
1 

 

          

25. октобар 2017. 

                                        

  
 

 

 
 
 
 

Слатке муке министра финансија  (стр.2) 
Ндегва: Пет препорука Светске банке да Србија удвостручи БДП (стр.2) 
Соса: Здрав раст у свим секторима изузев аграра и енергетике (стр.3) 
Најава протеста пензионера  (стр.4) 
Мања стопа незапослених  (стр.5) 
Вујовић: Буџетски вишак у Србији  (стр.5) 
Синдикати о дуалном образовању: Идемо погрешним путем  (стр.6) 
Пензионери: Вучићу, питај родитеље је л' им пензија враћена (стр.7) 
Пензионери: Три године нам се противуставно узима од пензија 
(стр.8) 
Вујовић: Србији нису потребне нове позајмице  (стр.9) 
Вујовић: Кеш није добар јер ХРАНИ сиву економију   (стр.10) 
Просветари: Премијерка није испунила обећање о повећању плата 
(стр.12) 
Синдикати пензионера: Протест на годишњицу доношења 
неморалних и неуставних закона  (стр.12) 
 
 
 

   ПРЕС КЛИПИНГ 

http://www.politika.rs/
http://adbox.inbox-online.com/bannerRedirect?bannerId=522&bannerZoneId=1202
http://www.pravda.rs/


2 

 

 

 
 
 

Слатке муке министра финансија 
Аутор: Аница Телесковић 
 
Сада предстоји повећање плата и пензија, за шта имамо простора у буџету, најавио Душан  
Вујовић. Извесну дозу горчине унели подаци о ниском расту 
Душан Вујовић, министар финансија, тренутно је на слатким мукама. Тако је бар јуче признао 
учесницима 17. економског самита који се већ други дан заредом одржава у хотелу „Метропол”. 
У државној каси појавио се вишак, а главна брига министра финансија јесте на који начин ће 
Србија тај новац да потроши. У време када је Вујовић 2014. преузео ресор, мањак у српском 
буџету био је међу највећима у Европи и износио је 6,6 одсто. Сада је консолидовано 
посматрано, државна благајна у суфициту око 100 милијарди динара, а процена министра 
Вујовића је да ће до краја године благајна бити у плусу од 35 до 50 милијарди динара. Само 
републичка каса, без фондова покрајинског и локалних буџета, тренутно је у суфициту 86 
милијарди динара. 
– Сада предстоји сладак задатак, а то је повећање плата и пензија, за шта верујемо имамо 
простора. To повећање ће ићи од нула до десет одсто, што је нешто што држава може да 
приушти грађанима и пензионерима, водећи при том рачуна о томе да не угрози постигнуте 
резултате – рекао је Вујовић. 
Извесну дозу горчине на ове слатке резултате додао је бивши гувернер Дејан Шошкић, који је 
био модератор овог панела. Не спорећи да буџет сада много боље изгледа него раније, Шошкић 
је подсетио учеснике форума да је у протеклих пет година просечна стопа раста износила 0,5 
одсто и да је наша привреда стагнирала. 
 

 
 

 
 

Ндегва: Пет препорука Светске банке да Србија удвостручи БДП 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД: Директор Канцеларије Светске банке за Србију, Стивен Ндегва, изјавио је да Србија 
може за 15 година да удвостручи бруто домаћи производ, за шта јој је потребна нова стратегија 
раста, коју је у пет кључних тачака представио данас на 17. Економском форуму Србије. 
 “Раст јесте и треба да буде главни циљ владе...Појекција раста ММФ-а од 3,5 одсто за идућу 
годину није довољна, мада је Србија мого напредовала у односу на друге земље у региону”, 
рекао је Ндегва, додајући да смо сад на раскрсници да одлучимо којим путем желимо да идемо 
даље како би избегли замке средњег раста. 
Према препорукама Светске банке, први међу пет главних циљева за убрзање раста требало би 
да представља смањење држаног удела у бројним секторима економије - од транпорта до 
фамације. 
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Он је, у том контексту, навео да су најважније компаније у нашој земљи у власништву државе, 
које нису ефикасне ни профитабилне, а изласком државе из њих привукле би се стране 
инвестиције и унапредиоло њихово пословање. 
Други циљ, како је објаснио, треба да буде сачињавање инвентара државне имовине над 
некретнинама, јер сада не постоји преглед свих непокретности, зграда, станова, објеката, чији 
је власник држава. 
Ндегва је навео да израда новог пореског система треба да буде трећи кључни задатак, при 
чему је похвалио иницијативу владе за ослобађање стартапова од пореза у првој години рада, 
приметивши да су намети које они плаћају врло високи. 
Такође је истакао значај укидања трговинских баријера као четврту препоруку Светске банке, 
оценивши да је регионално повезивање добар пут у том правцу. 
Пети циљ коме треба тежиити како би се БДП удвостручио је стварање дигиталне економије, 
рекао је Ндегва, нагласивши да Светска банка пружа пуну подршку опредељењу и 
активностима српске владе на побољшању регулаторног оквира и стварњу амбијента за 
успостављање дигиталне привреде. 
“То је основ за трајан раст у наредих 15 година”, поручио је он. 
Ндегва је напоменуо да је фисклна консолидација у Србији дала резултате, да имамо суфицит 
којим треба паметно да располажемо и да је влада пуно урадила на привлацењу страних 
директних инвестиција. 
Он је у том контексту подсетио да је Србија направила снажан скок на Дуинг бизнис листи, као 
и на то да је лондонски Фајненшел Тајмс позиционирао Србију на прво место као најбољу 
дестинацију за гринфилд инвестиције, што, како је рекао, “није мали, већ огроман 
комплимент”. 
“Србија треба такође да се агресивније фокусира на извоз, који сада учествује са 50 одсто у 
БДП-у, док у другим земљама тај проценат иде и до 80 посто”, закључио је шеф Светске банке у 
Србији Стивен Ндегва.  
 
