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Најављена повишица плата и пензија зависи од родне године 
Аутор:Љ. М. 
 
Најава председника Србије Александра Вучића да би пензије и плате у јавном сектору могле 

бити повећане већ од септембра ове године била је предмет расправе на „српском Давосу” на 

Копаонику.  

Мишљења о тој могућности, не спорећи при том да је таква вест и те како добродошла и 
пожељна, ипак се разликују.  
Учесницима у расправи заједнички је став да само повећање плате и пензије не би требало ни 
ове године доводити у питање, али је различит о томе када се то и под којим условима може 
догодити. 
Наиме, добри почетни економски резултати Србије у прва два месеца ове године – под условом 
да такви остану – отварају простор за ново повећање пензија и плата у јавном сектору и пре 
краја 2018. године. Међутим, нема гаранције да ће такви резултати бити настављени јер зависе 
од низа услова који морају бити испуњени да би се на крају године могао остварити како 
зацртани раст БДП-а, тако и већи. 
Да све зависи од раста БДП-а с „Копаоник бизнис-форума” поручује и актуелни министар 
финансија у Влади Србије Душан Вујовић. Он истиче да неће дати сагласност да плате и пензије 
расту брже од раста привреде, односно да ће подржати повећање плата и пензија кад се за то 
створе услови. 
Није све до нас 

Да пензије и плате треба повећати сматрају и остали учесници форума на Копаонику, али нико 
од њих није за то да се то чини без раста привреде, а њега неће бити док се многи проблеми не 
реше. 
Ту се пре свега мисли на судбину великих јавних предузећа, на инвестиције, како у јавни сектор, 
тако и у приватни, на привлачење страних инвестиција, али и на временске услове који утичу на 
пољопривреду и производњу и потрошњу електричне енергије, на поплаву... 
– Као и у приватном сектору, и држава треба да обезбеди довољно новца да би се плате и 
пензије могле повећати – истакао је Вујовић. – Код нас је Законом о буyетском систему 
дефинисано да плате не смеју бити веће од осам одсто БДП-а, а пензије од 11 одсто. Кад се створе 
услови за повећање, ми ћемо захтев за повећање плата и пензија подржати. 
Он је рекао да се ове године очекује раст БДП-а од 3,5 одсто, а пољопривреда и енергетика су 
кључни фактори веће производње. Догодине ћемо морати да тражимо нове изворе раста, 
поручио је министар. 
Председник Фискалног савета Србије Павле Петровић пак сматра да током ове године пензије и 
плате не треба повећавати, те да би наредне повишице могле бити тек у 2019. години. По њему, 
нове повишице пензија и плата у јавном сектору би угрозиле добар фискални резултат који је 
Србија постигла. 
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Слога: Држава и власт о женама декларативно и декоративно 
Пише:Данас Онлине 
 
Удружени синдикати Србије „Слога“, поводом 8. марта, Међународног дана жена, указују да је 
огромна већина жена у Србији у веома тешком положају. 
А да је борба за њихова права и бољи положај у друштву годинама уназад у декларативним и 
декоративним оквирима. 
– У Србији су радници потпуно незаштићени актуелним законима о раду и пензијско 
инвалидском осигурању (ПИО), због чега су жене најчешће жртве радне експлоатације, уцена и 
свих облика злостављања на раду и у породици. То што понеку жену видимо на неком 
државном положају, функцији или парламенту је само декорација, јер и премијерка Брнабић у 
обављању своје функције нема личног интегритета, будући да се кључне ствари доносе од 
ауторитета у председништву Србије, ре;ено је у саопштењу Синдиката “Слога” 
Како наводе из овог Синдиката, сматрају да највећу одговорност за положај жена у Србији има 
актуелна власт која безпоговорно наставља да спроводи пропалу економску политику 
неолибералног капитала и јефтине радне снаге. Као и да посебан преседан у апсурду, 
бесмислености и небриге државе и власти о женама представља и недавни јавни позив 
Министарства културе и информисања да се мотивише подстицај рађања и боља демографска 
слика Србије бесмисленим слоганима којима се сада смеје и читава Европа, речено је у 
саопштењу. 
– За такве душебрижнике имамо и ми један: „Вратиће се роде, али онда када садашњи закон о 
раду оде!“, кажу из Слоге. 
Удружени синдикати Србије „Слога“ на овај дан поздрављају сваку жену која се данас бори за 
свој живот, боље услове рада и савремена права. 
 

 

Жене зарађују мање од мушкараца 
Пише:Данас Онлине 
 
Истраживања показују да 50 одсто жена у Србији има стално запослење, 20 одсто никакав 
посао, 30 одсто су запослене под различитим уговорима, док неке раде и на црно. 
То је рекла Јована Ружић, директорка и оснивачица Центра за маме, представљајући 
истраживање „Култура рађања и партнерски живот у Србији“, које су на узорку од 1.560 жена 
урадили удружење Центар за маме и Институт за социолошка истраживања Филозофског 
факултета у Београду. 
Она је поводом Међународног дана жена на Филозофском факултету рекла да је проблем 
акушерског насиља и непоштовања људских права приликом порођаја институционалан, што је 
најгрубљи облик кршења женских људских права и да резултати истраживања указују да 51 
одсто жена сматра да је потребна веза ако желе да упишу дете у вртић.  
– Чак 37 одсто је ту везу и тражило приликом уписивања у вртић, казала је Ружић и додала да и 
детету у 4. разреду основне школе, као и у првом или другом разреду, требају патике које у 
Србији коштају много више него у Немачкој, каже Ружић.  
Нада Секулић, професорка Филозофског факултета, каже да резултати овог истраживања не 
указују на унапређење равноправности жена у српском друштву данас.  
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– Жене зарађују мање у односу на њихове партнере, а баланс између друштвеног и приватног 
живота нарушен је оптерећеношћу жена поделом послова, као и условима у којима буџет 
породице зависи од плаћеног рада оба пола. Вредносни систем жена у Србији данас се формира 
у правцу репатријархализације, најчешће код најмлађе генерације жена, која трпи вишеструке 
притиске, каже Секулић. 
Биљана Станковић, доценткиња Филозофског факултета, нагласила је да око две трећине жена 
на првом порођају добије хормоне за изазивање и појачавање контракција, свака пета жена 
добија индукцију без јасне медицинске индикације, свака четврта код које је рађена ручна 
дилатација грлића материце тога се и не сећа, што показује да медицинско особље не 
обавештава жене о процедурама које се врше над целим телом.  
– Рутински се спроводи притискање стомака, што је високоризична интервенција, и за мајку и 
бебу. Истраживање показује да се 90 одсто жена подвргло овој интервенцији, као и три 
четвртине свих породиља у Србији, каже Станковић. 
 
