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Ђпрђевић: Најтежи деп рефпрми иза нас 

Извпр: Танјуг  

Министар за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа Зпран Ђпрђевић рекап је данас да је 
најтежи деп рефпрмскпг пута Србије иза нас 
 
Министар за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа Зпран Ђпрђевић рекап је данас да је 
најтежи деп рефпрмскпг пута Србије иза нас, али да се не мпжемп препустити спцијалнпм благпстаоу, 
јер има мнпгп задатака испред нас. 
 
Ђпрђевић је на кпнференцији "Екпнпмист - Свет у 2018", рекап да пд 1991. дп 2014, када је Александар 
Вушић ппстап премијер, није ппстпјалп јаснпг пплитишкпг ппредељеоа кпје би ппвелп друщтвп напред. 
 

Истакап је да је влада успела да пдржи равнптежу између развпја и захтева ММФ-а, кап и да су разлпзи 

за пптимизам и велики прпјекти стамбене изградое, путева, ппстрпјеоа за птпадне впде, енергетских 

ппстрпјеоа, инвестиције. 

 

"Псећам да тп ппкреће и развпј свих псталих сегмената српске привреде и реалну ппраст живптнпг 

стандарада, а ппсебну пажоу ппсвећујемп најугрпженијима щтп се види и у бучету", рекап је Ђпрђевић. 

Према оегпвим решима, спцијалне картице, кап прпјекат за наредни перипд кпји ће у великпј мери 
ппмпћи да се држава пбрашуна са кпрупцијпм, да се екпнпмишније распплаже спцијалнпм ппмпћи, щтп 
ће спцијалну пплитику ушинити ефикаснијпм. 
"Ми у Србији желимп да пфпрмимп јединствену базу ппдатака на пснпву кпје се мпже фпрмирати јавна 
пплитика у дпмену спцијалних даваоа, ппмпћи и другп. Јпщ увек је слпжена ситуација у привреди и 
екпнпмији рада, а нпви механизми не мпгу у пптпунпсти да функципнищу, јер се пдржавају стара 
администрација, стара радна етика и на тпј прпмени свести треба радити уппредп са другим 
рефпрмама", дпдап је Ђпрђевић. 
 

Радницима 287 милипна 

Аутпр: В. ЦРОАНСКИ СПАСПЈЕВИЋ  

Србија пве гпдине имала велике издатке пп пресудама суда у Стразбуру. Ппдмирујемп заппслене 
бивщих друщтвених фирми 
ДРЖАВНП правпбранилащтвп је за нпвшане казне и пенале пп рещеоу судпва из 2016. пве гпдине 
исплатилп пкп 287,4 милипна динара. Пд тпга је гптпвп 287 милипна издвпјенп из бучета за накнаду 
материјалне щтете пп пресудама Еврппскпг суда за људска права у Стразбуру, а 480.000 на пснпву 
принудне наплате изврщних судских пресуда у земљи. 
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Пвп је пбјављенп у извещтају п ревизији правилнпсти ппслпваоа Правпбранилащтва кпји је урадила 
Државна ревизпрска институција. 

Еврппски суд је устанпвип праксу да држава снпси пдгпвпрнпст за исплату свих неизмирених пбавеза 
радницима некадащоих друщтвених предузећа, кпје су утврђене правпснажним пресудама. Исту 
праксу је устанпвип и за тзв. кпмерцијалне дугпве, у кпјима је друщтвенп предузеће дужник другпм 
предузећу, без пбзира на тп да ли је пнп приватнп или државнп. У 29 пресуда прптив Србије, кпје су се 
пднпсиле на 126 ппјединашних представки, псим ппвреде Кпнвенције, Суд у Стразбуру дпсудип је и 
накнаду щтете ппднпсипцима представки. 

Такп је радницима некадащоег предузећа "Ращка" из Нпвпг Пазара и оегпвих зависних друщтава, кпја 
су пбухваћена стешајем над предузећем "Ращка хплдинг кпмпанија АД", из бучета у јулу пве гпдине 
исплаћенп 81.798.325 динара. Пп пресудама пвпг суда исплаћена је и материјална накнада пд 286,883 
милипна динара на кпнтп неизмирених пбавеза 29 друщтвених предузећа пп изврщним пресудама 
дпмаћих судпва за пптраживаоа из радних пднпса и кпмерцијалних дугпва. 

У СТЕЧАЈУ ДЕВЕТ ПРЕДУЗЕЋА 

ПД 29 предузећа шије дугпве је исплатила држава, у стешају се налази девет, щест је у ппступку 
репрганизације, за 13 је стешајни ппступак пкпншан пре дпнпщеоа пресуда Еврппскпг суда, а једнп 
предузеће је приватизпванп. 

Прпщиренп правп на ппрпдиљскп, за првп дете 100.000 динара 

Извпр: Танјуг   

Скупщтина Србије усвпјила је данас Закпн п финансијскпј ппдрщци ппрпдици са децпм 
 

БЕПГРАД - Предузетнице, ппљппривреднице и жене ангажпване ван раднпг пднпса у будуће ће имати 

правп на накнаду зараде за време ппрпдиљскпг пдсуства и пдсуства са рада ради неге детета, а 

рпдитељски дпдатак за првп дете биће ппвећан и тп са 39.000 динара на 100.000 динара. 

Тп је утврђенп Закпнпм п финансијскпј ппдрщци ппрпдици са децпм кпји је данас усвпјила Скупщтина 

Србије. 

Прецизиранп је да ће правп на ппрпдиљски дпдатак, кпје су дп сада имале жене заппслене на угпвпру п 

раду, бити прпщиренп и на жене кпје сампсталнп пбављају неку делатнпст, кап и пне ангажпване на 

угпвпр п делу или на угпвпр п привременп ппвременим ппслпвима. 

 

Пснпвица за исплату тпг дпдатка зависиће пд уплаћених дппринпса на пснпву неке врсте прихпда кпје 

су имале у ппследоих 18 месеци. 

 

Примена тпг закпна ппшеће пд 1. јула 2018. гпдине. 

 

Предвиђенп је да се накнада за првп дете пд 100.000 динара исплати једнпкратнп. 
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Прецизиранп је да се правп на рпдитељски дпдатак не мпже пстварити акп мајка или шланпви 

заједнишкпг дпмаћинства плаћају ппрез на импвину на ппреску пснпвицу већу пд 30 милипна динара, 

акп рпдитељи у мпменту ппднпщеоа захтева живе у инпстранству, кап и мајка страни држављанин кпја 

је истп или слишнп правп пстварила у земљи шији је држављанин. 

Једна пд нпвина је и паущал, у изнпсу пд 5.000 динара, за свакп рпђенп дете, за набавку беби ппреме, 

уведен уместп раније мере ппвраћаја ПДВ на беби ппрему. 

Нпва рещеоа, кажу надлежни, треба да смаое мпгућнпст злпупптреба кпје су се дещавале. 

Такп су закпнпм, између псталпг, предвиђене нпвшане казне пд 50.000 дп 150.000 динара за ппслпдавца 

акп изда неистиниту пптврду п пствареним прихпдима ппднпсипцима захтева за кприщћеое права из 

пвпг закпна.  

 

Наципнална служба за заппщљаваое пбележила 96 гпдина ппстпјаоа и рада 

Извпр: Танјуг  
 
Наципнална служба за заппщљаваое свешанп је данас пбележила 96 гпдина ппстпјаоа и рада 
 
Наципнална служба за заппщљаваое свешанп је данас пбележила 96 гпдина ппстпјаоа и рада, а 

директпр Зпран Мартинпвић је указап на важнпст те институције кпја, какп је рекап, има мисију да људи 

нађу ппсап и живе пд свпг рада. 

 
Гпвпрећи п резултатима ппстигнутим у пвпј гпдини, директпр Наципналне службе за заппщљаваое 
истакап је да је у трећем кварталу пве гпдине, према Анкети п раднпј снази, стппа незаппсленпсти 12,9 
пдстп, щтп је 0,9 пдстп маое у пднпсу на исти квартал прпщле гпдине. 
 
Истпвременп, стппа заппсленпсти за исти перипд је 48,2 пдстп, пднпснп 1,4 пдстп вище у пднпсу на 
прпщлу гпдину. 
 
У пвпј гпдини, пп решима директпра НСЗ, када је у питаоу реализација мера Активне пплитике 
заппщљаваоа ппстигнутп је и вище негп щтп је планиранп, и тп за 10,5 пдстп. 
 
“Закљушнп са нпвембрпм имамп 249.707 слушајева заппщљаваоа са евиденције, щтп је вище за 7,5 
пдстп у пднпсу на исти перипд 2016. Важнп је истаћи и да је пстварена бпља сарадоа са ппслпдавцима 
кпји су у пвпј гпдину, кпристећи директнп ппсредпваое НСЗ, заппслили 72.116 незаппслених лица, 
пднпснп 4,5 пдстп вище у пднпсу на исти перипд прпщле гпдине”, нагласип је Мартинпвић. 
 
Пн је истакап и вепма дпбру сарадоу са лпкалним сампуправама, са кпјима су у пвпј гпдини пптписана 
153 сппразума п суфинансираоу мера АПЗ, пд кпјих је 38 лпкалних сампуправа мере финансиралп 
сампсталнп, уз технишку ппдрщку НСЗ. 
 
Пп решима Мартинпвића, НСЗ је за 2018. дпбила највећи бучет за реализацију активних мера 
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заппщљаваоа у ппследоих пет гпдина. 
 
“Финансијским планпм за 2018. предвиђенп је да се искпристи 3,56 милијарде динара за реализацију 
активних мера заппщљаваоа и 550 милипна за заппщљаваое пспба са инвалидитетпм. План је да НСЗ 
унапреди мере дпдатнпг пбразпваоа и пбуке, струшну праксу и пбуке на захтев ппслпдавца. Такпђе, 
планиран је наставак специјалистишких инфпрматишких пбука, у кпје ће бити укљушенп вище пд 1.000 
незаппслених са евиденције НСЗ”, нагласип је Зпран Мартинпвић. 
 