 

Соса: Здрав раст у свим секторима изузев аграра и енергетике 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД: Шеф Канцеларије Међунаодног монетарног фонда (ММФ) у Београду Себастијан 
Соса изјавио је данас да је на успоравање привредог раста Србије у овој години утицао 
привремени поремећај у производњи енергетског сектора и јака суша, а да, када се искључе та 
два фактора, наша земља бележи здрав раст од три одсто. 
"У прошлој години смо у Србији имали раст од скоро 3,0 одсто, а у овој години је он успорио на 
1,2 процента због прекида у производњи енергетског сектора и јаке суше. Међутим, када се 
искључе та два сектора, Србија има здрав раст од три посто", рекао је Соса у панел дискусији 
другог дана 17. Економског форума Србије. 
Он је предочио да индустријска производња бележи скок од чак 6,0 процената, малопродаја је 
врло снажна, повећава се број издатих грађевинских дозвола, до јуна отворено је 120.000 нових 
радних места. 
Соса је, међутим, оценио да раст од 3,5 процената није довољан да Србија достигне развијене 
европске економије, напомињући да јој је за то потребна стопа раста од бар 5,0 одсто или више. 
Шеф Канцеларије ММФ-а у Београду је међу проблеме који спутавају већи привредни раст 
уврстио ниске инвестиционе стопе, које се крећу између 17 и 18 одсто БДП-а, истичући да је 
неопходно повећање инвестиција како у приватни тако и у јавни сектор. 
То, према његовом мишљењу, неће бити лако, јер имамо ниску стопу штедње, што значи 
скромна средства која би се усмеравала у инвестиције. 
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Други изазов с којим се Србија суочава је раст продуктивности, приметио је Соса, наводећи да 
та стопа из године у годину стагнира и да је потребно да се она значајно побољша. 
Скренуо је пажњу и на потребу јачања борбе против сиве економије, како би се средства из 
неформалног сектора прелила у легалне токове, а тиме унапредило и убирање буџетских 
прихода по основу пореза. 
Соса је навео да је приватна потрошња у Србији робусна, о чему сведоче подаци о расту 
малопродаје и снажно повећање потрошачких кредита, али је приметио да проблем постоји на 
страни понуде, због чега је потребно применити структурне реформе како би се повећали 
произвођачки капацитети. 
Он је навео да је потрено да се повећа квалитет јавних услуга и ефикасност јавне управе, као и 
да се комплетира реформа јавних предузећа. 
Предуслов за виши привредни раст је очување макроекономске стабилности, стабилности 
монетане политике, ниска инфлација и стабилне јавне финансије, закључио је Соса. 
 

 

 
 

Најава протеста пензионера 
Пише: ФоНет 
 
Председници Удружења синдиката пензионера Србије и Удружења синдиката пензионисаних 
војних лица позвали су пензионере и запослене да дођу у чевртак на протест у Београду како би 
изразили незадовљство због "неморалних и неуставних" закона који су најстарију популацију 
довели на ивицу егзистенције, јавља Н1. 
Протест пензионера ће почети у 11 сати на Тргу Николе Пашића у Београду, а учесници ће се 
потом прошетати до Дома Народне скупштине, Уставног суда и зграде Радио-телевизије 
Србије. 
Председник удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије Јован Тамбурић је 
објаснио да се протест организује на дан када су пре три године донети спорни закони, међу 
којима су Закон о привременом уређењу начина исплате пензија, којм су пензије смањене 
просечно од 10 до 20 посто, а за 1.700.000 пензионера је обустављено усклађивање пензија са 
степеном инфлације и растом БДП. 
Тамбурић је апеловао на пензионере да покрену управне и судске поступке против ПИО фонда, 
због смањена пензија 2014. године. 
Председник Удружења синдиката пензионера Србије Михајло Радовић оценио је да су 
пензионери спорним законом доведени у стање "потпуног сиромаштва и социјалне потребе". 
Према његовим речима, колико су пензионери угрожени најбоље говори чињеница да се Влада 
Србије определила да им да помоћ од 5.000 динара. 
Он је рекао и да се протест организује и због промена закона о ПИО фонду, којим је омогућено 
његово урушавање. 
Радовић је рекао да су поднели више инцијатива Уставном суду како би се испитала уставност 
спорних закона, али да их је суд све одбацио и најавио да ће инцијативе предати Европском 
суду правде у Стразбуру. 
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Мања стопа незапослених 
Пише: ФоНет 
 
