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"Циљ Владе формирање више локалних социјално-економских 
савета" 
ИЗВОР:РТС, ТАНЈУГ 
 
Социјално-економски савет први пут је одржао седницу ван зграде Владе. Чланови колегијума 
истакли су да ће то убудуће бити пракса, јер је у Србији формирано 19 локалних социјално-
економских савета. 
На 78 седници, између осталог, Унија послодаваца Србије покренула је иницијативу за 
доношење Националне стратегије Републике Србије, Измену закона о пореском поступку и 
администрацији, Закона о порезу на имовину, а Савез самосталних синдиката иницијативу за 
укидање закона о привременом умањењу пензија. 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић поручио је да је 
циљ Владе Србије формирање што више локалних социјално-економских савета (СЕС), а град 
Крушевац је прави пример одличног функицонисања локалног савета. 
Ђорђевић је након састанка представника републичког Социјално-економског савета (СЕС) и 
чланова локалног Социјално-економског савета града Крушевца рекао да је циљ заједничког 
састанка унапређење социјалног дијалога у Србији.  
"Синдикати и послодавци за нас представљају партнере, јер сви имамо заједнички циљ, а то је 
изградња једне модерне, јаке и економски развијене Србије. Када постоји договор између 
Владе, послодаваца и синдиката, проблема у функционисању нема", рекао је Ђорђевић и додао 
да је идеја његовог министарства да се социјално-економски дијалог подигне на виши ниво.  
Потврдио је да ће у наредном периоду бити неколико измена и допуна закона који ће 
допринети ефикаснијој борби против сиве економије и нагласио да телефонска линија за 
пријаву рада на црно, која је покренута у оквиру пројекта "Реци не раду на црно" већ даје прве 
позитивне резултате. 
Ђорђевић је позвао локални СЕС да подржи Владу Србије у борби за побољшање демографске 
слике, наводи се у саопштењу министартва. 
Председник СЕС-а Љубисав Орбовић рекао је да је формирање локалних савета од изузетне 
важности, јер локалне самоуправе , каже, могу да представе проблеме са којима се сусрећу, а 
Социјално-економски савет Србије начине за њихово решавање. 
Председник Уније послодаваца и председавајући СЕС-а Милош Ненезић, наводи се у 
саопштењу, истакао је да је прави пример доброг функционисања Владе Србије, синдиката и 
послодаваца управо компанија "Трајал" која сада даје позитивне резултате и пред којом је 
светла будућност. 
Представници СЕС-а Крушевца истакли су да је сарадња Владе, синдиката и послодаваца до 
сада на највишем нивоу и да је у Крушевцу порастао број привредних друштава, што до сада, 
кажу, није био случај. 
Као један од проблема навели су постојање нелојалне конкуренције, посебно када је у питању 
рад на црно и предложили министру Ђорђевићу повећање износа казни за послодавце који 
послују у зони сиве економије. 
Ружић: СЕС на локалу значајан у доношењу политике Владе 
Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић, на колегијуму Социјално-
економског савета (СЕС) у Крушевцу, истакао је значај Савета у доношењу политика Владе.  
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"Ова Влада више него икад раније жели да тај дијалог још унапреди и усмери ка остварењу 
заједничких циљева – бољи животни стандард наших грађана", рекао је Ружић. 
Изразио је задовољство што се формира више локалних савета, јер се на тај начин додатно 
унапређује дијалог локала и републичких власти.  
"Србија сада има здраве основе на којима може да гради одрживи динамични привредни раст 
и зато је важно да искористимо потенцијал и ресурсе које имамо како бисмо омогућили и веће 
плате радницима, али и заустављање одлива радне снаге", рекао је Ружић.  
Ружић је и додао да је МДУЛС приликом доношења прописа у вези радно-правног статуса и 
плата увек имало непосредну сарадњу са СЕС-ом и представницима репрезентативних 
синдиката, као и да ће у погледу наставка реформе система плата, ускоро пред народним 
посланицима разматрати два закона која се тичу рада и плата у јавним агенцијама.  
Подсетио је да је ова година кључна за преговоре са синдикатима свих запослених у јавној 
управи, јер очекује рад на утврђивању критеријума за вредновање рада и учинка које захтевају 
нови прописи и реформа система.  
Будући да СЕС разматра многобројна питања од важности за привреду, министар је и истакао 
да је један од постигнутих циљева реформе инспекција промена њиховог приступа и прелазак 
из репресивног у превентивни модел и пренео да ће инспектори од сада на основу годишњих 
планова надзора, у складу са проценом ризика одређених делатности, планом за сузбијање 
сиве економије и историје предузећа заједно вршити надзор.  
"План заједничког инспекцијског надзора за ову годину усмерен је према субјектима чије робе 
или услуге битно утичу на степен сиве економије (кафа, дуван, брашно, базна уља) или на 
безбедност (ђачке екскурзије, линијски превоз) и здравље грађана (соларијуми, ароме за 
наргиле)", појаснио је министар.  
 

Ружић: Очекујем завршетак реформе система плата до краја 2019. 
 
