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Има пара за веће плате и пензије 
Аутор: Аница Телесковић 

 

Има простора у буџету за повећање плата и пензија, али још није познато у којој ће мери лична 
примања бити већа, као и да ли ће бити новца за исплату једнократне помоћи пензионерима у 
износу од 6.000 динара. 
Ово је закључак који се намеће после брифинга који је са српским новинарима одржао 
Себастијан Соса, шеф канцеларије Међународног монетарног фонда у Београду (ММФ). 
 
 

Запосленима у МУП, БИА и Одбрани 10 одсто веће плате  
Извор:Танјуг 
 
Запосленима у МУП, БИА и Министарству одбране од наредне године биће повећане плате за 
10 одсто, договорили су се данас министри Небојша Стефановић, Александар Вулин и директор 
Безбедносно-информативне агенције Братислав Гашић. 
Стефановић, Вулин и Гашић су разговарали о унапређењу положаја свих припадника 
безбедносних служби и договорили да ће ове три институције, уз подршку Владе Србије, ући у 
заједнички пројекат израдње станова за припаднике полиције, војске и БИА. 
„Након разговора са председником Србије Александром Вучићем о положају припадника 
полиције, војске и БИА, дошли смо до решења које је председник подржао, а то је да се 
припадницима ове три важне државне институције, које се брину о безбедности грађана 
Србије, подигну плате у наредној години за 10 одсто”, истакао је министар Стефановић, 
саопштено је из МУП-а. 
Министар је казао да је на састанку било речи и о томе како може да се допринесе да живот 
припадника ових безбедносних служби, које обављају најзначајније дужности за Србију, буде 
што квалитетнији. 
„Са министром Александром Вулином и директором БИА Братиславом Гашићем разговарао 
сам и о томе како можемо да допринесемо да се квалитетнијом стамбеном изградњом подигне 
материјални положај запослених, што је председник Вучић подржао и дао задатак да се 
направе планови на основу којих ћемо следеће и наредних година почети да унапређујемо 
капацитете за решавање стамбених питања свих припадника наших служби” рекао је 
Стефановић. 
Истакавши да ће ове три безбедносне службе наставити да сарађују, министар полиције се 
захвалио министру одбране и директору БИА на одличној сарадњи у заједничком и 
свакодневном обавл?ању послова на сузбијању свих негативних појава. 
„Ова врста добре сарадње на заштити наше државе од свих могућих видова угрожавања 
показује да Република Србија води рачуна о својим грађанима. Бринући о припадницима 
војске, полиције и БИА, показаћемо да смо искрено захвални људима који су свој живот 
посветили очувању безбедности наше земље и који свакодневним тешким радом показују 
колико воле своју земљу” закључио је Стефановић. 
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Министар одбране Александар Вулин истакао је да ће повећање зарада свакако значити 
припадницима безбедносног сектора, али и да ће већи значај имати концепт нове стамбене 
градње. 
„Припадници безбедносних структура, без обзира да ли су у полицији, војсци, или 
Безбедносно-информативној агенцији раде потпуно исти посао. Свако од нас своје време, свој 
живот посвећује очувању стабилности и сигурности наше земље и безбедности сваког нашег 
грађанина” истакао је Вулин. 
Министар одбране је додао да управо због тога и све проблеме, па и проблеме статуса и 
проблеме материјалне природе, треба решавати у оквиру читавог безбедносног сектора, не 
појединачно као војска, полиција или БИА, већ јединствено. 
„Повећање зарада ће нам сигурно много значити, али више од свега ће значити концепт нове 
стамбене градње, у којој ће се поново након дугих деценија чекања организовано радити на 
решавању стамбеног питања свих припадника безбедносног сектора”, рекао је Вулин. 
Према његовим речима, држава на овај начин показује колико јој је стало до јаке и задовољне 
војске, полиције и Безбедносно-информатвне агенције. 
„Председник Републике и врховни командант војске Александар Вучић је био јасан - хоће 
безбедносни систем, хоће безбедносне структуре о којима држава води рачуна и који заједно са 
својим породицама могу да кажу да живе у земљи која их воли и поштује” рекао је Вулин. 
Директор Безбедносно-информативне агенције Братислав Гашић указао је да ова агенција до 
сада није имала уређен однос када је у питању додела станова и додао да је поред повећања 
плата за запослене, пројекат заједничке стамбене градње велики искорак. 
„Мислим да је то нешто што се после 50 и више година први пут дешава у Безбедносно-
информативној агенцији. Дугујемо велику захвалност председнику Републике који је 
препознао важност безбедносног система Србије и надам се да ћемо у наредном периоду 
зановити и неке друге ресурсе који су потребни за све линије нашега рада” казао је Гашић. 
Директор БИА је истакао да су припадници безбедносних служби заслужни за миран живот 
грађана Србије. 
„Толико је значајних догађаја било у Србији у последњих годину дана. Заслуге за миран живот 
грађана свакако иду на рачун полиције, војске и БИА. Не заборавите Егзит, Гучу, не заборавите 
сва дешавања широм Србије где није било ни најмањег инцидента и то је управо заслуга 
припадника безбедносних структура Србије”, истакао је Гашић.  
 
 

Нови закон испраћа просветаре из система 
Аутор: Миленија Симић-Миладиновић 

 

Нераспоређеним технолошким вишковима радни однос би престао до краја ове године, а нови 

прекобројни наставници без часова на платном списку би остали најдаље до 15. септембра 

следеће школске године 

Нераспоређеним технолошким вишковима у школама после 1. децембра, по Закону о основама 
система образовања и васпитања (ЗОСОВ), до краја ове године престаће радни однос, сазнаје 
„Политика”. Истовремено, досадашња пракса да у образовању има запослених који немају 
ниједан час, не раде а примају плату, отићи ће у просветну историју ступањем на снагу овог 
„лекс специјалиса” за оптимизацију броја запослених у школама. 
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Прекобројних у просвети за око 500 мање 
Аутор: Миленија Симић-Миладиновић 

 

Листа технолошких вишкова броји 4.085 школских радника, а пре десетак дана било их је 

4.572. – У основним и средњим школама тренутно је више од 109.000 запослених на 99.000 

пуних норми 

Листа технолошких вишкова запослених у просвети, закључно са јучерашњим променама, 
броји 488 људи мање. На списку прекобројних наставника, учитеља, секретара, домара, 
чистачица... сада је наведено 4.085 школских радника, а пре десетак дана било их је 4.572. 
Подаци у евиденцији радника за чијим ангажовањем више нема потребе, запослених са 
непуном нормом и слободних радних места за ову школску годину мењају се готово 
свакодневно и објављују у електронској форми на порталу ресорног Министарства просвете. 
Званична евиденција сведочи да се за више од 30 смањио и број школских радника који немају 
ниједан час и спадају у групу технолошких вишкова са 100 одсто норме. На старту их је било 
459, а сада их има 427. Испоставља се и да је чак 2.540 наставника, који чине више од половине 
укупног броја сувишних, на ту листу уврштено зато што су технолошки вишак са не више 20 
одсто норме.  
Најдужа је листа слободних радних места, која у пракси најчешће нису упражњена, већ их 
заузимају наставници запослени на одређено време. Први пресек стања, објављен 25. августа, у 
сусрет овој школској години показао је да у просвети има чак 26.837 „слободних” радних места. 
Према најновијим подацима, „непопуњених” позиција у школама Србије има за 634 мање, 
укупно 26.203. 
– Укупно имамо око 99.000 запослених, такозваних обрачунских радника, кад би систем био 
идеалан и кад би сваки радник у основним и средњим школама радио са сто одсто норме. 
Међутим у нашем систему, тренутно је нешто више од 109.000 запослених на 99.000 пуних 
норми. Из свих података које имамо веома је тешко да извучемо колико ће запослених остати 
без иједног часа, јер су поједини наставници били запослени са 30 или 40 одсто норме, па и то 
изгубили и сада су на нули – коментарише за наш лист Милош Благојевић, посебни саветник 
министра просвете. 
Листа запослених са непуном нормом, где су сабрани наставници који годинама раде са, 
рецимо, половином пуног фонда часова, такође се скраћује из дана у дан. Прво је обзнањено да 
у просветном систему има 7.383 запослена са непуном нормом, неколико дана касније да их је 
7.292, а јуче да их нема више од 7.120. 
– Ако се пажљивије погледа листа слободних радних места, примећује се да на том списку има 
непопуњених позиција са свега неколико процената до више од 100 одсто норме – указује 
Благојевић. 
Проблем технолошких вишкова у систему надлежни планирају да реше пензионисањем 
запослених који су старији од 65 година и отпремнинама. 
– Према нашој анализи, 870 запослених у основним и средњим школама у овој школској 
години напуниће 65 година и стећи услов за одлазак у старосну пензију. Предвиђамо да буду 
пензионисани ступањем на снагу новог закона о основама система образовања и васпитања, и 
то ће бити део рационализације система. Зову нас људи који су пред пензијом и мисле да на 
овај начин могу да убрзају свој одлазак из просвете, али овај социјални програм намењен је 
искључиво технолошким вишковима за радна места која се гасе, не свим запосленима – 
прецизира саветник министра просвете. 
Он подсећа да у последње две и по године отпремнине у просвети нису исплаћиване, а да су 
недавно исплаћене четири накнаде за споразумни одлазак из система, сад већ бивших 
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просветних радника. Према његовим последњим информацијама, око 50 људи је изразило 
жељу да на овај начин ускоро изађе из просвете.  
 

