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Већа плата наставницима са звањем 
Пише: В. Андрић 
 
Први пут од 2003. године, Министарство просвете је предвидело да ће наставници који имају 
неко од четири звања добити увећану плату од идуће школске године. Међутим, још не зна како 
ће се то спровести у пракси и на колики проценат повишице просветари могу да рачунају.  
- Чињеница је да Закон о основама система образовања и васпитања даје право на увећану плату 
за стечено звање и одредио је рок, али питање остваривања тог права тек треба да се уреди 
прописима који нису у делокругу Министарства просвете. Тренутно је у поступку доношења 
Нацрт закона о запосленима у јавним службама који треба да реши и питање увећања плата за 
стечено звање према прописима из области образовања - речено је Данасу у Министарству 
просвете. 
Према пројекцији Министарства просвете, плата педагошког саветника требало би да буде 
увећана за пет одсто, док ће самостални педагошки саветник добити повишицу од седам одсто. 
За вишег педагошког саветника предвиђено је повећање зараде са 10 одсто, а 12 одсто следовало 
би високом педагошком саветнику, али према подацима Министарства, у Србији тренутно нема 
наставника у ова два звања. У школама је највише запослених у првом, најнижем звању 
педагошког саветника - таквих је 312 у основним и 138 у средњим школама. Укупно 32 
самостална педагошка саветника ради у основним, а 20 у средњим школама. Према 
незваничним сазнањима Данаса, свега један или два наставника су конкурисали за звање вишег 
педагошког саветника, али процедура избора још није завршена. 
Синдикати образовања поздрављају намеру државе да награди најамбициозније наставнике, 
али сумњају да ће се то постићи Законом о запосленима у јавним службама, против кога се 
жестоко боре. 
Јасна Јанковић, председница Уније синдиката просветних радника, каже за Данас да поменута 
одредба о увећању плате наставницима са звањима, убачена у закон још 2003, никад није 
имплементирана, али не због недостатка новца, јер је реч о малом издатку, имајући у виду о ком 
броју просветних радника је реч. Јанковићева за немар окривљује све бивше просветне власти, 
указујући и на, како каже, велики проблем српске просвете - уравниловку. Она сумња да ће 
плаћање наставника сходно стеченом звању бити решено Законом о запосленима у јавним 
службама. Указује да према нацрту тог закона директор препоручује ко ће бити сврстан у који 
платни разред, а количина пара остаје иста, што значи да, “уколико наставнику плата буде 
повећана за 200 динара, толико ће бити одузето теткици и обрнуто”. 
- Нико не зна како ће се вредновати плаћање наставника са звањима и не верујем да ће се то 
примењивати пре 2019. Буџет за образовање је смањен, па ће разлика између образовања и 
других делатности бити још већа - сматра Слободан Брајковић, председник Синдиката радника 
у просвети Србије. 
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Радница из каменолома враћена у фабрику 
Пише: Љ. Буквић 
 
 

* Директор Савановић: Радници распоређени у складу са стручном спремом и 

личним компетенцијама сваког понаособ * Инспекција рада данас у ванредној 

контроли у Равнаји 

Након што смо јуче објавили текст о жени која у фабрици Равнаја у Малом Зворнику последњих 
дана ручно пребацује камење у каменолому, што је посао који иначе раде машине, Данка Симић 
је јуче враћена на старо радно место чистачице, потврдио је за Данас њен супруг Миленко 
Симић. 
- Речено јој је јутрос да се враћа на старо радно место чистачице, на ком је била пре него што су 
је ставили да пребацује камење - рекао нам је јуче Симић. 
Непосредно пре него што смо сазнали ову вест, Александар Савановић, директор Равнаје, чији је 
власник последњих шест година компанија МБА Миљковић, одговорио је Данасу на питање да 
ли је тачно да Данка Симић ради у каменолому и ако јесте због чега то ради. Једно од питања је 
било и да ли је распоређена на место чистачице и да сада као једина жена ручно преноси 
камење са једног на другог место? Да ли јој је то у опису посла чистачице, колико људи ради на 
том месту и да ли постоје услови да се то ради машински? 
Одговор директора Савановића на ова питања преносимо у целости. 
"Равнаја АД се бави прерадом камена кречњака. Посебну пажњу посвећујемо 'безбедности и 
здрављу запослених на раду', што се огледа кроз разне обуке запослених које наша фирма 
организује (обука из дела оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад и пружања прве 
помоћи, обука из области заштите од пожара), као и обавезној употреби ХТЗ опреме и редовним 
систематским прегледима. 
Што се тиче Уговора о раду, сви запослени имају потписане уговоре о раду који су у складу са 
законом о раду, као и актима послодавца. Радници су распоређени на радна места која према 
потребама и захтевима посла захтева процес производње, а све у складу са стручном спремом и 
личним компетенцијама сваког понаособ", наводи се у одговору који нам је имејлом доставио 
Александар Савановић. 
Да ли су тврдње директора Равнаје АД тачне данас ће прилику да провери имати и инспекција 
рада. Министарство рада је на питање Данаса да ли је било у контроли у овој фабрици и да ли ће 
проверити случај Данке Симић одговорило да се њима нико од запослених, као ни Самостални 
синдикат овим поводом нису обратили, али да ће на основу информације коју су добили од нас 
данас отићи у ванредни инспекцијски надзор у Равнају. 
"Инспекција рада поводом наведеног случаја није вршила инспекцијски надзор код послодавца 
Равнаја АД Мали Зворник, али ће на основу добијене информације, дана 30. новембра 2017, 
извршити ванредни инспекцијски надзор код наведеног послодавца у циљу утврђивања радно 
правног статуса и остваривања права запослених у области рада", наводи се у одговору 
Министарства рада. 
У овом министарству кажу да они свакодневно врше инспекцијске надзоре у области радних 
односа и безбедности и здравља на раду над применом Закона о раду, Закона о безбедности и 
здрављу на раду, других закона и подзаконских прописа, те да то раде по захтевима запослених 
и по службеној дужности, али и на основу информација и сазнања о кршењу права запослених у 
области рада, до којих долази. 
Данка Симић је у Равнаји запослена од 1986, и све до 2015. радила је на месту лаборанта, да би је 
послодавац, након краткотрајног "рада код другог послодавца", пребацио на место чистачице. 
Њен супруг Миленко је за наш лист рекао да је то последица тога што се, док је радио у тој 
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фабрици као председник синдиката, он побунио "за права радника" којима су плате касниле 
месецима, али и због тога што је већини зарада смањена испод минималца. 
 