Стопа незапослености у Србији је у другом кварталу била 11,8 одсто, и мање је у односу на први 
2,8 одсто, а у односу на исти период прошле године смањена је за 3,4 одсто, изјавио је данас 
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић. 
Он је, на 17. Економском форуму Србије, рекао да је, према званичним подацима Републичког 
завода за статистику, број незапослених у другом кварталу ове мањи за 111.400 у односу на исти 
период прошле године, а број запослених је повећан за 19.400. 
Како је истакао, смањењу стопе незапослености допринели су повећана привредна активност, 
улагање у радна места и у привредни сектор, као и субвенције за инвеститоре, посебно у 
неразвијеним подручјима. 
Ђорђевић је најавио појачан рад инспекције рада у сузбијању запошљавања "на црно", а 
контроле ће бити мобилне, у свим местима у Србији, 24 сата дневно, заједно са пореским 
инспекторима. 
Желимо да заштитимо послодавце којиу раде по закону и у раду "на црно" имају нелојалну 
конкуренцију, објаснио је Ђорђевић. 
Он је додао да се изменама закона жели направити ефикаснији Инепекторат рада и да је циљ 
свих мера које се предузимају подстицај да у Србији постоји боља атмосфера за инвеститоре. 
Ђорђевић је најавио и да ће Министарство почети рад на увођењу социјалних карата, које би 
требало да у 2019. години буду "стављене у потпуну функцију".  
 
 
 

Вујовић: Буџетски вишак у Србији 
Пише: Фонет 
 
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да је вишак у буџету, у односу на 
планирани, на крају септембра био 66 милијарди динара, а да је у петак износио 86 милијарди. 
Вујовић је, у обраћању на 17. Економском самиту Србије, истакао да сада предстоји "слатки 
проблем" како искористити тај вишак, а један од начина је повећање пензија и плата у јавном 
сектору, то може да се оствари, а да се не угрози фискална консолидација. 
Он је констатовао да је фискална прогноза земље за наредни период позитивна, јер се у 
реформама постигло више него што се очекивало, али је указао и да је "посао до пола урађен" и 
да мора да се заврши до краја како би се обезбедио бољи привредни раст у наредним годинама. 
Према речима Вујовића мора се посебно наставити са реформом Пореске управе и потребно је 
да се она модернизује, како би се допринело борби против сиве економије. 
Вујовић је нагласио да се сада треба кренути и у друге елементе реформи, како би оне водиле 
одрживом економском развоју, да би се што више и боље искористиле инвестиције. 
Како је објаснио, много је лакше најавити велике пројекте, него обезбедити услове за њихову 
реализацију, што је доста теже. 
Вујовић је упозорио и да се у области инвестиција мора планирати четири, пет година унапред, 
"морају се избећи замке средњег прихода", јер и друге земље постају конкурентне и још 
конкурентније, а један од услова за то је примењено образовање, како би се млади и школовани 
људи задржали да не одлазе из земље. 
Професор Економског факултета Дејан Шошкић је указао на низак ниво јавних инвестиција у 
Србији, које износе свега 17 одсто бруто домаћег производа (БДП), то је испод европског и 
просека земаља региона, где је то 23-25 одсто. 
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Стални представник Међународног монетарног фонда у Србији Себастијан Соса је оценио да 
неће бити лако повећати степен инвестиција у Србији, "нарочито кад се имају у виду ниске 
стопе штедње, као и чињеница да је потребно повећати и продуктивност економије, која је 
деценијама стагнирала из године у годину. 
Он је констатовао да пројектована стопа раста ММФ за Србију од 3,5 одсто за селдећу годину 
неће бити довољна како би се земља приближила европском просеку, и да она мора бити пет 
одсто и више годишње. 
За то су потребне структуралне реформе, а кључни елемент је повећање инвестиција, и у 
приватном и у јавном сектору, посебно у инфраструктури, реако је Соса 
Он је додао да у инфраструктури, међутим, није довољно само обезбеђење финансија, већ су 
потребни и бољи пројекти и начин њиховог спровођења, а битно је и повећање степена улагања 
у приватни бизнис. 
 