Да би правило "за једнак рад, једнака зарада" почело да важи неопходно је да се уреди систем 
плата. О томе је са шефом Мисије Међународног монетарног фонда, између осталог, 
разговарао министар државне управе и локалне самоуправе. Бранко Ружић је за РТС рекао да 
очекује завршетак реформи система плата до краја следеће године. 
Реформа система плата формално је започела 2016. године али суштински разговори почињу 
тек сада, укључујући и разговоре са синдикатима током лета. 
"2016. године је донет и Закон о платним службама. Ове године разговарамо о платним 
разредима а крајем лета следе разговори са синдикатима како би се у септембру предлог нашао 
пред Владом. Наш циљ је да се све усагласи до краја 2019. године и да се закон у пуној мери 
имплеметира од 2020.", рекао је Ружић. 
Из Министарства финансија поручују да је ту највећи проблем капацитет људи у управи који би 
то требало да спроведу у дело. 
"Имамо одличну сарадњу са новим министром финансија али имамо потребу и за експертском 
помоћи од ММФ-а о чему смо и јуче разговарали. Верујем да ћемо преданим радом 
надоместити  капацитете. Много је важнији разговор са синдикатима од којих очекујемо 
конструктивне предлоге", нагласио је Ружић. 
Иако многи страхују да би то могло да доведе до нових отпуштања, министар Ружић каже да је 
овде реч о оптимализацији а не отпуштању.  
Посланици ће у скупштини данас разматрати и девет закона из ресора Министарства државне 
управе и локалне самоуправе. 
"Ради се, између осталих, о Новом закону о локалној самоурави, о јавним агенцијама и 
платама. Све су то теме које се тичу реформе јавне управе. Биће интересантно чути оно што је 
кључно а то је да се рад локалних самоуправа унапреди и да грађани буду укључени тако што 
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ће бити консултовани у фази одлучивања шта ће се инвестиционо улагати из буџета", објаснио 
је  Ружић. 
Када је реч о блокадама саобраћаја претходних дана у многим градовима у Србији, због 
поскупљења горива, министар Ружић каже да су оне деструктивне а не конструктивне. 
"Мислим да је то парадокс када не пуштате жене са малом децом да прођу него их сатима по 
врућини држите на путу, као и, рецимо, патријарха Иринеја. То није грађанска непослушност 
већ неодговорност. То само говори о фрустрацији политичких спонзора тих протеста. То је 
свакако деструкција а не креација", рекао је Ружић. 
Ипак, како каже Ружић, Влада је увек спремна да разговара о томе шта је корисно за крајњег 
корисника, а то су грађани. 
"Исказали смо спремност да се о томе разговара али се о томе не може разговарати са улице. 
Желимо да идемо напред а не да се враћамо у прошлост", закључио је Бранко Ружић гостујући 
у Дневнику РТС-а. 
 
 

 
 

„НОВОСТИ” ОТКРИВАЈУ Паори дугују држави чак милијарду евра за пензије 
Ј. Ж. Скендерија  
 
Држава тражи начин којим би се омогућили бољи услови за пензионисање 
пољопривредника. Могуће решење проблема у повезивању стажа или 
измиривању дуга на рате 
ДУГОВАЊА пољопривредних пензионера према ПИО фонду су око милијарду евра, а чак 95 
одсто те суме је ненаплативо! Најчешћи разлози због којих пољопривредници нередовно 
уплаћују пензијско и инвалидско осигурање су несигурни приходи од производње и изузетно 
ниска примања. Вишегодишњи проблеми паора већ неколико година чекају на решење кроз 
нове прописе, али њега још нема. 
 
Према подацима ПИО фонда, на листи пољопривредних пензионера тренутно су 183.543 
имена с просечним месечним примањем од 11.207 динара. Списак оних који добијају пензију из 
ПИО фонда је у последње две деценије варирао од 181.144, колико их је било 1997. године, до 
229.223 у 2006. 
За Милоша Шибула, председника Лиге паора Војводине, велики је проблем што је основица за 
плаћање доприноса иста за све, без обзира на то колико осигураник има земље, и зато је дошло 
до такве ситуације. 
- Тако исто плаћају онај ко има хектар и онај са 100 хектара земље - каже он. - Настала 
дуговања пољопривредника сада воде у све већу дубиозу. Поред воље да их измире, недостају 
им средства, и ови људи су доведени у пат-позицију. Држава би, као у случају радника којима 
фирме нису уплатиле доприносе дуги низ година, требало да им прискочи у помоћ и повеже 
стаж. Одговор да то не може да се уради за мене није прихватљив. Помоћ државе је у овом 
случају неопходна - или повезивање стажа или измирење дуга на рате. 
Према његовом мишљењу, мора да постоји поштовање између државе и пољопривредника. 
Пољопривредници треба да измирују њихове, а држава своје обавезе. Он сматра да би у овом 
случају надлежни могли бар донекле да исправе погрешне потезе вођења пољопривредне 
политике из претходног периода, који су нас и довели у ову ситуацију. 
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КАКО ЈЕ ТО РЕШЕНО У ЕВРОПИУ Мађарској и Румунији се самостални 
пољопривредници осигуравају добровољно, док су у Великој Британији обухваћени обавезним 
осигурањем. У Немачкој и Аустрији је оно обавезно за поседнике и чланове њихове породице, 
док у Шпанији обухвата оне којима је одређен опорезиви доходак. 
Процена је да се у Србији само између 50.000 и 70.000 пољопривредних газдинстава бави 
производњом која је исплатива. Већина њих се одлучује за животно осигурање код приватних 
компанија, углавном због малих државних примања, али и сигурности. Нови предлог закона о 
пензијском и инвалидском осигурању, који се припрема у сарадњи са Светском банком, 
требало би да измени постојећи систем, који постоји од 1986. године. 
- Број пољопривредника далеко је већи од броја осигураника, бар у Војводини, пошто се велики 
број њих, поред обраде земље, бави и другим делатностима - каже Шибул. - На пример, у 
администрацији или фабрикама, а нису регистровани као пољопривредни осигураници. 
Од свих активних пољопривредника у Србији само је четвртина оних који уплаћују пензијско-
инвалидско осигурање, док чак једна трећина никада није била ни укључена.  
 
УСЛОВИ ИСТИ КАО ЗА СВЕ 
УСЛОВИ за остваривање права на старосну пензију исти су за све категорије осигураника, 
односно за запослене, осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике. У 2018. 
години за жене осигуранике услов за старосну пензију је 62 године живота и најмање 15 година 
стажа осигурања, док је за превремену старосну пензију за жене осигуранике у 2018. години 56 
година и четири месеца живота и 38 година стажа осигурања. 
 

Млади лекари на радним местима 
Б. Р.  
 
За 100 најбољих дипломаца медицинских факултета у понедељак је био први 
радни дан. У КЦ Србије посао добило њих 23 
Најбољи дипломци медицинских факултета, њих 23 од укупно 100 којима је председник Вучић 
у петак уручио уговоре о раду, започели су у понедељак каријеру у Клиничком центру Србије. 
 