 

 
 

У Предлогу буџета више за плате, а мање за пензије 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Влада Србије утврдила је Предлог буџета за наредну годину, о којем коначну реч треба да дају 

посланици Скупштине Србије.  

Предлогом закона планирано је да укупни приходи 2018. године буду 1.178 милијарди динара, 
што је 86 милијарди више него ове године. У исто време, расходи би догодине требало да буду 
на нивоу од 1.206 милијарди, а ове су планирани на нивоу од 1.161 милијарду. Уколико се то и 
оствари, значиће то да ће државна каса 2018. године бити у дефициту од 28 милијарди динара. 
Из Предлога буџета за 2018. произлази да ће издаци за плате бити 208 милијарди, што је 15 
милијарди више него ове године. Но, пошто ће од првог дана наредне године уследити 
повећање плата делу запослених у јавном сектору од пет до десет одсто, сасвим је логично да се 
повећају и издаци за плате. Из пратећег документа Предлога буџета за 2018. годину произлази 
да ће забрана запошљавања у јавном сектору бити продужена и догодине јер нису планирани 
издаци за плате новозапослених. 
На име трансфера Фонду ПИО Србије за наредну годину планирано је 185 милијарди, што је 16 
милијарди мање него ове године, када је била намењена 201 милијарда. Пошто је свим 
пензионерима од 1. јануара наредне године обећано повећање пензија од пет одсто, било је 
очекивано да се и издаци за пензије повећају. Међутим, процена је да ће доћи до раста пореза и 
доприноса па ће самим тим бити потребна мања дотација Фонду ПИО из државне касе. Тим пре 
што је већ у току ове године било потребно мање пара него што је првобитно планирано јер су 
приходи Фонда ПИО повећани од уплата пореза и доприноса. С друге стране, из планираних 
издатака за пензије Фонду ПИО, односно трансфера из државне касе пензијском фонду, јасно је 
да ће Закон о привременој исплати пензија наставити да се примењује и наредне године, 
односно да неће, како то пензионери очекују и траже, бити укинут с последњим даном ове. 
Планирано је и смањење издатака за камате, и то 16 милијарди у односу на ову годину. 
Предлогом буџета је за те намене планирано 117 милијарди, а ове године је тај износ био 133 
милијарде. Креатори економске политике су за капиталне издатке наменили 128 милијарди, 
што је 34 милијарде више него ове године. Износ за социјалну заштиту остао је исти као и 
овогодишњи – 115 милијарди динара. 
И поред тога што сада има два нова министарства: за европске интеграције и за заштиту 
животне средине, само два ће наредне године имати мањи буџет него ове: Министарство 
финансија, чији је буџет с 1.213 милијарди динара смањен на 1.035 милијарди и Министарство 
енергетике, за које је за наредну годину планирано око милијарду динара мање. Најбоље је 
прошло Министарство одбране, чији је буџет планиран на 70 милијарди динара. 
Планира се привредни раст од 3,5 одсто 

Прогнозе, на основу којих је и пројектован буџет за 2018. годину, јесу да ће реални привредни 
раст догодине бити 3,5 одсто, а инфлација 2,7. Веће плате и пензије од почетка наредне године, 
као и веће јавне инвестиције, треба да допринесу и расту привредне активности. Те прогнозе су 
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усаглашене с мисијом ММФ-а, која је 7. новембра била у Београду и разматрала српске предлоге 
за наредну годину. 
Држава је у буџету за 2018. годину испланирала и субвенције од 87,62 милијарди, што је нешто 
више од три милијарде динара више него ове године. При том, привреди су за догодине 
планиране веће субвенције – 15,05 милијарди динара, док су ове биле 14,21 милијарди. Највеће 
повећање је субвенција пољопривреди па је тако планирано 34,31 милијарде динара, уместо 
овогодишње 31,6 милијарде. Више новца на име субвенција планирано је и за путеве – 6,77 
милијаради динара, а ове године је било 6,57 милијарди, као и за туризам – 1,18 милијарда, ове 
године износ је био 0,89 милијарди. Субвенције за културу остале су исте – четири милијарде 
динара. Мање него прошле године планирано је за железнице – 14,71 милијарди, а у овој су биле 
15,89 милијарди динара. 
 
 

ИЖС: Радници чвора Косово Поље нису вишак 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД:  Процес модернизације и реформисања железнице који се спроводи у последње три 

године одвија се уз заједнички рад Владе, пословодства железничких компанија и запослених, а 

резултат тога је уређеније и ефикасније пословање ових фирми и више од 200 километара 

модернизованих пруга, саопштило је Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре. 

