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Брнабић: Резултати реформи видеће се у новчаницима 
Аутор: Аница Телесковић 

 

Јавни дуг смањен за осам одсто, а суфицит у буџету на крају септембра износио 66 милијарди 

динара, рекла је премијерка на отварању 17. економског самита 

Србија данас изгледа много другачије него пре четири године, постигнута је макроекономска 
стабилност, јавни дуг је смањен, уведена је фискална дисциплина. Овим речима премијерка 
Ана Брнабић је отворила 17. економски самит, који је окупио представнике привреде, 
политике, али и стручњаке за област спољне политике и дипломатије. 
– Имамо здраве основе за одржив и динамичан привредни раст, чије ће ефекте грађани 
осетити у својим новчаницима. Створили смо услове за трајно повећање пензија, као и за 
повећање плата великог броја запослених у јавном сектору, који су и поднели највећи терет 
штедње – рекла је Брнабићева и додала да је то исто најавила и приликом обележавања сто 
дана владе. 
Напоменула је и да њен кабинет има континуитет са претходним владама и подсетила да ће 
пензионери до краја године добити једнократну помоћ у износу од 5.000 динара, а од јануара и 
повећање пензија од пет одсто. Овај проценат повећања председница владе јуче је назвала 
„невероватним”. 
– После тог повећања, 90 одсто пензионера имаће веће пензије него што су имали пре увођења 
мера фискалне консолидације. Такође, плате великог броја запослених у јавном сектору биће 
веће за 10 одсто, а то су просвета, здравство, безбедност и одбрана – поновила је Брнабићева. 
Кад је реч о запосленима у државној управи, они ће добити повишице од пет одсто. Намера 
владе била је и да тиме демотивише младе људе да запослење траже у државној управи, што се 
негативно одражавало на привредни раст. Да не дођемо поново у ситуацију да посао у државној 
управи буде најтраженији, рекла је Брнабићева. 
Јавни дуг, како је навела, од децембра прошле године смањен је за осам одсто БДП-а, а на крају 
септембра буџет је био 66 милијарди динара. 
– У овој години до данас је остварен раст спољнотрговинске размене од преко 13 одсто, извоз је 
порастао за нешто више од 13 одсто, а незапосленост смањена за 5,5 одсто. До краја године раст 
страних инвестиција износиће 13 одсто – рекла је Брнабићева и у име владе и радника 
захвалила послодавцима што су у преговорима са синдикалцима пристали на повећање 
минималне цене рада од 10 одсто. 
То је важна вест за 350.000 запослених у Србији који примају минималац, рекла је премијерка 
и додала да ће влада испунити свој део договора и размотрити како да овај додатни трошак за 
привреду буде окончан. 
Министарку грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорану Михајловић организатор 
овог догађаја Симеон Цомокос описао је као „јаку политичку личност”. Ресорна министарка је 
истакла да је у инфраструктури важно да се Србија повеже са регионом, јер је наша земља 
најкраћа рута између Истока и Запада. 
Најавила је да ће уговор за „Моравски коридор” бити потписан следеће године, када се очекује 
и потписивање уговора за прву секцију такозваног ауто-пута мира (Ниш–Мердаре–Приштина). 
Реч је о деоници од 35 километара од Ниша до Плочника. Подсетила је да смо за три године 
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добили још 270 километара ауто-пута, као и да је дуж коридора 10 и 11 отворено 50 фабрика и 
погона. 
– Суштина нашег посла је да грађани живе боље и да будемо поштована земља, а ова влада је 
показала да не почиње ниједан пројекат а да пре тога није решила све проблеме – изјавила је 
Михајловићева. 
И док Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије, као један од највећих проблема 
види одлив стручне радне снаге, министарка грађевинарства Зорана Михајловић истакла је да 
за поједине инфраструктурне пројекте Србија мора да увози раднике. Конкретно је навела 
пример деонице Српска кућа – Левосоје на Коридору 10, где радна снага стиже из Босне и 
Херцеговине и Албаније. 
Занимљиво је да је овом догађају присуствовао и бизнисмен Богољуб Карић, коме је Симеон 
Цомокос пожелео срећан повратак у Србију. На питање новинара да ли је заинтересован за 
куповину ПКБ-а, Карић је рекао да је заинтересован за све: и за пољопривреду и за изградњу 
јефтиних станова и за све што може да донесе просперитет нашој земљи. 
Радно место нас коштало 2.680 евра 

Србија је у првих седам месеци ове године привукла 1,2 милијарде евра директних страних 
инвестиција, што је више него све земље западног Балкана заједно, изјавио је државни 
секретар у Министарству привреде Милун Тривунац. 
– Државу је једно радно место коштало просечно 2.680 евра, а запослено је 20 одсто радника 
више, удвостручен је нето извоз, а допринос тих предузећа привредном расту је пет пута већи – 
рекао је Тривунац. 
Како преноси Танјуг, Тривунац очекује да раст привредне активности следеће године буде 3,5 
одсто. Указао је и да је у последње три године стопа незапослености знатно смањена – са 26 на 
11,8 одсто, те додаје да није планирано да се стане, већ настави са тим трендом. 
Неопходне веће стопе раста 

Уколико Србија жели да има стопе раста од пет и више процената, укупан износ инвестиција у 
Србији мора бити на нивоу од најмање 23 или 24 процента бруто домаћег производа, изјавио је 
Александар Влаховић, председник Савеза економиста Србије. 
– Тек са просечном стопом од 7,2 посто можемо очекивати да ћемо за десет година дуплирати 
БДП – оценио је Влаховић. 
 
