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Откази у јавном сектору више нису тема за ММФ 
Аутор: Аница Телесковић 

 

Забрана запошљавања у државној управи остаће на снази и у 2018. години, сазнаје „Политика” 

Пленарним састанком у Народној банци Србије (НБС) јуче je званично почела последња, осма 
ревизија аранжмана из предострожности са Међународним монетарним фондом (ММФ). 
Према нашим сазнањима, чланови мисије, предвођени Џејмсом Руфом, оценили су да у буџету 
има пара за исплату новчане помоћи пензионерима у износу од 5.000 динара. Наш извор из 
Владе Србије каже да су званичници ММФ-а сугерисали креаторима економске политике да 
вишак новца могу да искористе и за неке друге врсте једнократне помоћи. Није прецизирано о 
којим је категоријама становништва реч. Наш саговорник каже да су у контексту најављених 
повећања плата и пензија, која иду и до 10 одсто, чланови мисије прокоментарисали да им је 
јасно да иду избори. 
 
 

Брнабић: Пензионерима по 5.000 динара у наредних 10 дана 
Извор:Танјуг 
 
Премијерка Ана Брнабић изјавила је данас да ће у наредних 10 дана пензионерима стићи 
најављена подршка од 5.000 динара, а да ће од 1. јануара свим пензионерима пензија бити већа 
пет одсто. 
Од 1. јануара као што смо и обећали, идемо на повишицу свим пезнионерима од пет одсто, а 
онда ћемо у 2018. години, како пазимо да се учешће у БДП сведе на ту границу од 11 одсто, 
полако моћи да укидамо закон о смањењу пензија, рекла је Брнабић новинарима у Сава центру. 
Она је додала да је о томе разговарала данас са ММФ-ом. 
Премијерка је рекла да ће после повећања пензија за пет одсто, за 90 одсто пензионера та 
примања бити већа него пре 2014. године. 
„Оно што је важно када следеће године имамо то учешће као у свим финансијским 
диспцилинованим развијеним земљама од 11 одсто, онда се враћамо на ту меру где ћемо 
коначно моћи да идемо на два пута годишње усклађивање пензија, што неће угрозити било 
какву фисканлну стабилност, јер имамо здраве основе за раст”, рекла је Брнабићева. 
Премијерка каже да јој је драго што је влада успела да све оно што је уштеђено мерама 
фискалне дисциплине и консолидације почне да враћа пензионерима, наводећи да је то у 
претходне две године било скромно. 
„Било је онолико колико смо могли 1,25 одсто, затим 1,75 одсто, али ово је година у којој се 
види да смо одговорно поступали према ономе што смо уштедели сви заједно”, истакла је 
Брнабићева.  
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Смањена незапосленост, у Србији без посла 622.000 грађана 
Извор:Танјуг 
 
Према евиденцији Националне службе за запошљавање, у Србији је сада 622.000 
незапослених, а незапосленост у односу на претходну годину смањена је за девет одсто, изјавио 
је данас директор НСЗ Зоран Мартиновић. 
Мартиновић је за РТС рекао да актуелна стопа незапослености износи 11,8 одсто и да се очекује 
да до краја године годишњи просек буде испод прогнозе ММФ-а, која износи 16 посто. 
„Први и други квартал показују да је стопа незапослености у Србији испод 15 одсто. С друге 
стране, бележимо и повећан број запошљавања и радника који су пријављени на обавезно 
социјално осигурање'', нагласио је директор НСЗ. 
Он је навео да је за девет месеци ове године пријављено око 206.000 лица што је, како каже, 
позитивније у односу на прошлу годину за 2,4 одсто. 
Мартинових је додао да су појачане инспекцијске контроле, али да је сива зона још 
доминантна. 
„На жалост, у другом кварталу је дошло до неформалног запошљавања. Нису сви послодавци 
још ревносни да пријављују своје запослене”, рекао је директор НСЗ. 
На питање ко у Србији најлакше налази посао, Мартиновић је навео да су то стручњаци из 
информационих технологија, инжењери машинства, електронике, грађевине. 
Он је додао да се без проблема запошљавају и они који поседују вештине и знање - књиговође, 
рачуновође, кувари, пекари, зидари, столари... 
Мартиновић је рекао да се велики број незапослених лица интересује за програме 
преквалификације и да је актуелан програм који се спроводи преко владине Канцеларије за 
информационе технологије и електронску управу. 
„Око 900 особа се може преквалификовати за сложеније обуке из информационих технологија. 
Ми смо преко НСЗ у овој години обучили више од 5.000 незапослених за различите врсте 
вештина и оних компетенција који могу подићи степен запослености”, истакао је Мартиновић. 
Он је додао да се програм преквалификације мора наставити, наглашавајући да је у евиденцији 
НСЗ-а више од 30 одсто лица која су првог и другог степена без адекватног знања и вештина. 
Директор НСЗ је додао да ће се настојати да се буџет за активне мере запошљавања увећа у 
односу на претходне године. 
На тај начин биће омогућено, како је рекао, да се стимулишу мере усмерене ка теже 
запошљивим категоријама, као и програми подршке послодавцима, програми стручне праксе, 
програми за особе са инвалидитетом, као и сложеније обуке из области информационих 
технологија.  
 