Само таквим, заједничким радом, можемо остварити оно што смо заједно поставили као циљ, а 
то су ефикасна и конкурентна предузећа, спремна да реализују инфраструктурне пројекте 
вредне 10 милијарди евра, наводи се у саопштењу. 
Запослени су партнери у том процесу и Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре је од самог почетка инсистирало да они буду информисани и укључени и кад је 
реч о приоритетима за инвестирање и о свим другим процесима који се одвијају на железници, 
укључујући и рационализацију броја запослених, наводи се у саопштењу. 
Захваљујући томе, прва фаза реформисања железнице спроведена је успешно и похваљена од 
стране свих релевантних домаћих и међународних институција.  
"На исти начин ушли смо и у наставак реформи, због чега верујемо да ће резултат бити 
ефикасније пословање железнице, уз заштиту права радника у процесу реструктурирања, 
посебно водећи рачуна о запосленима који живе на територији Косова и Метохије", наводи се у 
саопштењу. 
"Инфраструктура железнице Србије" саопштила је вечерас да су радници чвора Косово Поље 
који живе на територији Косова и Метохије и који су радно ангажовани потребни железници и 
они нису вишак.  
"Радници који нису радно ангажовани, а живе на територији Косова и Метохије, биће пребачени 
у предузеће Железнице Србије а.д., док ће запослени који нису радно ангажовани, а већ дуго 
година живе на територији централне Србије, бити третирани са посебном пажњом приликом 
реализације другог круга социјалног програма", наводи се у саопштењу Инфраструктура 
железнице Србије. 
У саопштењу се наводи да „Инфраструктура железнице Србије" неће раднике са простора 
Косова и Метохије оставити на улици и без решене егзистенције. 
"Договор синдиката и пословодства железнице, са којим су радници у неколико наврата 
упознати, подразумева и да запослени чвора Косово Поље равноправно учествују у процесу 
решавања вишка запослених на бази добровољности, односно стицањем једног од услова 
остваривање права на пензију", наводи се у саопштењу. 



6 

 

Такође се додаје да је у досадашњем току реорганизације посебно вођено рачуна о интересима и 
социјалном статусу радника који живе на територији Косова и Метохије, а све одлуке у процесу 
решавања питања вишка запослених доношене су уз учешће запослених и уз поштовање 
принципа добровољности, саопштено је из тог предузећа.  
„Инфраструктура железнице Србије" наводи да је свесно чињенице да су запослени на Косову и 
Метохији готово пуне две деценије били у потпуности уз своју државу и посвећени железничком 
позиву, као и да су им једина примања зараде које добијају од железнице и да ће приликом 
доношења било каквих одлука о технолошким вишковима све то бити узето у обзир. 
 

 

 
 

ЦИП иде на добош?  
Аутор:З. РАДОВИЋ 

 

Извршитељи објавили продају Саобраћајног института за 18. децембар због дуга. "Железнице" 
понудиле споразум. Плаћање дуга на две рате и репрограм 
САОБРАЋАЈНИ институт ЦИП је стављен на лицитацију због дуговања "Железницама Србије 
а.д.", а продаја овог предузећа заказана је за 18. децембар. Извршење је покренуто на 
иницијативу радника којима од 2009. до 2012. нису исплаћене зараде и сменски рад. Велике су 
шансе, међутим, да се продаја ипак избегне. 
Како за "Новости" прича извршитељ Немања Протић, који спроводи јавну продају, у среду је са 
руководством "Железница" одржан састанак на којем су они изнели предлог за решење 
проблема. Расплет се очекује у четвртак, када би требало да се састану адвокати који су тражили 
продају са представницима "Железница". 
- Споразум који нуде је да се главни дуг од око 100 милиона динара плати на две рате и то да 
прва уплата легне 30. новембра, а друга до 15. децембра - каже Протић. - За камату и трошкове 
поступка би био потписан репрограм на основу којег би се остатак платио на 12 месечних рата. 
ЦИП је стављен на лицитацију да би се намирили дугови "Железница", чији су рачуни 
блокирани готово две године. Пошто радници не могу да наплате потраживања од ове 
компаније, траже новац који би се обезбедио продајом њене ћерке фирме. 
У Министарству грађевинарства кажу да су "Железнице" до сада по основу потраживања за 
сменски рад исплатила око две милијарде динара, а тренутна потраживања свих поверилаца по 
овом основу износе више стотина милиона динара. 
Процењена вредност Саобраћајног института је око 1,3 милијарде динара, а почетна цена на 
првој заказаној продаји је 910 милиона динара. Протић објашњава да се почетна цена приликом 
оваквих лицитација одређује тако што се израчуна 70 одсто од процењене вредности. 
- Уколико ова продаја не успе, следећа понуда би била 50 одсто од процењене вредности, 
односно око 650 милиона динара - каже извршитељ. - У 170 предмета колико ја водим, дуг је око 
80 милиона динара. Међутим, има још радника који се наплаћују преко других извршитеља. По 
закону повериоци, односно радници, имају право да предложе начине наплате дуга. Њихов 
адвокат је предложио да наплата прво иде са рачуна "Железница", а онда из удела у 
Саобраћајном институту, али је проблем настао када су рачуни "Железница" блокирани. 
Директор ЦИП-а Милутин Игњатовић је потврдио за "Новости" да постоји проблем, али није 
желео да коментарише овај случај.  
МИНИСТАРСТВО: РЕШИЋЕМО ПРОБЛЕМ 
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У МИНИСТАРСТВУ грађевинарства напомињу да немају директну надлежност над 
Саобраћајним инситутом ЦИП, али да су због значаја овог предузећа за реализацију 
инфрастуктурних пројеката од националног значаја, од почетка укључени и да су давали 
предлоге за решавање овог случаја: 
- Крајем прошле недеље одржан је састанак са извршним повериоцем и адвокатом поверилаца, 
"Железницама Србије", Саобраћајним институтом ЦИП и државним правобранилаштвом, у 
циљу проналажења оптималног решења за статус ЦИП-а. Продају су покренули принудни 
извршитељи, с обзиром на то да је ово предузеће 100 одсто у власништву "Железница Србије", 
које су оснивач ЦИП-а. 
 