 

Штрајкачи без дневнице 
Аутор: Миленија Симић-Миладиновић 

 

Наставницима који су штрајковали 28. септембра просветне власти умањиле плату за две и по 

до три хиљаде динара 

Наставницима који су штрајковали 28. септембра, просветне власти су одузеле дневницу, што 
значи од две и по до три хиљаде динара, тврде чланови Уније синдиката просветних радника 
Србије (УСПРС), која је била један од организатора тог противзаконитог облика протеста. 
Експресно одузимање дневница школским радницима, како процењују, показатељ је 
експедитивности Министарства просвете у пуној снази. 
– Када треба да се дисциплинује просветни радник који је слободан човек, врло му брзо одузму 
паре. Затим директори школа наложе да ће наставници којима је због протеста плата умањена 
за једну дневницу морати да надокнаде те часове, и то без динара. А кад се просветним 
радницима дугују погрешно обрачунате зараде, то може да застари – илуструје Јасна Јанковић, 
председница УСПРС-а. 
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Брнабић: Имамо здраве основе за динамичан раст  
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Председница Владе Србије Ана Брнабић истакла је да је данас Србија много 

другачије него пре четири године и да има здраве основе за одржив, динамични привредни 

раст, чије ће ефекте грађани осетити у својим новчаницима. 

Брнабић је, отварајући 17. Економски самит Србије, под називом "Мапа пута ка унапређењу 
конкурентности“, рекла да је ова влада, настављајући политику претходне, која је започела 
тешке реформе које су биле неопходне, смањила јавни дуг, увела фискалну дисциплину и 
консолидовала јавне финансије. 
Јавни дуг, како је навела, смањен је у овој години за осам одсто БДП-а, те је додатно остварен и 
буџетски суфицит, крајем септембра, у висини од 66 милијарди динара. 
"У овој години до данас остварен је раст спољнотрговинске размене за преко 13 одсто, извоз је 
порастао за нешто више од 13 одсто, а незапосленост смањена за 5,5 одсто. Имамо раст страних 
инвестиција, и уверена сам да ћемо успети да до краја године имамо раст од близу 13 одсто", 
објаснила је Брнабић. 
Изразила је посебно задовољство што је договором између синдиката и послодаваца повећана 
минимална цена рада за 10 одсто, са 130 на 143 динара, што је, како је констатовала, веома 
значајно за 350.000 запослених који примају минималац у Србији. 
"Хвала на том великом уступку", поручила је Брнабић присутним представницима компанија 
поручивши да ће влада испунити свој део договора и размотрити како да овај додатни трошак, 
који је инвестиција, буде олакшан за привреду. 
Истакла је да је Србија, успешним окончањем седме ревизије аранжмана са ММФ-ом и 
приближавањем његовом крају показала да и у најтежим околностима представља стабилног, 
поузданог и професионалног партнера. 
"Успех ове и претходне владе у Сбрији, која покренула тешке реформе фискалне 
консолидације, осетиће грађани у свом новчанику. Створили смо услове за трајно повећање 
пензија, као и за повећање плата великог броја запослених у јавном сектору, који су и поднели 
највећи терет штедње", указала је она. 
Подсетила је да ће пензионери, до краја године, добити једнократну помоћ у износу од 5.000 
динара, а од јануара и повећање пензија за "невероватних и важних" пет одсто, па ће 90 одсто 
пензионера имати веће пензије него што су имали пре увођења мера фискалне консолидације. 
Такође је казала да ће плате великом броју запослених у јавном сектору бити веће за 10 одсто, а 
у фокусу ће бити просвета и здравство, те и безебдност и одбрана у складу са временима у 
којима живимо и опасностима који прете. 
Договорено је, како је рекла, да ће повећање од 5 одсто добити и запослени у државној управи и 
на "локалу", како би били охрабрени да боље раде у будућности, али да не дођемо поново у 
ситуацију да посао у државној управи буде најтраженији, што се негативно одражавало на 
нашу привреду. 
Казала је да морамо да се окренемо одрживом расту, а фокус владе је на дигитализацији и 
образовању. 
"Ако успешно спроведемо реформе у ове две важне области бићемо важан корак ближе ономе 
што желимо да постигнемо, да преведемо нашу економију, од економије засноване на 
инвестицијама, до економије засноване на иновацијама. То ће обезебдити веће плате за 
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грађане, бржи привредни раст, веће ослањање на сопствене ресурсе, па онда и смањивање и 
заустављање одлива мозгова", истакла је Брнабић додајући да је одлив мозгова велики 
проблем са којим се суочавамо деценијама. 
Према њеним речима пуно је посла пред владом у унапређењу јавне управе како би била у 
служби грађана, али и у области владавине права ради обезбеђивања ефикаснијег судства, 
борбе против корупције, спровођења уговора. 
Најавила је да ће бити настављен рад на унапређењу рада инспекција, у циљу успешније борбе 
против сиве економије. 
Такође биће покренуте мере за охрабрење грађана на прелазак на безготовинска плаћања. 
"Очекујем да у наредних неколико месеци изађемо у јавност са конкретним активностима како 
да смањимо готовинска плаћања и прелазимо на ''кешлес'' економију", подвукла је она. 
Брнабић је указала и на значај повезивања тржишта региона што ће довести до већег броја 
инвестиција и радних места, а тако и веће трговинске размене. 
Навела је да се у региону често усвајају акциони планови који остају мртво слово на папиру, али 
да је, након договора у Скадру, заказан први радни састанак 30. октобра у Бриселу у вези са 
имплементацијом договорене регионалне сарадње. 
 