 

 

 
 
Синдикати о дуалном образовању: Идемо погрешним путем 
Извор: Н1  

 

Покушали смо да утичемо, тешко да ово можете назвати законом, више је уговор о раду који 
склапају Привредна комора, послодавци и малолетна лица, каже о предлогу Закона о дуалном 
образовању Зоран Михајловић из Савеза самосталних синдиката. 
Он сматра да може доћи до злоупотреба и да предлог закона има доста мањкавости. 
"Не ради се о закону већ о уговору који обавезује малолетна лица да испуњавају обавезе из 
радне сфере", каже он. 
Јасна Јанковић из Уније синдиката просветних радника каже да се кренуло путем који је 
погрешан и додаје да је Закон о дуалном образовању закон за послодавце и да се највише пита 
Привредна комора. 
"Највећи проблем је што Привредна комора постаје алтернатива министарству просвете и има 
неке ингеренције, сигурна сам да ПКС не зна како се раде планови и програми и како се 
обучавају они који ће радити с младим људима. Нисмо се ми џабе школовали да би радили с 
ђацима. ПКС ће давати и укидати лиценце инструкторима, они немају капацитет за то. Друго 
питање је шта ће остати у школама, деца ће само 20 одсто часова бити у оквиру зграде, ми ћемо 
посао узети некоме ко зна да ради с децом и дати га некоме ко је завршио курс од недељу, две", 
наводи Јасна Јанковић. 
Зоран Михајловић је сагласан да су инструктори један од проблема, јер, како каже, за 40 часова 
добију лиценцу, а морају да успостављају контакт с младима. Каже да постоје још многе 
недоречености у закону. 
"Имате у закону предвиђено да послодавац мора да обезбеди топли обрпок, а маса послодаваца 
има да им је топли оброк један динар, шта ће деца да једу, ко плаћа превоз до послодавца, 
школе, многе ствари нису дефинисане, све ће ићи на штету малолетника. Нису имали обуку о 
заштитиним средствима, како се она користе. Ишло се грлом у јагоде, није се припремало, ово 
је преписано однекуда", рекао је он. 
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Могу да прочитам у закону да се школа девастира и да то преузима Привредна комора, која је 
на неки начин блиска послодавцима, и ми ћемо њима да препустимо нашу децу. Јасна 
Јанковић 
Јасна Јанковић наводи да синдикати не знају одговор на питање ко штити ученике на раду 
током школовања. Додаје да је велика одговорност на родитељима. 
"Родитељи су ти који ће уписати дете на неки смер, апелујем да добро погледају и припреме 
упис, шта ће дете научити и да ли ше добити посао. Деца ће бити плаћена до 70 одсто од 
минималне цене рада. Један послодавац може да изабере да ли ће платити минималну цену 
или ће платити 15.000, баш ме занима кога ће изабрати", каже она. 
"Немате гаранцију да ће младо лице и засновати радни однос, законом није ни предвиђено. 
Немамо стратегију државе како ће се развијати земља и које кадрове обучавамо. Имаћете 
генерацију младих који неће моћи да наставе школовање јер неће бтии припремане, а неће 
моћи да се запосле овде", рекао је Зоран Михајловић. 
Чак и када имамо стратегију у којој је речено да хоћемо да постанемо друштво знања ми то 
занемарујемо, истиче Јанковић. 
"Нисмо ништа урадили на томе, Шарчевић је назива списак лепих жеља, више се ипслати да 
постанемо друштво јефтине радне снаге. Бојим се да јефтина радна снага добија конкуренцију, 
поново послодавцима дајемо могућност да бирају да ли ће платити мало или мање. Нереално је 
и да ће ђацимоћи даље да се школују, јер имају само 20 одсто општих предмета, шта ће даље да 
студирају", рекла је она. 
Зоран Михајловић сматра да се отварају врата за егзодус младих из земље. 
"Биће нам потребна радна снага, наставници, здравствени радници, радници свих профила, 
остаћемо без радника, миграција ће кренути још жешће. Хрватска је остала без многих школа и 
ми ћемо остати без ђака, и ђаци и учитељи ће отићи тражећи боље услове. Не треба ово 
усвајати на пречац, треба озбиљна анализа иначе неће моћи да буде примењено у пракси", 
наводи Михајловић. 
 