 

 
 
БАХАТА МИРА УДОМИЛА ПОЛА ПУПС-а Директорка Поште 
"специјалним саветницима" из странке ПЛАЋА МИЛИОНЕ  
Аутор:БРАНКО ЈАНАЧКОВИЋ  
 
Кадар ПУПС-а, партије којој припада директорка Мира Петровић, налази се у врху ЈП "Пошта 
Србије" и на име тога зарађује плате од којих би се просечном Србину завртело у глави. Кабинет 
Мире Петровић има чак 20 људи. 
Кабинет директорке Мире Петровић, која је низом погрешних одлука угрозила пословање 
"Поште", веома је скуп, а постао је право уточиште за кадар ПУПС-а. Запослени у "Пошти" кажу 
да не само што директорка држи кадар своје странке на важним и добро плаћеним функцијама 
да би јој "чувао леђа" већ растерује стручњаке из предузећа. 
Кабинет директорке нас месечно кошта милионе само кад су плате у питању. Њена нето плата 
износи чак 197.771 динар месечно. Добро зарађује и њена шефица кабинета, посланица ПУПС-а 
и председница Одбора за привреду Снежана Петровић. Она месечно у "Пошти" инкасира 
170.000 динара, док према подацима Агенције за борбу против корупције, у Скупштини Србије 
прима месечно 27.320 динара. 
Међу добро плаћенима су и директоркини специјални саветници, чији број је непознат, али им 
је просечна плата на тој функцији 168.740 динара. Тако је међу специјалним саветницима и 
Владан Ђукић, члан Извршног одбора ПУПС, који је у пензији још од 2004. Он је, иначе, 
пензионисани пилот, па је нејасно о чему саветује директорку. Према регистру Агенције за 
борбу против корупције, његова саветничка плата износи око 150.000 динара, а уз то прима и 
пензију од 75.000 динара и накнаду као одборник у Скупштини града Београда од око 17.960 
динара. 
- Од како је Мира Петровић на челу "Поште", предузеће је за годину дана напустило најмање 
петоро стручњака који су били на челним позицијама, а иначе су наши дугогодишњи радници. 
Један број дугогодишњих радника и стручњака склонила је у страну, распоредивши их на таква 
радна места где су практично неупотребљиви, само да јој "не сметају". "Поштом" управља 
ослонивши се практично на кадрове ПУПС-а, који су ту последњих четири-пет година без неког 
великог знања и искуства. Ми смо једино јавно предузеће које нема извршне директоре, иако је 
директорка била у обавези по статуту још у фебруару да их именује. То је учињено да би могла 
сама да спроводи одлуке са својом групицом из ПУПС-а - каже председник Самосталног 
синдиката поштанских радника Србије (ССПР) Зоран Павловић. 
У ССПР кажу да Ђукићева није једини руководилац пензионер из ПУПС-а: на месту директора 
пратеће функције безбедности и заштите је Вељко Субашић, полицијски официр у пензији, који 
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има плату већу од 130.000 динара с обзиром на функцију. Он се, иначе, прославио као идејни 
творац шпијунирања штрајкача у "Пошти" преко камера. 
Са директорком Миром Петровић покушали смо да ступимо у контакт, али нас је секретарица 
обавестила да је спречена да се јави јер јој почиње састанак. Послали смо и питања у вези с овом 
темом, али нам до закључења броја није одговорено. 
Протест и апел премијерки  
ССПР и Синдикат "Солидарност" послали су писмо премијерки Ани Брнабић у којем траже 
хитан састанак поводом дешавања у "Пошти". Најавили су и протестну шетњу подршке 
суспендованим радницима из Новог Сада за 5. децембар у том граду. 
Директор може да дуплира плату  
У ССПР кажу да су шокирани открићем документа из 2016. које показује да ионако високе плате 
руководилаца могу бити увећане 100 одсто решењем директора. "То решење у марту 2016. 
потписао је тадашњи директор Милан Кркобабић. Њиме је одобрено увећање од 100 одсто 
зараде за јануар, фебруар и март 2016. једном броју руководилаца, радника и синдикалаца због 
додатног залагања у раду комисије која је бирала оперативне руководиоце и управнике пошта. 
Мислио сам да директор може максимално 50 одсто да увећа зараде. То месечно увећање кад 
добије неко ко има високу плату практично је годишња плата једног радника 'Поште'. Ко зна 
колико таквих решења има, пословодство одбија да нам достави информације, па смо се жалили 
и поверенику за информације", каже Павловић. 
 