 

За прву фирму најмање годину дана без пореза 
Извор: Танјуг 

 

БЕОГРАД: Министар финансија Душан Вујовић подржао је данас предлог НАЛЕД-а да 

почетници у пословању најмање годину дана буду ослобођени плаћања пореских обавеза.  

Вујовић је на седници Стручне групе Владе Србије за сузбијање сиве економије истакао да је 
потребно што пре формирати радну групу за припрему регулативе како би мера заживела у 
2018, саопштио је НАЛЕД. 
Стручна група за сузбијање сиве економије подржала је пореско ослобођење почетника у 
пословању. 
"Подржавам иницијативу, јер је веома важно да повећамо шансе да се више младих охрабри и 
одлучи да покрене бизнис. Пореско ослобођење не би представљало велики трошак за буџет, а 
послало би снажну поруку подршке почетницима у пословању и отварање врата за рад у 
легалним токовима", оценио је Вујовић на скупу на којем је ресорним институцијама 
представљена НАЛЕД-ова Анализа пореског и непореског оптерећења почетника у пословању. 
Министар је истакао да је посебно важно да меру прате и прописи који ће неутралисати 
могућност да почетнике у пословању након пореског ослобођења дочека повећање намета на 
локалу.  
Председавајући НАЛЕД-овог Савеза за фер конкуренцију Горан Питић подсетио је да је 
увођење подстицаја једна од кључних мера Националног програма за сузбијање сиве економије 
и оценио да би имало низ позитивних ефеката међу којима је најважнија брига о младима. 
Он је сугерисао да би олакшавање пословања у дигиталном свету додатно подстакло 
предузетништво, отворило нове изворе финансирања и омогућило Србији да прескочи 
неколико корака у развоју.  
Члан Фискалног савета Никола Алтипармарков нагласио је да је нова мера добродошла како би 
Србија покушала да мења модел привредног развоја и ради у корист предузетништва.  
"Предлог за пореско ослобођење је транспарентнији и правичнији у односу на многе врсте 
подстицаја које сада имамо и требало би га учинити доступним што ширем кругу људи", 
изјавио је Алтипармарков. 
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Учесници скупа су се сагласили да је подршка развоју предузетништва ургентна јер је, према 
подацима Агенције за привредне регистре, у последњих десет година за готово трећину опао 
просечан број новооснованих предузетничких радњи, са 45.500 на 33.000 годишње. 
Предлог НАЛЕД-а подразумева увођење пореског ослобођења за младе који су у последњих 
шест месеци завршили факултет или средњу школу и сва лица која су дуже од шест месеци на 
евиденцији НСЗ. 
Анализа процењује да би подстицај у првој години користило најмање 8.000 лица, 
потенцијални трошкови не би били већи од 1,9 милијарди динара, што је осам пута мање него 
што држава усмерава за подстицаје, а мера не би захтевала додатна издвајања из буџета.  
Истраживање на примерима фризерског салона и ИТ фирме показало је да је за оснивање 
предузетничке радње потребно једнократно издвојити од 4.610 до чак 31.610 динара, а за 
покретање друштва с ограниченом одговорношћу између 10.370 и 57.370 динара. 
Следи месечно плаћање пореских обавеза које у случају предузетника на годишњем нивоу иду 
од 145.000 до готово 400.000 динара док су за ДОО нешто мање од 180.000 динара. 
 