 

Од сутра сениор картице за београдске пензионере 
Аутор: Дејан Алексић 

 

Власници картица моћи ће да рачунају на попуст у апотекама, продавницама, музејима… – 

Картице се подижу у градским општинама и клубовима за старе 

Пензионерка Слободанка Јоксић из Земуна први је власник персонализоване „Београдске 
сениор картице”. Она ће од сутра бити у прилици да њоме оствари попусте за плаћање у 
градским и јавним предузећима као што су „Зеленило”, „Погребне услуге”, „Хиподром” или 
„Ветерина Београд”, појединим домовима здравља, за куповину лекова, у спортским центрима, 
али и у малопродајним објектима, за путовања, музеје, ресторане, библиотеку. Ова 
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пензионерка ће, на пример, моћи да гледа представе у градским позориштима по 30 до 50 
одсто нижој цени или да уз попуст од 40 одсто купи карту за зоолошки врт. Прву 
персонализовану картицу овој Земунки уручила је премијерка Ана Брнабић у „Сава центру” где 
је картица јуче званично и представљена. 
Да би добили картице, пензионери ће морати да потпишу приступнице, а детаље о томе добиће 

на бројеве инфо-центра 0800/110011 и на 011/3090007 

  
 

 
 
 

Догодине жене раде шест месеци дуже 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Запослени који имају неки од услова за пензионисање до краја ове године већ треба полако да 

прикупљају потребну документацију да би све било спремно до 30. децембра, кад је последњи 

дан за предају захтева за одлазак у пензију.  

Уколико пак тај  захтев под условима који важе у овој години предају после Нове године, 
морају знати да се примењују услови који важе у 2018. 
Подсећамо да је до краја ове године услов за старосну пензију за жене 61 година и шест месеци 
живота и бар 15 година пензијског стажа. За мушкарце је услов 65 година живота и најмање 15 
пензијског стажа. За одлазак у превремену старосну пензију жене до краја ове године морају да 
имају 55 година и осам месеци живота и 37 година и шест месеци пензијског стажа, док је 
мушкарцима потребно 56 година и четири месеца и 40 година пензијског стажа. 
Већ наредне године, женама ће за одлазак у старосну пензију требати пола године живота 
више, односно 62 године, а за одлазак у превремену старосну пензију мораће да имају 56 
година и четири месеца живота и 38 година стажа, док ће мушкарцима требати 57 година 
живота и 40 година стажа. 
Они који се одлуче да, под условом да испуњавају законске прописе, оду у превремену старосну 
пензију, морају знати да се пензија трајно умањује 0,34 одсто за сваки месец пре навршених 
година живота прописаних за стицање права на старосну пензију. Износ умањења за 
превремену пензију максимално може износити 20,4 одсто. Савез самосталних синдиката 
Србије претходних дана тражио је од премијерке Ане Брнабић да умањење пензије важи само 
док пензионери не напуне 65 година живота, а да ли ће до тога доћи, остаје да се види. 
У документацији која се мора прикупити да би се поднео захтев за пензионисање, без обзира на 
то да ли је реч о старосној или превременој старосној пензији, јесу лична карта на увид или 
уверење о пребивалишту, доказ о пензијском стажу у Србији – радна књижица, уверење о 
бенефицираном стажу, друге јавне исправе о стажу – решење, уверења, потврде и слично, у 
оргиналу или овереној фотокопији. Потребан је доказ о престанку запослења – решење. За 
мушкарце је потребан и доказ о регулисаном војном року – оверена фотокопија војне књижице 
или уверење војног одсека. Онима који одлазе у пензију с евиденције НСЗ-а потребан је доказ о 
коришћењу права на новчану надокнаду. 
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Брнабић: Пензионерима по 5.000 динара у наредних 10 дана 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Премијерка Ана Брнабић изјавила је данас да ће у наредних 10 дана пензионерима 

стићи најављена подршка од 5.000 динара, а да ће од 1. јануара свим пензионерима пензија 

бити већа пет одсто. 