 

ЦИП НА ПРОДАЈИ ЗБОГ ДУГА ЖЕЛЕЗНИЦАМА Извршитељ ставио 
Саобраћајни институт на лицитацију  
Аутор:С. Вукашиновић 
 
Влада Србије преговара с извршним повериоцем и адвокатима радника "Железница Србије" да 
би се нашао начин да се исплате дуговања те компаније за сменски рад и тако заустави продаја 
Саобраћајног института ЦИП, сазнаје "Блиц". 
Наиме, ЦИП је постао жртва своје матичне компаније, која због блокираних рачуна није у стању 
да исплати потраживања од 80 милиона динара, због чега је оглашена његова продаја. Она је 
заказана за 18. децембар, и то по почетној цени од 910 милиона динара, а уколико прва 
лицитација пропадне, његова вредност би могла да падне на 650 милиона. Овај процес води 
извршитељ Немања Протић, а по налогу радника “Железнице”, којима од 2009. до 2012. нису 
исплаћене зараде. Њих 17 је заштиту својих права затражило на суду, који је наложио исплату 
потраживања. Пошто „Железнице“ немају пара, све је пало на леђа ЦИП-а, који на рачуну има 
новца јер је реч о фирми чија је нето добит у 2016. била 103 милиона динара. 
У чије ће руке доћи ЦИП након лицитације, остаје да се види, али је сигурно да радници неће 
одустати од потраживања, каже извршитељ Протић. 
- У 170 предмета, колико ја водим, дуг је око 80 милиона динара, а има још радника који се 
наплаћују преко других извршитеља. По закону повериоци, у овом случају радници, имају право 
да предложе начине наплате дуга. Адвокат радника је предложио да наплата прво иде са рачуна 
“Железница Србије”, а онда из удела у Саобраћајном институту. Проблем је настао када су 
рачуни “Железница Србије” блокирани. Држава није ускочила у помоћ, али још увек није све 
изгубљено јер се воде преговори са Владом да би се дуг наплатио - каже Протић. 
Из "Железница" А.Д. нисмо добили одговоре, као ни из ЦИП-а, где нису желели да 
коментаришу случај. 
Да се ипак нешто дешава и да држава није дигла руке од ЦИП-а, потврђују за “Блиц” из 
Министарства саобраћаја и инфраструктуре. 
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- Иако немамо директну надлежност над ЦИП-ом, због његовог значаја за пројекте од 
националног значаја, укључили су се у решавање овог случаја. Прошле недеље одржан је 
састанак са извршним повериоцем и адвокатом поверилаца, са “Железницама”, ЦИП-ом и 
државним правобранилаштвом да би се нашло решење за статус ЦИП-а и његово нормално 
функционисање. Продају Саобраћајног института покренули су принудни извршитељи, с 
обзиром на то да је то предузеће у стоодстотном власништву “Железница Србије“ а.д., које воде 
велики број радних спорова. “Железнице Србије“ а.д. до сада су по основу потраживања за 
сменски рад исплатиле око две милијарде динара, а тренутна потраживања свих поверилаца по 
том основу су више стотина милиона динара - кажу у Министарству саобраћаја. 
 
 

Стопа незапослености у трећем кварталу 12,9 одсто, најмање 
незапослених у Војводини  
Извор:Танјуг 

 

Стопа незапослености у Србији износила је у трећем кварталу 2017. године 12,9 одсто, што је за 
1,2 процентна поена више него у претходном тромесечју, док је у односу на упоредни период 
прошле године опала за 0,9 процентних поена. 
Стопа незапослености код мушкараца износи 12 посто, за женско становништво 14 одсто, према 
подацима Анкете о радној снази за трећи квартал 2017, коју је данас објавио Републички завод 
за статистику (РЗС). 
Незапосленост је, у односу на исти прошлогодишњи квартал, првенствено смањена код 
популације старости од 25 до 34 године, док је код популације старије од 55 година повећана. 
Код младих узраста од 15 до 24 године није било битних промена у броју запослених и 
незапослених али је, услед негативних демографских трендова, дошло до смањења неактивног, 
односно укупног становништва тог узраста, што је довело до повећања стопа запослености и 
незапослености младих, наводи се у саопштењу РЗС. 
Стопа запослености младих сада износи 23,7 процената, а стопа незапослености 28,8 посто. У 
укупној популацији узраста од 15 до 24 године, удео младих који нити раде нити су у систему 
образовања, тзв. НЕЕТ стопа, смањен је за 1,1 процентни поен на 17,1 одсто. Стопа дугорочне 
незапослености је такодје пала за 1,3 процентна поена, и сада износи 7,7 одсто. 
Највећу стопу незапослености бележи Регион Јужне и Источне Србије, 14,1 проценат, у 
Београдском региону она износи 13,6 одсто, а најмања је у Војводини, 11,7 одсто. 
Стопа запослености је у три месеца од јула до краја септембра ове године била 48,2 процента, а 
стопа неактивности је износила рекордно ниских 44,7 посто. 
Број запослених младих узраста од 15 до 24 године је порастао за 20.800, па је и стопа 
запослености те популације повећана за 2,9 процентних поена, и сада износи 23,7 посто. 
Највећа стопа запослености је у Региону Шумадије и Западне Србије (49,7 одсто), затим у 
Београдском региону (49, док је најнижа у Региону Јужне и Источне Србије (45,9. 
Стопа неформалне запослености на нивоу свих делатности смањена је за 2,3 процентна поена и 
износи 21,8 процената, при чему готово две трећине неформалног сектора чини запосленост у 
пољопривредним делатностима, наводи се у саопштењу. 
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Завод за статистику: Индустријска производња у октобру већа за 4,4 
одсто  
Извор:Танјуг 
 