Првог радног дана, с младим докторима састао се директор КЦС професор др Милика Ашанин, 
који је, пожелевши младим колегама и колегиницама пуно успеха у раду и остварење 
професионалних планова, нагласио да је Министарство здравља, запошљавањем најбољих 
дипломаца, умногоме унапредило здравствени систем наше земље. 
- Пред вама је одговоран задатак и много посла, јер није лако бити лекар у најреферентнијој 
здравственој установи наше земље, Клиничком центру Србије - рекао је Ашанин. - Али искрено 
верујем да ћете ви, својим знањем и максималним залагањем, уз професионално усавршавање 
које вам је Министарство здравља омогућило, остварити изузетне каријере у здравству и 
достојно наследити чувене лекаре КЦС, у интересу наших пацијената. 
Један од младих лекара којису у понедељак започели своју професионалну каријеру у КЦС је и 
Долика Васовић. Она је добила посао на Клиници за офталмологију КЦС. 
- Изузетно сам срећна и веома захвална Министарству здравља и држави Србији, која нам је 
омогућила да своју каријеру градимо у земљи коју волимо највише на свету. Сви моји планови 
су везани за Клинику за офталмологију, специјализацију и докторске студије, и све то заједно 
јесте остварење мојих снова - рекла је др Васовић. 
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Траже плату за болесну децу 
В. Ц. С. - Ј. Ж. С.   
 
Хиљаде родитеља малишана са посебним потребама дуго ишчекују помоћ. И 
поред обећања надлежних, закон "родитељ-неговатељ" још је далеко 
РАДОВАН Матић из Новог Сада отац је дечака са церебралном парализом који ће у августу 
напунити девет година. Пошто је детету потребна 24-часовна нега, мајка је искористила 
законско право на петогодишње боловање, а када је морала да се врати на посао, отац је дао 
отказ и преузео бригу о малишану. 
 
Ова породица само је једна од неколико хиљада које жељно ишчекују да држава донесе закон 
"родитељ-неговатељ". За доношење тог прописа петицију је потписало 150.000 људи, а како 
кажу, држава им је обећала закон за крај прошле године. Међутим, како ствари тренутно стоје, 
овај пропис неће ускоро угледати светлост дана. 
Наш саговорник објашњава да, према предлогу, родитељи деце с трајно нарушеним здрављем 
или нескладним психофизичким развојем не би морали да се враћају на посао ако то не желе, 
већ би, баш као и хранитељи, добијали плату или пензију и имали друге законске олакшице 
(накнада за негу другог лица, умањена цена струје итд.). Овај закон у региону, како истичу, 
немају још само Србија и БиХ. 
- Наш син је на рођењу остао без кисеоника - објашњава Матић. - Не користи ни руке ни ноге, 
али је интелектуално очуван. До сада је имао неколико операција. Када је супруга морала да се 
врати на посао, договорили смо се да ја дам отказ и преузмем бригу о њему, јер је њен посао 
стабилнији. 
Али, постоје родитељи који без подршке са стране не могу да брину о својој деци, већ су 
принуђени да их смештају у установе система. 
- Када би држава донела закон "родитељ-неговатељ" лакше бисмо носили тај терет, не само 
материјално, већ и психолошки. Родитељи не би морали да смештају децу у систем - каже 
Матић. 
ВЕЛИКЕ МАЛВЕРЗАЦИЈЕ?У СРБИЈИ је данас десет пута више родитеља који користе 
одсуство за продужену негу детета него пре 15 година. То би значило да имамо толико пута 
више болесне деце, а то сигурно није тако, већ су у овој области годинама велике малверзације. 
Оливера Петровић ради у социјалној заштити као психолог од 2004. и старатељ је деци са 
сметњама у развоју и са нарушеним здравственим статусом која одрастају у институцијама. 
Према њеном мишљењу, одлагање доношења закона "родитељ-неговатељ" чини велику штету 
деци, породици и самој држави, која мора да одржава систем институција, а то кошта. Овако би 
новац био преусмерен на породицу. 
- Родитељ који је потребан детету 24 сата дневно не може да одлази на посао и зарађује, његово 
дете неће примити у вртић, о њему не може да преузме бригу свака дадиља већ само она која је 
упозната са проблемима и терапијом - каже Петровићева. - У многим мањим градовима не 
постоји дневни боравак за децу са неким обликом инвалидитета, нити ресурси услуга који би 
родитељима помогли да се одморе. Зато неки доносе одлуку да детету обезбеде смештај у 
установи социјалне заштите. 
Усвајањем закона систем би, сматра Петровићева, омогућио равноправност између родитеља са 
здравом децом и оних чија деца морају свакодневно да се лече. 
У Министарству рада, запошљавања и социјалне политике сматрају да није проблем у новцу, 
већ у томе што деца с посебним потребама захтевају интензивнију негу. Зато се у претходном 
периоду радило на отварању дневних боравака и сервиса "предах за родитељство", који 
подразумева привремени смештај док су родитељи, рецимо, на службеном путу. 
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- Родитељима треба предах а не плата - кажу у Министарству рада. - Паре неће решити 
проблем. Тежина живота је њихов проблем, а не новац. 
 

 
 