Брнабић је у Сава центру, где је представљена персонализована сениор картица за пензионере, 
рекла да ће од следеће године, када се учешће у БДП сведе на 11 одсто, моћи да се почне са 
укидањем Закона о смањењу пензија и са усклађивањем пензија два пута годишње. 
Премијерка је рекла да ће после повећања пензија за пет одсто, за 90 одсто пензионера та 
примања бити већа него пре 2014. године. 
 

 

 

 
 

 
Поштари незадовољни, протест и данас и сутра 
Извор: Бета 
 
Београд -- Запослени у Јавном предузећу "Пошта Србије најавили су да ће вечерас 
организововати протест испред главног поштанског центра у Земуну.  
Запослени су незадовољни материјалним и радно-правним положајем.  
Самостални синдикат поштанских радника саопштио је да ће протест бити организован и сутра 
испред пошта у Србији.  
Чланови тог синдиката траже повећање зараде за износ реалног пада у последње три године, 
исплату зарада из добити "Пошта Србије", побољшање радно-правног статуса запослених и 
избор директора предузећа на основу завршеног конкурса.  
Синдикат је у допису председнику Србије Александру Вучићу навео да је "Пошта Србије" по 
оствареној добити и осталим економским показатељима једно од најуспешнијих предузећа у 
Србији, али не и по зарадама, које су поред умањења од 10 одсто додатно обезвређене растом 
трошкова живота.  
Истакнуто је да јавна предузећа "треба да воде стручњаци а неполитичари". 
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Радници Поште вечерас протестују у Земуну 
Пише: Данас Онлине 
 
Запослени у јавном предузећу "Пошта Србије", незадовољни материјалним и радно-правним 
положајем најављују да ће организовати и вечерас протест испред главног поштанског центра у 
Земуну (Угриновачка 210б) са почетком у 19.30 часова. 
Самостални синдикат поштанских радника Србије позвао је све колеге из Новог Сада и Ниша 
да у исто време протестују испред својих пошта, а да се сутрадан, 31. октобра, сви запослени у 
ЈП „Пошта Србије“ окупе испред својих радних јединица. 
Запослени захтевају повећање зараде за износ реалног пада у последње три године, исплату 
зарада из добити, побољшање радно-правног статуса запослених и избор директора предузећа 
на основу завршеног конкурса. 
Како наводе у саопштењу, синдикат се обратио и Александру Вучићу да се као председник 
Србије ангажује у реализацији, како су истакли, оправданих и реалних захтева синдиката. 
У допису председнику наводи се да су ЈП „Пошта Србије“ по оствареној добити и осталим 
економским показатељима једно од најуспешнијих предузећа у Републици, али не и по 
зарадама, које су поред умањења од 10 одсто додатно обезвређене растом трошкова живота. 
Захтевајући исплату зарада из добити, Синдикат подсећа да је нето добит Предузећа за прошлу 
годину износила око 3,5 милијарде динара и да је она остварена захваљујући свим 
запосленима. Указано је да запослени на привремено-повременим пословима, њих 267, раде и 
по неколико година на систематизованим радним местима за знатно мању зараду и без права 
које имају њихове колеге у радном односу. 
„Због недовољног броја непосредних извршилаца у технолошком делу запослени не могу да 
остваре годишњи одмор, па се то основно право „претвара у слободне дане“, које ни један 
правни акт не препознаје. Према сазнањима Синдиката, покренуте су процедуре за избор 
директора Предузећа на основу завршеног конкурса. Неопходно је за добробит Поште и њених 
запослених што пре изаћи из овог недефинисаног статуса директора Предузећа. Сматрамо, 
како то и Закон о јавним предузећима налаже, да овако битан систем треба да воде стручњаци, 
а не политичари“, наводи се у саопштењу Синдиката упућеном председнику Србије и додаје да 
су спремни да заједно са надлежним државним и органима Предузећа кроз дијалог решавају 
све наведене проблеме. 
 

 