Индустријска производња у Србији порасла је у октобру 2017. године за 4,4 одсто у односу на 
исти месец прошле године, док је у односу на прошлогодишњи просек већа за 11,3 процента, 
објавио је данас Републички завод за статистику. 
У периоду јануар-октобар текуће године, индустријска производња је порасла за 3,5 посто на 
годишњем нивоу, при чему је прерађивачка остварила раст од 6,8 процената. 
Највећи утицај на раст индустрије у октобру у односу на исти месец прошле године имали су 
производња: хемикалија и хемијских производа, производа од гуме и пластике, основних 
фармацеутских производа и препарата, машина и опреме и експлоатација угља. 
Само у октобру 2017, производња у рударству је повећана за 7,9 процената, прерађивачка 
индустрија је забележила раст од 6,1 одсто међугодишње, док је у сектору снабдевање 
електричном енергијом, гасом, паром и климатизација забележен пад од 3,4 одсто. 
Производња капиталних добара је била већа за 17 процената, интермедијарних производа, осим 
енергије за 6,7 одсто, нетрајних производа за широку потрошњу за 4,1 одсто, а енергије за 0,3 
процената. 
Пад је регистрован код производње трајних производа за широку потрошњу (6,8%). 
Током десет месеци 2017. закључно са октобром, прерађивачка индустрија је регистровала раст 
од 6,8 одсто у односу на исти период прошле године, рударство раст од 2,4 посто, док је у сектору 
снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација забележен пад од 7,0 
процената. 
 
 

СВЕТСКА БАНКА Западном Балкану потребан НОВИ МОДЕЛ РАСТА, 
овим темпом ће стићи ЕУ за 60 ГОДИНА  
Извор:Танјуг 

 

Земљама Западног Балкана је потребан нови модел раста заснован на већој продуктивности и 
инвестицијама, већем извозу и већем учешћу приватног сектора у привреди, поручују из Светске 
банке. 
- Последњих година земље западног Балкана напредовале су у реформи јавних финансија и 
регенерисању привредног раста, али њихови грађани можда још не осећају користи од тога - 
казала је данас директорка Светске банке за западни Балкан Линда Ван Гелдер на 
представљању извештаја " Западни Балкан: убрзање мотора раста и просперитета" у Бечу. 
Годишњи раст од пет одсто 
Реформе и макроекономска стабилност могу да помогну овим земљама да годишње расту око 
пет одсто, што би им омогућило да достигну стандард ЕУ за две, уместо шест деценија, колико 
ће им, према процени Светске банке, бити потребно да сустигну ЕУ ако његов привредни раст 
настави да се креће стопама оствареним између 1995. и 2015. године. 
Усресређеност на структурне реформе може да, према речима директорке за Западни Балкан, 
убрза привредни раст региона и побољша живот људи тако да достигну ниво стандарда у 
Европској унији. 
Преполовљен привредни раст 
Привредни раст у земљама западног Балкана пре 2008. године у просеку је био 5,0 до 6,0 одсто 
годишње и био је виши од оног у земљама ЕУ и у свету. Након финансијске кризе тај раст се 
преполовио и зауставио је хватање корака са животним стандардом у земљама ЕУ. 
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- Привредни раст који је оствариван пре финансијске кризе доказ је потенцијала који имају 
земље западног Балкана - казао је Харалд Вајглајн, директор одељења за економску политику, 
финансијска тржишта и царине, у Министарству финансија Аустрије. 
Приватне инвестиције, регионална сарадња и радна места 
Он је додао да је сада најважније да се као приоритет примене мере које ће подстаћи приватне 
инвестиције, које ће ојачати регионалну сарадњу и отварати нова радна места. 
- Већи извоз, веће инвестиције и већа запосленост су приоритет за све креаторе економске 
политике, док ће боља економска сарадња у региону повећати учешће извоза у БДП-у - наводи 
се у извештају. 
Значајнија улога приватном сектору 
Учешће приватног сектора у привредама земаља у којима држава још увек води главну реч у 
привреди такође мора да добије значајнију улогу, а ниска и споро растућа продуктивност 
захтева побољшање услова пословања како би се привукли приватни инвеститори и повећао 
број приватни фирми. 
Светска банка, такође указује да је незапосленост у овом региону скоро двоструко већа него у 
другим малим земљама у транзицији које су сада чланице ЕУ, при чему половина становништва 
способног за рад тражи посао а четвртина не може да га нађе. 
- Зато је кључ у обезбеђењу да што више људи учествује на тржишту рада, што се може постићи 
тако што ће се отклонити узроци који људе одвраћају од рада, с тим да се истовремено уклоне 
препреке за запошљавање са којима се суочавају старији, млади, жене и мањине - закључује се у 
извештају. 
 