 

Дуг по глави становника прешишао хиљаду евра 
Аутор:Д. Вујошевић 
 
Грађани Србије су пре десетак година радо узимали кредите, а ни остале могућности 

задуживања нису биле запостављене, али последњих година све смо обазривији код трошења.  

Међутим, подаци Кредитног бироа Удружења банка Србије говоре да дуг стално расте. За 
првих девет месеци ове године укупна задуженост становника Србије по основу кредита, 
кредитних картица и дозовљених прекорачења по текућим рачунима и лизинг-уговорима 
износи по 1.095 евра. 
Прошлу годину завршили смо с дугом по глави од 983 евра. Другим речима, повећали смо 
дуговања 112 евра.Највише дугујемо по основу кредита – по 1.018 евра, док смо прошлу годину 
завршили с 912 евра. 
Кредитне картице спадају код нас у веома скупе инструменте задуживања. Пре неколико 
година преко тога се олако прелазило. Сада су клијенти постало обазриви. Задуженост 
становника по том основу повећала се за првих девет месеци само једна једини евро. Концем 
децембра била је 39 евра. 
Задуживање прекорачењем по текућем рачуну је такође с двоцифреним каматама, али када се 
нема за текућу потрошњу, радије се бира минус него картица. Тако подаци Кредитног бироа 
Удружења банка Србије говоре да по основу рачуна у просеку дугујемо 32 евра, уместо 27, 
колико је било последњег дана децембра. Односно, минуси су победили картице са четири 
евра. 
Најпопуларније позајмице у претходних девет месеци биле су, као и ранијих година, 
готовински кредити. У поменутом периоду порасли су 14,7 одсто и укупан дуг је 314,25 
милијарди динара, или готово 20 одсто више. Други по популарности су кредити за 
рефинансирање. Они се најчешће одобравају тако да се стари зајам „препакује”, уз нижу камату 
и дода још мало свежег кеша. Ти зајмови порасли су 14,7 одсто и зауставили се на суми од 84,72 
милијарде динара. 
Сустигли смо регион 
Наши грађани су најмање задужени у региону, с нешто више од хиљаду евра. Подаци говоре да 
је у Босни и Херцеговии дуг по глави 1.155 евра. Беже нам и Црногорци – 1.636  евра. Што се 
тиче других, они беже и то вишестурко – дуг по глави становника у Словачкој 5.416 евра. Та 
већа дуговања имају и добру страну: плате су тамо веће па је извесно да ће и код нас с 
примањима расти и капацитети грађана за задуживање које ће они користити. 
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Дозвољено прекорачење по текућем рачуну није повољно, али ипак, суме расту. Банке су 
концем прошле године дозволиле комитентима да тако потроше 44,21 милијарде динара, а 
септембар смо завршили са сумом од 45,45 милијарди, или 2,8 одсто више. Када се од наредне 
године повећају плате у јавном секотру, извесно је да ће и минуси да порасту. 
Оно што важи за минусе, не важи за картице. За првих девет месеци ове године одобрени 
лимиит је смањен с 85,28 милијарди динара на на 85,09  милијарди. 
 
 

Унија СПРС: Колико је реално повећање плата наставника? 
Аутор:В. Ц. 
 

Када су у питању плате, учитељу и наставнику у Србији је за протекле три године за 13 месеци 

(децембар 2014. и цела 2015. година) закинуто 52.000 динара, сваког месеца по четири хиљаде, 

плус по 2.500 за 12 месеци 2016. године, што умањење увећава за још 30.000 динара, речено је 

јуче на конференцији за медији Уније просветних радника Србије где су изнети и подаци  о 

томе колико је српским просветарима враћено до сада. 

Како закључују у Унији, сваком просветном раднику за ове три године одузето је најмање око 
90.000 динара (око 750 евра), а с порезима око 150.000 динара (око 1.250 евра). 
Тако се наводи да је после штрајка, 28. октобра 2015. свима исплаћено једнократно 7.000 
динара. Увећање од четири одсто на већ смањену плату у децембру 2015. значило је 3,6 
враћања одузетог. У децембру 2016. године уследило је шест одсто увећања већ умањених плата 
из 2014, што сада укупно износи 9,2 враћања одузетог. У децембру ове године, по најави 
председнице Владе, плате у просвети биће увећане за 10 посто. 
Из овога се може закључити да ће плате у просвети у односу на новембар 2014. године бити 
увећане за 9,1376 одсто. Међутим, мора се истаћи да је инфлација за 2015. годину била 1,5 
посто, за 2016. годину 1,6 посто, до септембра 2017. 2,8 посто, с очекивањем да до краја године 
буде од 4,5 - 5,5 посто, наводи Владимир Аџић из Уније СПРС. 
Долазимо до закључка да ће укупна инфлација за ове три године бити од 7,6 - 8,6 посто, па се 
после најављеног увећања за 10 посто може говорити о реалном повећању (у зависности од 
крајње инфлације у 2017. години) од 0,5376 до 1,5376 посто. 
Предшколско образовање за сву децу 