 
 

 
 

И ММФ смањио процену раста БДП-а, тражи нову управу у ЕПС-у 
Пишу: Г. Влаовић - А. М.-З.М. 
 

Економисти сагласни да раст неће бити три одсто, а и 2,5 процената под великим 

знаком питања 

- Међународни монетарни фонд јуче се придружио онима који више не верују да ће Србија 
успети да постигне привредни раст од три одсто, колико је држава донедавно очекивала.  
У Фонду за сада немају нову калкулацију, пошто се прорачуни још раде, али наводе да ће 
"пројектована стопа раста вероватно у извесној мери бити снижена". Фонд тиме прати Владу 
Србије која је и сама признала да ће због великог подбачаја у првој половини године, 
привредни раст до краја године бити највише 2,5 процената. Чак и то сада делује 
оптимистично, па економисти попут Стојана Стаменковића, координатора билтена 
Макроекономске анализе и трендови, сматрају да ће БДП порасти тек два одсто, а можда и 
мање. То значи да је држава за читаву трећину промашила свој оригинални план. 
Разлози за овако слабе резултате су суша и драстичан пад у производњи струје, нарочито у прва 
три месеца, али и у наставку године. У ММФ-у јасно виде разлоге за овај неуспех: "неповољни 
временски услови (током зиме), али такође и дуготрајне слабости у планирању и управљању". 
На челу ЕПС-а налази се Милорад Грчић, у јавности често оспораван као директор који као 
квалификацију има то да је био власник печењаре и да је дипломирао на приватном 
универзитету Едуконс у Сремској Каменици. У ММФ-у траже да Влада запосли квалификоване 
директоре. 
"Власти су објасниле да развијају стратегију за ојачавање капацитета управе (у ЕПС-у)... Влада 
предвиђа да ће се производња струје опоравити до нивоа из 2016. ММФ је апеловао на Владу да 
не угрожава средњорочне изгледе ради краткорочних добитака и да заврши процес 
запошљавања квалификованог менаџмента", наводи се у јуче објављеном извештају ММФ-а 
након обављене ревизије аранжмана са Србијом. 
ММФ је иначе оценио резултате остварене у стабилизовању јавних финансија као 
"импресивне", с обзиром да удео јавног дуга у БДП-у пада брже од очекиваног, да ће буџетски 
дефицит бити само 1,1 одсто и да резултати у сузбијању сиве економије, односно раст буџетских 
прихода, дају простора за нешто мање уштеде на платама и пензијама, а могуће и за циљана 
смањења појединих пореза. ММФ је ту нарочито навео потенцијално смањење оптерећења 
зарада, али само под условом да издвајања за плате и пензије као удео у БДП-у наставе да 
падају. 
С друге стране, ММФ и даље има озбиљне замерке на спорост у структурним реформама, 
понајвише у решавању питања државних губиташа, реструктурирању Пореске управе и 
великих система попут просвете. 
Стручна јавност данас делује једногласна у ставу да ће привредни раст подбацити. Тако, осим 
ММФ-а и МАТ-а, слично мишљење има и професор Љубомир Маџар. 
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- Слажем се са анализом коју је урадио МАТ-а и верујем да су њихова предвиђања по том 
питању апсолутно исправна. Са друге стране, неће бити ништа од тврдњи надлежних у Влади 
Србије да ће БДП износити 2,5 одсто. Када је реч о привредном расту у Србији остварени су 
разочаравајући резултати и самим тим немогуће је достићи тај раст. Један од главних разлога 
је тај што је пољопривреда подбацила због суше. Такође, треба истаћи да се оптимистичка 
прогноза Владе Србије није заснивала на проучавању поузданих макроекономских параметара, 
већ на пустим жељама и надањима - каже за Данас Маџар. 
Владимир Глигоров, са Бечког института за међународне економске студије, каже да је у првом 
кварталу постојала шанса да се достигне ниво раста БДП-а од три одсто али да се ситуација 
рапидно променила у другом кварталу. 
- Када су саопштени резултати првог квартала, сматрао сам да циљ од три одсто раста БДП-а 
може бити остварен. Истина уз велике тешкоће и не тако велику вероватноћу, али је циљ ипак 
био остварив. Након лоших резултата, на које је утицала и суша у пољопривреди у овом другом 
полугодишту тешко је поверовати да би се могло остварити оно што је Влада пројектовала када 
је реч о БДП-у - тврди и овај стручњак. 
Губиташи и даље проблем 
У ММФ-у наводе да независно од производње струје, реформа у ЕПС-у напредује, да се број 
запослених смањује генерално у складу са планом из 2016. те да ће струја о октобра умерено 
поскупети (два одсто), након што је поскупела и у 2016. и у 2015. "што ће помоћи да се обезбеде 
одговарајући ресурси за потребно одржавање и инвестиције" у ЕПС-у. 
У Железницама систематизација такође иде по плану, па ће ове године без посла остати око 
2,400 запослених. "У 2016. је укинуто 430 километара пруга, а у припреми је одлука да се у овој 
години укине још 670 километара. Све компаније из састава Железнице редовно плаћају 
добављачима". 
Влада је обећала ММФ-у да до краја године за РТБ Бор неће давати више пара директно из 
буџета, након што је већ платила две милијарде динара да покрије старе дугове за енергију. 
Влада "намерава да настави да разговара са потенцијалним инвеститорима и да донесе одлуку 
о томе о Бору до краја године". За Петрохемију, МСК и Азотару, које сада редовно измирују 
своје текуће обавезе, држава би требало да током јесени распише тендере за приватизацију или 
стратешко партнерство. 
За Ресавицу је у току разматрање броја радника који ће морати да добију отказе и рудника који 
ће бити затворени. ММФ је апеловао на Владу да направи процену износа отпремнина за 
запослене у Ресавици као и процену социоекономских ефеката затварања рудника. 
Што се тиче Галенике, ММФ је предложио Влади да покрене стечај над том фабриком, ако и 
овај тендер за приватизацију који је у току, опет пропадне. 
Брнабић: Раст је могао бити и већи, биће боље догодине 

Ниш - Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је јуче у Нишу да ће јавни дуг Србије до краја 
године бити смањен на 62 одсто БДП-а, оцењујући да држава бележи „добре економске 
показатеље, упркос проблемима у пољопривреди и хидроенергетици које је изазвала суша“. 
- Имамо смањење јавног дуга много више него што је било планирано и данас он износи 64,5 
одсто, а очекујемо да је могуће да се спусти 62 одсто БДП-а до краја године. То је ствар која 
веома охрабрује. Србија је могла да оствари и бољи привредни раст, али ћемо имати много 
бољу следећу годину. Доста је изазовно да имамо истовремено драстично смањење јавног дуга 
и повећање привредног раста, што економски и не иде једно са другим, али у овом тренутку 
немамо разлога за забринутост, све док год све остале ствари иду добро - рекла је Брнабић, 
одговарајући на питања новинара. 
Она је поновила да ће бити повећања плата и пензија, али да је у овом тренутку рано говорити 
о процентима. Према њеним речима, Влада Србије „гледа ширу слику“ и „не жели да буде 
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неодговорна према добром стању у буџету и да сада инвестира само у потрошњу, која сутра 
може да угрози фискалну дисциплину“. 
- У овом тренутку меримо фискалне ефекте евентуалног повећања плата и пензија. Упарујемо 
то и са неким анализама колико можемо да повећамо неопорезиви део плате, гледамо и колико 
ће бити повећање минималне цене рада и који су нам најважнији инфраструктурни пројекти за 
2018. и 2019. годину - прецизирала је она. 
 
 