 
Наципналнпј служби за заппщљаваое пдпбрен је наредни грант “Ппдрщка прпграму заппщљаваоа 
НСЗ” на пснпву прпграма ИПА 2013, укупне вреднпсти 5 милипна евра, шија имлементација ппшиое у 
јануару следеће гпдине. 
 
Дан Службе шеститала је и Бпјана Станић, ппмпћница министра за рад, заппщљаваое, бпрашка и 
спцијална питаоа, кпја је нагласила да су приватни сектпр и лпкалне сампуправе преппзнале знашај 
Наципналне службе за заппщљаваое кап дпбрпг партнера у реализацији пплитике заппщљаваоа на 
лпкалнпм нивпу. 
 
Ппвпдпм гпдищоице рада дпдељене су захвалнице и признаоа ппслпдавцима, привредним 
друщтвима и лпкалним сампуправама кпји су дали највећи дппринпс у пбласти заппщљаваоа у пвпј 
гпдини. 
 

Остаје блпкада заппщљаваоа 

Аутпри: Д. И. К. - В. М.   

Скупщтина Србије усвпјила у шетвртак Закпн п бучету за 2018. Гпдину 
 
ППВЕЋАОЕ плата за 10 пдстп у јавнпм сектпру и пет пдстп у администрацији и раст пензија за пет 
прпцената пснпвне су ставке измена Закпна п бучетскпм систему, кпји је у шетвртак усвпјен у Скупщтини 
Србије. Пвим прпписпм је такпђе прпдужена забрана заппщљаваоа у јавнпм сектпру дп краја 2018. 
Ппсланици српскпг парламента су у шетвртак усвпјили и Закпн п бучету за 2018. и сет пратећих 
екпнпмских закпна. Једним пд оих, кпји се пднпси на ппрез на дпхпдак грађана, предвиђају се и 
плакщице за привреднике. Такп ће млади кпји заппшну ппсап бити пслпбпђени плаћаоа ппреза и 
дппринпса за пбавезнп спцијалнп псгураое на зараде у прве две гпдине ппслпваоа. Циљ пве измене је 
да се ппдстакне предузетнищтвп и крпз ппрескп пслпбпђеое елиминище једна пд кљушних препрека за 
заппшиоаое и впђеое ппслпваоа. 

Изменема пвпг закпна предвиђенп је и да непппрезпвани деп зараде радника, уместп 11.790, пд 1. 
јануара 2018. буде 15.000 динара. 

Усвпјен је Закпн п изменама и дппунама Закпна п ппрезу на дпбит правних лица, кап и Закпн п 
изменама и дппунама Закпна п дппринпсима за пбавезнп спцијалнп псигураое. 

Изменама Закпна п ПДВ, кпји су ппсланици такпђе у шетвртак усвпјили, предвиђенп је да грађани кпји 
купују први стан имају правп на ппвраћај ПДВ и у слушају када је та некретнина ппд хипптекпм. 
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Када је реш п бучету за идућу гпдину, оиме су предвиђени прихпди у изнпсу пд 1.178 милијарди динара 
и расхпди пд 1.207 милијарди динара. За усвајаое пвпг закпна гласалп је 150 ппсланика, дпк их је 12 
гласалп прптив. 

Планирани фискални дефицит на нивпу Републике за следећу гпдину изнпси 0,6 пдстп БДП-а, пднпснп 
28,4 милијарде динара, щтп је 40,7 милијарди динара маое пд дефицита планиранпг бучетпм за 2017. 

ПОВУЧЕНИ АМАНДМАНИ 

ППСЛАНИЦИ владајуће већине ппвукли су у шетвртак вище пд стп амандмана на разлишите закпне п 
кпјима се претхпдних дана сатима расправљалп. На расправу п оима пптрпщен је највећи деп времена 
за расправу, збпг шега је пппзиција негпдпвала, пптужујући власт да је желела да спреши расправу п 
амандманима на бучет 

 

 

Ђукић Дејанпвић: Жене пдлушују, држава ствара услпве 

Извпр: Танјуг 

Министарка без ппртфеља задужена за демпграфију и пппулаципну пплитику, Славица Ђукић 
Дејанпвић, каже да би измеоена Стратегија за ппдстицаое рађаоа требалп да пбезбеди да се ташнп 
зна кп кпји задатак треба да изврщи, кпликп се времена планира за имплементацију и реализацију и 
када ће се и са ким радити. 

Ђукић Дејанпвић каже и да је пптребнп да држава исппљи степен пдгпвпрнпсти пред грађанима кпликп 
је знаћајна нпва Стратегија, а не да кап пна из 2008. гпдине заврщи у фипци иакп је била дпбар текст, 
али није била применљива. 

„Прва мера требалп би да буде већа екпнпмска сигурнпст младих људи, мпгућнпст већег заппщљаваоа, 
а у складу с тим мпраће да се меоа и Закпн п раду”, изјавила је Ђукић Дејанпвић за Нпви магазин. 

Друга мера, према оеним решима, биће усклађиваое рада и рпдитељства (мпгућнпст избпра 
флексибилнпг раднпг времена, вище спцијалнпг сензибилитета ппслпдаваца), а све тп је мпгуће акп 
држава стимулище спцијалнп пдгпвпрнп ппслпваое. 

Министарка пшекује да ће имплементација мера кпје се предлажу, пре свега, да крене у јавнпм сектпру. 

„Не мпгу да пшекујем пд приватника кпји је улпжип сппствена средства да исппљи велики степен 
разумеваоа, а да тпга нема у субјектима кпје држава инвестира. Наравнп, и финансијска ппдрщка жени 
није једини фактпр; на пснпву ппписа из 2011. трећина жена у живптнпј дпби пд 30 дп 33 гпдине кпје 
нису имале децу изјасиле су се да их неће ни имати, а кап разлпг навеле су да немају ппвереое у 
партнера, ппрпдицу и државу”, рекла је и дпдала да би тим редпследпм требалп и рещавати прпблеме. 
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Министарка, наиме, сматра да би у партнерским пднпсима нещтп требалп да се меоа. 

„Без пбзира кпликп је жена пбразпвана и мпдерна, пна је у Србији пстала стуб ппрпдице, на оу се 
пслаоају рпдитељи, па шак и кпмщије и рпђаци, за разлику пд мущкарца кпји пшекује да оега сви 
ппдржавају и тп ће мпрати да се меоа; у тим прпменама жена треба да преузме дпминантну улпгу”, 
каже Ђукић Дејанпвић. 

Нашин да се жени у Србији ппмпгне, Ђукић Деанпвић види, на пример, у тпме да држава прганизује 
аутпбус кпји ће превпзити децу у щкпле, а да пна тп време мпже да ппсвети себи, да буде растерећенија 
и да јпј тп плакща пдлуку да рпди јпщ једнп дете. 

Гпвпрећи п рађаоу, пднпснп прекиду труднпће, министарка истише да је сущтина да је нептуђивп правп 
жене да п тпме пдлушује и да никп нема правп да се љути. 

На питаое да ли ће се неким закпнпм регулисати тп да мајке за треће дете дпбију пензију, Ђукић 
Дејанпвић је рекла да је пшигледнп да ће бити бпље негп дп сада, да се већ калулище са стп хиљада 
динара за првп дете и да верује да пд 1. јула 2018. ппстпје щансе да мајке буду стимулисане да рађају и 
треће дете. 

„Све щтп буде мпглп да се да мајкама, да буду стимулисане, даће се, уз наппмену да финансијска 
стимулација није једина нити је набитнија. Јер, да јесте не би скандинавске земље имале исти 
демпграфски прпблем кап и ми,” рекла је Ђукић Дејанпвић. 

У нащпј култури, у складу са закпнпдавним рещеоима, жена је та кпја пдлушује п рпдитељству. 
Грађанске слпбпде напредују, а кад ћемп бити кап друщтвп спремни на рпђеое и пдрастаое детета у 
некпнвенципналнпј атмпсфери, треба пцеоивати и са струшнпг и са етишкпг станпвищта, закљушује 
министарка.  

 

 

Одлпженп увпђеое платних разреда за гпдину дана 

Извпр: Танјуг 

Увпђеое платних разреда за заппслене у јавним службама биће пдлпженп за гпдину дана, пднпснп дп 

1. јануара 2019, утврђенп је изменама Закпна п систему плата у јавнпм сектпру кпје је данас усвпјила 

Скупщтина Србије. 

Усвпјен је и Закпн п заппсленима у јавним службама, кпји предвиђа да ће за исти ппсап у свакпј служби 

плата бити иста. 

Заппсленима ће се праведнп мерити ушинак и на пснпву тпга ће мпћи да се напредује. 
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Предвиђенп је да квалитет и знаое буду главни критеријуми за заппщљаваое у јавним службама и тп 

искљушивп прекп кпнкурса, а циљ Закпна п заппсленима у јавним службама је и ефикасна јавна управа 

пд кпје би грађани дпбијали квалитетнију услугу. 

Нпвим рещеоима уређују се радни пднпси и плате заппслених у јавним службама. 

Увпде се инструменти за усппстављаое функције управљаоа људским ресурсима у јавним службама - 

кадрпвски план, кпнкурсни ппступак и вреднпваое радне успещнпсти. 

Заппслени мпже бити пбавезан да буде сталнп дпступан ради пружаоа неппхпдних услуга кприсницима 

јавне службе ван свпг раднпг времена, акп се укаже таква пптреба, акп је ппсебним закпнпм утврђена та 

пбавеза дпступнпсти. 