Влада да поништи уредбу о смањењу зарада 
Пише: З. Радовановић 
 

*Премијерка поручила да се синдикати обрате руководству Града и да се позову на 

колективни уговор 

Синдикати у крагујевачким јавно-комуналним предузећима непријатно су изненађени ставом 
премијерке Ане Брнабић да ће запослени у јавним предузећима бити изузети из одлуке Владе о 
повећању зарада у јавном сектору. 
Најављујући недавно раст зарада у јавном сектору, премијерка је рекла да ће запослени у 
локалним самоуправама, од почетка наредне године, да добију повећање плата од пет одсто. 
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Напоменула је, међутим, да то неће да се односи на запослене у јавним предузећима који, 
према њеним речима, повећање зарада треба да остваре из профита тих фирми. 
 Запослени у крагујевачким ЈКП су пре но што је најављено да ће зараде у локалним 
самоуправама у Србији од Нове године да порасту, од премијерке тражили да им се плате 
повећају за пет одсто, јер су, тврде синдикалци, оне за готово трећину мање од просечних на 
нивоу државе. Премијерка им је, међутим, поручила да се са са тим захтевом обрате 
руководству Града и да се приликом обраћања челницима градске управе позову на 
колективни уговор за запослене у тој делатности, који предвиђа и исплату једнократне 
финансијске помоћи, у висини једномесечне минималне зараде од 22.620 динара, у току једне 
године. 
Синдикални представници запослених у крагујевачком комуналном сектору недавно су се 
састали и са градоначелником Крагујевца Радомиром Николићем, који је, како данас преносе 
наши саговорници, начелно прихватио захтев везан за исплату једномесечног минималца за 
ову годину. Остало је да се руководство града усагласи око тога да ли ће та финансијска помоћ 
овдашњим комуналцима бити исплаћена из градске касе, или ће новац за ту намену да 
обезбеде сама предузећа. Није још дефинисано ни да ли ће помоћ бити исплаћена одједном, 
или из више рата. 
 Александар Бељаковић, Координатор синдикалних активности запослених у крагујевачким 
ЈКП за наш лист каже да су пређашње дилеме требало да буду решене на сусрету са 
градоначелником, али да је састанак, због Николићевих обавеза, одложен за почетак наредне 
седмице. 
 - Сматрам да проблема око исплате те једнократне финансијске помоћи неће бити, с тим што 
ја инсистирам да је добију не само комуналци, него и запослени у свим ЈП и установама чији је 
оснивач Град. С друге стране, ми никако нећемо да прихватимо изузеће из одлуке о повећању 
зарада запосленима у локалним самоуправама. Напротив, наш захтев је да се уредба Владе из 
2014. о смањењу плата за десет одсто свима у јавном сектору, којом смо, наравно, били 
обухваћени и ми једноставно укине. Након тога, плате би нам биле враћене на ниво на којем су 
биле пре те уредбе, што је једино право, односно правично решење. Уколико тако не буде, 
сигурно ће да уследи синдикална акција, тврди Бељаковић. 
Новац одлазио у државну касу 

У Савезу самосталних синдиката у Крагујевцу Владу и премијерку Брнабић подсећају да су 
2014. године зараде за десет одсто смањиване свима у јавном сектору, па и запосленима у 
локалним јавним и јавно-комуналним предузећима широм Србије, самим тиме и у Крагујевцу. 
Истичу да новац од тог смањења није остајао градовима и општинама, већ је одлазио у државну 
касу, те би, отуда, било логично да им се држава одужи, тако што би одлука о повећању зарада 
морала да се односи и на запослене у ЈП и ЈКП. 
 