Бранко Ружић са шефом Мисије ММФ о реформи система плата 
 Танјуг 
 
Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић разговарао је са Џејмсом 
Руфом, шефом Мисије ММФ у Србији о резултатима реформе јавне управе, са посебним 
освртом на реформу система плата. 
Министар је истакао да на лето започињу преговори са синдикатима о утврђивању 
коефицијената у јавним службама и да је то најтежи посао јер се реформа система плата односи 
на 470.000 запослених. 
Ружић је изразио захвалност Мисији на подршци у претходном периоду и истакао наду да ће се 
у наредном периоду сарадња продужити јер, како каже, експертска подршка Мисије биће од 
великог значаја да се са реформом система плата настави. 
Ту подршку очекује понајвише у погледу утврђивања финансијских ефеката промена које 
реформа доноси. 
- Много се урадило у последњих неколико година - донети су закони и подзаконска акта која су 
поставиле смернице за даљи рад како бисмо тачно знали ко, шта, како ради и за који новац - 
рекао је Ружић. 
Он је навео да реформа не доприноси само бољем управљању државе финансијама и 
кадровима, већ и стварању фер и транспарентнијег система, самим тим и већој мотивацији 
запослених у управи, што у коначном доприноси и подизању квалитета услуга које, као управа, 
пружамо, наводи се у саопштењу Министарства. 
"СЕС на локалу значајан у доношењу политике владе" 
Ружић је присуствовао колегијуму Социјално-економског савета (СЕС) у Крушевцу, где је 
истакао значај Савета у доношењу политика владе. 
- Ова влада више него икад раније жели да тај дијалог још унапреди и усмери ка остварењу 
заједничких циљева - бољи животни стандард наших грађана - рекао је Ружић. 
Он је стога изразио и задовољство што се формира више локалних савета, јер се на тај начин 
додатно унапређује дијалог локала и републичких власти. 
- Србија сада има здраве основе на којима може да гради одрживи динамични привредни раст 
и зато је важно да искористимо потенцијал и ресурсе које имамо како бисмо омогућили и веће 
плате радницима, али и заустављање одлива радне снаге - рекао је он. 
Ружић је и додао да је његово министарство приликом доношења прописа у вези радно-
правног статуса и плата увек имало непосредну сарадњу са СЕС-ом и представницима 
репрезентативних синдиката, као и да ће у погледу наставка реформе система плата, ускоро 
пред народним посланицима разматрати два закона која се тичу рада и плата у јавним 
агенцијама. 
Подсетио је да је ова година кључна за преговоре са синдикатима свих запослених у јавној 
управи, јер очекује рад на утврђивању критеријума за вредновање рада и учинка које захтевају 
нови прописи и реформа система. 
Будући да СЕС разматра многобројна питања од важности за привреду, министар је и истакао 
да је један од постигнутих циљева реформе инспекција промена њиховог приступа и прелазак 
из репресивног у превентивни модел и пренео да ће инспектори од сада на основу годишњих 

https://sport.blic.rs/autori/tanjug
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планова надзора, у складу са проценом ризика одређених делатности, планом за сузбијање 
сиве економије и историје предузећа заједно вршити надзор. 
- План заједничког инспекцијског надзора за ову годину усмерен је према субјектима чије робе 
или услуге битно утичу на степен сиве економије (кафа, дуван, брашно, базна уља) или на 
безбедност (ђачке екскурзије, линијски превоз) и здравље грађана (соларијуми, ароме за 
наргиле...) - појаснио је министар. 
 

Стефановић: Закон предвиђа новчане казне за оне који протестују 
 Танјуг   
 
Влада Србије је спремна са свима да разговара, али не под притиском улице, поручио је данас 
потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Небојша Стефановић. 
Стефановић је, говорећи о протестима због цене горива, рекао да је реч о понашању 
неодговорне групе људи, који угрожавају права грађана. 
Осим тога, додао је, наноси се и велика економска штета привреди, појединцима... Како је 
рекао, тиме што заустављају возила у саобраћајним тракама чине и прекршај закона, за које су 
прописане новчане казне. 
Стефановић је рекао да спонтана окупљања немају организатора и представљају непосредну 
реакцију на догађај, те се према његовим речима, не могу одржавати данима. 
- Људи морају да буду свесни да чине прекршај Закона о јавном окупљању - казао је 
Стефановић и додао да возачи који паркирају возила на улици чине прекршај, као и они који 
то чине на аутопуту. 
Он је рекао да ће се тамо где буде законских прекршаја писати прекршајне казне. 
Како је казао, Закон о јавном окупљању предвиђа казну у износу од 20.000 до 40.000 динара за 
возаче који зауставе или паркирају возило на аутопуту у саобраћајној траци, а 10.000 до 20.000 
динара за оне који у зауставној траци паркирају возило на аутопуту. 
Стефановић је додао да Закон предвиђа фиксну казну од 5.000 динара за возаче који на 
осталим путевима непрописно паркирају возило, док је за оне који не поступају по наредби 
полицајца да уклоне то возило прописана новчана казна од 20.000 до 40.000 динара, забрана 
употребе возила у трајању од три месеца и шест казнених поена. 
Како је казао, ако неко покуша да одржи окупљање на месту које није дозвољено и без пријаве 
надлежном службама, њему се изриче новчана казна од 100.000 до 150.000 динара. 
Он је додао да још нико није приведен и да је циљ да полиција делује превентивно и да 
обавести грађане шта је у складу са законом, а шта није. 
Он је спремност Владе да са свима разговара илустровао и разговором са малинарима, који је 
уследио након што су прекинули блокаду магистрале код Пријепоља. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sport.blic.rs/autori/tanjug
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Очекују се мање акцизе 
 
Буџетом за 2018. планирано да се из ових захватања на деривате инкасира 153,2 милијарде 
динара, а на струју 17 милијарди 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановићпонедељак, 11.06.2018. у 22:00 

 
Улични протести због високе цене горива наставили су се, с тим што су окупљања сада два пута 
дневно – ујутру и увече. Упркос упозорењима надлежних да се заустављањем возила у 
саобраћајним тракама крши закон и да су за то прописане новчане казне, за сада, колико је 
познато, то никога од оних који протестују није коштало. 
– Цена горива је питање о којем увек може да се разговара цивилизовано, а никако није разлог 
да се омета саобраћај. Мотиви за овај протест нису социјални, већ политички и овакав протест 
представља својеврстан терор према већини суграђана који су у возилима – рекао је јуче 
министар енергетике Александар Антић. 
Истовремено, Синиша Мали, новоизабрани министар финансија, који је започео нови круг 
разговора с представницима Међународног монетарног фонда, планира, како се најављује, да 
предложи више мера – смањење акциза на гориво и струју, укидање појединих парафискалних 
намета, смањење оптерећења на зараде. 
Томислав Мићовић, председник Удружења нафтних компанија Србије, каже да је цена барела и 
јуче била око 75 долара и да је тешко предвидети њено даље кретање, а да је држава на потезу 
што се тиче смањивања акциза, па самим тим и малопродајних цена. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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Ружић са Руфом о реформи система плата 
 
Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић разговарао је са Џејмсом 
Руфом, шефом Мисије ММФ у Србији о резултатима реформе јавне управе, са посебним 
освртом на реформу система плата. 
Министар је истакао да на лето започињу преговори са синдикатима о утврђивању 
коефицијената у јавним службама и да је то најтежи посао јер се реформа система плата односи 
на 470.000 запослених. 
Ружић је изразио захвалност Мисији на подршци у претходном периоду и истакао наду да ће се 
у наредном периоду сарадња продужити јер, како каже, експертска подршка Мисије биће од 
великог значаја да се са реформом система плата настави. 
Ту подршку очекује понајвише у погледу утврђивања финансијских ефеката промена које 
реформа доноси. 
„Много се урадило у последњих неколико година - донети су закони и подзаконска акта која су 
поставиле смернице за даљи рад како бисмо тачно знали ко, шта, како ради и за који новац”, 
рекао је Ружић. 
Он је навео да реформа не доприноси само бољем управљању државе финансијама и 
кадровима, већ и стварању фер и транспарентнијег система, самим тим и већој мотивацији 
запослених у управи, што у коначном доприноси и подизању квалитета услуга које, као управа, 
пружамо, наводи се у саопштењу Министарства. (Танјуг) 
Ружић: СЕС на локалу значајан у доношењу политике владе 
Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић присуствовао је колегијуму 
Социјално-економског савета (СЕС) у Крушевцу, где је истакао значај Савета у доношењу 
политика владе. 
„Ова влада више него икад раније жели да тај дијалог још унапреди и усмери ка остварењу 
заједничких циљева - бољи животни стандард наших грађана”, рекао је Ружић. 
Он је стога изразио и задовољство што се формира више локалних савета, јер се на тај начин 
додатно унапређује дијалог локала и републичких власти. 
„Србија сада има здраве основе на којима може да гради одрживи динамични привредни раст 
и зато је важно да искористимо потенцијал и ресурсе које имамо како бисмо омогућили и веће 
плате радницима, али и заустављање одлива радне снаге”, рекао је он. 
Ружић је и додао да је МДУЛС приликом доношења прописа у вези радно-правног статуса и 
плата увек имало непосредну сарадњу са СЕС-ом и представницима репрезентативних 
синдиката, као и да ће у погледу наставка реформе система плата, ускоро пред народним 
посланицима разматрати два закона која се тичу рада и плата у јавним агенцијама. 
Подсетио је да је ова година кључна за преговоре са синдикатима свих запослених у јавној 
управи, јер очекује рад на утврђивању критеријума за вредновање рада и учинка које захтевају 
нови прописи и реформа система. 
Будући да СЕС разматра многобројна питања од важности за привреду, министар је и истакао 
да је један од постигнутих циљева реформе инспекција промена њиховог приступа и прелазак 
из репресивног у превентивни модел и пренео да ће инспектори од сада на основу годишњих 
планова надзора, у складу са проценом ризика одређених делатности, планом за сузбијање 
сиве економије и историје предузећа заједно вршити надзор. 
„План заједничког инспекцијског надзора за ову годину усмерен је према субјектима чије робе 
или услуге битно утичу на степен сиве економије (кафа, дуван, брашно, базна уља) или на 
безбедност (ђачке екскурзије, линијски превоз) и здравље грађана (соларијуми, ароме за 
наргиле...)”, појаснио је министар.  (Танјуг) 
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Протест пензионера сутра у Београду 
 
Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије уз подршку синдиката и удружења 
пензионера и синдиката запослених, сутра ће организовати протест у 18 сати на Тргу Николе 
Пашића са мотом „Нећемо зарезе, ставимо тачку на пљачку пензионера“. 
8Пише: Н. Д.11. јуна 2018. 20.08 
     
Фото: Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије 
Пензионери су, како се наводи у саопштењу, незадовољни „урушавањем уставног поретка 
доношењем закона о смањењу пензија, опструкцијом Уставног суда, неспровођењем одлука 
Уставног суда о правима војних пензионера, урушавањем фонда ПИО и манипулацијама које 
са пензионерима врши председник Србије најавом начина и времена укидања закона о 
смањењу пензија“. 
„Због поштовања Устава и права грађана на имовину и избегавања огромних судских 
трошкова, који би могли износити и до 25 одсто укупне суме коју држава дугује, предлажемо 
враћање неисплаћених месечних делова пензије са каматом онолико месеци колико су пензије 
смањиване, за то је држави потребно око 250 милиона евра годишње у периоду од четири 
године и издавање државних обвезница које би власници који новац желе раније, могли 
продати на берзи“, наводи се у најави данашњег протеста. 
Укључивање малих женских предузећа у набавке великих компанија економски интерес земље, 
поручили учесници конференције "Равноправно у ланцу вредности" 
 

Једнака заступљеност оба пола повећава БДП за 20 одсто 
 
Пише: М. С. 
     

 
Укључивање малих женских предузећа у ланац набавки великих компанија није само питање 
друштвене одговорности, већ и економски интерес земље и захтева стварање законских услова 
како би се положај предузетница на тржишту поправио. 
 
Данас их у Србији има 31 одсто од укупног броја предузетника и запошљавају око 200.000 
људи. С друге стране, знамо да су жене слободне само када су економски самосталне, зато је 
важно да помиримо родитељство и посао и желим да најавим да ће Министарство које водим, 
најкасније до 1. септембра, уредити простор за чување деце запослених у Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. На тај начин дајемо пример и другима да учине 
исто и допринесу усклађивању ова два важна животна сегмента – поручила је Зорана 
Михаијовић, потпредседница Владе и председница Координационог тела за родну 
равноправности, отварајући конференцију „Равноправно у ланцу вредности“ којом је започета 
реализација заједничког пројекта Координационог тела за родну равноправност и Удружења 
пословних жена Србије. Овај пројекат се реализује уз подршку Америчке привредне коморе и 
Савета страних инвеститора. 
На панелу „Искуства у позитивној дискриминацији – стратегије за унапређење економског 
положаја жена унутар компанија и у локалној заједници“ говорили су представници компанија 
које већ спроводе родне сензитивне стратегије и оснажују жене како у својим компанијама тако 
и у локалној заједници. Циљ пројекта је да се мотивишу велике компаније да укључују 
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предузетнице у ланац вредности. У том контексту поменут је податак из извештаја Светске 
банке да се укупни бруто домаћи производ повећава за 20 одсто уколико су оба пола једнако 
заступљена у привреди. Констатовано је, такође, да принципи одрживе економије уважавају 
актуелну регулативу и у области набавки, односно процедуре које корпорације не могу и не 
треба да заобиђу. Због тога се интегрисање малих предузећа, често недовољних капацитета за 
укључивање у ланце вредности великих компанија, посматра изван стандардних процедура 
набавки као део концепта одговорног пословања који је Стејт департмент недавно промовисао. 
Суштина тог концепта је у одговорном вођењу посла што доприноси расту не само компаније, 
већ и свих актера у националном привредном екосистему. Сања Поповић Пантић, председница 
Удружења пословних жена Србије, најавила је да ће компаније које буду пружиле најбоље 
примере за укључивање у ланце вредности, бити награђене специјалним признањем „Родно 
најсензитивнија компанија“, а у оквиру највеће манифестације за промоцију женског 
предузетништва „Цвет успеха за жену змаја“. 
 