Заппслени је дужан да, пп писменпм налпгу неппсреднпг рукпвпдипца, ради и ппслпве кпји нису у 

ппису оегпвпг раднпг места акп за оих испуоава услпве, збпг привременп ппвећанпг пбима ппсла, 

замене пдсутнпг заппсленпг или у слушају да на пдређенпм раднпм месту није заппсленп ниједнп лице 

за š та ће дпбијати адекватну награду. 

Врсту и трајаое ппслпва пдређује неппсредни рукпвпдилац писменим налпгпм, најдуже дп 30 радних 

дана у перипду пд щест месеци 

Заппслени мпже да пдбије рад пп писменпм налпгу акп се ради п ппслпвима кпји не пдгпварају врсти и 

степену струшне спреме кпји се захтевају за ппслпве кпје заппслени пбавља на свпм раднпм месту 

Акп збпг привременпг или трајнпг премещтаја дплази дп прпмене места рада, премещтај се мпже 

изврщити без сагласнпсти заппсленпг самп акп је местп рада на кпје се заппслени премещта удаљенп 

маое пд 50 км пд места рада на кпјем је заппслени радип пре премещтаја š тп пдгпвара и ппстпјећем 

реš еоу, пп ваž ећем Закпну п раду. 

Заппслени мпже да буде премещтен на другп пдгпварајуће раднп местп, у другп местп рада самп уз 

свпју писмену сагласнпст. 

Заппслени мпже бити пбавезан да буде сталнп дпступан ради пружоа неппхпдних услуга кприсницима 

јавне службе ван свпг раднпг времена, акп се укаже таква пптреба. 

Трудници, мајци са дететпм дп три гпдине живпта, сампхранпм рпдитељу детета дп седме гпдина 

живпта или детета кпје је инвалиднп лице или лице умеренп дп тещкп пметенп у развпју, мпже се 

пдредити приправнпст рпдитељу детета самп уз оегпву писмену сагласнпст. 

Закпнпм кпјим се уређује рад јавне службе мпже да се уреди интернп тржищте рада у циљу планираоа 

кадрпва у пдређенпј пбласти рада јавне службе, пствариваоа пптреба јавних служби за кадрпвским 
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капацитетима, утврђиваоа ппдатака п радним местима у јавнпј службама кпја нису пппуоена, ппдатака 

п заппсленима за шијим радпм је престала пптреба, кап и ппдатака п другим кадрпвским пптребама. 

Заппслени са дететпм дп седме гпдине живпта има правп да на свпј захтев, из раднпг пднпса са пуним 

пређе у радни пднпс са непуним радним временпм најмаое са пплпвинпм пунпг раднпг времена. 

Ппслпдавац је дужан да заппсленпм кпји је радип са непуним радним временпм пмпгући прелазак на 

пунп раднп време на оегпв захтев а најкасније дп истека пкплнпсти кпје су биле пснпв за прелазак на 

рад са непуним радним временпм. 

Рад заппсленпг на непдређнп и пдређенп време се прати тпкпм целе календарске гпдине, а вреднује 

једнпм у календарскпј гпдини дп краја фебруара текуће гпдине за претхпдну календарску гпдину. 

Изузетнп пд пвпг става, акп се праћеоем рада заппсленпг у перипду пд три месеца непрекиднп утврди 

да не пстварује резултате рада или нема пптребна знаоа и сппспбнпсти за пбављаое ппслпва у складу 

са задатим радним циљевима, мпже се изврщити вреднпваое оегпвпг рада и пре утврђенпг рпка, али 

та пдредба, кап и све пстале кпје се тишу вреднпваоа, ппшиоу са применпм пд 2020. гпдине дп када ће 

се утвридити критеријуми и мерила за вреднпваое. 

Не вреднује се рад заппсленпг кпји су у перипду вреднпваоа радили маое пд щест месеци у претхпднпј 

календарскпј гпдини. 

Примена критеријума и мерила врщи се пценпм оихпве заступљенпсти у пписима ппслпва пдређенпг 

раднпг места и тп такп щтп сваки критеријум пстварује пдређенп прпцентуалнп ушещће у укупнпј 

вреднпсти раднпг места, пд шега слпженпст ппслпва представља 25 пдстп, кпмпетентнпст 23 пдстп, 

пдгпвпрнпст 20 пдстп, аутпнпмија у раду 15 пдстп, ппслпвна кпмуникација псам пдстп и услпви рада 

девет пдстп вреднпсти. 

Ппсебним радним пкплнпстима у пбласти здравства дпбија се увећаое пд 20 пдстп пд пснпвне плате за 

сваки сат рада недељпм. 

Заппслени кпд ппслпдавца кпји пснпвицу за пбрашун и исплату плата утврђује ппщтим актпм у складу са 

закпнпм п кпји се уређује систем плата у јавнпм сектпру, пстварује правп на увећаое плате пп пснпву 

ппстигнутих резултата рада и пстваренпг раднпг ушинка изнад стандарднпг или пшекиванпг, кпје мпже 

да изнпси дп 30 пдстп оегпве пснпвне плате. 

Закпн преппзнаје специфишнпст пплпжаја устанпва кпје пснива Република, Аутпнпмна ппкрајина или 

јединица лпкална сампуправа у пднпсу на Закпн п раду кпји пплпжај заппслених ппсматра према 

ппслпдавцу кпд кпјег је заппслени тренутнп у раднпм пднпсу (ппсебнпсти кпд минулпг рада, 

птпремнине, преузимаоа заппслених и слишнп). 
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Примена закпна ппшиое пд 1. јануара 2019. гпдине. 

Усвпјеним изменама Закпна п систему плата заппслених у јавнпм сектпру меоа се матрица платних 

група и платних разреда, пднпснп кпефицијената, уз задржаваое предвиђенпг расппна 1:7,5. 

Пвпм изменпм пмпгућава се израженије вреднпваое ппслпва вищих нивпа струшнпсти у систему, већу 

мпгућнпст напредпваоа најбпљих заппслених и смаоује упшена кпмпресија плата (мали расппн између 

пперативних радних места кпја захтевају виспк нивп струшнпсти и пних пперативних радних места кпја 

се пднпсе на пбављаое једнпставних или умеренп слпжених ппслпва), а кпја је била преппзната кап 

једнп пд кљушних пгранишеа ппстпјеће матрице. 

Тиме се пдгпвара на пптребу задржаваоа виспкп струшних кадрпва у јавнпм сектпру. 

Каталпг радних места за пна правна лица кпја су директни или индиректни кприсници бучета сашиоава 

се на пснпву акта Владе, а за правна лица кпја нису директни или индиректни кприсници бучета, 

Каталпг се сашиоава на пснпву аката п систематизацији тих правних лица. 

Пснпвица за пбрашун плате правних лица кпја нису директни или индиректни кприсници бучета 

утврђиваће се ппщтим актпм правнпг лица у складу са маспм средстава ппредељенпм за пве намене у 

финансијским планпвима пвих правних лица, а највище дп висине републишке пснпвице. 

Увпјен је и нпви Закпн п платама службеника и намещтеника у прганима аутпнпмне ппкрајине и 

јединица лпкалне сампуправе, кпјим се уређују - плата, увећана плата, накнада плате, накнада 

трпщкпва и друга примаоа службеника и намещтеника у прганима АП и јединицама лпкалних 

сампуправа у складу са Закпнпм п систему плата заппслених у јавнпм сектпру. 

 

Брнабић: Имамп предуслпве за успех у 2018. гпдини 

Извпр: Танјуг  

Председница владе Србије Ана Брнабић каже да је пптимиста за наредну гпдину када је реш п Србији и 

оенпм екпнпмскпм развпју јер имамп предуслпве за успех у 2018. гпдини. 

"Заврщавамп гпдину са ппвећаоем пензија и плата у јавнпм сектпру, ппвећаоем минималне цене раде, 

ппреским плакщицама, пре свега за старт-ап кпмпаније и предузетнике", рекла је Брнабић гпвпрећи на 

пријему у пквиру кпнференције "Свет у 2018". 

Пна је ппјаснила да ће убудуће нпве кпмпаније бити пслпбпдјене ппреза у првпј и другпј гпдини 

ппслпваоа и изразила наду да ће тп бити велики импулс и мптив да људи ппкущају да ппкрену свпј 

бизнис. 
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"Када је реш п регипну, прави је мпменат и мислим да су се звезде ппклппиле и да, акп ппстпји 

лидерствп и храбрпст, имамп велику щансу, кпја се неће ппнпвити у наредним деценијама, да рещимп 

нека важна питаоа", рекла је председница владе. 

Ппнпвила је да је за Србију вепма важна регипнална стабилнпст, јер не мпжемп да имамп раст, укпликп 

нам је регипн рижишан. 

Гпвпрећи п пднпсима у регипну, Брнабић је рекла да су пд важни лишни кпнтакти, навпдећи кап пример 

тп щтп је председник Александар Вушић, кап премијер ппшеп да усппставља лишне кпнтакте са 

албанским премијерпм Едијем Рампм. 

"Данас Србија и Албанија имају бпље пднпсе негп векпвима уназад, јер се некп пдважип да направи 

лишни кпнтакт. Рама је први албански премијер у Србије ппсле 68 гпдина и ппсле је све ищлп лакще. 

Имамп птвпрена питаоа са Албанијпм, тещких емптивних, али имамп искрен дијалпг", рекла је пна. 

Дпдала је да је Вушић усппставип лишне кпнтакте са премијерима Бугарске, Гршке, Мадјарске... и да је 

преднпст Србије тп щтп има председника и премијера кпјима је тп важнп и кпји се, свакп у свпм дпмену 

и у складу са пвлащћеоима, труде да Србију ппставе кап једнпг пд лидера регипналне стабилнпсти. 

Брнабић је ппнпвила да је стратещки циљ Србије шланствп у ЕУ, кап и сарадоа са свим партнерима, САД, 

Русијпм, Кинпм, УАЕ, Индијпм... јер су сви пни нащи важни тргпвински партнери, и та сарадоа важна је 

за екпнпмски раст Србије. 

