesije-u-narednoj-godini-rast-35-4-odsto-27-09-2017
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Пре тога ће сви пензионери, њих око 1,7 милиона, у новембу, добити једнократну помоћ од по 
5.000 динара. 
За једнократну помоћ пензионерима, Влада треба да обезбеди нешто више од 8,5 милијарди 
динара, пишу "Новости". 
Прве рачунице показују да ће пет одсто веће пензије донети годишњи трошак буџету од око 25 
милијарди динара, док ће за плате бити потребно око 40 милијарди динара током 2018. 
године. 
Међутим, с обзиром на то да ће пораст плата да доведе и до пораста обавезних доприноса који 
се уплаћују у буџет, коначан трошак за државну касу, када је реч о зарадама у јавном сектору, 
биће такође око 25 милијади динара. 
Да ће повећање плата и пензија бити значајно јуче је потврдио министар финансија Душан 
Вујовић. 
Он, међутим, није желео да износи детаље, најављујући да ће крајем октобра бити званично 
објављене и конкретне цифре ових повећања. 
У Влади Србије наглашавају да се мерама фискалне консолидације дошло до вишка новца у 
буџету који ће бити искоришћен управо да се помогне најстаријим суграђанима који су до сада 
поднели највећи терет државне штедње. 
Председник Србије Александар Вучић изјавио је у уторак на РТС да ће просечна плата у јануару 
бити 445 евра, као и да ће у јануару пензионери имати значајно веће пензије. Он је рекао и да 
су проценти познати, али да ће их на 100 дана владе изнети премијерка Ана Брнабић. 
За пензије се данас из буџета издваја 37 одсто, што је резултат повећања запослености, док је у 
исте сврхе пре неколико година из државне касе издвајано чак 20 процената више, напомињу 
"Новости". 
 
 

Вујовић о Комерцијалној банци, смањењу пореза привреди и новом 
закону о парафискалним наметима  
Извор:Танјуг, Бета 

 

Министар финансија Србије Душан Вујовић казао је данас да се држава неће мешати у 
појединачне, пословне и друге одлуке предузећа и банака у којима је власник, међу којима је и 
Комерцијалне банке. 
- Сачекаћемо извештај Управног одбора Комерцијалне банке па ћемо онда коментарисати - 
рекао је Вујовић на питање новинара како коментарише оставку председника Извршног одбора 
Комерцијалне банке Александера Пикера. 
Пикер је, по писању медија, поднео оставку на ту функцију јер није имао подршку већинског 
власника, односно државе Србије, за пословну стратегију коју је намеравао да спроведе. 
У Комерцијалној банци држава је власник 41,74 одсто капитала, а Европска банка за обнову и 
развој (ЕБРД) има удео од 24,43 одсто. 
Пикер је у новембру 2015. године именован за председника Извршног одбора Комерцијалне 
банке. Он је на ту функцију дошао након што је претходни директор Ивица Смолић поднео 
оставку. 
Још без мера за смањење пореза привреди 
Вујовић је изјавио данас да још нема конкретних мера за смањење пореза привреди као што је 
повећање неопорезивог дела зараде, али је истакао да ће се при изради буџета за 2018. годину 
разматрати и то питање. 
- Желимо да проширимо основу опорезивања, и пређемо на добровољност, јер се на тај начин 
ствара простор за бољу, равномернију и издашнију пореску политику којом ће се мање 
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оптерећивати они који плаћају порез, а у систем увести они који не плаћају, што ће опет 
омогућити да се пореске стопе смање и олакша рад привреде - казао је Вујовић. 
Он је рекао да је у припреми закон о парафискалним наметима који ће омогућити да сви 
инвеститори на једном месту знају шта их чека, од еколошких такси до локалних доприноса, 
уколико желе да улажу у Србију. 
Како је додао, циљ реформе Пореске управе је да се у свим деловима Србији на исти начин 
применују порески закони, јер то тренутно није случај. 
Вујовић је истакао да се и при постојећем систему пореза и пореске администрације остварују 
већи приходи од плана, што отвара простор да се смање пореска оптерећања. 
Он сматра да то треба да буде урађено пажљиво, јер се чето дешава да такви потези не дају 
никакве ефекте, а смањују приходе у буџет. 
- Потрудићемо се да смањимо трошкове рада, али послодавци морају да реагују на прави 
начин, односно да отворе више радних места и повећају продуктивност - рекао је Вујовић. 
Нови Закон о парафискалним наметима обједињује све намете 
Министар финансија Душан Вујовић је изјавио данас да се ради на новом Закону о 
парафискалним наметима, који ће објединити све намете за привреду. 
- То ће бити матрица која ће бити објављена на нивоу Републике и на нивоу сваке локалне 
самоуправе, тако да ће сваки инвеститор страни и домаћи знати шта га и када чека и колико 
треба да плати, од еколошких такси до неких локалних доприноса - рекао је Вујовић 
новинарама и додао да је циљ да се уведе ред у ту област. 
Министар је рекао да ће се убрзаним корацима ићи напред електронским пријављивањем 
пореза, чиме се подиже транспарентност. 
Према његовим речима, реформом пореске управе на исти начин ће бити примењивани 
порески закони и у Београду, Старој Пазови, Врању и сваком другом месту, пошто постоје 
поуздани показатељи да се не примењује на исти начин порекса политика у целој Србији. 
- Желимо да обезбедимо да свако зна у Србији да ће од сваког порезника у сваком месту имати 
исти третман - поручио је Вујовић. 
Због суфицита од око 650 милиона евра у првих ошам месеци ствара се простор за смањивање 
пореског оптерећења, али то мора да се пажљиво урадимо због смањивања прихода, навео је. 
Вујовић је рекао да ће се то министарство потрудити да смањи трошак рада и да би то требало 
да резултира повећањем нових радних места и већом продуктивношћу. 
Навео је да још нема конректних мера, али да ће влада сада у припреми буџета за наредну 
годину видети како да смањи опререћења привреде, како би јој повећала перформасне,али 
тако да не угрози очекиване фискалне резултате. 
 