Државне апотеке у Новом Пазару нерентабилне 

За трећину мање запослених 
Пише: С. Новосел 

 
 
Скоро годину дана у Новом Пазару се прича о продаји државних апотека и већ су „виђени“ 
нови власници. 
     
Апотеке су власништво Дома здравља, јер је овај град међу реткима у Србији где није 
формирана апотекарска установа. Некако са почетком спекулација „поклапа“ се 
прошлогодишња изјава директора Дома здравља Ервина Ћоровића да „новопазарске апотеке 
имају пад прихода, али су и даље рентабилне и немају дугова“. 
Пре неколико дана је из те установе стигла вест да је менаџмент одлучио да се „спроведе 
рационализација у апотекама које постају нерентабилне“ и у плану је да се затворе две апотеке 
„које годинама послују са губитком“. Рационализација осим затварања две апотеке 
подразумева и смањење броја запослених за седам. У овом граду има пет државних апотека: 
једна је тзв. болничка и четири су „градске“ на које ће се рационализација и односити. Тако ће 
„градске“ апотеке бити смањене за 50 одсто, а од 24 запослена, скоро трећина подлеже 
рационализацији. Они су добили понуду о споразумном раскиду радног односа и у зависности 
од стручности и радног места нуди им се до 8.000 евра. 
Уколико не буде заинтересованих за споразумни раскид радног односа, онда ће, како је 
медијима рекао директор Ћоровић, бити проглашени технолошки вишкови и „примењене 
законске одредбе о висини надокнада које су далеко испод понуђене суме“. Објаснио је да су 
апотеке у саставу Дома здравља, али не спадају у категорију уговорених за које Министарство 
здравља обезбеђује плате, већ сами морају да их зараде. За сада нико од апотекара није 
заинтересован да својевољно оде. 
Градска скупштина је, пре месец дана, разматрала и усвојила извештај о прошлогодишњем 
раду Дома здравља. У том документу нигде се не помиње нерентабилно пословање апотека. 
Наводи се да је Дому здравља од РФЗО, прошле године, за лекове „пренео“ више од 26,9 
милиона динара, да је за лекове ван уговора дато још више од 4,5 милиона динара, а онда се 
наводи да је „РФЗО пренео средства за фармацеутску здравствену заштиту и то: лекови на 
рецепт у износу 197.139.237,82 динара, помагала по налогу 25.687.374,25 и 25.285.609,10 
динара партиципација и учешће“. У финансијском извештају се наводи и да је Дом здравља 
остварио 52,947.000 динара сопствених прихода и да у томе продаја лекова са негативне листе 
учествује са више од 34,2 милиона, а нешто више од 18,6 милиона динара су приходи од 
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периодичних прегледа, издавања лекарских уверења радницима, издавање лекарских уверења 
за возачке дозволе и других уверења, систематски и други прегледи, обука кандидата за возаче. 
 

Паори дугују око милијарду евра 
 
Пише: ФоНет 

 
Дуговања пољопривредних пензионера према пензијско-инвалидском фонду (ПИО) су око 
милијарду евра, а 95 одсто те суме је ненаплативно, пишу Новости. 
Најчешћи разлози због којих пољопривредници нередовно уплаћују осигурање су несигурни 
приходи од производње и изузетно ниска примања. 
Према подацима ПИО фонда, на листи пољопривредних пензионера тренутно су 183.543 
имена са просечним примањем мањим од 11.207 динара. 
Новости преносе изјаву председника Лиге паора Војводине Милоша Шибуле, који наводи да је 
проблем што је основица за плаћање доприноса иста за све, без обзира колико осигураним има 
земље. 

 
Бесплатна правна помоћ за учеснике протеста 
 
Шумадијска регија и Покрет слободних грађана у Крагујевцу осудили су сваки вид режимске 
репресије против грађана који протестују због високих цена горива и саопштили да су 
формирали адвокатски тим који ће пружити бесплатну правну помоћ свим учесницима 
протеста који су добили прекршајне и кривичне пријаве. 
     
Све грађане против којих је режим покрено било који вид поступка позивамо да нам се јаве 
преко наших ресурса на социјалним мрежама или на мејл. 
 

Ђорђевић: Синдикати и послодавци за нас представљају партнере 
 
Представници Социјално-економског савета (СЕС) Републике Србије разговарали су данас са 
члановима локалног Социјално-економског савета града Крушевца о заједничком раду који је 
од великог значаја за унапређење социјалног дијалога у Републици Србији. 
     