Дпдала је и да је важнп да се задржи пплитика да Србија гпвпри истп свим свпјим партнерима. 

Брнабић је рекла и да је важнп да схватимп да рефпрме спрпвпдимп збпг нас самих, а не збпг ЕУ, а да 

ће шланствп у Унији бити ппследица рефпрми. 

Наща три стуба су, каже, екпнпмска снага, ефикасна јавна управа и владавина права, ефикаснп 

правпсудје и бпрба прптив кпрупције и криминала. 

"Тп ћемп свакакп урадити, без пбзира на ЕУ", ппдвукла је пна. 

 

Непппрезиви деп зараде ппвећан за вище пд 3.000 динара пп заппсленпм 

Извпр: Танјуг  

Непппрезиви деп зараде биће ппвећан за вище пд 3.000 динара пп заппсленпм, а ппшетници у бизнису 

имају мпгућнпст пслпбађаоа плаћаоа ппреза на зараду и тп за девет радника пп фирми, утврђенп је 

изменама Закпна п ппрезу на дпхпдак грађана кпје је данас усвпјила Скупщтина Србије. 
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Ппстпјеће плакщице за заппщљаваое нпвих радника биће прпдужене и у 2018. а требалп је да истекну 

дп краја пве гпдине, а измене Закпна п дппринпсима за пбавезнп спцијалнп псигураое кпје је такпђе 

данас усвпјип парламент предвиђају и нпву плакщицу за младе кпји ппшиоу сппствени бизнис. 

Та плакщица ппдразумава пслпбађаое пд плаћаоа дппринпса за пбавезнп спцијалнп псигураое и 

ппрезе на зараде у гпдини псниваоа предузећа и у нареднпј гпдини. 

Нпва рещеоа ппшеће да се применују пд 1. јануара 2018. гпдине 

Изменама Закпна п ппрезу на дпхпдак грађана прецизиранп је да ће непппрезиви деп зараде радника 

уместп 11.790 динара, кап щтп је дп сада билп, бити ппвећан на 15.000 динара пд 1. јануара 2018. 

гпдине. 

Од 1. јануара и нпва минимална цена пп сату рада пд 143 динара 

Тада ће ппшети да се примеоује и нпва минимална цена рада кпју је усагласип Спцијалнп екпнпмски 

савет, а кпја ће изнпсити 143 динара пп раднпм сату. 

Тп је за 10 пдстп вище негп у пвпј гпдини када је минимална цена рада пп сату изнпсила 130 динара. 

Минималну зараду прима пкп 350.000 радника у Србији кпји су пве гпдине месешнп примали 22.620 

динара, а пд 1. јанара 2018. ће пирмати за 2.202 динара вище, пднпснп примаће месешнп 24.822 

динара. 

Ппједнпстављује се птпис прпблематишних кредита 

Изменама Закпна п ппрезу на дпхпдак грађана предвиђенп је да ппшетници у бизнису мпгу да пстваре 

правп на пслпбађаое пд плаћаоа ппреза на пснпву зараде, и тп се пднпси на зараду предузетника и 

највище девет нпвпзаппслених у оегпвпј фирми. 

Према усвпјеним изменама Закпна п дппринпсима за пбавезнп спцијалнп псигураое, предвиђенп је да 

најнижу месешну пснпвицу дппринпса шини изнпс пд 35 пдстп прпсешне месешне зараде у Републици, 

исплаћене у претхпдних 12 месеци ппшев пд нпвембра у гпдини кпја претхпди гпдини за кпју се утврђују 

и плаћају дппринпси. 

Скупщтина је усвпјила и измене Закпна п ппрезу на дпбит правних лица кпје треба да ппједнпставе 

птпис такпзваних “ прпблематишних кредита, пднпснп ненаплативих пптраживаоа пп пснпву кредита 

пдпбрених физишким и правним лицима. 
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Квартални мпнитпр: РАСТ у пвпј гпдини пд два пдстп је РАЗОЧАРАВАЈУЋИ 

Аутпр: Д. Н.  

Привреда Србије је у 2017. гпдини пстварила знашајан напредак ка усппстављаоу макрпекпнпмске 

стабилнпсти, али је раст привреде скрпман, дпк су знатније рефпрме изпстале. Јашаое макрпекпнпмске 

стабилнпсти се манифестује крпз фискални суфицит кпји је пстварен први пут накпн дуже пд једне 

деценије, стабилизацију инфлације на нискпм нивпу, ниске каматне стппе, смаоеое прпцента лпщих 

кредита - указали су аутпри "Кварталнпг мпнитпра".ћ, један пд аутпра "Кварталнпг мпнитпра" 

- Ипак, макрпекпнпмска стабилнпст јпщ увек је крхка јер су сппљни и јавни дугпви и даље виспки, а 

јашаое динара утише на ппнпвни раст сппљнпг дефицита. Раст привреде Србије у 2017. гпдини ће бити 

исппд два пдстп, щтп је дуплп спприје пд прпсешнпг раста земаља централне и истпшне Еврппе. 

Приближнп пплпвина запстајаоа за регипналним прпсекпм мпже се пбјаснити лпщим временским 

приликама, дпк је пплпвина ппследица фундаменталних слабпсти привреднпг система и прппуста у 

спрпвпђеоу фискалне пплитике, кап щтп је несппспбнпст Владе да реализује планиране инвестиције и 

ппкрене нпве - указали су аутпри. 

Скрпман раст, а ппвпљне међунарпдне пкплнпсти 

Раст привреде Србије у пвпј гпдини пптврђује да је макрпекпнпмска стабилнпст неппхпдна, али да није 

дпвпљна за снажан и дугпрпшнп пдржив раст привреде. Генералнп, раст пд два пдстп у 2017. гпдини је 

разпшаравајући с пбзирпм на тп да су међунарпдне пкплнпсти биле изразитп ппвпљне – тражоа у 

еврппским привредама снажнп расте, ппнуда јефтинпг капитала је пбилна, дпк су цене на светским 

тржищтима ппвпљне за Србију. Напредак у рефпрмама у Србији бип је релативнп скрпман, шему је 

дппринелп пдржаваое председнишких избпра, а пптпм и рекпнструкција Владе. Пдређени напредак је 

пстварен у рефпрми ппреске управе и инспекцијских служби, щтп се манифестује у сузбијаоу сиве 

екпнпмије и смаоеоу трпщкпва примене приписа, кап и у пбласти приватизације (Галеника) и 

реструктурираоа државних предузећа (Железница). Тпкпм претхпдних гпдина привредни амбијент је 

ппбпљщан у неким пбластима кап щтп је издаваое грађевинских дпзвпла, рад инспекцијских служби, 

регулатива тржищта рада, ппједнпстављеое неких административних прпцедура. Међутим, ппщти 

услпви ппслпваоа кпји се пднпсе на ефикасну защтиту свпјине и угпвпра, финансијску дисциплину, 

равнпправнпст ушесника на тржищту, сузбијаое кпрупције, кпмпликпване административне прпцедуре, 

квалитет регулативе и др. јпщ увек су врлп неппвпљни. 

Шта је кљушнп ппсле истека аранжмана са ММФ 

Најављена фискална и мпнетарна пплитика за наредну гпдину ппдржавају макрпекпнпмску стабилнпст, 

щтп ће ппвпљнп утицати на раст привреде Србије. Планирани фискални дефицит у 2018. гпдини се 

пцеоује кап пдгпварајући, дпк се планирани раст јавних инвестиција пцеоује кап ппзитиван, али 

недпвпљан, будући да би за псетнији ппзитиван утицај фискалне пплитике на привредни раст, јавне 
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инвестиције требалп да буду псетнп веће и усмерене пре свега на инфраструктуру и друга трајна дпбра 

кпја утишу на услпве ппслпваоа. Пд кљушне важнпсти је да се и накпн истека аранжмана са ММФ 

настави са пдрживпм фискалнпм пплитикпм, щтп знаши да је неппхпднп да се пдустане пд идеја за 

стимулисаое привреде крпз знатнп експанзивнију фискалну пплитику."Кварталнпг мпнитпра" 

Кљушна пгранишеоа за раст 

Накпн щтп је пстварен напредак у фискалнпј кпнсплидацији, стабилизацији инфлације на нискпм нивпу, 

смаоеоу каматних стппа и прпцента лпщих кредита и др., кљушна пгранишеоа за раст привреде су у 

привреднпм амбијенту. Стпга је важнп да се усппставе правила према кпјима би екпнпмски пплпжај 

ппјединца и предузећа зависип пд оихпвпг дппринпса друщтву, а не пд блискпсти са 

Владпм, владајућпм странкпм и нефпрмалним центрима мпћи. Таква правила игре би ппдстакла 

ппјединце да вище щтеде, нвестирају, стишу нпва знаоа и вещтине, увпде инпвације, преузимају ризике 

и друге активнпсти кпјим се генерище привредни раст и заппщљавају људи уместп да трагају за везама 

за државним и партијским функципнерима, нефпрмалним центрима мпћи, плаћају митп и др. 

Суспензија утицаја партијских и других нефпрмалних структура на привреду, уз сузбијаое сиве 

екпнпмије, је предуслпв за ствараое равнпправне тржищне утакмице и развпј предузетнищтва - 

указали су аутпри "Кварталнпг мпнитпра". 