Брнабић: Још се не зна тачно повећање плата 
Пише: ФоНет 
 
Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је данас да се још не зна колико ће бити повећање 
плата у јавном сектору и пензије, јер се у овом тренутку "гледа шира слика" и разматра колико 
то повећање процентуално може да буде, али да ће га свакако бити. 
Не желимо да будемо неодговорни према добром стању у буџету и да сада инвестирамо само у 
потрошњу, која може да угрози фискалну дисциплину. У овом тренутку меримо фискалне 
ефекте евентуалног повећања плата и пензија, рекла је Брнабић новинарима у Нишу. 
Како је објаснила, разматра се повећање неопорезивог дела плате, гледа се колико ће бити 
повећање минималне цене рада, као и који су најважнији инфраструктурни пројекти за 2018. и 
2019. годину. 
Све то заједно има неки одређени утицај буџет и те све одлуке ће бити такве да не пореметимо 
фискална дисциплину, а опет да имамо средства за све што је потребно. Због тога у овом 
тренутку не разговарамо о тачним проценатима, истакла је Брнабић. 
Она је додала да да је за доношење одлуке о минималној цени рада 15. септембар и најавила да 
ће са министром рударства и енергетике Александром Антићем разговарати шта све може да се 
уради у том сектору. 
Брнабић је, говорећи о економској ситуацији у земљи, поновила да су кривац за мањи раст јака 
зима и суша, али да су "показатељи јако добри", јер извоз расте темпом од 10-12 одсто, што је 
више од предвиђеног, а индустријска производња шест до осам одсто. 
Према њеним речима, јавни дуг је смањен на 64,5 одсто бруто домаћег производа, "много више 
него што је било планирано" и могуће је да се до краја године спусти на 62 одсто. 
Могли смо боље са растом, али ћемо имати много бољу следећу годину, констатовала је 
Брнабић. 
Она је указала да је доста изазовно да постоји истовремено драстично смањење јавног дуга и 
повећање привредног раста, иако то "економски не иде једно са другим", али да као премијер 
није забринута "док год све остале ствари иду добро". 
Брнабић је у Нишу присуствовала отварању Стартап центра на Електронском факултету, где је 
рекла да Влада треба да слуша, чује и препозна добре иницијативе, а онда и помогне и подржи 
их. 
И ништа више од тога, да се не меша и не интервенише, нагласила је она, и прецизирала да је 
Влада у тај центар уложила 50 милиона динара јер жели да подржава такве иницијативе. 
Брнабић је подсетила и да је Влада уложила средства у сличан научно-технолошки парк у 
Новом Саду, за који очекује да буде завршен следеће године и да му такви центри из Београда и 
Ниша помогну. 
Једино као тим можемо да ухватимо корак са четвртом технолошком револуцијом, закључила 
је Брнабић. 
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Смањење намета на зараде 
Пише: ФоНет 
 
Смањење намета на рад је корак ка здравом просперитету, саопштила је невладина 
организације ЛИБЕК реагујући на изјаву премијерке Ане Брнабић о могућности да се повећа 
неопорезиви део зараде. 
Овим би се смањило укупно оптерећење зарада порезима и доприносима које у Србији износи 
скоро 40%. Ова мера позитивно би утицала на привредна кретања, нарочито у сектору малих и 
средњих предузећа и посредно на кретања на тржишту рада. 
Повећње неопорезивог дела бруто плате олакшаће пословање привреде али и повећање личне 
потрошње што ће позитивно утицати на економски раст и ново запошљавање и повећање 
стандарда становништва. 
Оваква мера не мора нужно да значи повећања зарада, каже се у саопштењу ЛИБЕК-а. Иако се 
порез на доходак исплаћује из бруто зараде на терет радника, предузећа могу радницима да 
понуде промену уговора о раду којим би се смањила бруто зарада али би нето плата остане 
иста. 
Ово у сваком појединачном случају зависи пре свега од тражње и понуде на тржишту радне 
снаге, стоји у саопштењу ЛИБЕК-а 
 
 

"Нови" радници 
Пише: Редакцијски коментар 
 
"Сузбијањем рада на црно очекујемо да се додатно спусти ниво незапослености", изјавио је 
прекјуче министар рада Зоран Ђорђевић, гостујући у јутарњем програму РТС-а. 
"Желимо да заједничком инспекцијом сузбијемо и сиву економију, а и да повећамо број 
запослених", додао је затим министар, а пренео Блиц. 
Како се то повећава број запослених деловањем инспекције? Никако. Али се зато улепшава 
слика на тржишту рада. Тако је у претходних пар година та слика доживела праву 
рестаурацију. Од 608.000 незапослених у 2014, стигло се на само 384.000 у другом кварталу ове 
године. Или другачије, од стопе незапослености од 19,2 одсто на знатно мањих 11,8 одсто. То су 
подаци из Анкете о радној снази, истраживања које се ослања на одговоре испитаника, који се 
рачунају као запослени ако су у недељи која претходи анкетирању провели макар 60 минута 
радећи неки посао за који су добили или новац или неку накнаду у натури, рецимо пар пива. 
Дакле, анкета рачуна и рад на црно. 
С друге стране, жустар напор инспекција доводи до тога да послодавци морају да неке од тих 
радника на црно пријаве, што чини да се они у статистици формалне запослености виде као 
"нови" радници. Дакле, људи који су већ имали радно место и плату (али који нису били 
пријављени), сада се у државној статистици приказују као новозапослени, као да је отворена 
нека нова фирма која је запослила људе који до тада нису имали никакав посао, иако ниједно 
ново радно место није отворено, већ су само постојећа евидентирана и послодавци натерани да 
плаћају порезе и доприносе. Тако је у 2015. приказан раст од чак 150.000 нових радних места, 
што је немилице коришћено и у предизборним кампањама, иако се уопште не ради о новим 
радним местима. 
Рад инспекције је наравно похвалан и врло користан, јер радници који нису имали ни 
здравствено ни пензијско осигурање ни права из радног односа, по пријављивању све то 
добијају, док држава добија приходе од пореза и доприноса, а уједно се сузбија и нелојална 
конкуренција, што помаже фирмама које поштују све законе. Али, пријављивање радника на 
црно није отварање нових радних места и не значи "повећање броја запослених". 
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А када се погледају прави подаци о новоотвореним радним местима, долазимо до суморније 
статистике. Број постојећих послова у Србији годишње се повећава за само један одсто. То је 
права статистика о којој би министар требало да размишља. 
 

 
 

  
 

Брнабић: Србија да буде међу земљама које јако брзо напредују 
Извор:Танјуг 

 

НИШ: Премијерка Ана Брнабић је данас присуствовала отварању Стартап центра на 

Електронском факултету у Нишу и поручила да ће Влада Србије подржавати такве пројекте 

свуда у Србији.  

"Циљ је да Србија буде међу земљама које јако брзо напредују", нагласила је Брнабић. 
Покретање нишког центра за иновативно предузетништво младих - Стартап центра и развој 
иновационог екосистема, прилика је да се искористи велико знање и потенцијал који постоји у 
Нишу. 
Такође, циљ је да се младима још више приближе могућности које отвара четврта индустријска 
револуција. 
Влада Србије је са око 50 милиона динара финансирала формирање тог центра, навела је 
Брнабић додајући да је то само прва фаза.  
Брнабић је похвалила тај пројекат истичући да је посао владе да чује, препозна, види 
потенцијал и да онда помогне и подржи такве идеје. 
"Ви онда треба даље да гурате, да видимо младе како развијају своје идеје и пласирају своје 
производе и имају приход за своје породице и државе", рекла је она додајући да ће онда тај 
новац бити пласиран у развој нових иновација. 
Центар ће бити опремљен најсавременијиом технологијом, што ће младима у Србији 
омогућити да раде у истим условима као и њихови вршњаци у свету. 
Влада је финансирала прављење тог центра, који је опремљен најсавременијом опремом.  
Премијерка поручује да једино као тим можемо да надокнадимо пропуштено и достигнемо 
конкуретност, као и да је важан тимски дух. 
"Председник Вучић је рекао - седите радите заједно и идемо сви напред", нагласила је Брнабић. 
Како је рекла Београд и Ниш треба да помогну и успостављање центра у Новом Саду. 
Отварању центра је присуствовао и градоначелник Ниша Дарко Булатовић који је подсетио да 
је идеја о центру заживела за време тадашњег премијера Александра Вучића и да је сада 
реализована под премијерком Брнабић.  
Каже да је окончана прва фаза научно-тенолошког парка заршетком старап центра и нагласио 
да млади треба да остану у земљи. 
Друга фаза је стварање “ламеле” и трећа формирање научно-технолошког парка у Нишу. 
Булатовић је нагласио да никада раније није било толико посета високих државних званичника 
нишком универзитету. 
Декан Електронског факултета у Нишу Драган Јанковић је истакао да младима треба 
омогућити место које ће бити инспиративно за рад, где ће научити нешто о предузетништву и 
иновацијама. 
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“Драги сањари, ви који верујете у младе, добродошли”, поручио је декан додајући да има много 
оних који верују у рад, знање, машту и младост”, казао је Јанковић. 
Он каже да је најважније да млади расту уз идеју о предузетништву и да се онда неће говорити 
само о томе да млади одлазе из земље.  
Циљ је да стартап центар прерасте у ''ламеле'' Електронског факултета у Нишу, као и да ће 
спречити одлив мозгова. 
 
 

ММФ: Импресиван напредак српске економије 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Српска економија је забележила импресиван напредак од усвајања економског 

програма подржаног стендбај аранжманом из предострожности са Међународним монетарним 

фондом, изјавио је данас шеф Канцеларије ММФ-а у Београду Себастијан Соса.  