 

Михајловић: Жене за 20 одсто мање плаћене од мушкараца 
Пише:Фонет 
 
Жене се и дан данас боре за једнаке услове као мушкарци, а у Србији су за око 20 одсто мање 
плаћене, изјавила је данас потпредседница Владе и председница Координационог тела за родну 
равноправност Зорана Михајловић. 
Она је истакала да што пре треба усвојити Закон о родној равноправости, како би се побољшао 
положај жена и смањило насиље. 
Говорећи о насиљу над женама, Михајловић је рекла да у тој области имамо добре законе и да то 
више није спорно, а није спорна ни њихова примена, али недостаје разговор. 
Оно што нам фали је више разговора, да се тиме бавимо од малих ногу, због чега сам 
инсистирала да се Закон о родној равноправости што пре донесе, јер је кључна превенција и 
стварање ненасилног друштва, навела је Михајловић. 
Према њеним речима, нацрт закона о родној равноправности не дозвољава да род буде 
опредељујући за рад, а омогућиће и повезивање материнства и каријере. 
Боримо се за нерођене дечаке и девојчице, рекла је Михајловић. 
На конференцији за новинаре у Влади Србије поводом Међународног дана жена представљени 
су резултати иницијативе „Упослимо 1.000 жена у руралним подручјима“, коју су у јуну прошле 
године покренули Координационо тело за родну равноправност, НАЛЕД и Етно мрежа. 
За осам месеци спровођења запоселно је 100 жена. 
Жене из рураних подручја су ангажоване на изради рукотворина које се, као део српске 
културне баштине, дају као протоколарни дипломатски поклони. 
Тако су оне извезле азбуку за принца Чарласа и ћилим за Владимира Путина, рекла је извршни 
директор НАЛЕД Виолета Јовановић. 
Према њеним речима, тиме је скренута пажња на положај жена са села, које су од аматера 
постале професионалци и подстакнут је пласман домаћих производа. 
Јовановић је позвала реномиране хотеле да уврсте њихове производе у понуду страницма, а 
локалне самоуправе да део извајања за локалне спортске клубове преусмере удружењима жена. 
Михајловић је указала да су жене на селу вишеструко дискриминисане и изнела податак да 60 
одсто њих нема право на пензију, а тек 17 одсто су власнице имања. 
Она је најавила да ће у оквиру пројекта наставити да обучавају жене да раде и да њиховим 
рукотворинама опремају амбасаде Србије широм света. 
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На представљању резултата додељене су плакете одговорним институцијама које су запослиле 
жене, компанијама које су допринеле пласману њихових производа и локалним занатским 
удружењима чувара традиције. 
 
 