У 2018. раст шетири пдстп 

На пснпву пшекиваних међунарпдних пкплнпсти, најављених екпнпмских пплитика, кап и трендпва 

унутар 2017. гпдини прпгнпзирамп да би привреда Србије у 2018. гпдине мпгла да пствари раст пд пкп 

шетири пдстп. Да би се пстварип пвај раст пптребнп се да се убрза тренд раста са пкп 2,7- 2,8 пдстп у пвпј 

гпдини на, 3,2 пдстп у нареднпј гпдини, щтп ће се верпватнп и дпгпдити збпг снажнијег раста дпмаће 

тражое. Дпдатни услпв за раст пд пкп шетири пдстп у нареднпј гпдини је да ппљппривредна сезпна 

буде прпсешна щтп би имплициралп раст ппљппривредне прпизвпдое за пкп 10 пдстп. Према тпме, 

иакп 

раст привреде пд шетири пдстп изгледа прилишнп импресивнп пн ће бити ппследица скрпмнпг тренда 

раста пд 3,2 пдстп и једнпкратнпг ппправка ппљппривреде. У нареднпј гпдини пшекујемп стабилнпст 

цена, благи раст заппсленпсти, реални раст зарада пд 3-4%, дпк ће сппљни дефицити бити на 

пвпгпдищоем или на нещтп вищем нивпу - истакли су аутпри "Кварталнпг мпнитпра", публикације у 

издаоу Екпнпмскпг факултета у Бепграду и ФРЕН-а. 
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НОВИ ЗАКОН Плаћенп ппрпдиљскп предузетницама, ппљппривредницама и мајкама 
на привременим ппслпвима, а за првп дете 100.000 динара 

Извпр: РТС, аутпрка: Натаща Латкпвић 

Какп стпји у тексту Закпна п финансијскпј ппдрщци ппрпдици са децпм, рпдитељски дпдатак биће 

увећан, а укупан бучет предвиђен за пву намену изнпсиће 8,2 милијарде динара, дпк је у пвпј гпдини 

изнпсип псам милијарди динара. 

Инаше, за првпрпђенп дете (тренутнп 39.345 динара) рпдитељски дпдатак се исплаћује једнпкратнп, дпк 

се за другп (тренутнп 153.857 динара), треће (тренутнп 276.930 динара) и шетвртп дете (тренутнп 

369.236 динара) исплаћује у 24 једнаке рате. 

Нпвина је и да ће правп на рпдитељски дпдатак имати и страни држављани, акп су сталнп настаоени у 

Србији, ппд услпвпм да је дете рпђенп у нащпј земљи. Пвп правп мпћи ће да пстваре и пшеви, акп су 

мајке страни држављани. 

Уплата паущала уместп рефундације ПДВ 

Усвајаоем нпвпг закпна, ппвраћај ПДВ-а на беби ппрему и дефинитивнп ће птићи у истприју. Уместп 

тпга, свим рпдитељима нпвпрпђене деце биће уплаћиван паущал. 

"Блицу" је раније решенп да ће висина паущала бити 5.000 динара и да ће пн једнпкратнп бити уплаћен 

уз рпдитељски дпдатак. 

Пвп је инаше нижи изнпс пд пнпг кпјег су рпдитељи успели да наплате сакупљаоем рашуна у трајаоу пд 

две гпдине. Ипак, ПДВ је мпгап да ппврати пгранишени брпј рпдитеља са нижим примаоима, а паущал 

ће мпћи сада да дпбију сви, без пбзира да висину зарада кпје имају. 

Увећаое дешијег дпдатка 

Вище нпвца из државнпг бучета дпбијаће и пни кпји примају дешији дпдатак, кап и рпдитељи деце са 

сметоама у развпју и инвалидитетпм, кап и деце кпја пстварују дпдатак за ппмпћ и негу другпг лица, а 

кпја не кпристе услуге смещтаја. 

Какп стпји у Закпну п финансијскпј ппдрщци ппрпдици са децпм, дешији дпдатак за једнпрпдитељске 

ппрпдице и старатеље (други рпдтељ неппзнат, преминуп, несппспбан за рад, у затвпру...) биће увећан 

за 30 пдстп, а за децу са сметоама у развпју, инвалидитетпм и кприсницима дпдатка за ппмпћ следи 

увећаое пд 50 пдстп. 

Укпликп су испуоени услпви да се дпдатак увећа пп вище пснпва, ппвећаое не мпже бити веће пд 80 

пдстп. 
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Прпмена пбрашуна накнаде за ппрпдиљскп пдсуствп 

Усвајаоем нпвпг закпна смаоиће се изнпс средстава за накнаде зарада за време ппрпдиљскпг 

пдсуства, пдсуства са рада ради неге детета и пдсуства са рада ради ппсебне неге детета. У Предлпгу 

кпји је усвпјен на Влади стпји да ће бити уведен нпви нашин пбрашун, кпји ппдразумева да се кап пснпв 

за "утврђиваое висине узима пснпвица на кпји су плаћени дппринпси за пбавезнп спцијалнп псигураое 

за ппследоих 18 месеци" пд тренутка пдсуства. 

Дп сада је тај временски рпк бип 12 месеци. 

Нпвина је да ће накнаду за ппрпдиљскп дпбити и мајке кпје су у перипду пд 18 месеци пре рађаоа 

пстваривале прихпде, а у мпменту рађаоа детета су незаппслене и нису примале накнаду пп тпм 

пснпву. Такпђе, истп важи и за мајке кпју су пбављале сампсталну делатнпст, кпје су нпсилац 

ппљппривреднпг ппрпдишнпг газдинства, кпје су пптписале угпвпр п привременим и ппвременим 

ппслпвима, угпвпр п делу и аутпрскпм делу. 

Максимална висина ппрпдиљскпг 

Нпвим закпнпм смаоиће се и максимални изнпс надпкнаде за ппрпдиљскп, кпји је дп сада мпгап да 

иде дп пет прпсешних плата у Србији. Висина надпкнаде мпже максималнп да изнпси три прпсешне 

српске зараде. 

 

 

Платни разреди пдлпжени дп 2019. 

Изменама и дппунама Закпна п систему плата заппслених у јавнпм сектпру, кпје је данас усвпјила 

Скупштина Србије, прпписанп је да се увпђеое платних разреда за заппслене у јавнпј управи пдлаже 

за гпдину дана, пднпснп дп 1. јануара 2019. гпдине. 

Пище: ФпНет 
 
Скупщтина Србије усвпјила је и Закпн п заппсленима у јавним службама кпјим се уређује пплпжај и 
вреднпваое рада заппслених у пвим службама. 

Ппсланици су усвпјили и Закпн п платама службеника и намещтеника у прганима аутпнпмне ппкрајине 

и јединицама лпкалне сампуправе кпјим се уређује плата, увећана плата, накнада плате, трпщкпва и 

других примаоа службеника и намещтеника у пвим прганима у складу са Закпнпм п систему плата 

заппслених у јавнпм сектпру. 
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Утврђују се кпефицијенти зваоа и пплпжаја, напредпваое службеника и увећаое плате пп пвпм пснпву, 

кап и друга увећаоа плате. 

Закпн ппшиое да се примеоује пд 1.јануара 2019. гпдине, изузев пдредби п напредпваоу кпје се 

примеоују пд 1.јануара 2020. 

Скупщтина Србије усвпјила је измене и дппуне Закпна п раду кпјима се прпписује да ће ппслпдавци у 

рпку пд три дана мпрати да пријаве радника кпга је инспектпр затекап да ради на црнп. 

У Закпну се навпди и да је ппслпдавац дужан да на пснпву угпвпра п раду или другпг угпвпра п 

пбављаоу ппслпва закљушенпг у складу са пвим закпнпм ппднесе јединствену пријаву на пбавезнп 

спцијалнп псигураое у рпку прпписанпм закпнпм кпјим се уређује Централни регистар пбавезнпг 

спцијалнпг псигураоа, а најкасније пре ступаоа заппсленпг и другпг нагажпванпг лица на рад. 

Ппслпдавац је дужан да впди дневну евиденцију п прекпвременпм раду заппслених. 

 
Отпущтаое 2.500 радника Железнице? 

Дп краја децембра у три предузећа некада јединствених железница без ппсла ће пстати пкп 2.500 

радника, кпјима ће бити ппнурена птпремнина пд пп 240 евра, пише Блиц. 

Пище: Фпнет   

Спискпви људи кпји су вищак требалп би да буду заврщени данас, а пшекује се пдлазак 1.631 радника из 

Инфраструктуре, 503 радника из Србија карга и 370 заппслених у Србија впзу, навпди лист. 

 

Из Србије 60.000 раднп сппспбних птищлп у земље ПЕЦД-а  

Бег у инпстранствп смаоује незаппсленпст 

Да ли ће следеће гпдине заиста бити смаоена незаппсленпст у Србији исппд 10 пдстп кап штп је 

најавила премијерка Ана Брнабић? 

 
Пище: М. Пбрадпвић 
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Пп свему судећи да, самп щтп би тп мпгла дпбрим делпм бити лпща, а не дпбра вест. Наиме, 

премијерка је РТС-у изјавила да "имамп смаоеое незаппсленпсти на пкп 12 пдстп, щтп је и даље 

виспкп, али је вище негп уппла смаоена пд 2013. гпдине". Према ппдацима из Анкете п раднпј снази за 

трећи квартал стппа незаппсленпсти је изнпсила 12,9 пдстп, у пднпсу на 13,8 пдстп у истпм трпмесешју 

прпщле гпдине. Тп у пракси знаши да има 428.000 незаппслених пд 3,3 милипна активних људи (радне 

снаге) у Србији. Да би се стппа незаппсленпсти смаоила за гпдину дана на 10 пдстп пптребнп је да се 

брпј незаппслених смаои за пкп 96.000. 

Акп узмемп у пбзир недавнп пбјављене ппдатке ПЕЦД земаља пп кпјима је у 2015. гпдини из Србије 

птищлп 60.000 људи и тп махпм раднп сппспбних, јаснп је да већи деп смаоеоа незаппсленпсти птпада 

у ствари на катастрпфалну демпграфску слику Србије. 

Екпнпмиста Владимир Грешић, струшоак за миграције, пптврђује да је смаоеое незаппсленпсти у 

великпј мери ппследица пдласка људи из Србије. 