Он је подсетио да је Србија била у тешкој макроекономској ситуацији пре покретања програма 
реформи 2015. године, а да је две године касније макроекономска слика потпуно другачија. 
Фискална ситуација је, како је навео, побољшана, при чему је буџетски дефицит смањен са 7,0 
процената БДП-а на пројектованих 1,1 одсто БДП-а ове године, што је најнижи ниво од 2005, а 
јавни дуг пада брже него што је пројектовано.  
ММФ указује да фискална консолидација иде испред плана и да је праћена бржим растом, што 
је, како примећује одраз поверења проистеклог из одлучног решавања питања одрживости 
јавног дуга.  
Соса је рекао да је ММФ у садашњим закључима задржао пројекцију раста БДП на 3,0 процента 
за ову годину, али да су ти подаци засновани на економским показатељима који су били на 
располагању до јуна.  
Шеф Канцеларије ММФ је, међутим, најавио да ће у наредних неколико недеља та пројекција 
бити вероватно ревидирана наниже, због штете коју је пољопривреда претрпела услед суше и 
делом због енергетике.  
Биће простора за веће плате и пензије 

Соса је проценио да ће бити простора за повећање плата и пензија, али није могао да 
прогнозира за колико процената. 
"Повећање плата у јавном сектору и пензија које је најавила Влада Србије биће разматрано у 
оквиру предстојећих разговора о буџету за 2018. годину између техничке мисије Међународног 
монетарног фонда и српских званичника", рекао је Соса на конференцији за медије у Народној 
банци Србије, у одговору на новинарско питање. 
"Мислимо да ће постојати фискални простор за повећање плата и пензија, али у овом тренутку 
не знамо колики ће он бити", рекао је Соса.  
Он је истакао да је неопходно да се добро одмере сви чиниоци како не би дошло поремећаја 
фискалне равнотеже.  
"Размотрићемо простор за овакву врсту повећања, које треба да буде конзистентно са 
параметрима предвиђеним у стендбај аранжману", рекао је Соса.  
Додао је такође да ће и једнократна исплата пензионерима од 6. 000 динара које је јуче најавио 
министар финансија Душан Вујовић бити предмет разматрања у наступајућим разговорима 
ММФ-а и представника Србије. 
"Друга подручја су снажна. Још увек видимо раст који ће се опорављати до 3,5 одсто наредне 
године", рекао је Соса на конференцији за новинаре у просторијама Народне банке Србије.  
Он је посебно истакао то што спровођење фискалне консолидације није пореметило привредни 
раст. 
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Потребно је, међутим, да се фискални резултати консолидују на средњи рок, будући да, како је 
навео, постоје фискални ризици од потенцијалних старих дугова и обавеза државних 
предузећа. 
Подсетио је у том контексту да је прошле године Влада једнократно отплатила дуг 
Петрохемије, упозоривши да ће можда и ове године бити таквих захтева, на пример за РТБ Бор 
или Азотару. 
Када су та предузећа у питању, по њему треба да се иде на приватизацију или да се нађе стално 
решење. 
Соса је такође навео и даље постоје "рањивости" и структурне слабости, које проистичу из 
кашњења реформи јавних и државних предузећа, државне управе и оптерећености привреде 
неформалним привредним сектором. 
Кашњење, међутим, не значи да није било напретка, рекао је он, напомињући да је код 
комуналних предузећа и железница, примера ради, побољшана финансијска ситуација, и да су 
опале субвенције државним предузећима, али да су гаранције по кредитима које држава даје за 
та предузећа и даље значајне. 
"Важно је држати под контролом јавне расходе и створити простор за коришћење других 
ресурса и других јавних инвестиција како би се затворили неки гепови у инфраструктурној 
потрошњи". 
Ако буде новог аранжмана, фокус ће бити другачији 

Соса је изјавио да Фонд нема никакве индиције о томе да ли ће бити новог стендбај аранжмана 
између Србије и те међународне финансијске институције, истичући да је одлука о томе на 
српској влади.   
"Још је рано за то. Имамо још шест месеци до краја овог аранжмана, и на Влади је да одлучи да 
ли јој и какав аранжман са ММФ-ом треба", рекао је Соса на данашњој конференцији за медије 
у Народној банци Србије. Ако Влада Србије буде одлучила да јој је аранжман са ММФ-ом 
потребан, он ће, како је нагласио, бити сасвим другачији од садашњег, јер се економска 
ситуација у нашој земљи променила.  
"Постојећи програм смо започели када је фискална ситуација била веома тешка, а у 
потенцијално новом програму, фокус ће бити на другим параметрима, на конкурентости, расту 
и запослености", објаснио је Соса. 
Такође је истакао да је потребно јачати институције да би се побољшала конкурентност и 
привредни амбијент. 
Констатујући да је пословна клима генерално побољшана у последњих неколико година, 
посебно у области судског система и јавне инфраструктуре, Соса је ипак предочио да су 
потребни додатни напори у погледу унапређења владавине права и ефикасности судског 
система. 
Такође је потребно побољшање квалитета јавне инфраструктуре, успостављање ефикасније 
јавне управе и наставак борбе против сиве економије. 
Соса је најавио још једну осму ревизију аранжмана крајем октобра и поцетком новембра, која 
ће на Извршном одбору ММФ-а бити разматрана крајем године. 
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Лончар: Здравству највеће повећање плата 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Највеће повећање плата у јавном сектору биће у здравству, изјавио је данас 

министар здравља Златибор Лончар. 

"Што се тиче повећања плата, оно што могу да вам кажем и што ће сигурно бити - наравно да 
ће највеће повећање плата бити у здравству. Не желим унапред да причам о процентима, 
желим да будем одговоран, прво да се види колико имамо новца. Сигурно ће за здравство 
отићи највећи део", рекао је Лончар за РТС. 
Како је додао, у овом месецу има 1.500 захтева за специјализације, то ће се одобрити, да је дато 
4.000 специјализација, да је запошљавање транспарентно, те да се све ради да наше 
медицинско особље остане овде, у земљи. 
Бесплатни прегледи од 17. септембра 

У свим општим болницама у Србији, као и у клиничко-болничким центрима у Београду, Новом 
Саду, Крагујевцу и у Нишу, од 17. септембра обављаће се бесплатни прегледи за све грађане - и 
за оне који имају и за оне који немају здравствену књижицу - изјавио је данас министар 
здравља Златибор Лончар. 
"Сваком пацијенту који дође, урадиће се ЕКГ, измериће се ниво шећера у крви, премериће се 
притисак, на лицу места ће бити руководиоци тих установа, помоћници, специјалисти и уједно 
са прегледима, обавиће се разговор са људима, да се успостави однос и сваког месеца, једном у 
месецу, биће таква пракса", рекао је Лончар за РТС. 
Према његовим речима, ти бесплатни прегледи ће се мењати, у зависности од онога шта се 
открије приликом њих, као и из разговора са пацијентима - знаће се специјалност прегледа. 
"То је због превенције, а то креће од малих ногу, па ће и од наредне недеље Министарство 
здравља, заједно са Министарствима просвете и омладине и спорта, ићи по школама и 
предавањима едуковати децу. 
Покушаће се, каже министар, да се избаци да приоритет деце буду киосци брзе хране, 
компјутери, лаптопови, а да се не баве довољно спортом, да се не крећу, да не једу здраву храну 
и да немају на уму да треба да контролишу своје здравље. 
"Ми мислимо да проблем не може да се реши ако се не крене од деце. Идемо са предавањима, 
да децу склонимо од свих лоших ствари- маасног, брзе хране, газираног пића, да не буду 
гојазни. Кад усадимо то од почетка, много ће нам бити лакше касније, старијима је тешко 
мењати навике", рекао је Лончар. 
Бесплатни прегледи ће почети да се обављају од 17. септембра и биће од 8 до 16 сати. 
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Има простора за веће плате, али и да се новац боље потроши 
Аутор:Војислав Стевановић 
 
ММФ указује да простора за повишице пензија и државних плата има, али и да и даље треба 
опрезно трошити паре из државне касе. 
Извор: Н1инфо  
Истина, од доласка ММФ-а привреда Србије је ојачала, буџетски дефицит је смањен и очекује 
се да буде 1,1 одсто БДП-а, док јавни дуг пада брже него што је планирано. 
Ипак, у ММФ-у кажу да је још много рањивих места - касни се у реформи државне 
управе, јавних услуга и државних предузећа. Зато са плановима о повишицама треба бити 
опрезан. 
Јесен ће и ове године бити време за калкулације - колико да порасту порасту државне 
плате и пензије. 
“Повећања ће свакако бити, гледамо процентуално колико може да буде”, поручила је 
премијерка Ана Брнабић. 
У безбедносним службама десет одсто - бар како је најављено након састанка министара 
полиције и одбране, Небојше Стефановића и Александра Вулина и директора БИА 
Братислава Гашића. 
Ако то буиде мерило и за остале плате, биће много више од оног што економисти препоручују. 
Професор на Економском факултету Саша Ранђеловић саветује да се учешће издатака за плате 
и пензије у наредној години не повећава. 
“Што значи да би стопа повећања требало да буде негде до износа очекиваног раста БДП-а”, 
објашњава он. 
Односно мање од три одсто, пошто је већ извесно да ће привредни раст ове године 
бити нижи од очекиваног. 
Нижи раст очекује и ММФ - колико тачно - још раде на пројекцијама. Нису конкретнији ни кад 
је питање колико би плате и пензије могле да порасту. 
Кажу да ће ускоро почети разговори око буџета за наредну годину, па ће тада бити и говора и у 
повишицама. Али и о другим начинима на које би држава могла да троши оно што више 
уштеди, најављује шеф Мисије ММФ-а Себастијан Соса. 
“Биће простора за повишице, али и за друге ствари. Улагања у инфраструктуру, али и смањење 
неких пореза, попут пореза на рад утицало би и на раст екномије на средњи и дуги рок. Најпре 
треба видети колико има простора за то, а да се не угрози одрживост јавних финансија, а потом 
наћи прави баланс између тих алтернатива, узимајући у обзир да треба подстаћи средњорочни 
раст, а не само раст на кратак рок повећањем домаће тражње”, навео је Соса. 
Трошење уштеђеног на плате и пензије није једнократни трошак за буџет, већ и обавеза за 
будуће године док би, како каже Ранђеловић, инвестиције које Србији недостају, биле бољи 
начин трошења. 
“У односу на друге упоредиве земље ми издвајамо за инфраструктуру један до два одсто БДП-а 
мање, то је 300 до 600 милиона евра мање. Бројна истраживања показују да је утицај издатака 
на инфраструктуру, односно на јавне инвестиције на привредни раст знатно већи од утицаја 
неких текућих издатака као што су плате, пензије и слично”, истиче Ранђеловић. 
Поготово што се повишице, каже, углавном потроше на увозну робу. 