 

Вујовић: Повећање плата и пензија биће значајно, цифре крајем 
октобра  
Извор:Танјуг 

 

Министар финансија Душан Вујовић је изјавио данас ће повећање плата и пензија бити 
значајно и да ће крајем октобра бити објавјене и конкретне цифре. 
- То је најтеже питање и оно је већ дуго на дневном реду. Плате и пензије врло пажљиво 
анализирамо и скоро недељу дана смо са ММФ-м провели рачунајући и близу смо утврђивања 
параметара и простора, како у овој години за можда једнократне исплате, тако и у 2018. години 
- рекао је Вујовић одговарајући на питања новинара. 
Министар финансија је казао да влада жели да остане у одрживим оквирима. 
- Близу смо решења и са колегама из ММФ смо прошли све цифре и очекуемо да ћемо током 
састанка у Вашингтону на маргинама годишње скупштине и сигурно првих дана наставка 



12 

 

њихове званичне посете Београду 26. октобра имати конкретна предложена решења, која ће 
затим бити укључена и у реализацију у овој години и у буџету за наредну годину - навео је 
Вујовић. 
Нагласио је да очекује да ће повећања бити значајна и додао да не може сада да прецизира ни 
проценат ни начин расподеле, пошто ће то бити предмет допунских разговора и усаглашавања. 
Нема елемената рецесије, у 2018. раст између 3,5 и 4 одсто 
Министар финансија Душан Вујовић је изјавио данас да у српској привреди нема елемената 
рецесије, како преносе поједини медији, истичући да ће привредни раст наредне године бити 
између 3,5 и четири одсто. 
Коментаришући напредак Србије за 12 места на листи конкурентности Светског економског 
форума, Вујовић је истакао да смо направили прогрес у многим областима. 
- Немамо инфлацију као проблем и маркоекономски показатељи ће бити још бољи. Ове године 
смо имали планирани приведни раст од три одсто, па смо га сманили на 2,3 одсто после 
разговора са ММФ, због лоше ситуације у пољопривреди и енергетском сектору услед суше. 
Ипак, нема елемената рецесије, ово што се чује у медијима. Остајемо на томе да је прогноза за 
ову годину 2,3 одсто, али то ће бити компензовано у 2018. години - навео је Вујовић. 
Он је нагласио да ћемо у 2018. имати раст између 3,5 и четири одсто, а наредних година да би 
могли да имамо и раст од пет и шест одсто. 
Навео је да Глобални индекс конкурентности мало касни, на пример, у маркоекономским 
показатељима. 
Вујовић је истакао да су узети резултати са краја прошле године за учешће јавног дуга у БДП-у 
који је износио 74,1 одсто, док је сада испод 64 одсто. 
- У следећој евалуацији бићемо знатно бољи и очекујем да ћемо напредовати за двадесетак 
места - рекао је Вујовић и навео, када је реч о кредитном рејтингу, да је Мудис повећао рејтинг 
Србији пре око седам месеци, док су остале агенције остале на истом рејтингу за Србију у 
претходне три године. 
Објаснио је да је наша кредитна маржа сада 1,3 одсто, што је четири пута боље него 2014. када 
је била пет одсто и да Србија премашује по перформансама перцепције кредитних агенције. 
Вујовић зато очекује да ће агенције ускоро побољшати кредитни рејтинг Србије. 
Он је нагласио и да је Србија у првих осам месеци остварила 84 милиајарди динара суфицита, 
што је за око милијарду евра боље у односу на план који је договорен са ММФ-ом. 
- То је зато што смо пројекције радили доста конзервативно - додао је министар. 
Он је подсетио да је раније дефицит смањен са 1,7 одсто на 1,1 одсто и додао да је све то 
остварено мерама на страни прихода и расхода. 
Тако су на страни расхода остварене уштеде од између 17 или 18 милијарди динара, напоменуо 
је Вујовић. 
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Радници Стакларе носе слике Тита и траже помоћ премијерке 
Аутор:Милан Никић 
 