"Углавнпм пдлазе раднп сппспбни старпсти пд 20 дп 35 гпдина. Према ппдацима немашке статистике у 

2016. гпдини је самп у пву земљу стиглп 32.000 људи из Србије у прпсеку старих 28 гпдина. Према 

недавнп пбјављеним ппдацима ПЕЦД-а у 2015. гпдини у пве земље је из Србије птищлп 60.000 људи. 

Један деп, али врлп мали, враћа се у земљу, али има људи кпји пдлазе и у земље кпје нису у ПЕЦД-у", 

пбјащоава Грешић. 

Какп се тп пдражава на нащу екпнпмију најбпље ппказују сталне жалбе страних кпмпанија да не мпгу да 

нађу дпвпљнп квалитетнпг кадра. 

"У инпстранству се најшещће траже прпфили кпји су пптребни и пвде. С друге стране имамп велики брпј 

виспкп пбразпваних кпји нису тражени у другим земљама, али не траже их ни наще кпмпаније", истише 

пн. 

Екпнпмиста Млађен Кпвашевић се слаже да је разлпг за смаоеое незаппсленпсти емиграција раднп 

сппспбних из Србије, без пбзира да ли су пвде били заппслени или незаппслени. 
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"И пни кпји су кап заппслени птищли, а оих је далекп маое, су пставили прпстпр да некп дпбије ппсап 

уместп оих. Такпђе треба рећи и да стране кпмпаније све вище заппщљавају и да је тп фактпр смаоеоа 

брпја незаппслених. Дпдуще тпме дппринпси и статистика кпја свакпг кп је радип некпликп сати 

недељнп впди кап заппсленпг", каже Кпвашевић дпдајући и да се тп силнп смаоеое незаппсленпсти и 

ппвећаое заппсленпсти не пдражава на БДП у ппследоих шетири, пет гпдина. 

Други разлпг за даље смаоеое незаппсленпсти је и привредни раст у 2018. гпдини кпји се прпјектује на 

3,5 пдстп, мада има мищљеоа да би мпгап дпстићи и шетири пдстп. 

Михаил Арандаренкп, прпфеспр на Екпнпмскпм факултету у Бепграду, истише да је смаоеое 

незаппсленпсти исппд 10 пдстп мпгуће, али тп не мпра знашити да је тржищте рада мнпгп бпље. 

"Тп не би билп лпще, али смаоеое незаппсленпсти је самп један пд циљева. Накпн тпга треба видети 

щта је са заппсленпщћу. А пнда у пквиру тпга да ли расте фпрмална заппсленпст. А на крају и у тпј 

фпрмалнпј заппсленпсти видети квалитет радних места, кпликп су сигурна итд. Акп се фпкусирамп самп 

на тај један циљ испустићемп све пстале", пцеоује Арандаренкп истишући да и у ЕУ имамп ситуацију да 

се БДП једва ппмера, али ће верпватнп дпстићи циљ да 75 пдстп пппулације између 24 и 64 гпдине буде 

заппсленп. 

"Такп се и кпд нас квалитет заппсленпсти квари, дпк заппсленпст расте", пбјащоава пн. 

Према ппдацима Завпда за статистику у трећем трпмесешју у пднпсу на исти перипд прпщле гпдине брпј 

заппслених је ппвећан за 67.900. Бележи се пдређенп ппбпљщаое квалитета те заппсленпсти с пбзирпм 

да је ппвећан брпј фпрмалнп заппслених за 117.000 дпк је с друге стране смаоен брпј заппслених на 

црнп за 49.000. 

Ипак у Србији и даље ради 628.400 нефпрмалнп заппслених, а јпщ 207.000 их се впди кап фпрмалнп 

заппсленп, али нема ни здравственп псигураое ни правп на пензијскп псигураое щтп се према 

Међунарпднпј прганизацији рада впди кап нефпрмалнп заппслеое. 
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Не дап ти бпг Дущанпву пензију 

Кад министар финансија др Душан Вујпвић изјави да пензипнер "стиче правп на пензију, а не правп на 

изнпс пензије", пензипнери мпрају да се забрину да им пн исплате не крене приближавати нули, па ће 

пстати без нпвца и самп са титулпм пензипнер. 

  
Пище: Милан Р. Кпвашевић 
  

А ппщтп су све пензије знашајан деп укупних јавних финансија Србије, мпрају се и пстали замислити щта 

се приша и какп се са оима управља. Кап щтп пн каже мпжда негде и бива демагпщки са правпм и 

пствареоем. Али ми смп срећпм у Еврппи и бар ппмалп ипак идемп ка защтити права свих грађана. 

Министар финансија би мпрап макар пд надлежнпг министра Зпрана Ђпрђевића, наушити и разумети 

нащ пензијски систем, кап деп укупних јавних финансија. Утврђиваое стаоа је предуслпв за 

ппбпљщаое, кпје нам је пптребнп. 

Вујпвић треба прпшитати у Уставу да се држава стара п екпнпмскпј сигурнпсти пензипнера и да се 

пензијскп псигураое уређује закпнпм п пензијскпм и инвалидскпм псигураоу. Пензије су исплата 

пстваренпг претплаћенпг псигуранпг права. Пп закпну пензије свакпм пензипнеру утврђује Фпнд на 

пснпву закпна, дпнпщеоем рещеоа п пензији према старпсти, гпдинама плаћаоа и плаћеним 

дппринпсима, а дппринпс плаћају псигураници да би стекли пензију. Фпнд је пбавезан да редпвнп 

исплаћује такп утврђене пензије. Неташнпм и щтетнпм изјавпм министар је ппказап незнаое, али и 

дирнуп у сва рещеоа п пензијама и нпвшанике пензипнера. Шта је правп на пензију, акп не месешни 

оен изнпс, гпсппдине министре? 

Вујпвић зна да је у ппсебнпм Закпну п привременпм уређиваоу нашина исплате пензија, прпписан 

нашин исплате пензија кпје исплаћује Фпнд за пензијскп и инвалидскп псигураое и пдређенп да се 

исплате пензија изврщене привременп у складу са тим ппсебним закпнпм сматрају кпнашним. Али тиме 

није меоанп правп на пензије нити је за такп умаоене пензије иједан пензипнер дпбип нпвп измеоенп 

рещеое. Дакле управп супрптнп ппгрещнпј изјави министра, самп је трајнп Фпнд пслпбпђен пд 

плаћаоа дела пензија, дпк су права на те пензије пп рещеоу и закпну п пензијама пстала неизмеоена. 
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Министра финансија директнп пбавезује пдредба закпна п пензијама: "Република је гарант за пбавезе 

фпнда за пствариваое права пп пснпву пбавезнпг пензијскпг и инвалидскпг псигураоа (државна 

гаранција)". Пн зна да је тп закпнски кплатерал за укупна рещеоима утврђена права пензипнера и 

пптпуну исплату пензије пп оима. Држава је ппсебним закпнпм самп трајнп пслпбпдила правнп лице 

Фпнд пд дела исплате натпрпсешних пензија, али држава из бучета пстаје гарант платац за укупнп правп 

на пензију. Дпбар министар финансија је већ трећу гпдину мпрап да бележи увећани дуг бучета према 

пензипнерима и да впди рашуна какп ће тај дуг државе бити измирен. Упсталпм и оегпва сампппхвала п 

ппстигнутпм уравнптежеоу бучета није истинита акп и даље трају пстварена права кпја се у целини не 

исплаћују. Кад би такп мпглп бити, свак би ускраћиваоем исплата, лакп уравнптеживап и лпще бучете. 

Један пензипнер је већ ппшеп парницпм да тражи исплату непстварених права на пензију пд Фпнда, а 

министар је у бучету смаоип и трансфере Фпнду за пензије. А хпће ли се мпћи игнприсати закпнска 

државна гаранција за пензије? Тп би и мпглп бити на идеји министра, да држава и даље смаоује 

исплате пензија пд стране Фпнда, а да се пензипнери самп псликавају са рещеоима п праву. Али тп 

ваљда неће прпћи. Акп би билп мпгуће да гарант Република Србија настави прпписивати дужнику 

Фпнду да кпнашнп исплаћује све маое делпве пензија пд утврђених оегпвим рещеоем, па таквп 

смаоенп исплаћиваое буде сматранп истпвременп и смаоеое дате гаранције државе, гаранција би 

била пбесмищљена. И вище пд тпга држава би тада кап гарант управп пметала наплату пптраживаоа 

кпја је гарантпвала. Ваљда нећемп тпликп кренути уназад. Треба пбратнп све урадити да се ппврати 

ппвереое у пензијски систем и свпју државу. - Аутор је редовни члан Научног друштва економиста 

Србије 

 

Квартални мпнитпр: Скрпман привредни раст 

Привреда Србије је у 2017. гпдини пстварила значајан напредак ка усппстављаоу макрпекпнпмске 

стабилнпсти, али је привредни раст скрпман, а изпстале су и знатније рефпрме, пценили су аутпри 

нпвпг брпја Кварталнпг мпнитпра. 

Пище: ФпНет 
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Какп се истише, јашаое макрпекпнпмске стабилнпсти се манифестује крпз фискални суфицит, кпји је 

пстварен први пут накпн дуже пд једне деценије, стабилизацију инфлације на нискпм нивпу, ниске 

каматне стппе и смаоеое прпцента лпщих кредита. 

Уппзправа се, међутим, да је макрпекпнпмска стабилнпст и даље крхка, јер је сппљни и јавни дуг и 

даље виспк, а јашаое динара утише на ппнпвни раст сппљнпг дефицита. 

Ппдсећа се да ће привредни раст Србије пве гпдине бити маои пд два прпцента, щтп је двпструкп маое 

пд прпсешнпг раста у земаљама централне и истпшне Еврппе. 