Обезбедити да сва деца имају приступ предшколском образовању, али и да све девојчице и 
дечаци заврше бесплатно и једнако квалитетно основно и средње образовање, само су неки од 
циљева Агенде УН о одрживом развоју до 2030. Агенда има 17 циљева и 169 подциљева међу 
којима су искорењивање сиромаштва, смањење смртност мајки и новорођенчета, смањење за 
трећину смртности од незаразних болести, окончање свих облика дискриминације против 
жена и девојчица, свих облика насиља над женама, свих дечјијих, раних, насилних бракова. 
У Унији СПРС подсећају на то да просечна плата у Републици Србији за септембар ове године 
године износи 47.220 динара, а просечна плата у образовању за исти месец износи 41.346 
динара, док је потрошачка корпа за септембар 67.117 динара па за њу треба 1,42 плате 
(републичког просека) или 1,62 плате (просека у просвети). 
Из Уније СПРС подсећају да је велики штрајк завршен потписивањем Споразума о решавању 
спорних питања, између Владе РС, с једне стране (Закључак Владе и потписи два министра, 
Срђана Вербића и Кори Удовички) и четири репрезентативна синдиката са друге стране, у два 
наврата, фебруара и априла 2015. године. 
Унија СПРС је на неиспуњени договор подсетила Владу РС и МПНТР на скуповима испред 
Владе 17. марта и 28. септембра 2017. године као и штрајковима 31. марта 2017. године и 1. 
септембра 2017. године. 
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Из Уније СПРС подсећају и да је УСПРС тражила степенасто повећање плата од за 12 посто 
сваке године, да би се поправио материјални положај  просветара и ишло ка томе да зараде 
буду у односу 1:2:3 (II-IV-VII), па је за ову годину требало извршити повећање плата од најмање 
18 одсто да би се, колико-толико, говорили о побољшању материјалног положаја у просвети. 
 

 
 

 
 

Штрајкачи остали без дневнице 
Пише: В. А. 
 
Просветним радницима који су 28. септембра потпуно обуставили рад, плате су смањене 
између 2.600 и 3.000 динара, пошто су остали без дневнице за тај дан, изјавила је данас Јасна 
Јанковић, председница Уније синдиката просветних радника Србије. 
Наводећи да је реч о “очајничком потезу” министра просвете, Јанковићева је рекла да 
смањењем плате Министарство просвете жели да дисциплинује просветне раднике који су 
слободни и свесни свог положаја, те да је “циљ скидања дневница да се понизе понижени 
просветни радници”. 
С друге стране, министар просвете Младен Шарчевић изјавио је данас да се понаша по закону и 
да је чланове Уније синдиката просветних радника упозорио да ће, уколико ступе у незаконит 
штрајк, против њих бити примењене законске мере, али су се они оглушили о то упозорење. 
Шарчевић је рекао да неће повући своју одлуку о смањењу плата учесницима протеста који су 
28. септембра обуставили рад, док из Уније поручују да су просветни радници тога дана били у 
својим школама, али само нису држали наставу. Владимир Аџић, члан Уније, каже да 
директори школа прете наставницима да ће морати да надокнаде изгубљене часове, али да им 
паре неће бити враћене. 
Коментаришући најављено повећање зарада у образовању за 10 одсто, Аџић је на данашњој 
конференцији за новинаре рекао да ће плате запослених у школама реално бити повећане 
између 0,5 и 1,5 одсто, у односу на новембар 2014, уколико се рачунају две раније повишице и 
инфлација у последње три године. 
- Сваком просветном раднику је за ове три године одузето око 90.000 динара, а са порезима око 
150.000 динара. Просечна плата у Републици за септембар износи 47.220 динара, а у 
образовању 41.346 док је потрошачка корпа за тај месец 67.117 динара. Повећањем плата свим 
корисницима буџета за 10 одсто, просвета ће бити у још неповољнијем положају, а републички 
просек ће за нас бити недостижан - поручио је Аџић. 
Унија, како је рекао, тражи да плате у образовању у 2018. години буду повећане за 20 одсто, 
исплату четири заостале Светосавске награде у укупном износу од 20.000 динара и још толико 
на име уштеда остварених од збрињавања технолошких вишкова. Тај синдикат захтева и 
корекцију коефицијената административним радницима и домарима са четвртим степеном 
стручности са 8,62 на 13,42, колико износи коефицијент четвртог степена у настави, као и да по 
истом принципу буду повећани коефицијенти шефовима рачуноводства за шестим степеном са 
13,73 на 14,88. 
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Ана Брнабић: Створени услови за повећање пензија 
Пише: ФоНет 
 