Отпуштени радници параћинске стакларе у стечају протестовали су градским улицама. Ишли 
су у колони, од фабрике до центра града и носили заставе социјалистичке Југославије и слике 
Јосипа Броза Тита. Од председника и премијерке затражили су помоћ, јер је 230 њих остало на 
улици. Параћинска локална самоуправа најављује социјалну подршку радницима. 
Радници Српске фабрике стакла у Параћину не мире се са отказима, које им је дао стечајни 
управник. Протестна шетња, скандирања, звиждуци и знамења Титове Југославије одјекивали 
су данас улицама поморавског града, на реци Црници. Решења о отказима примила је 
половина од 230 радника, јер параћинска филијала Националне службе за запошљавање не 
може одједном да обради све захтеве радника. Стаклари су очајни због отказа, али и због 
дискриминације. 
"Супруга и ја смо избачени на улицу и тражимо своја права. Супруга и ја смо Роми, сматрам да 
је ово дискриминација по расној основи. Радио сам као обезбеђење у СФС, са 4. степеном стучне 
спреме а људи који имају осмогодишњу школу су остали, из разлога што сам ја Циганин а они 
нису", рекао је отпуштени радник Дејан Омеровић. 
"Нико ме не пита да ли имам социјално, да ли имам пензијско. Здравствене књижице су нам 
стопирали, не можемо у фабрику да уђемо. Ово је крај", изјавио је радник Томислав Симић. 
Радници и њихове породице траже од премијерке Брнабић и председника Вучића помоћ. Први 
човек Параћина најављује подршку. 
"Оно што општина може једино да учини је да пружи одређену врсту социјалне подршке оним 
радницима где то буде могуће, према важећим прописима и могућностим општине.Оно што ми 
очекујемо је захтев синдиката, а ко не из фабрике оно синдиката Параћина, које ће тачно 
прецизирати шта су то потребе радника и која је структура радника који ће остати без посла", 
рекао је председник општине Параћин Саша Пауновић. 
Колона отпуштених данас је заобишла зграду општине, а имају и разлог. 
"Данас је Дан општине Параћин. Ми не желимо да уносимо немир. Ми желимо само своја 
права", рекла је отпуштена радница Александра Стојановић. 
Уколико у наредна два и по месеца повериоци не прихвате реорганизацију Стакларе, и 
преосталих 650 радника остаће без посла. 
Отпуштени стаклари од државе али и од локалне самоуправе очекују помоћ. Већина од њих је 
пред пензијом, а има и доста брачних парова који су заједно добили отказе. 
 