 

 
 

Како је Влада економски скројила наредну годину 
Аутор:Маја Ђурић 
 
Влада је на јучерашњој седници усвојила предлог Закона о буџету, који сада иде пред народне 
посланике, али је јавност детаље сазнала само искључиво из саопштења. Из оног што за сада 
знамо: приходи и расходи, 1.178 односно 1.207 милијарди динара. Више је новца у каси него у 
2017, али је мало порасла и трошковна страна. 
Планира се дефицит 0,6 одсто и за 40 милијарди је мањи од дефицита за 2017, који је назван и 
"најмањим дефицитом у историји". И то са најављеним повећањем пензија и плата. 
Све је то пројективано на 3,5 одсто привредног раста. Економисти су упозоравали да је 3,5 одсто 
нереална пројекција. Но, Влада се о савете оглушила и скројила буџет, чини се, на високим 
очекивањима.   
"У условима када привреда расте спорије него што је планирано, није економски оправдано 
водити политику фискалног суфицита. Тако да је прелазак са вероватно благог суфицита који ће 
бити остварен у 2017. години на благи дефицит у 2018. оправдан. Политика повећања и пензија 
и плата у јавном сектору би требало да буде такво да омогући даље постепено смањење учешћа 
ових издатака у БДП. Повећање до шест процената не би угрозило јавне финансије", оцењује 
професор Економског факултета Саша Ранђеловић.   

http://rs.n1info.com/journalist155/Maja-Djuric/1
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Инвестицијама је посвећена посебна пажња у предлогу буџета за годину пред нама. Наиме, 
Влада предлаже да буду 30 одсто веће него до сада, односно да се издвоји 180 милијарди у те 
сврхе. У шта ће се инвестирати? 
"Повећање јавних инвестиција јесте пожељно и економски оправдано, али и даље постоји ризик 
да се оне не реализују у складу са планом", сматра Ранђеловић. 
Док се чува постигнуто, тражи се начин да се реше стари проблеми. Економски план за 2018. 
подразумева и смањење јавног дуга (тренутно износи око 68 одсто БДП-а) и уређење пореског 
система, али и реформу јавних предузећа, због које и домаћи економисти, као и Међународни 
монетарни фонд или Светска банка најчешће критикују Србију.  
Дошли смо и до политичког дела, из Владе предлог буџета право иде у Скупстину: до 
15.децембра Закон о буџету мора бити усвојен у Парламенту. Питање је хоће ли посланици 
имати довољно времена да се припреме? 
 
 

Дејн: Потребно је свести бирократију на минимални ниво 
Аутор:Тања Веселиновић  
 
У извештају Светске банке за Европу и централну Азију, наводи се да је време потребно за 
извршавање пореских обавеза у Србији скраћено за 53 сата у односу на 2013. годину, као и да је 
број плаћања преполовљен са 67 на 33 у току истог периода. О извештају је са једним од аутора 
Томом Дејном разговарала Тања Веселиновић. 
У извештају Светске банке за Европу и централну Азију, наводи се да је време потребно за 
извршавање пореских обавеза у Србији скраћено за 53 сата у односу на 2013. годину, као и да је 
број плаћања преполовљен са 67 на 33 у току истог периода, највише захваљујући увођењу и 
унапређењу електронских система за подношење пореских пријава и плаћање пореза. 
Србија је најбоље оцењена у целом региону источне Европе и централне Азије за процесе везане 
за администрирање пореза након подношења пореских пријава. Укупно оптерећење порезима и 
доприносима за Србију износи 39,7%, што је незнатно испод светског просека од 40,5%, наводи 
се у извештају 
О извештају Светске банке и пореском систему у Србији, црној листи Европске уније, за 
Инфобиз је говорио Том Дејн из ревизорске куће ПрајсвотерхаусКуперс, један од аутора 
извештаја. 
Србија је на првом месту међу земљама источне Европе и централне Азије према 
индексу после подношења пореске пријаве. Шта то практично значи? 
"У тој области посматрамо шта се догадја пошто једна компанија поднесе пореску пријаву за 
повраћај пореза, ми посматрамо процес повраћаја ПДВ-а, колико напора компанија треба да 
уложи и колико дуго то траје, као и колико траје корекција повраћаја преплаћеног пореза на 
добит, да ли је то предмет додатне контроле пореске управо, и колико дуго та ревизија траје. 
Србија је постигла одличан резултат у области, јер је време повраћаја ПДВ-а релативно кратко, а 
када је реч о повраћају преплаћеног пореза на добит, пореске власти неће радити ревизорски 
извештај само због тога", каже Дејн. 
Понекад је ситуација на терену другачија, па се многи привредници жале да 
предуго чекају на повраћај пдв-а. Каква су ваша сазнања о томе? 
"Као што сте рекли ситуација на терену се често разликује, у области плаћања пореза, ми 
гледамо и упоређујемо податке из 190 земаља, ми се у истраживању ослањамо на тзв. студију 
случаја - односно на рад једне компаније и податке који се најчешће појављују у једном 
пореском режиму. Али у свакодневном пословању, сигурно је све много сложеније, и остале 
компаније ће се суочити са бројним другим проблемима, са које компанија коју смо ми 