 
Руку спаса пружила италијанска компанија Кенда фарбен 
Пише: Војкан Ристић 
 

* За шездесет година, из погона ове фабрике, тржиштима некадашње Југославије, 

али и земаља у окружењу, као и Европске уније, испоручено је око 50 милиона 

пари ђонова 

Са 85 радника и годишњом производњом вредном око 800.000 евра (више од 60 одсто зараде 
оствари извозом доњих делова за ципеле), Хемијска индустрија Врање (ХИВ) јесте мало 
предузеће, али са јасном визијом и перспективом. 
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Овог месеца обележили су јубилеј - шест деценија постојања и тринаест година од када је у 
већинском власништву (67 одсто капитала) италијанске компаније Кенда фарбен. Поред 
производње доњих делова за обућарску индустрију ХИВ је после приватизације почео да 
производи лепкове за обућу и дрво, али и оне за широку употребу, и то по италијанској 
рецептури. 
- Тешко да би смо имали снаге да опстанемо на тржишту обућарске индустрије са којег су се 
повукле фабрике Коштана, Леда (Књажевац), Чик (Куманово), Рас (Нови Пазар), Борово... И у 
том, чини ми се пресудном, тренутку појавила се италијанска компанија Кенда фарбен и 
пружила нам руку спаса. Најпре смо, у складу са договореним принципима пословања 
компаније Кенда, "препаковали фабрику". Број радника је постепено смањен са 251, на 
осамдесетак, са благом тенденцијом повећања у складу са развојем производње. На тај начин 
створили смо основу да се даље усавршавамо у послу који најбоље умамо да радимо, а то је 
производња доњих делова обуће. И све то поштујући захтеве тржишта - објашњава у разговору 
за Данас, генерални директор ХИВ-а Раде Новковић, који се готово четврт века налази на челу 
тог предузећа. 
Чињеница да је реч о највећем произвођачу доњих делова обуће на Балкану не би, у овом 
тренутку, много значила да није сачуван, и технолошки усавршен, процес производње. Тај 
динамичан однос према технологији нарочито долази до изражаја када су у питању алати из 
којих се лију ђонови. За шездесет година, из погона ове фабрике, тржиштима некадашње 
Југославије, али и земаља у окружењу, као и Европске уније, испоручено је око 50 милиона 
пари ђонова. 
- Када су са тржишта нестали велики системи, ми смо успели да, захваљујући стратешком 
партнерству са италијанском компанијом, пронађемо нове купце и да се прилагодимо 
трендовима у погледу технологије израде, али и квалитета доњих делова за разне врсте обуће. 
Чињеница је, такође, да из сопствених средстава, дакле без кредита или помоћ већинског 
власника, улажемо у просеку и до 500.000 евра годишње. Без тога се једноставно не може ако 
желите да вас препознају моћне обућарске компаније - истиче наш саговорник. 
Програм производње универзалних лепкова, који је сада још један стубни сегмент у пословању 
ХИВ-а, за тринаест година достигао је ниво од око 4.000 тона. Из Врања се снадбевају све 
италијанске компаније које раде у Србији и имају потребе за тим репро-материјалом. 
Један од гостоју на прослави јубилеја врањске фабрике био је и Роберт Перетин, директор 
предузећа Утексол из Словен Градеца у Словенији. 
- Са овим предузећем и колегом Радетом сарађујем петнаест година. Ми производимо 
гранулате за бризгане ђонове и наша сарадња је на дневном ниво, имајући у виду природу 
посла. Сарађујемо са пословним партнерима широм света, чак и у Финској, али сарадња са ХИВ 
је искренија и неоптрећена непотребним бирократским процедурама - тврди Перетин, и додаје 
да се кроз пословну сарадњу стварају и пријатељски односи, где профит није на првом месту. 
Према речима директора ХИВ сарадња са предузећем Утексол биће веома важно у наредном 
периоду, нарочито после успостављања сарадње са Геоксом. Новковић наглашава да ће у 
ланцу, који отвара сарадња са једном компанијом какав је Геокс, "простора бити и за пословне 
партнере из Словеније, али и оне из Лучана, Новог Сада, Македоније, Бугарске, Босне, Косова и 
Метохије". 
У Хемијској индустрији Врање зараде прате просек у обућарском сектору - износе око 35.000 
динара и редовно се исплаћују. Ради се у три смене уз упосленост капацитета од око 90 одсто. 
Прави куриозитет представља податак да генерални директор ХИВ нема службени аутомобил, 
шофера, па ни класичну секретарицу која седи испред његове канцеларије. Круг фабрике је 
чист, не осећа се никакав задах хемикалија, а радници су у уредним униформама. Приметили 
су то и представници компаније Кенда фарбен, који су присуствовали свечаности уприличеној 
поводом обележавања јубилеја предузећа. Ђузепе Типа, један од власника италијанске 
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компаније, кратко је, и бираним речима, поздравио присутне, желећи да, како је рекао, гледа 
само у будућност. Много важније било је то што су менеџмент ХИВ и челници Кенде фарбен 
имали неколико дана за разговоре о плановима производње за наредних неколико година 
унапред. Када су у питању овакве компаније другачије би било неуобичајено. 
Бенефити сарадње са Геоксом 

- Није никаква тајна да би успостављање сарадње са Геоксом, који има фабрику на један 
километар од наше, за ХИВ значило шансу за даљи развој. Ти преговори су у току, а наш циљ је 
да будемо укључени и у израду доњих делова обуће. Спремни смо да испоштујемо високе 
стандарде, па смо у складу с тим уложили значајна средства у набавку алата који испуњавају те 
критеријуме. Ветар у леђа нашем предузећу представљала би било која количина производа 
уговорених за комшијску фабрику у Врању. Између осталог, један од бенефита те сарадње била 
би боља референтна позиција у светској обућарској индустрији, јер сама чињеница да у свој 
портфолио можете да ставите да радите за Геокс отвара врата светског тржишта. Зато је за нас 
толико значајно да кренемо у партнерску сарадњу са том компанијом и ја верујем да ћемо 
успети у тој намери - уверен је генерални директор ХИВ Раде Новковић. 
 