Најбољи показатељ успеха ове и претходне владе, која је покренула реформу фискалне 
консолидације, видеће се у новчанику грађана. 
Што је најважније, рекла је данас премијерка Србије Ана Брнабић на 17. Економском самиту 
Србије, створени су услови за трајно повећање пензија и плата великог броја запослених у 
јавном сектору. 
Она је рекла да ће Влада исплатити 5.000 динара једнократне помоћи пензионерима, а од 1. 
јануара наредне године сви пензионери добиће "невероватно и јако важно" повећање од пет 
одсто. 
"С обзиром на повећање у претходне две године, ово ће значити да ће 90 одсто пензионера 
имати веће пензије него што су имали пре 2014. године, односно пре мера фискалне 
консолидације", рекла је Брнабић. 
Говорећи о плановима Владе за будућност она је нагласила да је потребан динамичнији 
привредни раст. 
"Желимо да економију засновану на инвестицијама, како је сада, преведемо у економију 
засновану на иновацијама, за шта имамо огроман потенцијал", рекла је Брнабић.   
 

 
 
У Грчкој новинари поново у штрајку 
Пише: Данас Онлине 
 
Водећи синдикати новинара у Грчкој објавили су дводневни штрајк у свим медијима, и трајаће 
до 6 сати 26.октобра, јавља РИА Новости. Ово је тре и штрајк за месец дана. 
Саопштење о штрајку потписали су Унија новинара дневних атинских новина, Савез новинара 
за периодичну електронску штампу, синдикати новинара из Солуна и Македоније и Тракије. 
Током штрајка, ве ина сајтова за вести  е престати да ради, не е бити објављене и на радио и 
ТВ. 
Како преноси Росиа24, медијски радници захтевају задржавање система додатног социјалног 
осигурања, заустављање кршења радног и социјалног права новинара. Поред тога, учесници у 
штрајку захтевају слободу штампе. 
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Брнабић: Показатељ успеха Владе видеће се у новчанику 
Извор:ФоНет 
 
Најбољи показатељ успеха ове и претходне владе, која је покренула реформу фискалне 
консолидације, видеће се у новчанику грађана, што је најважније, рекла је премијерка Србије 
Ана Брнабић на 17. Економском самиту Србије, напомињући да су створени услови за трајно 
повећање пензија и плата великог броја запослених у јавном сектору.  
"Спремамо се да исплатимо једнократну помоћ од 5.000 динара као подршку пензионерима, а 
од 1. јануара наредне године да им повећамо пензије за пет одсто", рекла је Брнабић на 
Економском самиту Србије у Београду. 
Додала је да повећање пензија у претходне две године, уз најављено повећање значи да ће 90 
одсто пензионера у Србији имати веће пензије него пре 2014. године, односно пре него сто су 
покренуте мере фискалне консолидације.  
Брнабић је навела да ће плате у јавном сектору за највећи број запослених бити повећане за 10 
одсто и додала је да се водило рачуна пре свега о сектору просвете и здравства, али и о 
безбедносним службама где ће запосленима у тим областима такође бити повећане плате.  
Премијерка је казала да је договорено да запослени у администрацији на републичком и 
локалном нивоу добију пет одсто повећања како би их охрабрили да боље раде. Додала је да 
држава жели да створи услове да администрација добро ради, али и да та служба не буде 
најпожељније место за рад младих.  
"Србија сада има здраве основе на којима може да гради одрживи динамични привредни раст", 
рекла је Брнабић и додала да због тога фокус треба да буде на дигитализацији образовања.  
Каже да је сигурна да ће Србија успети у томе, јер како је оценила, "има огроман потенцијал и 
сопствене ресурсе који ће омогућити веће плате, бржи привредни раст али и заустављање 
одлива мозгова".  
Ради се на реформи јавне управе 
Брнабић је казала да се паралелно ради на реформи јавне управе како би се створила 
ефикаснија, професионалнија јавна управа која је одговорна грађанима и привреди.  
"Имамо пуно посла да урадимо у области владавине права, обезбеђивању ефикаснијег судства 
и борби против корупције", оценила је премијерка. 
Она је привредницима на скупу рекла да ће држава наставити борбу против сиве економије и 
најавила наставак рада на реформи инспекције. Додала је да се са Министарством финансија и 
Народном банком Србије разматрају нови начини да се мотивишу људи да пређу на 
безготовинско плаћање и додала да ће у наредних неколико месеци јавности бити 
представљени начини како да се то оствари.  
Привредницима је рекла да је регионална сарадња један од приоритета Србије, јер ће 
повезивање околних тржишта довести до већег броја радних места и инвестиција. Брнабић је 
најавила да ће 30. октобра у Бриселу бити одржан први састанак о примени акционог плана за 
регионално економско повезивање.  
Говорећи о резултатима рада Владе Србије, премијерка је казала да је смањен јавни дуг и да 
Србија има макроекономску стабилност и фискалну дисциплину, као и да је остварен напредак 
на Дуинг бизнис листи Светске банке и Глобалној листи конкурентности Светског економског 
форума.  
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"Ова влада наставила је да јача фискалне позиције. Јавни дуг Србије је у односу на децембар 
2016. године смањен за осам одсто бруто домаћег производа, а ове године остварен је раст 
спољне трговинске размене и извоза од по 13 одсто, а број новозапослених је повећан за 5,5 
одсто", казала је она и додала да су директне стране инвестиције порасле 13 одсто.  
Оценила је као добро што је Социјално економски савет повећао минималну зараду за 10 одсто, 
што ће, како је оценила, највише значити за 350.000 радника који примају најмање зараде у 
Србији.  
Брнабић је захвалила послодавцима јер су пристали на такав уступак и обећала да ће Влада 
испунити и олакшати договор око олакшица привредницима.  
"Србија је показала да је стабилан, поуздан и професионалан партнер тиме што је у најтежим 
околностима окончала седму ревизију аранжмана са Међународним монетарним фондом", 
закључила је Брнабић. 
 