 
Пензионери: Вучићу, питај родитеље је л' им пензија враћена 
Извор: Н1  
 
Председници Удружења синдиката пензионера Србије и Удружења синдиката пензионисаних 
војних лица позвали су пензионере и запослене да дођу у чевртак на протест у Београду како би 
изразили незадовљство због "неморалних и неуставних" закона који су најстарију популацију 
довели на ивицу егзистенције. 
Протест пензионера ће почети у 11 сати на Тргу Николе Пашића у Београду, а учесници ће се 
потом прошетати до Дома Народне скупштине, Уставног суда и зграде Радио-телевизије 
Србије. 
"Протест смо замислили као помен моралу у политици, као помен правди која је нестала у 
Србији и као помен истини која је нестала у Србији. Ми пензинери сматрамо да је Скупштина 
Србије која је донеле неморалне и неуставне законе, којима дискриминише пензинере и стара 
лица, да је Уставни суд неоставрајући своју уставну фукцију заштите права грађана и да је РТС 
прећуткивањем истине, да сви заједно учествују у дискриминацији пензионера и старих лица", 
рекао је на председник удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије Јован 
Тамбурић. 
Он је објаснио да се протест организује на дан када су пре три године донети спорни закони, 
међу којима су Закон о привременом уређењу начина исплате пензија, којм су пензије смањене 
просечно од 10 до 20 посто, а за 1.700.000 пензионера је обустављено усклађивање пензија са 
степеном инфлације и растом БДП-а. 
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"Сада се на пензијама штеди око 600 милиона, 200 милиона на пензије које су веће од 25.000 
динара и око 400 милиона евра због неусклађивања пензија свим пензионерима", рекао је 
Тамбурић и упитао где је потрошен тај новац. 
Тамбурић је апеловао на пензионере да покрену управне и судске поступке против ПИО фонда, 
због смањена пензија 2014. године. 
"Правници нам показују да имамо решења о пензионисању која по закону о управном поступку 
нико и ништа не може измени", рекао је Тамбурић. 
Председник Удружења синдиката пензионера Србије Михајло Радовић оценио је да су 
пензионери спорним законом доведени у стање "потпуног сиромаштва и социјалне потребе". 
Према његовим речима, колико су пензионери угрожени најбоље говори чињеница да се Влада 
Србије определила да им да помоћ од 5.000 динара. 
"Обећање од пет посто ће бити некакво повећање, али пошто нас је председник (Александара 
Вучић) назвао лажовима и пошто је завршио друштвене науке, нека пита маму и тату, пошто је 
рекао да су имали високе пензије, да ли им је нешто враћено и да ли су им сада пензије 
највеће", рекао је Радовић. 
Он је рекао и да се протест организује и због промена закона о ПИО фонду, којим је омогућено 
његово урушавање. 
Према његовим речима, сада већину у ПИО имају чланови владе, што је противно статуту, а 
који доносе спорне одлуке као што је продаја бања и реахбилитационих центара у власништву 
фонда. 
Радовић је рекао да су поднели више инцијатива Уставном суду како би се испитала уставност 
спорних закона, али да их је суд све одбацио, и најавио да ће инцијативе предати Европском 
суду правде у Стразбуру. 

 
 
Пензионери: Три године нам се противуставно узима од пензија 
Аутор:Игор Кошут 
 
У четвртак, 26. октобра, биће тачно три године откако су донети закони на основу којих су 
смањене пензије. Неколико удружења пензионера тог дана организоваће протест, са којег желе 
да пошаљу поруку да су закони, чије укидање није ни у најави, неуставни и неморални.  
Најављеним повећањем пензија од пет одсто и једнократном помоћи од 5.000 динара, према 
речима представника пензионера, Влада неће вратити ни део одузетог, већ само дати 
милостињу. 
У последње три године пензије у Србији повећане су за око три одсто, што са најављених пет, од 
јануара 2018, у збиру никако не даје између 10 и 20 процената, колико су пензије умањене у 
октобру 2014. 
Синдикатима пензионера, који се држе те рачунице, зато никако није јасно зашто председник 
Србије упорно говори да је све враћено на ранији ниво и зашто за оне који говоре супротно 
каже да лажу. 
"Морам да кажем да је увредио најстарију и морам да кажем, интелектуалну средину 
чињеницом да нас је назвао лажовима. Нека пита маму и тату, пошто је рекао да су имали 
високе пензије, да ли им је нешто враћено и да ли су им сада пензије највеће", рекао је Миша 
Радовић из Удружења синдиката пензионера. 
 Не само да им није враћено одузето већ су, тврде представници два синдиката, пензионери од 
2012. до данас ускраћени и за, два пута годишње обавезно, усклађивање пензија с растом цена 
на мало. Све то, кажу, олакшава прављење суфицита у буџету којим се сви хвале. 
"Сада се на пензијама штеди негде око 600 милиона. 200 милиона на смањивању пензија 
већих од 25 хиљада и око 400 милиона евра због неусклађивања пензија свим пензионерима. И 

http://rs.n1info.com/topicv190/Igor-Kosut/1
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ми овај протест организујемо у име свих пензионера", рекао је Јован Тамбурић из Удружења 
синдиката пензионисаних војних лица Србије. 
Протест ће бити заправо шетња, са три стајања - испред Скупштине Србије, Уставног суда и 
Радио-телевизије Србије. 
"Протест смо замислили као помен моралу у политици, као помен правди, која је нестала у 
Србији и као помен истини", рекао је Тамбурић. 
 