 

 

 
 
 
Запослени у ЈП Пошта Србије вечерас протестују у Земуну 
Извор:Бета 
 
Запослени у Јавном предузећу Пошта Србије најавили су да ће вечерас организововати протест 
испред главног поштанског центра у Земуну. 
Запослени су незадовољни материјалним и радно-правним положајем. 
Самостални синдикат поштанских радника саопштио је да ће протест бити организован и сутра 
испред пошта у Србији.  
Чланови тог синдиката траже повећање зараде за износ реалног пада у последње три године, 
исплату зарада из добити Пошта Србије, побољшање радно-правног статуса запослених и 
избор директора предузећа на основу завршеног конкурса.  
Синдикат је у допису председнику Србије Александру Вучићу навео да је Пошта Србије по 
оствареној добити и осталим економским показатељима једно од најуспешнијих предузећа у 
Србији, али не и по зарадама, које су поред умањења од 10 одсто додатно обезвређене растом 
трошкова живота.  
Истакнуто је да јавна предузећа треба да воде стручњаци а неполитичари. 
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На евиденцији службе 622 хиљаде незапослених 
Извор: Бета/РТС 
 
На евиденцији је тренутно 622.000 незапослених у Србији, рекао је директор Националне 
службе за запошљавање Зоран Мартиновић.  
Мартиновић је за РТС рекао да је у односу на прошлу годину за око 9 одсто, односно 55.000 
мање незапослених и да је сада стопа незапослености 11,8 одсто.  
"Очекује да ће до краја године годишњи просек бити испод прогнозе ММФ. Први и други 
квартал показују да је стопа испод 15 одсто, ако гледамо годишњи просек. Бележимо и повећан 
број запошљавања. За првих девет месеци таквих пријава је 206.000, што је за 2,4 одсто 
позитивније у односу на прошлу годину", навео је Мартиновић.  
Мартиновић каже да најлакше налазе посао за дужи временски период стручњаци из области 
информационе технологије, инжењери електронике, машинства, грађевине, лекари са 
специјализацијама, стручњаци из области финасија, фармацеути, као и они који поседују 
вештине и знање - књиговође, рачуновође, кувари, пекари и људи којим поседују занате из 
области грађевинарства - зидари, столари. 
Велики број незапослених лица се интересује за програме преквалификације. Мартиновић 
каже да је сада актуелни прогам који се спорводи преко владине Канцеларије за 
информационе технологије и електронску управу, око у 900 особа се може преквалификовати 
за сложеније обуке из информационих технологија. 

 
 
Економисти: Србији не треба аранжман са ММФ-ом 
Извор:Бета 

 
Економисти су јединствени у ставу да Србији више није потребан аранжман са Међународним 
монетарним фондом, који подразумева коришћење или резервацију позајмица, али не 
искључују сарадњу консултативног типа. 
Економиста Јуриј Бајец рекао је за Бету да је сарадња са том међународном институцијом 
помогла да се доведу у ред јавне финансије, што је био приоритетни задатак, али да је у дилеми 
да ли је Србији потребна даља сарадња на саветодавној основи.  
"Нисам сасвим сигуран да Влади Србије за наредне задатке око привлачења инвеститора, 
унапређења пословног окружења, завршетка приватизације, увођења реда у кадровску 
политику у јавним предузећима требају саветодавне услуге ММФ-а. То би требало да буде посао 
саме Владе", рекао је Бајец.  
 Истина је, како је рекао, да страни инвеститори воле да улажу у земљи која има аранжман са 
ММФ, али да још више воле државу где је сређен правни систем и постоје стабилини услови за 
улагања, а без ММФ-а.  
"Ако неко тврди да су консултације са ММФ-ом добродошле, то следује свакој земљи чланици 
те организације па и Србији једном до два пута годишње", рекао је Бајец.  
Чешће консултације које подразумевају пресудан утицај ММФ-а на доношење одлука, према 
његовим речима Србији нису потребне. 
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Професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић рекао је да Србији не треба 
сарадња са ММФ која подразумева повлачење одређених позајмица.  
"Током досадашње сарадње са том међународном финансијском институцијом напредовали 
смо за корак, али није на одмет нека врста сардње коју су владе многих земља па и Србије, иако 
не тако често, користиле као батину", рекао је Савић.  
Аранжман са ММФ-ом је, како је оценио, добар и за грађене јер "ако није неопходан због новца 
бар је потребан да би се сазнала права дијагноза стања у економији и где су проблеми". 
Додао је да је тачно да ни грађанима некада не одговарају мере ММФ-а "али су жртве покаткад 
потребне да би се боље живело у наредном периоду".  
"Ако Влада одустане и аранжмана са ММФ-ом у било којој форми то значи да је дошло време 
да се олабави каиш за повећање примања и већу потрошњу, а то је најавила и премијерка Ана 
Брнабић, јер се ММФ доживљава као препрека", рекао је Савић.  
Одустајање од сарадње, према његовим речима, може да значи да Влада Србије жели да води 
другачију политику од досадашње. Додао је да "таква политика не искључује могућност 
одустајања од штедње и свих мера које вуку економију и поновно угрожавање јавних 
финансија".  
 