Аутпри Кварталнпг мпнитпра указују да приближнп пплпвина запстајаоа за регипналним прпсекпм 

мпже да се пбјасни лпщим временским приликама, дпк је друга пплпвина ппследица фундаменталних 

слабпсти привреднпг система и прппуста у спрпвпђеоу фискалне пплитике, кап щтп је несппспбнпст 

Владе да реализује планиране инвестиције и ппкрене нпве. 

Пвпгпдищои раст пд два пдстп је разпшаравајући, с пбзирпм да су међунарпдне пкплнпсти биле 

изразитп ппвпљне - тражоа у еврппским привредама снажнп расте, ппнуда јефтинпг капитала је 

пбилна, дпк су цене на светским тржищтима ппвпљне за Србију, истише се у анализи. 

Накпн щтп је пстварен напредак у фискалнпј кпнсплидацији, стабилизацији инфлације на нискпм нивпу, 

смаоеоу каматних стппа и прпцента лпщих кредита, пцеоенп је да су кљушна пгранишеоа за раст 

привреде у привреднпм амбијенту. 

Стпга се истише да је важнп да се усппставе правила према кпјима би екпнпмски пплпжај ппјединца и 

предузећа зависип пд оихпвпг дппринпса друщтву, а не пд блискпсти са Владпм, владајућпм странкпм 

и нефпрмалним центрима мпћи. 

Таква правила игре би ппдстакла ппјединце да вище щтеде, инвестирају, стишу нпва знаоа и вещтине, 

увпде инпвације, преузимају ризике и друге активнпсти кпјим се генерище привредни раст и 

заппщљавају људи, уместп да трагају за везама са државним и партијским функципнерима и 

нефпрмалним центрима мпћи, или да плаћају митп, навпде аутпри Кварталнпг мпнитпра.   
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Гпјкпвић: Раст и бпљи живпт у 2018. 

Очуваое сампсталне сппљне пплитике и регипналне стабилнпсти у слпженим пкплнпстима, кап и 

задржаваое курса фискалне стабилнпсти и екпнпмскпг раста, су најважнији задаци пред Србијпм у 

2018. изјавила је председница Нарпдне скупштине Маја Гпјкпвић птварајући кпнференцију 

"Екпнпмист - свет 2018". 

  
Пище: ФпНет 
  

Наща пплитика је јасна и један пд сппљнппплитишких припритета Србије пстаје пунпправнп шланствп у 

Еврппскпј унији (ЕУ), а истпвременп желимп да сашувамп најбпље пднпсе са Русијпм, Кинпм, САД и свим 

псталим, рекла је Гпјкпвић на кпнференцији у Дпму Нарпдне скупщтине. 

Пна је нагласила да је Скупщтина Србије у прптеклпм перипду сарадоу са Државнпм думпм Русије и 

Свекинеским нарпдним кпнгреспм ппдигла на највищи мпгући институципнални нивп. 

Живимп у времену прпменљиве геппплитишке реалнпсти и глпбалних изазпва и прпмена, кап щтп су 

терпризам, сајбер-криминал, избеглищтвп и миграције, ендемски присутне екпнпмске тещкпће, 

климатске прпмене, предпшила је Гпјкпвић и указала да се и сама ЕУ супшава са пплитишким, 

екпнпмским и безбеднпсним изазпвима. 

Све тп нас пппмиое да мпрамп да сагледамп ппзиције Србије, пплазећи, пре свега, пд нащих 

наципналних и државних интереса, пценила је. 

Гпјкпвић је ппдсетила да је закљушена расправу п бучету за 2018. и пценила да су рефпрме дпнеле 

стабилизацију јавних финансија, а тиме и мпгућнпст ппвећаоа плата и пензија, кап и инвестиција кпје 

ће у идућпј бити 30 пдстп веће негп у пвпј. 

Са сигурнпщћу мпжемп да кажемп да ће грађани Србије у 2018. гпдини живети бпље, казала је 

председница Скупщтине. 
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Наппменула је и да су дпбри пднпси и сарадоа у регипну један пд припритета пплитике Србије, уз 

настпјаое да пни буду изграђени на темељима међуспбнпг ппвереоа и разумеваоа, у шему важну улпгу 

има Берлински прпцес. 

Уверена сам да самп екпнпмски развпј мпже дппринети јашаоу регипна у целини, оегпвпј стабилнпсти 

и спремнпсти да се избпримп са свим врстама изазпва, закљушила је председница парламента. 

Пптпредседница Владе Зпрана Михајлпвић пценила је да се у Србији данас лакще живи и дище. 

Данас пришамп п прпграмски пријентисанпј екпнпмскпј пплитици, п реалнпм бучету, п нащпј сппљнпј 

пплитици дпбрих пднпса на истпку и западу, а циљ владе је да пбезбеди бпљи живптни стандард за 

грађане, ппрушила је Михајлпвић. 

Визија је да једнпг дана не знамп какп нам се зпву министри, али да видимп и псетимп у чеппвима и 

псмесима грађана да живимп у бпљем, мпдернпм друщтву, прјентисанпм ка развпју, дпдала је. 

Према оенпј пцени, у Србији данас нема птвпрених питаоа и немущтих пдгпвпра. 

Птвараое прегпварашких ппзиција у прегпвприма са ЕУ ппказују циљеве Владе Србије, кпја ради све да 

нас свет прихвати пнакве какви јесмп, са свим нащим манама, али и са прегрщтпм врлина и такви 

желимп да идемп у ЕУ, закљушила је пна. 

Министар за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа Зпран Ђпрђевић такпђе је изразип 

пптимизам да ће се у Србји живети бпље у 2018. 

Пшекујемп привредни развпј таквих размера да пствари реални ппрсат живптнпг стандарда, рекап је пн. 

Какп је истакап, рефпрмским прпгрампм, кпји је председник Србије Александар Вушић ппнудип за бпљи 

живптни стандард свих грађана, терет рефпрми и ппправка екпнпмије је равнпмернп расппређен, и 

заустављен је раст дефицита, п шему сведпши бучет кпји данас усваја парламент. 

Према решима Ђпрђевића, бучет за 2018. предвиђа знатнп већа даваоа за најугрпженије станпвнищтвп, 

а задатак кпји предстпји је израда спцијалних карата. 
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Ипак, закљушип је да екпнпмскп-спцијални ппказатељи гпвпре п јпщ увек слпженпј ситуацији, збпг 

наслеђенпг система, старе администрације и старе етике рада. 

Градпнашелник Нпвпг Сада Милпщ Вушевић изјавип је да је Нпви Сад други пп брпју градилищта у 

Србији и да их има пкп 700. 

Данас немамп ппструкције и надгпроаваоа п надлежнпстима, рекап је Вушевић и указап на прпјекте 

Жежељевпг мпста, нпвпг наушнп-технплпщкпг парка, кпнцертне двпране и нпве зграде Радип-

телевизије Впјвпдине. 

Пн је, међутим, предпшип изазпве са кпјим се супшава Нпви Сад збпг, какп је навеп, лпщег рада лпканих 

сампуправа, свести и функципнисаоа јавнпг апарата, па је закљушкип да, без пбзира на стабилнпст 

јавних финансија, и даље "има црних ташака". 

 

Већа ппмпћ за првп дете 

Скупштина Србија усвпјила је Закпн п финансијскпј ппдршци ппрпдици са децпм кпјим је предвиђенп 

ппвећаое једнпкратне ппмпћи за првп дете са 39.000 на 100.000 динара. 

  
Пище: ФпНет 
  

Закпнпм је прпщирен пбухват жена кпје имају правп на ппрпдиљски дпдатак. 

Правп на ппрпдиљски дпдатак имаће и жене ангажпване на угпвпр п делу и угпвпр п привременим и 

ппвременим ппслпвима, предузетнице и ппљппривреднице, кпје дп сада нису имале тп правп. 

Скупщтина је усвпјила и сет ппреских закпна. 

Измене и дппуне Закпна п ппрезу на дпдату вреднпст прпписују да грађани Србије кпји купују први стан 

имају правп на ппвраћај ПДВ и у слушају када је та некретнина ппд хипптекпм. 

Купац стана кпји је дп дана ступаоа на снагу пвпг закпна купип стан кап хипптекпвану неппкретнпст, 

пднпснп у изврщнпм ппступку, и угпвпрену цену стана са ПДВ у пптпунпсти исплатип прпдавцу уплатпм 
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на пдгпварајуће рашуне у складу са закпнпм, а кпји на пснпву ппднетпг захтева није пстварип 

рефундацију ПДВ пп пснпву куппвине првпг стана, има правп да надлежнпм ппрескпм пргану ппднесе 

нпви захтев за рефундацију ПДВ пп пснпву куппвине првпг стана. 

Усвпјене су и измене и дппуне Закпна п ппрезу на дпбит правних лица кпјима се ппједнпстављује птпис 

ненаплативих пптраживаоа пп пснпву кредита пдпбрених физишким и правним лицима, такпзваних 

прпблематишних кредита. 

Изменама и дппунама Закпна п ппрезу на дпхпдак грађана, кпје су такпђе усвпјене, прпписује се да 

непппрезпвани деп зараде радника, уместп 11.790 динара, пд 1. јануара наредне гпдине буде 15.000 

динара. 

Изменама и дппунама Закпна п дппринпсима за пбавезнп спцијалнп псигураое прпдужава се примена 

ппстпјећих плакщица за заппщљаваое нпвих лица дп 31.децембра 2019. гпдине. 

Увпди се и нпва плакщица приликпм заппщљаваоа младих када заппшну сппствени ппсап, крпз 

пслпбађаое пд плаћаоа дппринпса за пбавезнп спцијалнп псигураое, кап и ппреза, на зараде у првим 

гпдинама ппслпваоа, пднпснп у гпдини псниваоа и у нареднпј гпдини. 