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић истакао је да је 
циљ Владе Србије формирање што више локалних Социјално – економских савета као и да је 
СЕС града Крушевца прави пример одличног функицонисања који треба да следе сви други, 
како би се унапредио и рад СЕС-а на нивоу државе, наводи се у саопштењу Владине прес 
службе. 
„Влада Србије од 2014. године, на челу са председником Србије Александром Вучићем води 
одговорну политику и активно ради на побољшању услова живота свих грађана Србије. 
Синдикати и послодавци за нас представљају партнере, јер сви имамо заједнички циљ, а то је 
изградња једне модерне, јаке и економски развијене Србије. Када постоји договор између 
Владе, послодаваца и синдиката, проблема у функционисању нема“, рекао је Ђорђевић и додао 
да је идеја Министарства да се социјално – економски дијалог подигне на виши ниво. 
Министар Ђорђевић потврдио је да ће у наредном периоду бити неколико измена и допуна 
закона који ће допринети ефикаснијој борби против сиве економије и нагласио да телефонска 
линија за пријаву рада на црно, која је покренута у оквиру пројекта „Реци НЕ раду на црно“ већ 
даје прве позитивне резултате. 
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Министар је позвао локални СЕС да подржи Владу Србије у борби за побољшање демографске 
слике, јер ће у супротном све мере које чинимо биће узалудне. 
Председник СЕС-а Љубисав Орбовић рекао је да је формирање локалних СЕС-а од изузетне 
важности, јер локалне самоуправе могу да представе проблеме са којима се сусрећу, а 
Социјално – економски савет Србије начине за њихово решавање. 
Председник Уније послодаваца и председавајући СЕС-а Милош Ненезић истакао је да је прави 
пример доброг функционисања Владе Србије, синдиката и послодаваца управо компанија 
„Трајал“ која сада даје позитивне резултате и пред којом је светла будућност. 
Представници СЕС-а Крушевца истакли су да је сарадња Владе, синдиката и послодаваца до 
сада на највишем нивоу и да је у Кршевцу порастао број привредних друштава, што до сада 
није био случај. Као један од проблема навели су постојање нелојалне конкуренције, посебно 
када је у питању рад на црно и предложили министру Ђорђевићу повећање износа казни за 
послодавце који послују у зони сиве економије. 
Седници су присуствовали и министар заштите животне средине Горан Триван и министар 
државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић. 
 

 
 

Незапослених у Војводини за 24.000 мање 
 
На основу података Националне службе за запошљавање, које је обрадила Привредна комора 
Војводине, у покрајини је на крају априла ове године било мање незапсолених него у априлу 
2017. 
Наиме, овог априла било је евидентирано 128.929 активно незапослених, што је 23.932, или 
15,7 одсто, мање у односу на прошлогодишње стање. Подаци говоре и да је међу незапосленима 
проценат мушкараца и жена готово исти: 50,8 одсто жена, и 49,2 одсто мушкараца. 
„Посматрано по областима Региона Војводине, највећи број незапослених на крају априла био 
је у Јужнобачкој области – 39.674, а потом у Јужнобанатској – 25.070“, рекао је за „Дневник” 
председник ПКВ-а Бошко Вучуревић.“ Најмање незапослених на регистровано је у 
Севернобанатској области – 9.324, а потом у Севернобачкој – 9.594.“ 
Међугодишње посматрано, број незапослених на евиденцији НСЗ-а, на крају априла смањен је 
у свим областима Региона Војводине. Највеће смањење броја активно незапослених 
забележено је у Јужнобачкој области – 7.879, потом у Средњобанатској – 3.992, те 
Јужнобанатској, где је незапсолених 3.750 мање. И у Западнобачкој области регистровано је 
мање незапослених, и то 3.067, као и у Сремској – 3.002. Најмање процентуално смањење 
евидентирано је у Севернобанатској области, где је, међугодишње посматрано, забележено 872 
незапослена мање. 
Дугорочна незапосленост у Србији је велика и континуирано се увећава, а по Вучуревићевим 
речима, у том сегменту у Војводини је, у односу на остале регионе у Србији, у априлу 
забележена најнижа стопа – 64,3 одсто. Ипак, стопа дугорочне незапослености је повећана и 
поред тога што је број незапослених у Војводини, посматрано међугодишње, међу онима који 
на посао чекају мање од годину дана смањен 10.095, односно 18 одсто, док је  међу онима који 
су без радног места више од годину, па и више од десет година, забележено смањење од 13.837, 
или 14,3 одсто. 
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Више запослених него прошле године 
По последњим подацима Анкете о радној снази, које је обрадила ПКВ, у првом кварталу ове 
године у Војводини је било запослено 714.600 људи, док је незапослених било 105.600. У 
поређењу с првим кварталом 2017, запослених је 2,4 одсто више, односно на посао сада иде 
16.500 људи више него лане, док је број незапослених опао 4,1 одсто, односно мање их је 4.500. 
 
По његовим речима, од укупно 691.200 запослених, колико их је било у првом кварталу ове 
године, 96,7 одсто је старо од 15 до 64 године. Међугодишње посматрано, стопа запослености, 
која је износила 55,5 одсто, опала је 1,5 процентни поен, док је стопа незапослености од 13,2 
одсто мања 0,7 п.п. и најнижа је у поређењу с осталим регионима у Србији. 
„Међугодишње промене на тржишту рада најизразитије су међу младима од 15 до 24 године јер 
је стопа незапослености опала с 37,5 одсто на 27 проценат, што значи да су у првом кварталу 
млади људи у Региону Војводине били најактивнији“, рекао је Вучуревић за „Дневник”. 
 Д. Млађеновић 
 

Антић: О цени горива може да се разговара цивилизовано 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: Цена горива је питање о којем увек може да се разговара цивилизовано, а никако 
разлог да се омета саобраћај, изјавио је данас министар енергетике Александар Антић. 
 
"Мотиви за овај протест дефинитивно нису социјални већ политички и овакав протест 
представља својеврстан терор према огромној већини наших суграђана, који су у колонама - 
ометени да оду на посао или да се врате својој породици", рекао је министар Антић, који је 
потпреседник СПС-а. 
Према његовим речима, блокирање прометних саобраћајница није начин да се искаже 
незадовољство по било ком питању, а уз то је и незаконито, саопштило је то министарство. 
Антић је нагласио да цена горива не може бити разлог да се омета саобраћај, слобода кретања и 
нарочито пролаз хитним службама које помажу нашим суграђанима у невољи. 
"Влада Србије и њени надлежни органи увек су били спремни да потпуно компетентно и 
добронамерно разговарају са свим заинтересованим странама о сваком друштвеном питању". 
Иштице да овде то није случај и да је реч о чисто "политичком протесту политичке мањине, без 
подршке у народу, која злоупотребљава право на протест тако што омета слободу кретања 
грађанима, а то је у демократији недопустиво". 
То је и одраз политичке немоћи да се аргументима, ако их има, покрене дискусија о сваком 
отвореном питању, додао је Антић. 
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ЕБРД са Владом разговара о приватизацији Комерцијалне банке 
Аутор текста:Бета 
 