 
Брнабић: У наредних 10 дана помоћ пензионерима од 5.000 
Извор:Н1 Београд 
 
Премијерка Србије Ана Брнабић најавила да ће у наредних десет дана пензионерима бити 
исплаћена једнократна помоћ од по 5.000 динара.  
Она је на представљању картице којом ће пензионери моћи да остваре одређене повластице 
казала да ће све пензије од идуће године бити повећане пет одсто. 
"Исплата једнократне помоћи и повишица пензија неће угрозити јавне финансије", истакла је 
Брнабићева. 
Брнабић је, на представљању београдске сениор картице у Сава центру, најавила да ће у 2018. 
години, како се буде смањивао удео пензија у БДП до нивоа од 11 одсто, полако бити укидан 
Закон о привременом уређењу пензија. 
Успели смо да оно што смо уштедели мерама фискалне консолидације почнемо да враћамо. У 
протекле две године било је скромно, али колико смо могли, 1,25 одсто и 1,75 одсто, а од 1. 
јануара значајно повећање од пет одсто, оценила је Брнабић и додала да је то велико повећање 
и за финансијски јаче земље. 
За 90 одсто пензионера, нагласила је Брнабић, са повећањем од пет одсто пензије ће бити веће 
него што су имали 2014. године пре мера фискалне консолидације. 
Према њеним речима, враћањем издвајања за пензије на ниво од 11 одсто БДП и 
успостављањем пуне финансијске стабилности биће могуће потом поново се вратити на 
усклађивање пензија два пута годишње. 
Желим да вам захвалим лично као Ана Брнабић, а потом и као председница Владе Србије, на 
свему што сте учинили за ову земљу, за нас, рекла је Брнабић. 
Драго ми је што живим у Београду када чујем шта су све Град и градоначелник Синиша Мали 
учинили за најстарије суграђане, рекла је Брнабић и нагласила да Влада Србије чини доста за 
младе и још ће улагати у њих, али да брине и о најстаријима. 
Пензионери ће сениор картицу моћи да узму у општинама или клубовима за старије, а могу да 
траже и да им се достави на адресу. Иако још нису тачно упућени где би све могли, а и од када 
да остваре попусте, пензионери са којима смо разговарали кажу да ће им картица много 
значити. 
 

http://rs.n1info.com/topicv12/N1-Beograd/1
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Брнабић: Пензионерима по 5.000 динара у наредних 10 дана, а веће 
пензије од 1. јануара  
Извор:Танјуг 

 

Премијерка Ана Брнабић изјавила је данас да ће у наредних 10 дана пензионерима стићи 
најављена подршка од 5.000 динара, а да ће од 1. јануара свим пензионерима пензија бити већа 
пет одсто. 
Брнабић је у Сава центру, где је представљена персонализована сениор картица за пензионере, 
рекла да ће од следеће године, када се учешће у БДП сведе на 11 одсто, моћи да се почне са 
укидањем Закона о смањењу пензија и са усклађивањем пензија два пута годишње. 
Премијерка је рекла да ће после повећања пензија за пет одсто, за 90 одсто пензионера та 
примања бити већа него пре 2014. године. 
- Оно што је важно када следеће године имамо то учешће као у свим финансијским 
диспцилинованим развијеним земљама од 11 одсто, онда се враћамо на ту меру где ћемо 
коначно моћи да идемо на два пута годишње усклађивање пензија, што неће угрозити било 
какву фисканлну стабилност, јер имамо здраве основе за раст - рекла је Брнабићева. 
Премијерка каже да јој је драго што је влада успела да све оно што је уштеђено мерама 
фискалне дисциплине и консолидације почне да враћа пензионерима, наводећи да је то у 
претходне две године било скромно. 
- Било је онолико колико смо могли 1,25 одсто, затим 1,75 одсто, али ово је година у којој се 
види да смо одговорно поступали према ономе што смо уштедели сви заједно - истакла је 
Брнабићева. 