Најзначајнији фактор раста је образовање 
Пише:Милош Обрадовић 
 
Србија је од 2015. успешно спроводила програм са ММФ-ом. По оцени самог ММФ-а, циљеви 
који су били постављени на почетку су надмашени. 
Резултати који су остварени на крају програма огледају се у успостављању макроекономске 
стабилизације српске привреде, што је и била његова сврха. У том процесу доминирале су две 
компоненте – монетарна стабилизација и фискална консолидација – почиње разговор за Данас 
Небојша Савић, председник Савета гувернера Народне банке Србије. 
Како каже, монетарна стабилизација је примарно остваривана обарањем стопе инфлације од 
2012. Она је са нивоа од 12,2 одсто оборена испод горње границе коридора октобра 2013. Од тада 
па до данас инфлација није премашивала горњу границу коридора. 
– Дакле, процес успостављања ниске и стабилне инфлације започет је пре него што се ушло у 
аранжман са ММФ-ом и одржан је до данас. НБС је пре више од годину дана смањила 
инфлациони циљ са четири на три одсто, а данас имамо усидрена инфлациона очекивања на 
нивоу циљане инфлације од три одсто, монетарна политика има висок кредибилитет и очекује 
се да се инфлација креће око тог циља и у средњорочном периоду.  
* У процесу фискалне консолидације који је окончан са истеком аранжмана са 
ММФ-ом ипак није урађено много на довођењу јавних и државних предузећа у ред. 
Које је Ваше мишљење због чега? 
– Други део укупних економских реформи представљала је фискална консолидација. Србији је у 
трећем кварталу 2014. претила опасност да неће моћи да измирује своје обавезе, а фискални 
дефицит је тада достигао европски рекорд са 6,6 одсто БДП-а. Започети су разговори са ММФ-
ом о новом стандбај аранжману, овог пута из предострожности. Србија је кренула на тежак 
реформски пут. У 2015. фискални дефицит је оборен на 3,7 одсто, па на мање од два одсто, а у 
2017. је остварен благи суфицит. У међувремену је донет и нови Закон о раду. Даља фискална 
консолидација треба да обухвати неколико ствари. Прво, потребно је смањити оптерећење рада. 
Проблем је како у прелазном периоду смањење оптерећења на рад надоместити новим 
приходима. Ово би отворило простор за развој нових малих и средњих предузећа у приватном 
сектору и новом запошљавању. Друга важна ствар је да се из јавних расхода интензивирају 
улагања у инфраструктуру. Трећа ствар је везана за јавна предузећа која представљају велики 
баласт зато што исцрпљују ресурсе којима се располаже. Један део проблема у Железари и 
Железницама је решен. Остају проблеми везани за РТБ Бор, хемијски комплекс и рудник 
Ресавица. Разрешење ових проблема је потребно дубински обавити током 2018. ЕПС и Србијагас 
су у међувремену повећали наплату и побољшали пословање, али је свакако потребно да се 
корпоратизују и реорганизују много дубље него што је то до сада урађено. Остају и проблеми са 
локалним јавним предузећима која не функционишу као комерцијални субјекти и често са 
губицима. 
* Србија ће склопити нови аранжман са ММФ-ом. Какво је ваше мишљење о томе? 
– Поред обавеза које Србија има као чланица ММФ-а по члану ИВ Статута ММФ-а, који 
предвиђа двогодишње или трогодишње надгледање стања у свакој земљи, за Србију ће од 
велике користи бити да настави сарадњу са ММФ-ом у неком од других облика сарадње од 
досадашњег. Како у спровођењу последњег програма Србија није повлачила расположива 
средства од ММФ-а, то није потребно ни у будућем аранжману. Нови аранжман са ММФ-ом 
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треба Србији да омогући подршку искуством и знањем у процесу интензивирање раста на 
одрживим основама и подизање конкурентности српске привреде. Сарадња са ММФ-ом такође 
је важна и због привлачења страних инвестиција. 
* Тема овогодишњег Копаоник бизнис форума је шта Србија треба да уради да 
фискалну стабилност претвори у одрживи раст. Па шта по вашем мишљењу треба 
да урадимо? 
– Србији су потребни и раст и развој, који се на одржив начин могу остварити само подизањем 
конкурентности. Сви сегменти привреде и друштва морају бити укључени у овај процес. Држава 
треба даље да унапређује пословну климу, јача институције, оснажује правну државу и 
унапређује административну и логистичку инфраструктуру, да преструктурира јавна предузећа, 
подиже квалитет образовних институција. Приватни сектор треба да испољи већу 
предузетничку иницијативу, да јача квалитет менаџмента у фирмама, да проширује ланац 
вредности, да повећава додату вредност производа, да улаже у Р&Д… А на страни тражње 
потрошачи, који су најмање заштићен сегмент на нашем тржишту, треба да подигну своје 
захтеве и захтевају виши квалитет производа који им се нуде и да се изборе за квалитетан закон 
о заштити потрошача. 
Подизање конкурентности, развој иновативности и дигитализација су основ за одрживи раст и 
развој српске привреде у новом добу у коме данас живимо. 
* Каква је улога образовања у економском напретку? Код нас се ретко о томе 
говори. 
– Најзначајнији фактор раста данас је постало образовање, а најзначајнији импулс расту дају 
иновације. Србија треба битно да унапреди ова два фактора уколико жели да остварује високе 
стопе раста у будућности. Већа улагања у образовање и културу треба да подигну квалитет 
људских ресурса, што је важно за потенцијалне инвеститоре. Повећана улагања у иновације, 
овог пута и државе, али и приватног сектора, јесу императив за динамизирање нашег развоја. 
Ослобађање предузетничке иницијативе, подстицање иновативности и проширивање 
дигитализације пословања су императиви модерног пословања. 
 
 

Вучић: Отварање компаније Континентал за Србију скок у вис 
Пише:ФоНет 
 
Председник Србије Александар Вучић присуствовао је данас свечаном отварању компаније 
Континентал у Новом Саду, која ће запошљавати 500 програмера, оцењујући да је развојно-
истраживачки центар те компаније „скок унапред и у вис“ за Србију. 
Ово је за Србију веома важан догадјај, ову инвестицију је помагала и Србија, на различите 
начине, и новцем, рекао је Вучић на отварању развојно-истраживачког центра. 
Ми смо сарађивали са компанијама које су развијале производњу, а ово је скок унапред и у вис, 
виша лига инветиција и инвеститора. Нето плата за програмере се креће од 850 до 2.000 евра, 
навео је он. 
Вучић је оценио да ће после отварања овог центра важну улогу имати Универзитет у Новом 
Саду, Факултет техничких наука, додајући да је просек година запослених програмера 28,5. 
Све што можемо да помогнемо, спремни смо и надам се да ћемо следећег 7. марта имати 
прилику и наду да разговарамо о новим пројектима и новим улагањима, рекао је Вучић и 
нагласио да су инвеститори из Континентала поручили да је Србија поуздан и сигуран партнер. 
Имамо много људи, грађана Србије који раде у иностранству и стекли су добро знање. Време је 
да их окупимо, позовемо у Србију јер ће бити све више посла и примања ће бити већа, рекао је 
Вучић. 
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Вучковић: ЕПС-у добри резултати пали с неба 
Пише:Милош Обрадовић 
 