 

Вујовић: Србији нису потребне нове позајмице 
Аутор:Маја Ђурић 
 
Крај последње ревизије аранжмана са ММФ-ом најављен је за седми новембар и тада би, 
најављује министар финансија, требало да се зна да ли се сарадња наставља и у ком облику. 
Представници и Владе и ММФ-а имају ипак исти став - чак и да се сарадња настави, неће бити 
нових финансијских "ињекција". 
"Није сигурно да ћемо тражити нови аранжман са ММФ" - била је једна од првих изјава Ане 
Брнабић, када је преузела функцију председнице Владе. Тада је била изричита - Србија мора да 
процени последице аранжмана по економски раст. Неколико недеља пред крај ревизије 
трогодишњег аранжмана, из предострожности, први човек министарства финансија каже да 
чак и да дође до наставка сарадње, Београд неће тражити финансијске позајмице. 
"Као што знате, ММФ има следећу ревизију крајем следеће недеље, дискусија ће почети 
наредног понедељка, а очекујемо да закључимо ову рунду 7. новембра, када ћемо имати више 
конкретнијих одговора. Постоји нова димензија сарадње - а то је укључивање ПЦИ 
инструмента, који не укључује нове финансијске ресурсе. Србији нису потребне нове 
позајмице", рекао је министар Душан Вујовић. 
Хипотетички ако Србија буде преговарала о новом програму, имаће бољу преговарачку 
позицију - уверава шеф канцеларије ММФ-а за Србију, Себастијан Соса. Нови аранжан имао би 
нови циљ - да се кроз инструменте ММФ-а, који би имао више саветодавну, а мање контролну 
улогу, одржава макроекономска стабилност. Или да се до сада постигнуто, не "поквари". 
"Сада зависи од надлежних органа који треба да одлуче да ли постоји неки основ за сарадњу, 
ми смо спремни да пружимо подршку Србији. Пошто смо све ближи крају процеса, почетна 
ситуација ће бити много другачија од оне пре три године, јер сада фискална консолидација 
неће бити кључна тема. Данас су јавне финансије Србије здравије", каже Себастијан Соса из 
Међународног монетарног фонда. 
Ипак, да би јавне финансије и остале "здраве" на дуже стазе - Србија мора да има много већи 
привредни раст, упозоравају и из ММФ-а, али и економски стучњаци. Тек шест одсто раста 
сваке године би приближило Србију земљама Европске уније. 
"Привредни раст је питање број 1, ја бих рекао, за Србију. Оно је врло важно и за дугорочну 
одрживост фискалне позиције наше земље, јер оног тренутка када имате привредни раст онда 
је и терет јавног дуга знатно мањи, Оно што су светска искуства је да су земље које су имале 
епизоде убрзаног раста имале најмање 25% инвестиција у БДП-у, наших 18% је далеко испод 
тога", каже Дејан Шошкић, професор Економског факултета. 
И док се ишчекује одговор да ли ће ММФ остати "контролор" финансија у Србији, Влада, 
упркос резултатима којима се хвали, има низ задатака за решавање - да осмисли нову 
стратегију раста, повећа инвестиције и продуктивност. 
 

 

http://rs.n1info.com/topicv155/Maja-Djuric/1
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Вујовић: Кеш није добар јер ХРАНИ сиву економију  
Извор:Танјуг  
 