 
 
Смањена незапосленост, у Србији 622.000 људи без посла  
Извор:Танјуг 
  
Према евиденцији Националне службе за запошљавање, у Србији је сада 622.000 
незапослених, а незапосленост у односу на претходну годину смањена је за девет одсто, изјавио 
је данас директор НСЗ Зоран Мартиновић. 
Мартиновић је за РТС рекао да актуелна стопа незапослености износи 11,8 одсто и да се очекује 
да до краја године годишњи просек буде испод прогнозе ММФ-а, која износи 16 посто. 
- Први и други квартал показују да је стопа незапослености у Србији испод 15 одсто. С друге 
стране, бележимо и повећан број запошљавања и радника који су пријављени на обавезно 
социјално осигурање - нагласио је директор НСЗ. 
Он је навео да је за девет месеци ове године пријављено око 206.000 лица што је, како каже, 
позитивније у односу на прошлу годину за 2,4 одсто. Мартиновић је додао да су појачане 
инспекцијске контроле, али да је сива зона још доминантна. 
- На жалост, у другом кварталу је дошло до неформалног запошљавања. Нису сви послодавци 
још ревносни да пријављују своје запослене - рекао је директор НСЗ. 
На питање ко у Србији најлакше налази посао, Мартиновић је навео да су то стручњаци из 
информационих техологија, инжењери машинства, електронике, грађевине. 
Он је додао да се без проблема запошљавају и они који поседују веš штине и знање - 
књиговоде, рачуноводе, кувари, пекари, зидари, столари... Мартиновић је рекао да се велики 
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број незапослених лица интересује за програме преквалификације и да је актуелан прогам који 
се спроводи преко Владине Канцеларије за информационе технологије и електронску управу. 
Преквалификацијама до посла 
- Око 900 особа се можž е преквалификовати за сложž еније обуке из информационих 
технологија. Ми смо преко НСЗ у овој години обучили више од 5.000 незапослених за 
различите врсте вештина и оних компетенција који могу подићи степен запошљивости - 
истакао је Мартиновић. 
Он је додао да се програм преквалификације мора наставити, наглашавајући да је у евиденцији 
НСЗ-а више од 30 одсто лица која су првог и другог степена без адекватног знања и вештина. 
Директор НСЗ је додао да ће се настојати да се будž жет за активне мере запошљавања увећа у 
односу на претходне године. 
На тај начин биће омогућено, како је рекао, да се стимулишу мере усмерене ка теже 
запошљивим категоријама, као и програми подрš шке послодавцима, програми стручне 
праксе, програми за особе са инвалидитетом, као и сложеније обуке из области 
информационих технологија. 
 

 

 
 

Слога поручила посланицима: Нек вас је стид и срамота! 
 

Удружени синдикати Србије "Слога" одбијање предлога народног посланика 

Душана Милисављевића да оболели од карцинома буду заштићени од отказа 

док им траје лечење и да се родитељима оболеле деце омогући да одсуствују с 

посла уз пуну зараду, виде као урушавање система здравственог осигурања у 

Србији и доказ да онима који управљају државом "уопште није стало до својих 

грађана, због чега треба да их буде и стид и срамота". 

Немуштим правдањем у образложењу Владе достављеном парламенту, у коме се каже да тако 
нешто не постоји нигде и да нема финансијских средстава, ни државе, ни послодаваца, показује 
да је обавезно здравствено осигурање у Србији само фикција у форми државне "финансијске 
касе", у коју смо сви дужни да дајемо, а да заузврат када устреба не добијемо ништ, наводи се у 
саопштењу Слоге.  
Такође, чланови удружених синдиката у саопштењу постављају питање: "у земљи где се деца 
лече путем СМС-а, пензионери у страначким просторијама, а радници раде болесни у страху од 
губитка посла и голе егзистенције, питање за скупштинску већину која је одбила овај добар 
предлог је - одакле њима новац, који то здравствени фонд користе и о чијем се трошку они 
лече?"  
У синдикату наводе и да их овакво "урушавање система здравствене заштите уопште не 
изненађује будући да чланови владе, министри и премијерка отворено заговарају и измену 
закона у корист кинеског Хестила у вези са контролом и отварањем боловања, што ће отворити 
нови пут ка још драстичнијем урушавању здравствених и социјалних права радника".  
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Синдикати: Закон о запосленима у јавним службама крши Устав 
Аутор: Бета 

 
Неколико просветних и здравствених синдиката затражило је састанак са председницом Владе 

Србије Аном Брнабић желећи да јој укажу на незадовољство због Нацрта закона о запосленима 

у јавним службама. 

У захтеву који су упутили премијерки, указује се на примедбе на које је указао и Заштитник 

грађана. 

Представници синдиката оцењују да је нацрт закона противан Уставу Србије, међународним 

конвенцијама, европским радноправним нормама и домаћим прописима који уређују област 

рада. 

Захтев за састанак са премијерком потписали су Унија синдиката просветних радника Србије, 

Нови синдикат здравства Србије, Синдикат радника у просвети Србије, Грански синдикат 

просветних радника Србије "Независност", Синдикат медицинских сестара и техничара Србије 

и Нови синдикат БАС Београд. 

Ти синдикати и раније су током јавне расправе наводили да је нацрт дискриминаторан јер 

запосленима одузима "синдикална и радна права". 

 

 