Од 2002. до 2013. године држава је директно у новцу потрошила на државна предузећа 923 
милиона евра, да би од 2013. до 2017, дакле за четири године, било исплаћено 50 милиона евра. 
Милун Тривунац, државни секретар у Министарству привреде, оценио је да је много урађено на 
решавању државних предузећа пошто их је 2014. године било 556, а сада их је остало 100.  
„Многа предузећа су у стечају, УППР-у, они сада редовно измирују обавезе. Нема хаоса као до 
2014. године док су били у статусу реструктурирања када су имали законско покриће да ником 
ништа не плаћају“, рекао је Тривунац наводећи успешне приче Железаре Смедерево и Галенике.  
Међутим, да слика није тако ружичаста сматра Владимир Вучковић, члан Фискалног савета.  
„Јесте од 556 предузећа остало још 100, али међу њима их има са пуно запослених па процент 
успеха није баш тако висок. Осим директних давања државна предузећа праве и много 
индиректних трошкова. Та предузећа не плаћају обавезе или према Пореској управи па то 
смањује јавне приходе или према ЕПС-у и Србијагасу па они остварују лошији резултат. Тешко 
је направити рачуницу колико коштају државна предузећа“, оценио је Вучковић.  
Он је навео позитивна дешавања у овој области као што је одлука да се нека предузећа пусте у 
стечај, али и даље се одлаже решавање предузећа као што је Азотара која и са повољним ценама 
инпута праве губитке и годишње остају дужни за гас по две-три милијарде динара.  
„Проблем је у врху, у Влади где се и даље избегава да се реше безнадежни случајеви. Ако нема 
заинтересованих купаца, треба окончати агонију. Треба послати поруку да се води политика 
чистих рачуна, да се сведу биланси сад ево после 30 година од почетка приватизације“, истакао 
је Вучковић.  
Тривунац је одговорио да за разлику од претходног периода када се није знало шта се хоће, 
Влада данас тачно зна шта ради.  
Он је рекао и да је став Владе да је докапитализација и увођење стратешког партнера најбољи 
начин за решавање РТБ Бор. Он је истакао да ће се од инвеститора тражити докапитализација 
од 300 до 350 милиона евра за већинско власништво у РТБ Бор, подсећајући да је држава 
опростила старе дугове РТБ-у од 1,1 милијарду евра у УППР-у.  
Вучковић је поздравио најаву докапитализације РТБ-а додајући да би било добро да се то и деси 
и да се следеће године поново не поведе иста прича.  
Иначе, прича о реструктурирању јавних предузећа на Копаоник бизнис форуму се појавила још 
2006. године са проценама када ће то бити урађено, а ево после 12 година – иста мета, исто 
одстојање.  
У причи о јавним предузећима све очи су уперене у Електропривреду Србије, највећег предузећа 
у Србији. Стивен Ндегва, шеф канцеларије Светске банке у Београду која учествује у 
реструктурирању ЕПС-а, оценио је да је ова компанија кључни актер у српској економији и да се 
на његовом случају демонстрирају све тешкоће уопште са јавним предузећима, али и успеси.  
Данијел Берг, директор ЕБРД-а за Србију, подсетио је да је у нашој земљи под државном 
контролом више од 50 одсто имовине која је слабо профитабилна.  
Док је Татјана Павловић, извршна директорка за послове финансија ЕПС-а, истакла да је 
компанија у прошлој години остварила добит од скоро шест милијарди динара и инвестирала 
око 40 милијарди динара „уз мање потешкоће“ у рударству, Владимир Вучковић из Фискалног 
савета је указао да су добри резултати ЕПС ипак „пали с неба“ с обзиром да су повећане цене за 
11 одсто у последње 2,5 године и да је у последње две године смањен број запослених за 10 одсто.  
„ЕПС није имао повећање пословних прихода, чак су благо смањени, а имали су повећање 
пословних расхода. Питање је зашто се не објављују квартални извештаји како би могли да 
пратимо пословање компаније. Добар пример је како је на захтев ММФ-а уведено објављивање 
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највећих дужника ЕПС-а и Србијагаса, што је довело до повећања наплате“, рекао је Вучковић 
додајући да се овако износе неке квалитативне оцене које сваке године имају све мањи 
кредибилитет.  
Он је указао да се рецимо на примеру Железнице виде резултати реформи. Смањење 
запослених од 30 одсто показало се на смањењу фонда плата од 20 одсто и тако је ослобођен 
простор за инвестиције. 
Антић: Продајемо РТБ у 2018, тендер у мају  
Министар рударства и енергетике Александар Антић најавио је на Копаоник бизнис форуму да 
се у мају или јуну може очекивати тендер за стратешког партнера РТБ Бор, а већ 2018. године да 
се тај посао заврши. Он је истакао да ће у првој фази инвеститор морати да уложи 300 до 330 
милиона долара у компанију и то из својих средстава.  
„РТБ Бор је стабилизован, али то не ствара илузију код Владе да је проблем решен и да држава 
може да управља РТБ-ом. Имамо интересовање рударских мултинационалних компанија, 
кинеске компаније испитују пословање РТБ Бора и када Влада одлучи шта хоће, имаћемо 
надметање заинтересованих компанија“, поручио је Антић.  
Подсећања ради прошле године на КБФ је тада премијер Александар Вучић обећао да ће РТБ 
Бор у прошлој години наћи партнера, најављујући велику заинтересованост компанија, али се 
то није десило.  
Закони за лакше запошљавање  
Копаоник – У припреми су нови закони који ће олакшавати запошљавање и пријаву 
запослених, поједноставити процедуре и побољшати расподелу средстава за социјална давања, 
изјавио је министар рада Зоран Ђорђевић на Копаоник бизнис форуму. Како је рекао, ради се на 
припреми закона о привременом раду, раду на сезонским пословима, упућивању запослених на 
привремени рад у иностранство, закону о социјалном предузетништву и закону о социјалним 
картама чије усвајање ће олакшати посао администрације и учинити је ефикаснијом.  
Говорећи о социјалним картама, он је рекао да Србија жели да примени дански модел који је 
најуређенији, додајући да држава треба да аутоматски препозна коме је потребна помоћ. Он је 
рекао да његово министарство ради на изради централне базе података свих који добијају помоћ 
јер су се до сада те податке имале локалне самоуправе.  
 

 

 
 
Да нам околности не буду креатори економске политике  
Аутор:Д. И. К. 