 

Вујовић: Могуће повећање плата и пензија у овој години 
Извор:Бета 

 

Министар финансија Србије Душан Вујовић данас је изјавио да је са представницима 
Међународног монетарног фонда разговарано о могућем једнократном повећању плата у 
јавном сектору и пензија у 2017, а извесно је да ће повишица бити предвиђена буџетом за 2018. 
годину.  

http://rs.n1info.com/topicv143/Milan-Nikic/1
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"Близу смо решења. Са ММФ-ом смо прешли све цифре и очекујемо да током састанка у 
Вашингтону на маргинама Годишње скупштине Фонда или већ првог дана званичне посете 
мисије ММФ-а, 26. октобра, имамо предложена решења", рекао је Вујовић новинарима.  
Истакао је да очекује да повећања плата у јавном сектору и пензија буду значајна.  
Вујовић је казао да тренутно не жели да говори о процентима повишица и начинима расподеле 
увећаних исплата из буџета јер ће то бити "предмет додатних разговора". 
Србија није у рецесији 

Он је истакао и да Србија није у рецесији, иако је планирани овогодишњи привредни раст 
смањен са планираних три одсто на 2,3 одсто. "Ми смо ове године имали план привредног 
раста од три одсто, али смо након разговора са ММФ-ом то кориговали за 0,7 процената 
узимајући у обзир утицај временских прилика на смањење производње у пољпривреди и 
енергетици", рекао је Вујовић на представљању индекса конкурентности Србије у 2017. години. 
Он је додао да су временски утицаји на пољопривреду и енергетику цикличне природе, тако да 
очекује да ће наредне године раст бити већи од пројектованог и да ће сигурно бити измедју 3,5 
и четири одсто. 
"Важно је да се стабилизујемо на путу раста од 3,5 до четири одсто, а он може бити и већи, ако 
ефекти евроинтеграција Србије буду позитивно утицали на повећање инвестиција, односно 
отварање нових радних места", рекао је он. 
Говорећи о конкурентској позицији Србије према листи Светског економског форума, он је 
навео да је остварен напредак у много области, али да очекује да ће резутати следеће године 
бити и бољи, јер како је рекао, творци индекса "каскају за догадјајима" и узели су у обзир 
параметре с краја 2016. које је Србија већ поправила. 
Као пример, он је навео учешће јавног дуга у БДП, који су као параметар узимали 74,1 одсто, а 
он је ове године побољшан испод 64 одсто. 
Слично је, како је додао, с кредитним рејтингом Србије, и објаснио да су узимани неекономски 
параметри.  
"По стварним перформансама премашујемо перцепцију агенција које су дале рејтинг", рекао је 
Вујовић и додао да очекује да ће врло скоро, ако не буде ванредних околности, рејтинг Србије 
бити повећан. 
Још без мера за смањење пореза привреди 

Вујовић изјавио је да још нема конкретних мера за смањење пореза привреди као што је 
повећање неопорезивог дела зараде, али је истакао да ће се при изради буџета за 2018. годину 
разматрати и то питање. 
"Желимо да проширимо основу опорезивања, и пређемо на добровољност, јер се на тај начин 
ствара простор за бољу, равномернију и издашнију пореску политику којом ће се мање 
оптерећивати они који плаћају порез, а у систем увести они који не плаћају, што ће опет 
омогућити да се пореске стопе смање и олакша рад привреде", казао је Вујовић. 
Он је рекао да је у припреми закон о парафискалним наметима који ће омогућити да сви 
инвеститори на једном месту знају шта их чека, од еколошких такси до локалних доприноса, 
уколико желе да улажу у Србију. 
Како је додао, циљ реформе Пореске управе је да се у свим деловима Србији на исти начин 
применују порески закони, јер то тренутно није случај. 
Вујовић је истакао да се и при постојећем систему пореза и пореске администрације остварују 
већи приходи од плана, што отвара простор да се смање пореска оптерећања.  
Он сматра да то треба да буде урађено пажљиво, јер се чето дешава да такви потези не дају 
никакве ефекте, а смањују приходе у буџет.  
"Потрудићемо се да смањимо трошкове рада, али послодавци морају да реагују на прави начин, 
односно да отворе више радних места и повећају продуктивност", рекао је Вујовић. 
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Протест запослених у јавним службама сутра испред Владе Србије 
Аутор: Бета 

 
Више синдиката запослених у јавним делатностима, највише у просвети, сутра ће протестовати 

испред Владе Србије јер су незадовољни предложеним изменама Закона о запосленима у 

јавним службама. 

Протест испред Владе заказан је у подне, а предвиђен је и штрајк о којем је свака синдикална 

јединица појединачно одлучивала. 

Најављено је да ће на протесту бити чланови Синдиката просветних радника Србије, 

Синдиката радника у просвети Србије, Уније синдиката просветних радника Србије, Синдиката 

високог образовања Србије, Конференције слободних синдиката Србије, Новог синдиката 

здравства и Гранског синдиката просветних радника "Независност". 