http://rs.n1info.com/topicv55/Vojislav-Stevanovic/1
http://rs.n1info.com/a316019/Biznis/MMF-o-povecanju-plata-u-javnom-sektoru.html
http://rs.n1info.com/a316009/Biznis/Brnabic-Merimo-efekte-povecanja-plata-i-penzija.html
http://rs.n1info.com/a316009/Biznis/Brnabic-Merimo-efekte-povecanja-plata-i-penzija.html
http://rs.n1info.com/a316064/Vesti/Vesti/Vece-plate-u-vojsci-policiji-i-BIA.html
http://rs.n1info.com/a316064/Vesti/Vesti/Vece-plate-u-vojsci-policiji-i-BIA.html
http://rs.n1info.com/a316064/Vesti/Vesti/Vece-plate-u-vojsci-policiji-i-BIA.html
http://rs.n1info.com/a315759/Biznis/Privredni-rast-bice-manji-od-tri-odsto.html
http://rs.n1info.com/a315759/Biznis/Privredni-rast-bice-manji-od-tri-odsto.html
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Брнабић: Меримо ефекте повећања плата и пензија 
Извор:Н1 Београд 
 
Србија неће остварити планирани раст БДП-а од три одсто, али охрабрује низ других 
економских показатеља, попут пада учешће јавног дуга у БДП-у, који би крајем године могао да 
буде 62 одсто, рекла је српска премијерка Ана Брнабић на отварању стартап центра на 
Електронском факултету у Нишу.  
Она је коментарисала и најављено повећање плата и пензија. 
"Меримо фискалне ефекте евентуалног повећања плата и пензија, односно тог повећања ће 
свакако бити, а гледамо процентуално колико може да буде то повећање", рекла је Брнабић. 
Она је додала да се то пореди са различитим анализама како би се одредило да ли може да се 
повећа неопорезиви део личног дохотка. 
"Гледамо колико ће бити повећање минималне цене рада и који су нам најважнији 
инфраструктурни пројекти за 2018. и 2019. годину", додала је. 
Брнабић је присуствовала отварању Стартап центра на Електронском факултету у Нишу и 
поручила да ће Влада Србије подржавати такве пројекте свуда у Србији. "Циљ је да Србија буде 
међу земљама које јако брзо напредују", рекла је председница Владе. 
 
 

Плате у војсци, полицији и БИА биће повећане за 10 одсто 
Извор: ФоНет 
 
Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић, министар одбране Александар Вулин и 
директор Безбедносно–информативне агенције Братислав Гашић разговарали су о унапређењу 
положаја припадника безбедносних служби и најавили да ће следеће године запосленима у том 
сектору плате бити повећане за 10 одсто. 
Стефановић, Вулин и Гашић договорили су на састанку и да ће те три институције, уз подршку 
Владе Србије, ући у заједнички пројекат израдње станова за припаднике полиције, војске и 
БИА, како би се и на тај начин побољшао материјални положај запослених, наводи се у 
соапштењу МУП Србије. 
После разговора са председником Србије Александром Вучићем о положају припадника 
полиције, војске и БИА, дошли смо до решења да се припадницима ове три важне државне 
институције, које се брину о безбедности грађана Србије, подигну плате у наредној години за 10 
одсто, рекао је Стефановић.  
Према његовим речима, на састанку је било речи и о томе како може да се допринесе да живот 
припадника тих безбедносних служби, које обављају најзначајније дужности за Србију, буде 
што квалитетнији. 
Са Вулином и Гашићем разговарао сам и о томе како можемо да допринесемо да се 
квалитетнијом стамбеном изградњом подигне материјални положај запослених, што је Вучић 
подржао и дао задатак да се направе планови на основу којих ћемо следеће и наредних година 
почети да унапређујемо капацитете за решавање стамбених питања свих припадника наших 
служби, рекао је Стефановић. 
Он је захвалио Вулину и Гашићу на одличној сарадњи у заједничком и свакодневном обављању 
послова на сузбијању свих негативних појава. 
Бринући о припадницима војске, полиције и БИА, показаћемо да смо искрено захвални 
људима који су свој живот посветили очувању безбедности наше земље и који свакодневним 
тешким радом показују колико воле своју земљу, предочио је Стефановић. 
Вулин: Врховни командант Вучић је био јасан 

http://rs.n1info.com/topicv12/N1-Beograd/1
http://rs.n1info.com/topicv133/FoNet/1
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Вулин је оценио да ће повећање зарада много значити припадницима безбедносних служби, 
али много више ће допринети концепт нове стамбене градње, у којој ће се поново након дугих 
деценија чекања организовано радити на решавању стамбеног питања свих припадника 
безбедносног сектора. 
Према његовим речима, држава на тај начин показује колико јој је стало до јаке и задовољне 
војске, полиције и БИА. 
Председник Републике и врховни командант војске Александар Вучић је био јасан – хоће 
безбедносни систем, хоће безбедносне структуре о којима држава води рачуна и који заједно са 
својим породицама могу да кажу да живе у земљи која их воли и поштује, рекао је Вулин. 
Гашић: Заслужни смо за миран живот грађана 
Гашић је указао је да та агенција до сада није имала уређен однос када је у питању додела 
станова и додао да је поред повећања плата за запослене, пројекат заједничке стамбене градње 
велики искорак. 
Дугујемо велику захвалност Вучићу који је препознао важност безбедносног система Србије и 
надам се да ћемо у наредном периоду зановити и неке друге ресурсе који су потребни за све 
линије нашега рада, рекао је Гашић. 
Заслуге за миран живот грађана свакако иду на рачун полиције, војске и БИА. Не заборавите 
Егзит, Гучу, не заборавите сва дешавања широм Србије где није било ни најмањег инцидента и 
то је управо заслуга припадника безбедносних структура Србије, закључио је Гашић. 
 

 
 

 
 
 

"БЛИЦ" САЗНАЈЕ До повећања плата у јавном сектору и пензија још 
ЈЕДАН КОРАК  
Аутор:Данијела Нишавић  

 

Рачунице за повећање пензија и плата у јавном сектору се увелико праве, а колико ће износити, 
биће јасно у октобру, након редовне посете мисије ММФ, док ће идуће недеље на ову тему 
започети разговори са техничком мисијом, сазнаје "Блиц". 
Наш саговорник близак Министарству финансија каже да ће се и током боравка техничке 
мисије ММФ следеће недеље бити речи о повишицама. 
- Сви праве анализе, и Министарство финансија, али и Фискални савет. Извесно је да ће 
повећања бити, али у овом тренутну нема одговора колико би то могло да буде - каже наш 
извор. 
Премијерка Ана Брнабић рекла је данас да се у овом тренутку мере фискални ефекти 
евентуалног повећања плата и пензија. 
- Тог повећања ће свакако бити и сада разматрамо колико оно може да износи. Упарујемо то и 
са неким анализама колико можемо да повећамо неопорезиви део плате, гледамо и колико ће 
бити повећање минималне цене рада и који су нам најважнији инфраструктурни пројекти за 
2018. и 2019. годину - каже Брнабић. 
Економисти кажу да је поваћење плата у јавном сектору, као и пензија пожељно, али да би 
требало да се спроведе са што мање ризика по буџет. Подсећају да је постигнута буџетска 
равнотежа и стабилност, коју би требало сачувати. 
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Александар Влаховић, председник Савеза економиста Србије истиче да са повећањем плата и 
пензија, колико год оно да буде треба бити опрезан. 
- Две-три године уназад показало се да су инвестиције и извоз две кључне компоненте за раст 
БДП. Нисам против повећања плата и пензија, али сматрам да би требало бити веома опрезан 
са тим делом буџетске потрошње - истиче Влаховић и додаје да је потребно што пре завршити 
реструктурирање великих јавних предузећа, као и реформе јавног сектора. 
Простора за повећање плата у јавном сектору и пензија има, како сматра Иван Николић, 
директор за научно-истраживачки развој Економског института, захваљујући пре свега 
уштедама и бољој наплати пореза. 
- Новца има, само остаје да се направе рачунице, колико ће се издвојити за повећање. 
Приоритет би требало да буду инвестиције, које су кључне за достизање већег и брзог раста, 
чији је други елемент потрошња - истиче Николић. 
Наш саговорник каже да се генерално мора више трошити, ако се жели раст, а томе би требало 
да допринесе и држава и приватан сектор. 
- Најбитније је да смо захваљујући штедњи створили сасвим довољно простора за повећање 
плата и пензија и да то буде са што мањим ризиком. Све то треба пажљиво одмерити, јер се 
врло брзо оно што је уравнотежено може да поквари. Плате и пензије требало би повећати, али 
опрезно, јер раст просто вапи за тиме - наглашава Иван Николић. 
 