 

ПРИОРИТЕТ земље је дигитализација, наставак рада на е-управи, и даље креирање пословног 
амбијента који ће омогућити даљи раст и наравно даљи рад и посвећеност европским 
интеграцијама, изјавила је у среду премијерка Ана Брнабић у свом обраћању на Копаоник 
бизнис форуму. Она је посебно подвукла да морамо сами да креирамо економску политику, а не 
да нам је креирају околности. 
Премијерка је истакла да је визија Србије - модерна европска држава која је лидер у региону, и 
додала и да Стратегија ЕУ за регион показује да смо на добром путу. Владавина права и јачање 
институција су приоритет, даља реформа правосуђа и оснаживање европских вредности такође. 
- Да бисмо све постигли неопходна је политичка воља, а ова влада је има - нагласила је 
премијерка. - Буџет за 2018. годину је развојни. За капиталне инвестиције издвојено је чак 128 
милијарди динара, што је за 36 одсто више у односу на прошлу годину. Више од 40 одсто тог 
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износа планирано је за пројекте изградње саобраћајне инфраструктуре. Повлачење ових 
средстава и ефикаснија имплементација инфраструктурних пројеката, један је од основних 
чинилаца за остварење планираног раста БДП-а. Потписивање Споразума о формирању 
Транспортне заједнице Југоисточне Европе, чије седиште је у Београду, створиће услове за даљи 
економски развој Србије, привлачење инвестиција и отварање нових радних места. 
Премијерка је поменула и најважније инфраструктурне пројекте чији завршетак ће изменити 
геостратешку позицију Србије. Реч је о коридорима 10 и 11, Моравском коридору (ауто-пут 
Појате - Прељина) и такозваном Ауто-путу мира (Ниш - Мердаре - Приштина - Тирана - Драч): 
- Завршетком радова на Коридору 10 и наставком радова на Коридору 11, односно почетком 
радова на деоници Прељина - Пожега, ослободићемо значајне ресурсе који су нам потребни да 
се више фокусирамо на железничку инфраструктуру. 
У домену железничког саобраћаја нагласила је значај пројекта Будимпешта - Београд, првог у 
овом делу Европе у оквиру иницијативе "Појас и пут". 
Она је рекла да је план да ове године БДП буде 3,5 одсто.  
СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА 
НИЈЕ тачно да Србија нема систем за спречавање прања новца и финансирања тероризма - 
истакла је Ана Брнабић, подсетивши да је наша земља то показала у време мигрантске кризе 
када је добила и похвале од Европске комисије и земаља широм света, не само због хуманог 
поступања с мигрантима, већ и зато што је спречила било какво финансирање тероризма. 
Она је, у вези с извештајем међународног тела за борбу против прања новца (ФАТФ), рекла да су 
у том извештају коришћени неки стандарди с којима се не слажу чак ни многе земље ЕУ. Србија 
се нашла на листи за мониторинг ФАТФ, а Брнабићева напомиње да је Србија од тог извештаја 
којим је стављена под мониторинг већ напредовала и усвојила чак шест системских закона. 
 
 

Пензије сигурно расту више од пет одсто  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА 

 

За колико увећање на чековима могу да очекују пензионери у току ове године. Најстаријима ће 
највероватније чекови бити увећани од 1. септембра 
ОДЛУКА о повећању пензија и плата у јавном сектору биће донета половином године, а 
примењиваће се од последњег квартала, односно од 1. септембра. Реално је да увећање примања 
за најстарије буде и нешто веће од планираних пет одсто, док ће повећање зарада бити у 
границама које су одређене буџетом за ову годину између пет и десет процената, каже, за 
"Новости", Радомир Вујадин, економиста и професор Факултета за менаџмент у Београду. 
Он је сигуран да ће пензије и плате запослених у јавном сектору расти у 2018. години, јер се 
економском и фискалном политиком стварају услови за планирани раст БДП-а за 3,5 одсто. Од 
изузетне важности је и податак да су доведени у равнотежу приходи и расходи, те је у прошлој 
години остварен буџетски суфицит од 1,2 одсто БДП-а. 
- Лане смо имали повећање пензија, које није било велико, али најважније је да је било на 
реалној основи, а не кроз задуживање - каже проф. Вујадин. - Мислим да јавност још није 
упозната са чињеницом да су кроз претходна повећања све пензије испод 40.000 динара 
враћене на ниво пре смањења, а пензионери који имају примања испод 25.000 динара сада 
примају и веће износе у односу на оне пре почетка фискалне консолидације. 
Буџетом за 2018. годину предвиђено је повећање плата и пензија и за то су планирана средства у 
износу од 60 милијарди динара што је негде око 1,5 одсто БДП-а. Јавне финансије у Србији јесу 
стабилне и уравнотежене, али и даље постоји опасност јер је јавни дуг још висок, а постоје и 
други ризици који могу нарушити успостављену равнотежу. 
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- Фокус и даље ипак треба држати на реформисању јавних и државних предузећа, као и на што 
већој стопи привредног раста који никако не сме да се ослања на повећану потрошњу државе - 
каже он. 
ИСКУШЕЊА - БРЖИ раст плата, пензија и укупне потрошње од раста производње доводи до 

макроекономске нестабилности, чиме ће се поткопати раст привреде у будућности, услед чега у 

будућности неће бити њиховог знатнијег раста, нити побољшања укупног стандарда грађана, а 

нису искључена ни смањења као што је то било 2014. године - каже проф. Арсић. - У 

демократским системима владе се често суочавају са искушењем да подигну плате и пензије 

изнад могућности привреде, али је тај проблем нарочито велики у младим демократијама у 

којима гласачи подржавају и траже такву политику. 