 

Вујовић за годину без пореза за почетнике у пословању 
Извор:Бета 
 
Министар финансија Србије Душан Вујовић подржао је предлог Националне аијансе за 
локални економски развој (НАЛЕД) да почетници у пословању најмање годину дана буду 
ослобођени плаћања пореских обавеза, саопштио је НАЛЕД.  
Вујовић је, како се наводи, на седници Стручне групе Владе Србије за сузбијање сиве економије 
рекао да је потребно што пре формирати радну групу за припрему регулативе како би се та 
мера применила у 2018. години. 
"Веома је важно да повећамо шансе да се више младих охрабри и одлучи да покрене бизнис", 
рекао је Вујовић на скупу на којем је ресорним институцијама представљена НАЛЕД-ова 
Анализа пореског и непореског оптерећења почетника у пословању. 
Додао је да пореско ослобођење не би представљало велики трошак за буџет, а послало би 
снажну подршку почетницима у пословању и отворило врата за рад у легалним токовима. 
Министар је рекао да је посебно важно да меру прате и прописи који ће неутралисати 
могућност да почетнике у пословању после пореског ослобођења дочека повећање намета на 
локалу. 
Председавајући НАЛЕД-овог Савеза за фер конкуренцију Горан Питић рекао је, како се наводи, 
да је увођење подстицаја једна од кључних мера Националног програма за сузбијање сиве 
економије. 
Олакшавање пословања у дигиталном свету додатно би, према његовим речима, подстакло 
предузетништво, отворило нове изворе финансирања и омогућило Србији да прескочи 
неколико корака у развоју. 
Алтипармаков: Нова мера добродошла 
Члан Фискалног савета Никола Алтипармаков рекао је да је нова мера добродошла како би 
Србија покушала да мења модел привредног развоја и ради у корист предузетништва. 
"Предлог за пореско ослобадјање је транспарентнији и правичнији у односу на многе врсте 
подстицаја који сада постоје", изјавио је Алтипармаков. 
Учесници скупа су се сагласили да је подршка развоју предузетништва ургентна јер је, према 
подацима Агенције за привредне регистре, у последњих десет година за готово трећину опао 
просечан број новооснованих предузетничких радњи - са 45.500 на 33.000 годишње. 
Предлог НАЛЕД-а подразумева увођење пореског ослобођења за младе који су у последњих 
шест месеци завршили факултет или средњу школу и сва лица која су дуже од шест месеци на 
евиденцији Националне службе запошљавња (НСЗ). 
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Анализа процењује да би подстицај у првој години користило најмање 8.000 лица, 
потенцијални трошкови не би били већи од 1,9 милијарди динара што је осам пута мање него 
што држава усмерава за подстицаје. 
Истраживање на примерима фризерског салона и ИТ фирме показало је да је за оснивање 
предузетничке радње потребно једнократно издвојити од 4.610 до чак 31.610 динара, а за 
покретање друштва с ограниченом одговорношћу између 10.370 и 57.370 динара. 
Предузетнику, како се наводи, следи месечно плаћање пореских обавеза које годишње износи 
од 145.000 до готово 400.000 динара док је за друштво са ограниченом одговорношћу око 
180.000 динара. 
 

 

 
 
Контролори прекинули свадбу јер није плаћен "музички динар"!  
Аутор: Ивана Жигић 

 