http://rs.n1info.com/journalist81/Tanja-Veselinovic/1
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изабрали за истраживање, није имала. Не изненадјује ме да привредници имају различита 
искуства; објашњава Дејн. 
Једна од главних замерки српских предузетника јесте и непредвидивост када је реч 
о пореским прописима, они се стално мењају, уводе се нови намети. Колико то 
угрожава пословање? 
"Честа промена прописа проблем је у великом броју земаља, не само у Србији. Људи у бизнису 
увек траже извесност, сигурност, да би планирали, инвестирали, да би се развијали. Најбоље је 
да пореске власти консултују привреднике када мењају прописе и порезе, и то пре него што то 
ураде и да дају бизнис заједници довољно времена да се припреме за промене. То се посебно 
односи на уводјење нових ИТ решења, од њих зависи ефикасност у плаћању пореза, а за нова 
технолошка решења је потребно време како би успешно била примењена. Важно је заправо да 
подношење пореских пријава и њихово плаћање не представља оптерећење за компаније, да им 
не одузима превише времена, већ да им време остави да се баве унапређењем пословања. 
Потребно је свести бирократију на минимални ниво", одговара стручњак. 
Да ли мислите да би смањење пореза подстакли развој малих и средњих предузећа? 
"Према истраживању које смо радили пре неколико година, раст БДП-а више зависи од самог 
процеса измирења пореских обавеза, подношења пријава и другим техничких детаља, него од 
висине пореза. Дакле, поједностављење тог процеса и предвидивост у пореским прописима, 
важнији су за добро пословање, него висина пореза, наравно у разумним границама", каже Дејн. 
На крају овог разговора, морам да вас питам и о најавама из Брисела да стави 
Србију на црну листу пореских рајева. Како то да тумачимо, какву нам поруку то 
шаље? 
"Мислим да је у овом тренутку прерано да говоримо о томе како ће та листа изгледати. Следеће 
недеље Европска унија ће објавити листу земаља, са чијим правосуђима не остварују 
задовољавајућу сарадњу у тој области. Ко је на тој листи за сада је непознато, и ставови земаља 
чланица ЕУ се разликују у томе које земље треба да буду на листи пореских рајева. Друга ствар 
коју не знамо јесте, шта ће објављивање те листе значити за земље које су на листи. Европска 
комисија је предлагала неке мере, али заиста у овом тренутку, не знамо о чему је реч", закључио 
је Том Дејн. 
 
 

Радници проглашени вишком, они тврде - "политички одстрел" 
Аутор:Милан Никић 
 
А у Крагујевцу су без посла остали сви радници техничке службе предузећа "Градска гробља" - 
проглашени су за технолошки вишак. 
Ради се о девет радника који раде опсеге на гробницама и постављају споменике. Док они тврде 
да је политика умешала прсте, директор тврди да се ради само о спровођењу одлуке градских 
власти о смањењу броја запослених. 
Крагујевачки гробари који остају на улици не мире се са отказима и наглашавају да је посреди 
"политички одстрел", јер не припадају партији на власти. 
"Променио сам три-четири директора овде, али овај је најгори. Увек отпушта раднике који му 
указују на пропусте. Ми смо добили отказе јер припадамо некој другој партији, Заједно за 
Шумадију, већина је овде у Заједно за Шумадију, а сада је на власти СНС", каже отпуштени 
радник ЈКП Градска гробља Родољуб Вуковић. 
Пре десет дана сви директори који касне са смањивањем броја радника били су код 
крагујевачког градоначелника на рапорту и добили су последњу опомену, јер касне два месеца 
са отпуштањима. 
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Директор Спасић тврди да ће поред деветорице радника, отказе до краја године добити и 11 
службеника. Тако ће Градска гробља имати 71 запосленог, колико захтева крагујевачка градска 
управа. 
Отказа ће бити и следеће године. 
"Аутсорсинг рачуноводство, део са шалтера и део администрације. Ја кажем, неко мора да буде 
први. Политика са овим нема никакве везе. Ја немам појма нити сам икада питао ко је 
припадник које странке. Ја нисам припадник Српске напредне странке", рекао је директор ЈКП 
Градска гробља Никола Спасић. 
Спасић додаје да је удео бруто зарада у пословању био 78 одсто, а да ће догодине, његовом 
заслугом, бити 43 одсто. Отпуштени крагујевачки гробари искористиће сва правна средства у 
своју одбрану. Инспекцију рада и суд. 
 
 

Нишки гробари у штрајку: Да нас плате и третирају као људе 
Аутор:Гордана Бјелетић 
 
Радници нишког Јавног предузећа "Горица", који су прошле године штрајковали тако што су 
спавали на гробљу на коме раде, поново су у штрајку. 
 Организују једночасовне штрајкове упозорења и позивају локалну самоуправу да се опет 
укључи у решавање проблема са нередовним исплатама плата. Предузеће у ком раде је једно од 
највећих локалних губиташа. 
За њихов посао кажу да је један од најтежих.  
"Није један од, за нас је ово најтежи посао, верујте", каже Раде Рашовић, из АСНС "Горица". 
Копају гробове, сахрањују, припремају покојнике, одржавају гробље.  
"Ево, видите по мени. Наше одело је за један дан испрљано. Ми никад не можемо да будемо 
чисти. Сад пада киша, Ви као да не примећујете? Јесте. Ми знамо да мора", каже радник 
ЈКП Горица Славиша Динић. 
"Мора се сахрани, мора се закопа, мора се. Гледајте, ено гробари долазе.. Сад су сахранили по 
овој киши", рекао је радник ЈКП Горица Драги Ибрић. 
Данас трећи штрајк упозорења у последња два месеца, који је, такође, трајао један сат. За оно 
чиме се баве, прекид рада, није опција. 
"Покојници не чекају. А жашто ожалошћени да испаштају због неког другог? То не вреди, не 
ваља и није добро. Ми овде испоштујемо свакога и завршимо сахрану редовно", каже Драги 
Ибрић. 
Редовне плате нема. Немају право на обуставу рада, али се позивају на своје право на зараде.  
"Мислимо да треба адекватно да буду плаћени, да се третирају као људи. Логораши су бар имали 
превоз, храну и стан", каже Раде Рашовић, АСНС “Горица”. 
Зашто кажете да овде спавате? 
"Морам да спавам. Немам пара да путујем". 
Одакле сте? 
"Ново гробље, Кочане". 
Од када радите у Горици? 
"39 година без боловање дан. Ту сам најстарији радник", рекао је радник ЈКП Горица  Миодраг 
Момировић. 
На протесту је било око 50 радника. Ни овог пута директор није дошао међу штрајкаче. 
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