Са друге стране, професор Економског факултета Милојко Арсић сматра да се плате у јавном 
сектору и пензије у уређеним земљама повећавају једном годишње, стога би и Србија требало да 
пређе на такву праксу, уместо да се целе године лицитира када ће се оне повећати и колико. 
Прелазак на једногодишње повећање је додатно оправдан тиме што смо коначно успели да 
стабилизујемо инфлацију на ниском нивоу, тако да се повећање плата и пензија са почетка 
године неће знатније обезвредити због инфлације у току године. 
Први разлог против додатног повећања плата и пензија је, сматра он, у томе што су већ на 
почетку године оне већ повећане до горње границе могућности привреде да их финансира, јер 
су већ сада на нивоу законског максимума. 
- Други разлог је у томе што је њихово учешће у БДП већ сада међу највишима у централној и 
источној Европи, док су инвестиције, главни покретач привредног раста, најниже - каже проф. 
Арсић. - Са таквом политиком ћемо и у будућности бити на зачељу привредног раста међу 
земљама региона. Очекивани висок раст БДП од око четири одсто у овој години је варљив, јер је 
он великим делом последица опоравка пољопривреде и енергетике, а то су појаве једнократне 
природе. 
Наш саговорник наглашава да начелно, економску политику, укључујући и политику плата и 
пензија, не би требало креирати на основу резултата привреде у току једног месеца, него на 
основу резултата у дужем временском периоду, као што је једна година. 
- Осим тога, при креирању економске политике у овој години требало би водити рачуна и о томе 
како ће она да утиче на привреду у наредним годинама - каже он. - Одговорна влада ће 
спроводити економску политику која подстиче привредни раст у будућности, а то значи да ће 
оставити довољно простора за раст јавних и приватних инвестиција, које су основни покретачи 
раста привреде. 
Таква политика, сматра професор Арсић, представља једини начин да се омогући солидан раст 
плата и пензија и укупног стандарда грађана у наредним годинама, а не само у овој години. 
Неодговорна, кратковида влада ће претерано повећати потрошњу у садашњости, што ће 
несумњиво добити велику подршку грађана, али ће довести до истискивања инвестиција, раста 
спољнотрговинског дефицита, раста спољног дуга и инфлације.  
ПОВЕЋАТИ ЈАВНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 
ПРЕМА проф. Арсићу, није правично да плате у јавном сектору, које су већ сада веће него у 
приватном и у наредном периоду, расту брже од плата у приватном сектору. Стога би одговорна 
политика, којом се води рачуна о дугорочним интересима друштва, уместо додатног повећања 
плата и пензије у току ове године повећавају јавне инвестиције, а ако раст привреде буде већи од 
очекиваног да се смање неки порези како би се подстакле приватне инвестиције. 
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Брнабић: Привредни раст мора да буде базиран на иновацијама 
Извор:Бета  

 
Србија мора свој привредни раст да базира на иновацијама и није јој довољна само економија 
заснована на инвестицијама, казала је премијерка Србије Ана Брнабић на Копаоник бизнис 
форуму. 
Она је поручила да ће Влада да настави реформе и убрза економски раст, а за то има добру 
основу јер су мере фискалне консолидације дале одличне резултате, објављено је на сајту Владе 
Србије.  
Премијерка је подсетила да је 2017. завршена са суфицитом у буџету, смањен је јавни дуг, 
успешно завршен трогодишњи аранжман са Међународним монетраним фондом, стабилна је 
инфлација као и девизни курс, а и стопа незапослености је у паду.  
"Србија је 2017. године била лидер у региону по привлаћењу страних директних инвестиција 
које су износиле 2,6 милијарди евра", рекла је она и указала да су светске рејтинг агенције 
побољшале оцену за Србију, што је добар сигнал за инвеститоре. 
Ако се наставе позитивни трендови, могуће је повећање плата и пензија већ ове године, рекла је 
Брнабић. 
 
 

Широм света се обележава Међународни дан жена - 8. март 
Извор:Бета 

 

Широм света данас се обележава Међународни дан жена - 8. март, као део борбе за економску, 
политичку и социјалну равноправност жена и мушкараца, а у Србији ће тим поводом бити 
одржано више манифестација и скупова. 
Национална конференција "Жене из руралних крајева - равноправне грађанке Србије" биће 
одржана данас у Палати "Србија" у Београду, а на Тргу Републике протестни Осмомартовски 
марш у организацији Мрежа Жене против насиља, Лабриса, Астре, Ромске женске мреже и 
Мреже Жена у црном Србије.   
Председница Координационог тела за родну равноправност и вицепремијерка Србије Зорана 
Михајловић изјавила је јуче да положај жена у Србији још није онакав какав би требало да буде 
и указала да "није лако женама у Србији, а посебно женама на селу које су вишеструко 
дискриминисане".   
Казала је да и даље има насиља над женама, довођења у питање слободе избора рађања деце, 
неједнаких плата жена и мушкараца, и истакла је да о насиљу над женама треба да се разговара 
од малих ногу.   
У Србији 60 одсто жена на селу нема право на пензију, а само 17 одсто су власнице имања што је 
ограничење за покретање посла и узимање кредита, највећим делом се воде као незапослене, 
иако раде и доприносе својој породици, рекла је Михајловић јуче у Београду, представљајући 
резултат иницијативе "Упослимо 1.000 жена у руралним подручјима".   
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Заштитник грађана Зоран Пашалић честитао је грађанкама Србије Међународни дан жена - 
празник економских, политичких и друштвених достигнућа жена, али је упозорио да жене још 
немају једнака права као мушкарци, пре свега на раду, у привреди и политици.   
Од укупног броја притужби из области родне равноправности, које стижу заштитнику грађана, 
чак трећина је због насиља у породици и партнерским односима.   
Министар одбране Србије Александар Вулин изјавио је јуче на пријему уочи Међународног дана 
жена да у Министараству свакодневно 6.670 жена брине да Србија буде сигурније место за 
живот, док 1.612 припадница "с оружјем" брине да Србија буде безбедна.   
Према подацима европске канцеларије за статистику Евростат објављеним уочи Међународног 
дана жена, 8. марта, жене су током 2016. у земљама ЕУ у просеку зарађивале 16 одсто мање 
него мушкарци. 
Та разлика је већа од 20 одсто у Естонији где износи 25,3 одсто, затим у Чешкој, 21,8 одсто, а 
следе Немачка с 21,5 одсто, Велика Британија с 21 одсто и Аустрија с 20,1 одсто. 
На супротном крају је Румунија, с разликом од 5,2 одсто, а потом Италија с 5,3 и Луксембург с 
5,5 одсто. Белгија, Пољска, Словенија и Хрватска такоЂе имају разлику у примањима мању од 
10 одсто.   
Генерални секретар УН Антонио Гутереш је рекао поводом Међународног дана жена да је 
остваривање родне равноправности посао који до данас није довршен и који представља највећи 
изазов у области људских права.   
Гутереш је рекао да више од једне милијарде жена у свету није законом заштићено од 
сексуалног насиља у породици, а да се неплаћени рад који многе жене обављају не препознаје.   
Ипак, оценио је да су "активизам и заговарање генерација жена донели резултате" и да "више 
девојчица него икада раније похађа школу", да "више жена обавља плаћене послове и заузима 
високе позиције у приватном сектору, академској сфери, политици и међународним 
организацијама, укључујући УН".   
Међународни дан жена, 8. март установљен је у знак сећања на демонстрације америчких 
радница у Чикагу 1909. године и њујоршки марш више од 15.000 жена које су тражиле краће 
радно време, боље плате и право гласа.   
Генерална скупштина УН је 1977. године резолуцијом прогласила 8. март Даном женских права 
и међународног мира.   
Прва прослава Дана жена у Србији одржана је 1914. године. 
 