Протестном акцијом "Јавне службе – јавно добро. Одбранимо јавно добро!" синдикати траже 

повлачење предложених измена Закона о запосленима у јавним службама јер сматрају да би 

новим прописима била угрожена њихова радна права. 

Влада предлаже, како су указали синдикати, да запослени који примају плату из буџета могу 

бити распоредјени мимо своје воље на друге послове, на послове друге врсте и другог нивоа 

образовања, у друго место рада до 50 километара удаљености, а по потреби и даље. 

 

 

 
 
 

Синдикат: Стечај параћинске Стакларе намештен 
Извор: Инсајдер 
 
Радници Српске фабрике стакла из Параћина затражили су данас од председника Александра 
Вучића и премијерке Ане Брнабић да утичу на стечајног управника да уложи жалбу 
Апелационом суду на решење о стечају. Председник Самосталног синдиката Хемије и неметала 
Србије Љубиша Несторовић рекао је за Инсајдер да је стечај намештен, због чега је неопходно 
проверити податке о дуговању и пословању Стакларе. 
’’Тражимо да се преиспита одлука о стечају. Дуговања због којих се покренут стечај немају 
никакве везе са истином. Апелациони суд нека одлучи да ли је стечај легитиман или не’’, рекао 
је Несторовић. 
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Он сумња да ће жалба заиста бити поднета јер је први потез стечајног управника Саше 
Јовановића био отпуштање 230 радника. 
’’Стечајни управник је дао задатак руководиоцима одељења и служби да из својих служби 
одреде ко ће напустити фабрику. Званичних критеријума нема’’, рекао је Несторовић. 
Решење о стечају фабрике донео је Привредни суд у Крагујевцу 20. септембра, међутим 
Несторовић тврди да су решења о отказима донета пре него што је стигло решење о стечају. 
Спорни дугови према фирми Вексилум Балкан 

Решење о стечају је донесено на предлог фирме Вексилум Балкан из Чачка, која потражује од 
Стакларе 47 милиона евра. 
Нестровић је рекао да радници траже да се преиспита то дуговање и сматрају да дуг према овој 
фирми постоји, али да је много мањи. Како каже, његов је став да је материјал за стечај 
намештен и да нема везе са стварним пословањем и дуговањем Српске фабрике стакла. 
’’Стаклара такође дугује Србијагасу, ЕПС-у и Пореској управи. Да су они покренули стечај не 
бисмо правили проблем, јер су то егзактна дуговања, тачно се зна коме се колико дугује’’, рекао 
је Несторовић и позвао стечајног управника да се у жалбеним поступку још једном провери 
веродостојност дуга према Вексилуму. 
Додаје да је ова фирма основана у фебруару ове године, и то са циљем да покрене стечај 
Стакларе. 
У писму које су данас отпуштени радници упутили председнику и премијерки се такође питају 
’’како је фирма регистрована у фебруару 2017. године отерала у стечај фабрику са 110 година 
традиције и зашто држава не заштити своје интересе, јер Стаклара има дуг према јавним 
предузећима". 
Како је објављено на сајтовима ових јавних предузећа, дуг стакларе према ЕПС-у износи преко 
560 милиона динара, док су дуговања Србијагасу близу 160 милиона. 
Иначе, Стаклара је у јуну ове године првобитно избегла стечај, јер је Привредни суд одбио 
предлог за отварање стечајног поступка, зато што му нису били предочени докази којима би се 
потврдило да предлагач, чачанска фирма Вексилум, заиста има потраживање од 47 милиона 
евра. 
Ово решење Привредног суда је укинуто после жалбе Вексилума Привредном апелационом 
суду. 
Власник Српске фабрике стакла био је Цветан Василев, против кога се Бугарској води поступак 
због сумње да је проневерио више од сто милиона евра. Иако је Василев у Србији најављиван 
као велики инвеститор и спас за стаклару, од његовог преузимања фабрике до данас дугови 
овог предузећа су увећани за 70 пута. 
Несторовић је навео да је Василев представио своја улагања у Стаклару већим него што јесу, и 
да фабрика има дуговања према њему као бившем власнику. 
’’Он је из књига које је водило бивше руководство повадио податке и дуговања пренео на 
Вексилум’’, рекао је председник Синдиката и навео да је то његов начин да узме новац назад. 
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