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да се залаже за смањење учешћа кеша у 
српској економији, за који каже да "храни сиву економију" и најавио спремност да размотри 
стимулативне мере за коришћење безготовинског плаћања. 
"Ја сам за то да се битно смањује учешће кеша у српској економији. На Копаоник форуму смо 
имали прилике да чујемо доста забрињавајуће податке колико се кеша у српској економији 
користи. Мислим да кеш храни сиву економију, и да није добар", рекао је Вујовић. 
Вујовић је то изјавио после излагања на на 17. Економском самиту Србије под називом "Мапа 
пута ка унапређењу конкурентности“  на 17. Економском самиту Србије под називом "Мапа 
пута ка унапредјењу конкурентности“ . 
Рекао је да постоје подаци да Поштанска штедионица и Пошта имају стотине људи који се баве 
само бројањем новца који се исплаћује у кешу. 
"То је потпуно непродуктивно коришћење ресурса", констатовао је Вујовић. 
Министарство финансија је, како је казао, спремно да размотри стимулативне мере за 
коришћење безготовинског плаћања. 
"Да дамо нижу стопу ПДВ-а, стимулације, да људи, посебно они који новац добијају из буџета, а 
то су социјална помоћ, компензација у пољопривреди и пензије, добију директну финансијску 
стимулацију да би та давања из буџета добијали преко рачуна у Поштанској стседионци или 
комерцијалним банкама које би потписале уговор о давању рачуна без месечне накнаде и 
трошкова", објаснио је он. 
Суфицит 86 милијарди, има простора за повећање плата и пензија 
Буџетски суфицит Србије је повећан у октобру на 86 милијарди динара са септембарског нивоа 
од 66 милијарди динара, и за пола милиона је испред плана, изјавио је Вујовић. 
"Сада предстоји сладак задатак а то је повећање плата и пензија, за шта верујемо имамо 
простора” , рекао је он. Министар је додао да ће повећање плата у јавном сектору ићи од нула 
до 10 одсто, што је нешто што држава може да приушти водећи рачуна о томе да не угрози 
резултате фискалне консолидације. 
Други важан задатак у коме су постигнути добри резултати, према његовим речима, 
представља смањење јавног дуга у односу на БДП, који сада тежи ка Мастришким 
критеријумима. 
Вујовић је навео да правимо велики напредак и у наплати пореских прихода, истичући као 
један од важних предстојећих задатака реформу пореске управе и унапређење капацитета 
пореских инспектора како би се побољшала наплата пореза. 
"Нема повећања ризика" 
Министар финансија Душан Вујовић истакао је данас да не очекује никакво повећање 
фискалног ризика због повећања плата и пензија које је влада прихватила и обећала. 
Вујовић је, након излагања на 17. Економском самиту Србије под називом "Мапа пута ка 
унапређењу конкурентности“ , рекао да је то покривено досад оствареним што може да буде 
основа за једнократна повећања у овој години, као и већа основица за раст у наредној години. 
"Ми смо дефинисали тачно области у којима могу да се врше повећања и прилагодјавања у овој 
години. Очекујемо да ћемо од данашње позиције где имамо 86 милијарди динара суфицита у 
републичком буџету и процене од 100 милијарди, имати први пут троцифрени буџет опште 
државе. Очекујемо да ћемо до краја године имати најмање 35 до 50 милијарди суфицит и то ће 
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бтии простор у оквиру којег можемо да обезбедимо повећања плата, пензија, и једнократна 
давања“ , нагласио је министар. 
Вујовић је рекао да има простора за једнократно давање од 5.000 динара за пензионере, као и 
награде у јавном сектору. 
"Такодје имамо простор за алиментирање неких трошкова који годинама чекају да буду 
алиментирани и формирање фондова као што би био фонд за подржавање старт-апова и 
других врло корисних иницијатива за подизање привредног раста", казао је он. 
Вујовић је рекао да у следећој години очекујемо пројектовани реални раст од 3,5 одсто, што, уз 
планирану инфлацију, ствара простор за повећање плата и пензија које је премијерка најавила 
у висини од највише 10 одсто. 
Подвукао је да то не повећава фискалне ризике и потпуно се уклапа у своте и структурне 
параметре. 
Према његовим речима структурни параметри су очекивано учесће плата и пензија у БДП-у. 
Рекао је да наша влада конзервативно пројектује и да се слажу и медјународне финансијске 
организације, да ћемо због цикличног елемента прилагодјавања пољопривреде навише и 
енергетике навише, као и очекиване дугорочније стопе раста имати реални раст од најмање 3,5 
одсто. 
Да ли ће бити новог аранжмана с ММФ 
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да ће се после 7. новембра, када мисија 
Медјународног монетарног фонда (ММФ) завршава последњу ревизију аранжмана из 
предострожности, знати у каквом ће облику бити нова димензија сарадње са том финансијском 
институцијом. 
"ММФ има следећу ревизију крајем наредне недеље. Разговори почињу у понедељак, и 
очекујемо да бити завршени 7. новембра. Тада ћемо имати више одговора на питање да ли ће 
бити новог аранжмана са ММФ-ом", рекао је Вујовић, одговарајући на питања новинара на 17. 
Економском самиту Србије. 
Он је објаснио да постоје елементи за наставак сарадње, прецизирајући да ММФ сада 
располаже новим инструментом који се зове ПЦИ (полицy цоординатион инструмент), који не 
подразумева позајмице јер оне Србији нису потребне. 
- “ Зато има основа за наставак сарадње. Ако не буде тог инструмента наставићемо дискусије са 
ММФ-ом. Имамо квалитетну сарадњу али потребан притисак како бисмо спровели реформе” , 
изјавио је Вујовић. 
Питање пенала је питање целог система пензија 
Министар финансија Душан Вујовић указао је данас да, ако се желе променити параметри 
везано за превремену пензију, морају се мењати параметри целог пензијског система. 
Упитан да ли се размисља о ублажавању пенала за одлазак у превремену пензију, Вујовић је 
објаснио да је то питање суштинске природе пензијског система. 
"Не постоје две пензије. Ако рачунате ранију пензију то је нешто друго, пошто очекивано 
трајање живота ако одлазите у пензију са 60 година је другачије о оног када одлазите у пензију 
са 65 година. Сви пензиони системи у свету дају две цифре", нагласио је Вујовић који је 
учествовао на 17.економском самиту. 
Према његовим речима, одлазак у превремену пензију морао би да има посебан извор 
финансирања за тај ранији период. 
"У свету се то решава тиме што постоје различити пензиони фондови. Код нас постоји само 
један, и зато је могуће само да постоји једна пензија која се рачуна од тренутка одласка у 
пензију", рекао је Вујовић. 
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Просветари: Премијерка није испунила обећање о повећању плата 
Аутор: Бета 
 