Усвајаоем измена и дппуна Закпна п републишким административним таксама пмпгућенп је да све 

таксе кпје су дпнете у тпку пве гпдине буду на једнпм месту. 

Измене и дппуне Закпна п регулисаоу јавнпг дуга Србије пп пснпву неисплаћене девизне щтедое 

грађана, кпје су ппсланици усвпјили, предвиђају исплату щтедища са прпстпра целе бивще Југпславије, у 

перипду пд 31. августа 2019. гпдине дп 29. фебруара 2024. 

Скупщтина Србије пптврдила је и два сппразума п зајму између Србије и Међунарпдне банке за пбнпву 

и развпј и Сппразум између Владе Србије и Канцеларије Уједиоених нација за прпјектне услуге. 
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Да ли су зараде јавних бележника превелике? 

Извпр: Н1, Аутпр текста: Никпла Радищић 

Синдикат правпсуђа Србије ппнпвп је указап на виспке зараде јавних бележника и навпде да из 

званишних ппдатака прпизилази да су, тпкпм прве три гпдине рада, оихпве канцеларије зарађивале 

вище пд 12.000 евра месешнп. У Кпмпри јавних бележника тврде да рашуница није ташна и да је 

зарада у складу са трпщкпвима, али и пдгпвпрнпстима кпје ппсап нпси. 

Кп ранп рани две среће граби. Пва нарпдна ппслпвица шестп је цитирана у време када су први јавни 

бележници ппшиоали рад. Незадпвпљствп јавнпсти збпг иницијалнп великих накнада за бележнишки 

ппсап пре три гпдине дпнекле је умаоенп снижеоем накнада, али званишни ппдаци министарства 

правде указују да би тадащои критишари мпгли да буду у праву. 

У 2015. гпдини у бучет је уплаћенп нестп вище пд ппла милијарде динара. У 2016. гпдини нестп вище пд 

830 милипна динара, да би у пвпј гпдини ппдаци ппказали да је уплаћенп милијарду и 281 милипн 

динара. Укупнп за три гпдине, јавни бележници су у бучет уплатиили укупнп две милијарде и 670 

милипна динара. 

Ради се п 30 пдстп пд прихпда јавних бележника кпје мпрају да уплате у бучет. Пп тпј лпгици, груба 

рашуница ппказује да једна бележнишка канцеларија у прпсеку месешнп инкасира вище пд 12.000 евра. 

"Тп је и изнпс нпвца изнет из правпсуђа заједнп са услугама кпје су судпви пбављали некада а сада 

пбављају нптари", саппщтенп је из Синдиката правпсуђа Србије. 

Међутим, у јавнп-бележнишкпј кпмпри пдбацују такве навпде. Дпдају да у Србији ппстпји 169 

бележнишких канцеларија кпје заппщљавају укупнп пкп 900 људи. Дпдају и да у псам судпва у 

сирпмащнијим крајевима Србије нема бележника јер се никпме не исплати да ради тај ппсап. 

"Тп је врлп дискутабилнп, мпгуће да има канцеларија кпје зарађују, али тп никакп није прпсек и не 

мпже се упрпсешити. Пзбиљна канцеларија у Бепграду има између 10 и 14 људи, тп су претежнп 

правници кпје мпрате платити, пвп је пдгпвпран и пзбиљан ппсап, плаћате прпстпр, заппслене, ппрезе и 

дппринпсе, ппрез на дпбит, па на крају из те дпбити ппрез на дпхпдак грађана. Пвп није јефтина 

прпфесија", изјавип је председник Кпмпре јавних бележника Мипдраг Ђуканпвић. 

У синдикату правпсуђа ппдсећају да су дпкумената некада пверавали судпви и да им је увпђеоем 

бележника смаоен пбим ппсла. Смаоен је и брпј радника, јер је један деп прещап у бележнишке 

канцеларије. Али деп пних кпји су пстали у судпвима и сада ради за бележнике, кажу у синдикату. 

http://rs.n1info.com/journalist49/Nikola-Radisic/1
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"Све пнп щтп нптари пвере, а ппсебнп угпвпре п прпдаји неппкретнпсти, враћа се у суд где заппслени у 

судпвима тп унпсе у систем и те предмете архивирају. За разлику пд нптара, кпјима се свака радоа 

бпдује, заппслени у судпвима ту услугу не наплаћују нптарима", изјавила је Слађанка Милпщевић из 

Синдиката правпсуђа Србије. 

У јавнпбележнишкпј кпмпри међутим тврде да накнаду дпбијају и тп бащ у пквиру тих 30 пбавезних 

прпцената зараде. 

"Растеретили смп суд ппсла, растетили смп их кадрпва и трпщкпва, а уплаћујемп им 30 ппстп пд нащег 

брутп прихпда. На тп пп мени никп не би требалп да има примедбу. Псим бележници, кпјима тп 

представља великп ппретећеое", каже Ђуканпвић. 

Јавнпбележнишка кпмпра ппднела је 2015 гпдине иницијативу Уставнпм суду Србије да пцени 

закпнитпст наплате пд 30 ппстп, али п опј јпщ није дпнета пдлука. 

 

JUGOPRESS 

Лескпвашка “Пијаца” : Репрпграм дуга за дванаест плата, маое рукпвпдипца и сарадоа 
са синдикатима 

ПД АУТПРА: ЈУГПРЕСС 

ЛЕСКПВАЦ - Два репрезентативна синдиката кпји ппстпје у лескпвашкпј „Пијаци“, 
Грански синдикат „Независнпст“ и Сампстални синдикат“ дпгпвприла су се 
са в.д. директпрпм тпг предузећа Иванпм Милпвцем  п репрпграму дуга за 
дванаест плата заппсленима на пет гпдина, решенп је на данащопј 
кпнференцији за нпвинаре. 

Милпвац и председници ГС Независнпст Младен Спкплпвић и  Живпјин 
Ристић из Сампсталнпг синдиката, су рекли да је пвај дпгпвпр ппстигнут 
ппсле разгпвпра са заппсленима. 

„Када сам дплазип на шелп пвпг јавнпг предузећа, ја сам пд шелника 
града, градпнашелника  и председника Скупщтине , дпбип задатак да, са 
рукпвпдствпм пвпг предузећа, ппкущамп да зауставимп тренд пада и 
финансијску дубипзу кпја је, пп прпцени псниваша, свакпг дана била све 
већа,“ рекап је Милпвац. 

Милпвац је рекап да су у септембру, када је преузеп дужнпст, пбавезе 
ЈП „Пијаце“ биле 164.453.418 динара а пптраживаоа 13.330.944 динара. 

https://jugpress.com/author/adminlilas/
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Највећи деп пбавеза предузећа се пднпсип на зараде радника , прекп 94 
милипна  динара, дпдап је пн. 

Пстали деп пбавеза су биле према пснивашу, у највећем делу према ПWW, 
ЕПС-у, Впдпвпду и другим маоим дпбављашима 

Пвпј цифри пд 163 милипна треба дпдати и изнпс за градскп градјевинскп 
земљищте, кпји се јпщ увек усаглащава, рекап је Милпвац. 

Пн је дпдап да су  те пбавезе, пп евиденцији Пијаце, пкп 34 милипна 
динара, а пп евиденцији лпкалне ппреске администрације пкп 43 милипна 
динара. 

На крају пве гпдине прпцеоујемп да ће  наще пбавезе бити пкп 
159.800.000 динара а пптраживаоа пкп 11.902.000, рекап је пн. 

Милпвац је пценип да „разлика није велика“ у пднпсу на пнпщтп је затекап, 
када је дпщап,  на шелп Пијаце, али да се „једнпставнп види да смп 
зауставили  финансијски пад у предузећу”. 

“Три месеца смп ми пвде радили и снимали прихпде и расхпде. Прихпди у 
септембру, пктпбру и нпвембру месецу у пптпунпсти ппкривају расхпде  а 

нещтп пд тих прихпда се пренпси и у следећи месец. 

„Дпщли смп дп закљушка да ми, практишнп, и раније нисмп мпгли да 
пшекујемп да нам некп други ппкрива те пбавезе пкп зарада”, рекап је Милпвац. 

Пн је рекап и да је “са тимпм у Пијаци” , дпщап дп закљушка да “пвп 
предузеће мпже да живи и да ради пд свпјих прихпда“. 

Закљушили смп, щтп није нека велика филпзпфија, да треба ппвећати 
прихпде и смаоити расхпде. Тп смп и урадили а резултате месешних 
ппслпваоа смп дпстављали на увид синдикатима и радницима и предпшили 
им  щта је тп щтп треба да урадимп да би пвп предузеће мпглп да се 
стабилизује, пбјаснип је в.д. директпр. 

Направили смп дпгпвпр да је пснпвнп щтп треба урадити да направимп 
репрпграм запсталих зарада, кпји је прихватилп и пптписалп виище пд 
80 ппстп радника, дпдап је пн. 

Прихватили су и да маса зарада мпра бити смаоена у нареднпм перипду . 
Услпв, пднпснп предлпг синдиката, и једнпг и другпг, је бип да се 
смаои брпј рукпвпдипца , да се смаое кпефицијенти рукпвпдипцима и 
радницима у администрацији а Милпвац каже да је тп и прихваћенп. 
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“На крају, сви мпрамп да се нешег пдрекнемп. 

И ја, кад сам дпщап да радим у пвпј фирми, и мпја зарада је , у пднпсу 
на предхпдника, смаоена“, рекап је Милпвац кпме је тп, каже “нпрмалнп” јер је знап у каквп предузеће 
дплази. 

Милпвац је рекап да је циљ да се смаое укупни платни фпнд са псамдесет на щездесетак ппстп. 

Представници синдиката су  пценили капп врлп важнп тп щтп директпр све имнфпрмације дели са 
заппсленима кап и да ће имати оихпву ппдрщку све дпк се ппнаща у складу са дпгпвпрпм ради 
ппправка фирме. 

 

 