 

 
 

Павле Петровић: Ново повећање плата и пензија у 2018. било би 
НЕИЗДРЖИВО 
Аутор:Слађана Гаврић 
 
Председник Фискалног савета Павле Петровић изричито је против повећања плата у јавном 
сектору и пензија у овој години. Он каже за "Блиц" да је садашње повећање усклађено са 
могућностима буџета, и да би све преко тога било неиздрживо. 
Председник Александар Вучић најавио је да ћемо до краја године имати још једно повећање 
плата и пензија. 
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да је за ову годину планирано скоро 60 
милијарди динара за раст плата и пензија, а да би додатно повећање могло да буде само ако за 
то буде "простора", односно ако то буде дозвољавао раст БДП-а. 

http://rs.n1info.com/a369855/Biznis/Evropljanke-zaradjuju-16-odsto-manje-od-muskaraca.html
http://rs.n1info.com/a369855/Biznis/Evropljanke-zaradjuju-16-odsto-manje-od-muskaraca.html
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- Не би било добро да се поново у овој години дижу плате и пензије јер смо таман достигли оно 
што привреда Србије може да издржи. Тиме бисмо се опет вратили на старо. А такав потез би 
опет ишао на уштрб јавних инвестиција, што није добро. Економија то не би могла да издржи, 
одузела би се значајна средства планирана за инвестиције и оне би трпеле. А то све би опет 
кочило привредни раст. 
У којој мери и када можемо очекивати нови раст плата и пензија? 
- Ове године је раст достигао максимум и то је права мера коју економија може да издржи. И за 
више од тога нема простора. 
Дакле, плате би требало да прате раст привреде? 
- Тако је, али то важи за наредне две до три године. С обзиром на то да привреда, по проценама, 
треба да расте 3,5 до четири одсто, у тој мери треба да се повећавају и плате и пензије. Али тек 
од 2019. године. 
Ви сте за приватизацију државних предузећа. Која све треба продати? 
- Уопште није спорно да треба да се приватизују РТБ "Бор", "Петрохемија" и "Азотара". Чак и да 
се ствари на тржишту не промене, као што је цена бакра, која је сада висока, опет су потребне 
велике инвестиције у та предузећа, а држава за то нема средства. Ту је и ПКБ, који стално прави 
губитке и њега треба приватизовати. Субвенције државе су неодрживе. Узмимо, на пример, ГСП 
у Београду. Јавни саобраћај кошта 200 милиона евра, а 100 милиона се надокнађује из буџета. 
То држава мора да решава. 
Шта је са ЕПС-ом? 
- ЕПС није више ризичан за буџет, али би ово јавно предузеће требало да више инвестира. 
Такође, није урађена до краја систематизација радника и отпуштање вишка запослених. ЕПС 
треба да буде генератор привредног раста, а не кочничар. 
Да ли бисмо решавањем проблема у овим предузећима дошли до раста привреде који је 
одржив? 
- Када бисмо достигли тај раст од око четири одсто, 4,5 до пет одсто, били бисмо као земље 
окружења. То би био прави пут. Једним делом то зависи од решавања проблема у овим 
предузећима. Други део је да држава иде више са јавним инвестицијама, а не да вишак новца у 
буџету оде на раст плата и пензија. 
Одмах реформисати државна предузећа 
Шта су тренутно највећи изазови за Владу Србије? 
- То је свакако реформисање државних предузећа и то мора коначно да се реши. Поготово што је 
то већ било на дневном реду дуги низ година, али још није решено. Потребно је реформисати 
државна предузећа јер то може да помогне привредни раст. Ако их приватизујете, радиће како 
треба, почеће да инвестирају, и тако допринети расту БДП-а. 
 
 

Вучић на отварању компаније "Континентал": Ово је виша лига 
инвестиција и инвеститора, плате и до 2.500 евра 
Извор:Танјуг 
 