 

Организација Либек: Смањење намета на рад позитивно би утицало на 
привреду  
Извор:Бета  

 

Организација Либек која се залаже за тржишне реформе и владавину права данас је оценила 
да би најављено смањење пореза на зараде у Србији позитивно утицало на привреду, пре свега 
на мала и средња предузећа. 
У саопштењу Либека је наведено да велики порези, који сада износе 38,9 одсто укупних 
трошкова рада, "гуше" привреду и спречавају економски напредак земље. 
Та организације је, коментаришући најаву премијерке Ане Брнабић о могућности да се смањи 
пореско оптерећење прихода од рада тиме што би се повећао неопорезовани део зараде, 
указала да би то допринело лакшем пословању привреде, али и повећању личне потрошње, 
што ће позитивно утицати на економски раст и ново запошљавање, али и повећање стандарда 
становништва. 
Либек је подсетио да номинална пореска стопа на зараде у Србији износи 10 одсто на износ 
бруто зараде, са тим да постоји почетни износ на који се порез не плаћа, који је 11.790 динара, 
тако да је ефективна пореска стопа на минималну зараду 6,4 одсто, а на просечну 8,2 одсто 
бруто зараде. 
Истакнуто је да је тренутно укупно пореско оптерећење рада у Србији на нивоу земаља у 
транзицији. У Македонији су ти намети 37 одсто, Турској 33,3 одсто, у Албанији 28,7 одсто, 
Букарској 34,6 одсто, док је просек у земљама ОЕЦД-а 31,5 одсто, а земаљама централне и 
источне Европе 37,1 одсто. 
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ММФ: Биће простора у буџету за 2018. за ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА  
Извор:Танјуг 

 

Шеф Канцеларије ММФ-а у Београду Себастијан Соса проценио је данас да ће бити простора за 
повећање плата и пензија, али није могао да прогнозира за колико процената. 
- Повећање плата у јавном сектору и пензија које је најавила Влада Србије биће разматрано у 
оквиру предстојећих разговора о буџету за 2018. годину између техничке мисије Међународног 
монетарног фонда и српских званичника - рекао је Соса на конференцији за медије у Народној 
банци Србије, у одговору на новинарско питање. 
Како је рекао, "мислимо да ће постојати фискални простор за повећање плата и пензија, али у 
овом тренутку не знамо колики ће он бити". 
Он је истакао да је неопходно да се добро одмере сви чиниоци како не би дошло поремећаја 
фискалне равнотеже. 
- Размотрићемо простор за овакву врсту повећања, које треба да буде конзистентно са 
параметрима предвиђеним у стендбај аранжману - рекао је Соса. 
Додао је такође да ће и једнократна исплата пензионерима од 6. 000 динара које је јуче најавио 
министар финансија Душан Вујовић бити предмет разматрања у наступајућим разговорима 
ММФ-а и представника Србије. 
Импресиван напредак српске економије 
Српска економија је забележила импресиван напредак од усвајања економског програма, 
подржаног стендбај аранжманом из предострожности са Међународним монетарним фондом, 
изјавио је данас шеф Канцеларије ММФ-а у Београду Себастијан Соса. 
Он је подсетио да је Србија била у тешкој макроекономској ситуацији пре покретања програма 
реформи 2015. године, а да је две године касније макроекономска слика потпуно другачија. 
Фискална ситуација је, како је навео, побољшана, при чему је буџетски дефицит смањен са 7,0 
процената БДП-а на пројектованих 1,1 одсто БДП-а ове године, што је најнижи ниво од 2005, а 
јавни дуг пада брже него што је пројектовано. 
ММФ указује да фискална консолидација иде испред плана и да је праћена бржим растом, што 
је, како примећује одраз поверења проистеклог из одлучног ресавања питања одрживости 
јавног дуга. 
Соса је рекао да је ММФ у садашњим закључима задржао пројекцију раста БДП на 3,0 процента 
за ову годину, али да су ти подаци засновани на економским показатељима који су били на 
располагању до јуна. 
- Пројекција раста која је наведена у извештају ММФ (3 одсто у 2017. години) је направљена пре 
него што су објављени подаци о стопи раста БДП у другом кварталу. Тренутно ревидирамо 
пројекцију за 2017. узимајући у обзир и нижу од очекиване стопе раста у другом кварталу и 
пројектована стопа раста ће вероватно у извесној мери бити снижена, иако још увек немамо 
прецизну рачуницу - прецизирао је он. 
Шеф Канцеларије ММФ је, међутим, најавио да ће у наредних неколико недеља та пројекција 
бити вероватно ревидирана наниже, због штете коју је пољопривреда претрпела услед суше и 
делом због енергетике. 
- “ Друга подручја су снажна. Још увек видимо раст који ће се опорављати до 3,5 одсто наредне 
године - рекао је Соса на конференцији за новинаре у просторијама Народне банке Србије. 
Соса је указао да и даље постоје "рањивости" и структурне слабости, које ММФ види у кашњењу 
реформе јавних и државних предузећа, државне управе и оптерећености привреде 
неформалним привредним сектором. 
Такође је истакао да је потребно јачати институције да би се побољшала конкурентност и 
привредни амбијент. 
Наставити унапређење владавине права 
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Констатујући да је пословна клима генерално побољшана у последњих неколико година, 
посебно у области судског система и јавне инфраструктуре, Соса је ипак предочио да су 
потребни додатни напори у погледу унапређења владавине права и ефикасности судског 
система. 
Такође је потребно побољшање квалитета јавне инфраструктуре, успостављање ефикасније 
јавне управе и наставак борбе против сиве економије. 
Соса је најавио још једну осму ревизију аранжмана крајем октобра и поцетком новембра, која 
ће на Извршном одбору ММФ-а бити разматрана крајем године. 
Ако буде новог аранжž мана - фокус ће бити другачији 
Шеф Канцеларије ММФ-а у Београду изјавио је да Фонд нема никакве индиције о томе да ли ће 
бити новог стендбај аранжмана између Србије и те међународне финансијске институције, 
истичући да је одлука о томе на српској влади. 
- Још је рано за то. Имамо још шест месеци до краја овог аранжмана, и на Влади је да одлучи 
да ли јој и какав аранжман са ММФ-ом треба - рекао је Соса. 
Ако Влада Србије буде одлучила да јој је аранжман са ММФ-ом потребан, он ће, како је 
нагласио, бити сасвим другачији од садашњег, јер се економска ситуација у нашој земљи 
променила. 
- Постојећи програм смо започели када је фискална ситуација била веома тешка, а у 
потенцијално новом програму, фокус ће бити на другим параметрима, на конкурентости, расту 
и запослености - објаснио је Соса. 
Успешна монетарна политика НБС 
- Монетарна политика Народне банке Србије је у минулом периоду била успешна у одржавању 
инфлације под контролом и очувању стабилног финансијског система, рекао је Соса, оценивши 
да је добро и то што је НБС дозволила јачање динара. 
Како је навео, базна инфлација је остала стабилна и ниска, очуван је стабилан девизни курс, 
што је све заједно допринело јачању фискалне политике и поверења, и омогућило да се смањи 
евроизација српске привреде. 
До сада је, како каже, вођена врло обазрива монетарна политика, а постоји простор да се она и 
даље побољшава. 
- Видели смо да је дошло до померања курса у оба правца, при чему је за разлику од почетка 
године, када је динар слабио, сада присутна његова апрецијација - навео је Соса, додајући да је 
добар сигнал то што је НБС дозволила да домаћа валута јача. 
Према његовим речима, стратегија НБС дала је резултате који се огледају у стабилности 
финансијског система, доброј капитализованости и ликвидности банака и смањењу 
проблематичних кредита (НПЛ) за седам процентних поена. 
Соса је истакао да успешно спровођење монетарне политике НБС омогућава већу 
флексибилност, додајући да је то важно за таргетирање инлације за наредни период. 
Он је истакао потребу да се настави са процесом динаризације, и даљим реформама 
финансијског система, као и напорима за даље смањење НПЛ-ова. 
Такође је оценио да је неопходно наставити са напорима на развоју тржишта капитала и 
приступа малих и средњих предузећа (МСП) том тржишту. 
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САСТАНАК МИНИСТАРА Запосленима у МУП, БИА и војсци 10 одсто 
веће плате  
Извор:Блиц  

 

Потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова Небојша 
Стефановић, министар одбране Александар Вулин и директор Безбедносно–информативне 
агенције Братислав Гашић разговарали су данас о унапређењу положаја свих припадника 
безбедносних служби и најавили да ће следеће године запосленима у овом сектору плате бити 
повећане за 10 одсто. 
Стефановић, Вулин и Гашић договорили су на састанку и да ће ове три институције, уз подршку 
Владе Србије, ући у заједнички пројекат израдње станова за припаднике полиције, војске и 
БИА, како би се и на тај начин побољшао материјални положај запослених. 
-Након разговора са председником Србије Александром Вучићем о положају припадника 
полиције, војске и БИА, дошли смо до решења које је председник подржао, а то је да се 
припадницима ове три важне државне институције, које се брину о безбедности грађана 
Србије, подигну плате у наредној години за 10 одсто- истакао је министар Стефановић. 
Према његовим речима, на састанку је било речи и о томе како може да се допринесе да живот 
припадника ових безбедносних служби, које обављају најзначајније дужности за Републику 
Србију, буде што квалитетнији. 
-Са министром Александром Вулином и директором БИА Братиславом Гашићем разговарао 
сам и о томе како можемо да допринесемо да се квалитетнијом стамбеном изградњом подигне 
материјални положај запослених, што је председник Вучић подржао и дао задатак да се 
направе планови на основу којих ћемо следеће и наредних година почети да унапређујемо 
капацитете за решавање стамбених питања свих припадника наших служби- рекао је 
Стефановић. 
Истакавши да ће ове три безбедносне службе наставити да сарађују, министар полиције се 
захвалио министру одбране и директору БИА на одличној сарадњи у заједничком и 
свакодневном обављању послова на сузбијању свих негативних појава. 
-Ова врста добре сарадње на заштити наше државе од свих могућих видова угрожавања 
показује да Република Србија води рачуна о својим грађанима. Бринући о припадницима 
војске, полиције и БИА, показаћемо да смо искрено захвални људима који су свој живот 
посветили очувању безбедности наше земље и који свакодневним тешким радом показују 
колико воле своју земљу- закључио је Стефановић. 
Министар одбране Александар Вулин истакао је да ће повећање зарада свакако значити 
припадницима безбедносног сектора, али и да ће већи значај имати концепт нове стамбене 
градње. 
-Припадници безбедносних структура, без обзира да ли су у полицији, војсци, или 
Безбедносно-информативној агенцији раде потпуно исти посао. Свако од нас своје време, свој 
живот посвећује очувању стабилности и сигурности наше земље и безбедности сваког нашег 
грађанина- истакао је Вулин. 
Министар одбране је додао да управо због тога и све проблеме, па и проблеме статуса и 
проблеме материјалне природе, треба решавати у оквиру читавог безбедносног сектора, не 
појединачно као војска, полиција или БИА, већ јединствено. 
-Повећање зарада ће нам сигурно много значити, али више од свега ће значити концепт нове 
стамбене градње, у којој ће се поново након дугих деценија чекања организовано радити на 
решавању стамбеног питања свих припадника безбедносног сектора-, рекао је Вулин. 
Према његовим речима, држава на овај начин показује колико јој је стало до јаке и задовољне 
војске, полиције и Безбедносно–информатвне агенције. 
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Плате и пензије могу горе  
Аутор:Д. И. К. 

 

Себастијан Соса, директор канцеларије ММФ у Републици Србији. Шеф ове међународне 
институције одбио да прогнозира проценте најављене повишице 
БИЋЕ простора за повећање плата и пензија, потврдио је у среду шеф канцеларије 
Међународног монетарног фонда у Београду Себастијан Соса, не желећи да прогнозира било 
какве проценте. 
- Повећање плата у јавном сектору и пензија, које је најавила Влада Србије, биће разматрано у 
оквиру предстојећих разговора о буџету за 2018. годину између техничке мисије ММФ и 
српских званичника - рекао је Соса на конференцији за новинаре. 
Исто важи и за разматрање најављене исплате једнократне помоћи пензионерима од 6.000 
динара - и она ће бити предмет разматрања у наступајућим разговорима ММФ-а и 
представника Србије. 
Шеф београдске канцеларије ММФ одржао је конференцију за новинаре након што је извршни 
одбор ове институције у централи у Вашингтону завршио седму ревизију економских резултата 
Србије у оквиру аранжмана. 
- Српска економија је забележила импресиван напредак од усвајања економског програма, 
подржаног стендбај аранжманом из предострожности са ММФ - рекао је Себастијан Соса, 
подсетивши да је Србија била у тешкој макроекономској ситуацији пре покретања програма 
реформи 2015. године, а да је две године касније макроекономска слика потпуно другачија. 
Фискална ситуација је побољшана, при чему је буџетски дефицит смањен са седам процената 
БДП-а на пројектованих 1,1 одсто БДП-а ове године, што је најнижи ниво од 2005, а јавни дуг 
пада брже него што је пројектовано. 
ММФ указује да фискална консолидација иде испред плана и да је праћена бржим растом, што 
је, како примећује, одраз поверења проистеклог из одлучног решавања питања одрживости 
јавног дуга. 
Када је реч о привредном расту, ММФ је засада задржао пројекцију на три одсто за ову годину, 
али се ипак очекује смањење ове стопе, због штете коју је пољопривреда претрпела услед суше, 
и делом због енергетике. 
- Пројекција раста од три одсто направљена је пре него што су објављени подаци о стопи раста 
БДП у другом кварталу. Тренутно ревидирамо пројекцију за 2017. узимајући у обзир и нижу од 
очекиване стопе раста у другом кварталу и пројектована стопа раста ће вероватно у извесној 
мери бити снижена, иако још увек немамо прецизну рачуницу - најавио је Соса. 
Друга подручја су, како каже, снажна. 
- Још увек видимо раст који ће се опорављати до 3,5 одсто наредне године - закључио је Соса. 
СЛАБОСТИ 
СОСА је указао да и даље постоје рањивости и структурне слабости, које ММФ види у кашњењу 
реформе јавних и државних предузећа, државне управе и оптерећености привреде 
неформалним привредним сектором. Он је истакао да је потребно јачати институције да би се 
побољшали конкурентност и привредни амбијент. 
О НОВОМ АРАНЖМАНУ 
ШЕФ Канцеларије ММФ-а у Београду Себастијан Соса изјавио је да Фонд нема никакве 
индиције о томе да ли ће бити новог стендбај аранжмана између Србије и те међународне 
финансијске институције, истичући да је одлука о томе на српској влади. Али би свакако било 
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речи о сасвим другачијем аранжману од садашњег, јер се економска ситуација у Србији 
променила. 
 
 

Лончар: Бесплатни прегледи од 17. септембра, здравству највеће 

повећање плата  
Извор:Танјуг 

 

У свим општим болницама у Србији, као и у клиничко-болничким центрима од 17. септембра 
обављаће се бесплатни прегледи и за оне који имају и за оне који немају здравствену књижицу  
БЕОГРАД - У свим општим болницама у Србији, као и у клиничко-болничким центрима у 

Београду, Новом Саду, Крагујевцу и у Нишу, од 17. септембра обављаће се бесплатни прегледи 

за све грађане - и за оне који имају и за оне који немају здравствену књижицу - изјавио је данас 

министар здравља Златибор Лончар. 

"Сваком пацијенту који дође, урадиће се ЕКГ, измериће се ниво шећера у крви, премериће се 

притисак, на лицу места ће бити руководиоци тих установа, помоћници, специјалисти и уједно 

са прегледима, обавиће се разговор са људима, да се успостави однос и сваког месеца, једном у 

месецу, биће таква пракса", рекао је Лончар за РТС. 

Према његовим речима, ти бесплатни прегледи ће се мењати, у зависности од онога шта се 

открије приликом њих, као и из разговора са пацијентима - знаће се специјалност прегледа. 

"То је због превенције, а то креће од малих ногу, па ће и од наредне недеље Министарство 

здравља, заједно са Министарствима просвете и омладине и спорта, ићи по школама и 

предавањима едуковати децу. 

Покушаће се, каже министар, да се избаци да приоритет деце буду киосци брзе хране, 

компјутери, лаптопови, а да се не баве довољно спортом, да се не крећу, да не једу здраву храну 

и да немају на уму да треба да контролишу своје здравље. 

"Ми мислимо да проблем не може да се реши ако се не крене од деце. Идемо са предавањима, 

да децу склонимо од свих лоших ствари- маасног, брзе хране, газираног пића, да не буду 

гојазни. Кад усадимо то од почетка, много ће нам бити лакше касније, старијима је тешко 

мењати навике", рекао је Лончар. 

Бесплатни прегледи ће почети да се обављају од 17. септембра и биће од 8 до 16 сати. 

ЗДРАВСТВУ НАЈВЕЋЕ ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА 

Највеће повећање плата у јавном сектору биће у здравству, изјавио је данас министар здравља 

Златибор Лончар. 

"Што се тиче повећања плата, оно што могу да вам кажем и што ће сигурно бити - наравно да 

ће највеће повећање плата бити у здравству. Не желим унапред да причам о процентима, 

желим да будем одговоран, прво да се види колико имамо новца. Сигурно ће за здравство 

отићи највећи део", рекао је Лончар за РТС. 