Синдикат просветних радника Србије (СПРС) поднео је Министарству просвете захтев за 
одржавањем хитног састанка председника репрезентативних синдиката са министром 
Младеном Шарчевићем и премијерком Аном Брнабић у вези са повећањем плата запослених у 
просвети. 
Како се наводи у саопштењу СПРС, према подацима које је премијерка изнела на последњем 
састанку са синдикатима просвете, плате запослених у образовању су најниже у односу на све 
делатности које се финансирају из републичког буџета, 17 одсто су ниже од републичког 
просека и 23 одсто у односу на друге делатности. 
СРПС је навео да је Брнабић на последњем састанку са синдикатима обећала да ће крајем ове 
године повећати плате само запосленима у образовању, а да ће њима и 2018. бити повећане 
плате, када буде било повећања за све делатности које се финансирају из републичког буџета. 
"На основу сазнања из медија да се Влада Србије определила да ће повећање у 2018. бити 10 
одсто за образовање, здравство, културу, социјалу, полицију, војску... обећање да ће се 
образовању повећати плате највише од свих делатности није испоштовано", наводи се у 
саопштењу. Како се додаје, тим повећањем плата, запослени у образовању имаће плате за 18 
одсто ниже од републичког просека, а за више од 26 одсто ниже плате од осталих делатности. 

 
 

 
 

Синдикати пензионера: Протест на годишњицу доношења 
неморалних и неуставних закона 
 
Председници Удружења синдиката пензионера Србије и Удружења синдиката пензионисаних 
војних лица позвали су данас пензионере и запослене да дођу у чевртак на протест у Београду 
како би изразили незадовољство због "неморалних и неуставних" закона који су најстарију 
популацију довели на ивицу егзистенције. 
Протест пензионера ће почети у 11 сати на Тргу Николе Пашића у Београду, а учесници ће се 
потом прошетати до Дома Народне скупштине, Уставног суда и зграде Радио-телевизије 
Србије. 
"Протест смо замислили као помен моралу у политици, као помен правди која је нестала у 
Србији и као помен истини која је нестала у Србији. Ми пензионери сматрамо да је Скупштина 
Србије која је донеле неморалне и неуставне законе, којима дискриминише пензионере и стара 
лица, да је Уставни суд неостварујући своју уставну фукцију заштите права грађана и да је РТС 
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прећуткивањем истине, да сви заједно учествују у дискриминацији пензионера и старих лица", 
рекао је на председник удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије Јован 
Тамбурић. 
Он је објаснио да се протест организује на дан када су пре три године донети спорни закони, 
међу којима су Закон о привременом уређењу начина исплате пензија, којм су пензије смањене 
просечно од 10 до 20 посто, а за 1.700.000 пензионера је обустављено усклађивање пензија са 
степеном инфлације и растом БДП-а. 
"Сада се на пензијама штеди око 600 милиона, 200 милиона на пензијама које су веће од 
25.000 динара и око 400 милиона евра због неусклађивања пензија свим пензионерима", рекао 
је Тамбурић и упитао где је потрошен тај новац. 
Он је апеловао на пензионере да покрену управне и судске поступке против ПИО фонда, због 
смањена пензија 2014. 
"Правници нам показују да имамо решења о пензионисању која по закону о управном поступку 
нико и ништа не може измени", рекао је Тамбурић. 
Председник Удружења синдиката пензионера Србије Михајло Радовић оценио је да су 
пензионери спорним законом доведени у стање "потпуног сиромаштва и социјалне потребе". 
Према његовим речима, колико су пензионери угрожени најбоље говори чињеница да се Влада 
Србије определила да им да помоћ од 5.000 динара. 
"Обећање од пет посто ће бити некакво повећање, али пошто нас је председник (Александар 
Вучић) назвао лажовима и пошто је завршио друштвене науке, нека пита маму и тату, пошто је 
рекао да су имали високе пензије, да ли им је нешто враћено и да ли су им сада пензије сада 
највеће", рекао је Радовић. 
Он је рекао и да се протест организује и због промена закона о ПИО фонду, којим је омогућено 
његово урушавање. 
Према његовим речима, сада већину у ПИО имају чланови владе, што је противно статуту, а 
који доносе спорне одлуке као што је продаја бања и реахбилитационих центара у власништву 
фонда. 
Радовић је рекао да су поднели више инцијатива Уставном суду како би се испитала уставност 
спорних закона, али да их је суд све одбацио, и најавио да ће инцијативе предати Европском 
суду правде у Стразбуру. 

 