Немачка компанија "Континентал" отворила је данас у Новом Саду свој Центар за истраживање 
и развој, а председник Србије Александар Вучић оценио је да је то за српску економију "скок 
унапред", имајући у виду да се ради о "вишој лиги инвестиција и инвеститора". 
Представљању новог центра приствовало је градско и покрајинско руководство, као и 
председник Србије Александар Вучић, који је у свом говору рекао да је ова инвестиција „виша 
лига“ те да радници у овој фирми примају од плате од 850 до 2.500 евра, што је, како је рекао, 
далеко изнад српског просека. 
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Вучић је истакао да ова инвестиција развија наше знање, представља темеље и основу за 
успешнију и снажнију Србију. 
- „ Ово је за Србију у целини велики и важан догађај - подвукао је он додајући да радници који 
раде у овој компанији "не раде само за себе и своје породице, већ својим радом и знањем 
представљају своју државу". 
„ С тим показујемо целом свету какви смо и шта можемо, што је важно за даље привлачење 
инвестиција“ , објаснио је Вучић. 
Инжењери у Центру у Новом Саду баве се свим решењима за управљање возилима. 
Пословна јединица за ентеријер у оквиру Центра у Новом Саду већ је ангажовала 100 високо 
квалификованих инжењера. 
У плану је да у наредним годинама "Континентал" отвори нових 500 радних места у Новом Саду, 
углавном у области софтвера и системског инжењеринга. 
Вучић: Да почнемо да враћамо младе стручњаке из света 
- За све што смо постигли у Континенталу важна је улога факултета, те ће нам и у Новом Саду, и 
Србији уопš те, бити потребно још факултета, који ће школовати људе за центре за 
истраживање и развој, попут Континенталовог - рекао је председник Србије на отварању 
истраживачког центра немачке компаније у Новом Саду. 
Наводећи да ће плата за око 500 младих стручњака у истраживачком центру бити између 850 и 
2.500 евра, Вучић је поручио и да је време да младе и стручне људе који су отишли у 
иностранство почнемо да позивамо да се врате, јер, како је напоменуо, овде ће све више бити 
послова као у истраживачком центру Континентала, а и примања ће, додао је, бити све већа. 
- Треба нам јос много више места на факултетима како бисмо могли да одговоримо савременим 
трендовима и да испунимо овако високе стандрде какве имамо у Континенталу - рекао је Вуцић. 
Како каже, просе година програмера у том центру је било 28, и они су му, додао је, објашњавали 
како то функционише... 
Ништа нисам разумео, само дугмиће и телефоне 
- Показивали су ми нешто, ја сам регистровао само дугмиће и телефоне... ништа нисам разумео, 
али добро је што долазе напредније генерације, и срећан сам што можемо да помогнемо - 
поручио је. 
Нада се, додао је, да ћемо и наредног 7. марта разговарати о новим инвестицијама у 
Континенталу и шта још држава може да уради да помогне. 
- Они су задовољни, јер је Србија показала да поштује оно што је обећала, учинили смо све што 
је договорено, показали да смо поуздан партнер - рекао је, те додао да ће осим 500 планираних 
стручњака сигурно бити посла за још младих и способних људи, а да ће држава имати снаге да 
такве пројекте и даље помаже. 
Кад је реч о Новом Саду, поручио је да је држава спремна да граду помаже и на друге начине, 
поменуо је Светску престоницу културе, те рекао да се то односи и на инфраструктуру, на лепши 
изглед града. 
- Први такав корак су две фабрике које смо вец довели у Нови Сад, али хоћемо да мењамо и 
изглед гарда и његову инфраструктуру - поручио је. 
 

 

ПРОТЕСТИ НА ДАН ЖЕНА Возови отказани у Шпанији, студенткиње 
обукле розе кошуље за Дутертеа 
Извор:Танјуг 
 
На Међународни дан жена, широм света данас се одржавају протести жена због родне 
неравноправности, при чему су у Шпанији отказани поласци великог броја возова уочи 
најављеног штрајка запослених у железници. 
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У Шпанији, 300 возова неће саобраћати, саопштило је шпанско Министарство саобраћаја, док су 
поремећаји у реду вожње најављени и кад је реч о мадридском метроу, преноси Би-Би-Си. 
Овај 24-часовни штрајк, на који је позвало 10 синдиката, тема је жустре дебате. 
Феминистичке групе позвале су жене да троше новац и да на један дан запоставе кућне послове. 
Две од пет министарки у шпанској конзервативној влади, министарка пољопривреде Изабел 
Гарсија Техерина и председница мадридског региона Кристина Сифуентес, најавиле су за данас 
минимум рада. 
Глумица Пенелопе Круз отказала је планиране јавне догађаје током дана да би се придружила 
"домаћем штрајку", рекавши да ће се о деци данас, на Међународни дан жена, бринути њен 
супруг, такође глумац Хавијер Бардем. 
Анкета чији су резултати објављени у листу "Ел Паис" показала је да 82 одсто испитаника 
подржава штрајк, док 76 одсто Шпанаца мисли да жене у тој земљи живе теже од мушкараца. 
Ипак, неки су иступили против штрајка, па је тако владајућа шпанска странка десног центра 
Народна партија (Партидо Популар) саопштила да је реч о акцији "за феминистичке елите, а не 
за истинске жене са свакодневним проблемима". 
У Шпанији су жене плаћене 13 до 19 одсто мање него њихове мушке колеге у јавном и 
приватном сектору, показују подаци Еуростата, док су у 2016. у ЕУ жене по сати у просеку за 16,2 
одсто зарађивале мање од мушкараца, наводи британски медијски сервис. 
У Кини, студенти престижног Универзитета Цингхуа Међународни дан жена обележавају 
транспарентима шаљиве садржине на тему предложеног уставног амандмана о одбацивању 
ограничења председника земље, а један транспарент је носио поруку да ни "мандат нечијег 
момка не би требало да буде ограничен", преноси АП. 
Истовремено, стотине активистикиња у ружичастим и љубичастим кошуљама протестовало је 
на Филипинима против председника Родрига Дутертеа, за кога тврде да је међу најгорим 
кршиоцима права жена у Азији. 
Скуп у знак одбране права радница заказан је и у центру Сеула, а слични протести догађаји су 
планирани и широм Азије, Блиског истока, Европе и америчког континента. 
Међународни дан жена обележава се у знак сећања на демонстрације америчких радница у 
Чикагу 1909. године и марш више од 15.000 жена у Њујорку које су тражиле краће радно време, 
боље плате и право гласа. 
Дан жена установљен је на Другој међународној конференцији жена социјалиста, 8. марта 1910. 
године у Копенхагену, на иницијативу Немице Кларе Цеткин, тадашње лидерке женског 
радничког покрета. 
 

 