Како је додао, у овом месецу има 1.500 захтева за специјализације, то ће се одобрити, да је дато 

4.000 специјализација, да је запошљавање транспарентно, те да се све ради да наше 

медицинско особље остане овде, у земљи.  
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Платни разреди: За исти посао једнака плата  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА 

 

Од нове године ступа на снагу каталог радних места у јавном сектору. Око 2.000 постојећих 
послова свешће се на 870. Исто ће бити вреднована идентична задужења у различитим 
службама 
ВОЗАЧ курир, возач економ или управљач возилом била су три назива радних места за исте 
послове, а у зависности од назива у уговору, појединци су за исти посао добијали различиту 
плату. То значи да су неки возачи на крају месеца имали прилично дебље коверте од других, 
иако им је задужење у фирми било потпуно исто. 
Каталог радних места који ће 1. јануара 2018. године ступити на снагу значајно ће сузити 
простор за злоупотребе који је у претходном периоду дозвољавао да се за исти посао плате 
разликују у знатном износу. Од око 2.000 тренутно постојећих послова и неколико хиљада 
различитих радних места у јавним службама, каталогом ће тај број радних места бити смањен, 
и то на 870. 
- Ово је огроман корак начињен у правцу реформе јавне управе, јер једино системом који 
својим функционисањем обезбеђује праведност, транспарентност и, посебно важну из угла 
државе, организациону и финансијску управљивост, можемо допринети и бољем квалитету 
услуга према грађанима - каже, за "Новости", Бранко Ружић, министар државне управе и 
локалне самоуправе. - Ту говорим о бољим здравственим, образовним, социјалним, културним 
и свим другим јавним услугама које пружа држава. 
Сврха израде каталога радних места је да се попишу и групишу сви послови у јавном сектору, 
чиме се омогућава будуће објективно и униформно вредновање радних места. 
- Попис и класификација радних места је основ за реформу платног система којој је циљ 
успостављање праведног, транспарентног и управљивог система - кажу у Министарству. - 
Истовремено, каталог и доследна примена у пракси смањиће диспропорције, тачније укинуће 
неправедне односе између плата за исте послове у различитим секторима. 
У овом тренутку, каталог радних места у јавним службама садржи пописана радна места из 
културе и информисања, здравства, спорта, просвете, туризма, социјалне заштите, 
организације обавезног социјалног осигурања - ООСО (РФЗО, ЦРОСО, НЗС, ПИО), као и још 
шест посебно издвојених институција, као што су Акредитационо тело Србије, Институт за 
стандардизацију, Фонд солидарности, Правосудна академија, Републички завод за социјалну 
заштиту, Завод за заштиту природе. 
- Пописана су и тзв. генеричка радна места, која представљају најтипичнија и заједничка радна 
места за све јавне службе, односно она која су опште препознатљива и обухватају 
административне, правне, кадровске, финансијске, рачуноводствене делатности, затим 
информационе системе и технологије, транспорт и друге - истичу у Министарству. 
Надлежни објашњавају да је каталог одраз свакодневног рада јавне управе и као такав ће се 
константно унапређивати како би адекватно пратио процес реформе јавне управе, али и хватао 
корак с временом.  
ДОДАТНИ УСЛОВИ 
КАДА каталог од 1. јануара 2018. године ступи на снагу, послодавци ће својим актима о 
унутрашњем уређењу и систематизацији моћи да употпуне назив радног места из каталога у 
циљу прецизирања одређеног радног места, а моћи ће да пропишу и неке додатне услове у 
односу на услове предвиђене овим документом. 
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ЈАВНИ СЕКТОР: ОТКАЗИ крећу од НОВОГ ДОМА 
Извор:ОК РАДИО  

 

Процес отпуштања вишка радника у јавним службама у Врању кренуће, чини се, од “Новог 
дома”, где ће најмање пет људи добити отлаз као технолошки вишак, после одлуке Градског 
већа на ту тему. 
Горан Петровић, директор „Новог дома“, појашњава да је разлог за одлазак ових људи 
тај што за њихове образовне профиле у предузећу не постоји потреба, као и да су се 
ранијим „одливом“ људи из фирме, створили такви услови. 
Са друге стране, представници „Индустријског синдиката“ у „Новом дому“ тврде 
супротно, указујући да не постоје јасни критеријуми  по којима се одређују технолошки 
вишкови. 
Петровић наводи да људи из сектора топлотне енергије неће бити отпуштени, већ да 
ће из фирме уз одређене отпремнине отићи људи који се баве административним 
пословима. 
- По новој систематизацији у даљем периоду у „Новом дому“ ће бити 32 
запослених, док их је по старој било 45. 
У протеклом периоду на лични захтев и природним одливом отишло је неколико 
људи, тако да је сада њих петоро вишак. 
То су референти  са вишом школом грађевинске струке, радници су отишли, а они су 
остали,  док грађевинска оператива  више не постоји. 
Они не могу да буду распоређени на неко друго радно место, и нису потребни „Новом 
дому“ - образлаже Петровић. 
Представници „Индустријског синдиката“ у „Новом дому“ Милорад Станојковић и 
Зоран Спасић, указују да се пак у овом предузећу вишак запослених не одређује по 
закону и да није правичан. 
- Атак је извршен на „Индустријски синдикат“ , јер  су његови чланови 
малтерирани и уцењивани, а на на списку за отпуштање су чланови овог 
синдиката. 
Од стране директора Петровића је вршен притисак на њих да се ишчлане из 
синдиката, тако смо дошли до границе репрезентативности. 
Наш је циљ да упознамо јавност са тиме ко одлучује о судбини људи, јер не постоје 
критеријуми. 
Ја сам диплому стекао  у СФРЈ, није са „Фабуса“ или купљена на трафици - каже 
Спасић. 
Он наводи и да није хтео да изађе из синдиката, и да сад због тога трпи последице. 
Његов колега Милорад Станојковић, додаје да директор Петровић по свом нахођењу 
мења листу „за одстрел људи“ из „Новог дома“. 
- У ситуацији када нема јасних критеријума директор се понаша самовољно и 
повећава број људи на „листи за одстрел“. 
Он може све, послао је Градском Већу допис са списком, они су му то одобрили -  

http://www.okradio.rs/vesti/lokalne/javni-sektor-otkazi-krecu-od-novog-doma_65508.html
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наводи Станојковић. 
Синдикалци из „Новог дома“ који указују на неправилности у предузећу позивају се на 
одредбе колективног уговора и траже пријем код градоначелника Врања Слободана 
Миленковића, са којим су и потписали поменути документ. 
  
 
 

 
 
ВОЈНИ СИНДИКАТ: Политичари стоп! 
Извор:Курир 
 
-Једини консензус свих синдиката са којима смо разговарали о протестима јесте тај да на њему 
неце бити политичара. Зато апелујем на све представнике странака да се уздрже од присуства 
на протесту. Ово су протести свих обесправљених. Радника, сељака, професора, часних војника 
и полицајаца, пензионера. Подршку тражимо од студената. Они су будућност ове земље – каже 
у изјави Новица Антић, председник Војног синдиката Србије, поводом идеје да се у Београду 6. 
октобра одржи велики протест синдикалних организација.  
Према његовим речима, порука ових протеста није да се подржи било која странка, нити да се 
глорификују политицки процеси уназад 25 година.  
- Србија међу студентима, инжињерима, професорима Универзитета, радницима, свим дивним 
људима који нису упрљани има снаге за промену свих који су нас унесрећили, опљачкали, 
осиромашили. Ови протести немају за циљ да се о њих огребе било која опозициона странка, 
вец да изнедре нове људе, чисте, који це покусати да спасу што се спасти може у Србији, земљи 
криминала и корупције- казе Антић наглашавајући да су после интервјуа за наш лист 
настављени притисци од стране власти на војни синдикат и да “поседују оперативне податке да 
је један пензионисани генерал у Министарству одбране добио задатак да по сваку цену растури 
ову синдикалну организацију, а да се иде толико далеко да је истом генералу, један познати 
криминалац купио аутомобил како би га мотивисао да одради прљав посао ”.  
 -Хакован нам је сајт, врше притиске на људе, а да притом ни не знају ста траже. Нико не схвата 
да је догорело. Однародили су се, не схватају ста се дешава. Од лоповлука, старлета, ружичасте 
стварности, обневидели су. Не виде да 40 хиљада младих нам одлази из земље, да су радници 
на ивици глади- казе Антић и наглашава да Србија није њихова дедовина, да је немилосрдно 
пљацкају и продају. Садашња политичка олигархија према њему је само озбиљан параван за 
организоване криминалне групе, који када се домогну власти, пљачкају буџет, државу и народ. 
Урушене су институције, криминалци кадрују по МУП-у, војску води министар који није 
служио војску и који не разуме њено функционисање.  
 -То су вредности против којих се боримо. Србија има снаге за препород, вазда је кроз историју 
имала. Постоји снага у народу да крене скине омчу коју су нам ставили око врата. То су неке 
земље у Европи урадиле пре 80 и 100 година и погледајте где су сада те земље. Некад је 
Енглеза било колико и Срба а данас нас је десет пута мање- казе Антић.  
Ко подржава 6. октобар  
Свакодневно се идеји да се 6. октобра одрзи у Београду велики синдикални скуп придрузују 
синдикалне организације и удружења градјана. Ту су: Полицијски синдикат Србије, синдикати 
наменске индустрије, независни синдикат просветних радника из Војводине, Удружење 
синдиката пензионисаних војних лица, синдикати правосудја, просветних радника, ПТТ, ГСП, 
Иницијатива за права радника из Краљева, земљорадници из Зрењанина, Јединствена 



26 

 

синдикална организаија запослених у установама за извршење кривичних санкција, ветерани 
и учесници ратова на просторима бивше Југославије из Београда, Новог Сада и Ниша, 
синдикати “Слога” и многи други.  
   
 

 