Инспекторке упале на свадбу код Лознице и прекинуле весеље јер газда није уплатио таксу од 
1.200 динара по музичару! 
Контролори Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије прекинули су 
весеље на једној свадби код Лознице прошлог месеца јер власник објекта није пријавио то 
славље на време! 
Барем тако тврде за “Ало!” поједини гости који су присуствовали свадбеном весељу. 
Истовремено, из синдиката поручују да “неће младенцима ништа да поквари прекид музике на 
сат времена”(?!). 
Како је за “Ало!” испричао један гост, око шест поподне, док је атмосфера била на врхунцу, на 
прославу су упали инспектори, зауставили музику и почели са контролом. 
- У први мах никоме није било јасно зашто је музика престала да свира. Када сам пришао бини 
да видим шта се дешава, видео сам три инспекторке како контролишу музичаре. Тражиле су од 
њих лиценце, а када су после извесног времена утврдиле да их музичари поседују, тражиле су 
доказ да је власник објекта пријавио Синдикату одржавање свадбе - препричава наш 
саговорник. 
Како додаје, након што нико није знао да им каже је ли догађај пријављен тој организацији 
или не, оне су кренуле да им објашњавају процедуру. 
- Рекле су да је власник објекта требало да пријави догађај и да уплати 1.200 динара по члану 
бенда. Ми смо сви били у шоку! Па, свадбено весеље је било у пуном јеку, а оне су га прекинуле 
и сат времена контролисале музичаре и да ли постоји та пријава или не. Разумем да треба да се 
плаћа тај “музички динар” или шта већ, али нису младенци криви па да њима кваре славље 
које приређују, ако Бог да, једном у животу. Заиста нема смисла - резигнирано каже овај 
Лозничанин. 
На крају, завршава наш саговорник, су инспекторке ипак напустиле свадбу, након више од сат 
времена, а сватови су наставили весеље, иако мало поквареног расположења. 
У жељи да сазнамо да ли заиста инспектори у Србији прекидају славља да би “утерали” 
надокнаду са извођење музике, позвали смо Самостални синдикат естрадних уметника и 
извођача Србије. Они су нам потврдили да њихови контролори на терену проверавају музичаре 
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и власнике објеката у којима наступају, али и поручили да не виде ништа спорно у томе да 
дебљи крај у свему извуку слављеници (?!). 
- Не видим ништа спорно да се због тога на сат, сат и по прекине музика на свадби. Неће њима 
то ништа да поквари - поручио је за “Ало!” председник Самосталног синдиката естрадних 
уметника и извођача Србије, Драгиша Голубовић. 
Како је објаснио даље, у складу са Колективним уговором, који је проистекао из Закона о раду, 
овлашћена лица у пуном капацитету могу вршити контролу примене Колективног уговора. 
- То значи да код послодавца могу да изврше контролу, и то да ли он има закључен Уговор у 
складу са Колективним уговором, што значи да сваки извођач мора да приложи такозвану 
лиценцу, односно уверење или потврду, а на основу које је послодавац и закључио са њима 
уговор. Они имају право на увид у све то, иако немају право да пишу казне, али зато прослеђују 
све ПИО Фонду који даље прослеђује то Пореској управи - навео је Голубовић. 
СОКОЈ: Ми немамо везе с тим! 
У СОКОЈ-у тврде да они немају никакве ингеренције да било шта наплаћује од власника 
објеката, осим накнаде која је за композиторе, текстописце и аранжере. 
- Све што се тиче извођача припада организацији Права интерпретатора (ПИ). Оно што може 
да буде проблем је што су агенти који иду у наплату ангажовани од стране Удружења естрадних 
музичара, које нема везе са нама. Они наиме могу да иду по манифестацијама и да траже да 
виде имају ли дозволу извођачи и власници објеката дозволе - каже за “Ало!” Марија 
Цвијановић из прес службе СОКОЈ-а. 
 

 
 

 
 
 
СТОШИЋ: Рационализујте, али БУДИТЕ ЉУДИ  
Аутор:Ј. Ристић  
 
У петак 20. октобра одржана је седница Председништва Савеза самосталних синдиката Србије 
(СССС) на којој је разматран процес рационализације у јавном сектору. 
Према речима Ружице Стошић, председнице СССС за Град Врање, став синдиката је да се 
тај процес спроведе што хуманије и да се број од 99 људи који морају бити 
технолошки вишак у локалној самоуправи, попуни добровољним престанком радног 
односа запослених. 
- Откази су осетљива материја. За сваког ко се нађе на „црној листи“, треба размотрити његов 
статус, да ли је болестан, да ли је носилац издржавања породице, па да се сходно томе, истом 
обезбеди други посао.  
И, не може да се отпушта само једна структура запослених. Постоји низ закона који се морају 
поштовати. 
Један од њих је Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 
који прописује тачно одређена начела која морају да се поштују код смањења броја запослених. 
Закон је врло јасан, али се не поштује. 
Зато ми указујемо да радници преко суда добијају спорове и на тај начин може само да се 
блокира рачун Града – истиче Стошићева. 
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На седници Председништва синдиката, како каже, договорен је састанак који ће бити 
одржан ове недеље са свим председницима синдиката из јавних предузећа и 
установа. 
- Конкретно ћемо заузети став и остајемо при старим закључцима. На том састанку можемо 
само да донесемо нове.  
Знамо да Влада Србије тражи рационализацију, али ми тражимо само да се на што хуманији 
начин она спроведе. 
Треба да се схвати да проблема не би било кад би руководство Града усвојило овај наш став – 
закључује Стошићева. 
 

 