Потпредседник Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) Ален Пију рекао је да та 
банка као сувласница Комерцијалне банке разговара с Владом Србије о њеној 
приватизацији. 
"Започели смо разговоре са српском владом о приватизацији банке како бисмо осигурали 
стабилност банкарског система у Србији", рекао је Пију новинарима у Београду. 
Рекао је да је ЕБРД спремна и да финансира развој београдског Аеродрома "Никола Тесла" 
преко кредита француском "Вансију" који ће у наредних 25 година бити концесионар 
београдског аеродрома. 
У оквиру програма "Зелени иновативни ваучери" ЕБРД је данас малим и средњим фирмама у 
Србији доделила 11 ваучера по 14.000 евра, као подршка "зеленим" технологијама које 
доприносе заштити животне средине и коришћењу енергије из обновљивих извора. 
До сада је ЕБРД са укупно 300.000 евра ваучерима подржала 21 пројекат, а у следећем циклусу 
ће наградити још петнаестак чиме би наградни фонд те банке био увећан на 500.000 евра. 
 

Како се Самсунг бори против сиве економије? 
Аутор текста:Марија Комазец 
 
Око 30 одсто српске привреде налази се у сивој зони, а смањење обима сиве 
економије означено је као један од стратешких приоритета државе. Влада Србије 
прогласила је 2017. и 2018. годину за Године борбе против сиве економије. 
На недавно одржаној конференцији "Привреда и јавна управа на истом задатку: Година борбе 
против сиве економије", једна од тема и сива зона као нелојална конкуренција у области високо 
технолошких производа. О томе је за Инфобиз говорио директор маркетинга за Адриатик 
регион у компанији Самсунг Елецтроницс Милан Вујовић. 
Говорећи о томе колико сива економија представља нелојалну конкуренцију у области у којој 
Самсунг послује, Вујовић је рекао да то јесте једна врста нелојалне конкуренције. 
"Ви јако пуно новца треба да уложите да бисте потрошаче довели до стадијума лојалног 
потрошача, који ће куповати ваше нове производе и бирати вас као компанију. Ви тај новац 
издвајате од продаје на тржишту, а ова продаја која нама долази са стране није продаја са 
српског тржишта, то је продаја са неких других тржишта. Самим тим, то нама угрожава и наше 
оглашавање, с друге стране угрожава и то када потрошачи не могу да остваре своја права, они 
сматрају да их је компанија преварила, а не да они не могу да остваре права због тога што су 
законски прописи другачији", рекао је. 
Каже да не би говорио о томе како се држава бори против сиве економије, већ да може да прича 
о томе шта Самсунг као компанија ради по том питању. 
"Радимо на томе да едукујемо потрошаче, обзиром на то да нама сива економија осим дела 
новца који не иде нашој компанији, јер када се уређај купи у сивој зони новац не иде нашој 
компанији. Ми не губимо само то, ми губимо и нешто што ми зовемо здравље бренда или 
лојалност потрошача. Оно што могу да најавим је да радимо на апликацији која треба да 
помогне тржишним и пореским инспекторима да кроз туторијале и информације о 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
http://rs.n1info.com/journalist200/Marija-Komazec/1
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производима, тачно могу у радњама да препознају уређаје који су за наше тржиште, који су 
легално купљени", каже Вујовић. 
Истиче да је, нажалост, цена пресудна када се доноси одлука о куповини. 
"Треба разликовати компаније које послују, или производе искључиво за регионално тржите и 
за глобално. Ми смо глобална компанија. У Самсунгу 40.000 људи ради само у истраживању. 
Ми улажемо преко три милијарде долара у истраживање годишње. Само то истраживање и 
развој технологије значајно подиже цену уређаја. Јер ако сте лидер у иновацијама, то значи да 
сте највише уложили у иновације и ви то наплаћујете кроз цену производа. Не можемо да 
кажемо да су цене другачије, цене су исте на разлитим тржиштима и оно што нама представља 
проблем је да смо окружени Европском унијом, где за неке производе нема царине, а код нас 
производи долазе са царином", каже Милан Вујовић. 
 

Државна предузећа више муче ММФ од повећања плата и пензија 
Аутор текста:Маја Ђурић 
 
Делегација Међународног монетарног фонда поново у Београду. По први пут о 
даљој сарадњи разговарају са новим министром финансија, Синишом Малим. На 
столу - неколико отворених питања, између осталих и хоће ли Србија пристати да 
са ММФ-ом склопи нови споразум - такозвану "чуваркућу"? 
Мисију ММФ-а је у Министарству финансија дочекало ново лице. Синиша Мали по први пут 
сео је за сто са Џејмсом Руфом да преговара о будућем аранжману. Мали и Руф су закључили да 
су јавне финансије стабилне, али и да није све тако "сјајно". Србија мора да одржи фискалну 
дисциплину, да настави смањење јавног дуга и ојача институције система - поручено је након 
састанка. 
“Министар финансија и шеф мисије ММФ-а за Србију разговарали су и о најављеном повећању 
пензија и плата у јавном сектору, као и о пакету стимулативних мера које могу да допринесу 
бољем пословном окружењу и повећању конкурентности. Сагласили су се да је нови програм 
који садржи инструмент координације политика (ПЦИ) важан за убрзан и одржив раст 
привреде и дохотка, уз очување макроекономске и фискалне стабилности”, саопштено је после 
сусрета из Владе Србије. 
Анализа Фискалног савета показује да се повећање плата у јавном сектору у висини од пет до 
шест одсто не би негативно одразило на резултате постигнуте досадашњим мерама штедње. 
Извор: Н1 
Такав став дели и економски аналитичар, Саша Ђоговић, који за Н1 каже да повећање плата 
неће бити "камен спотицања" у преговорима. 
"Основни елементи тог уговора саветодавног карактера са ММФ-ом ће бити трансформација 
државних предузећа, предузећа у реструктурирању, трансформација јавне управе на свим 
нивоима - републичком, покрајнском, локалном. Свакако ту остаје плата у јавном сектору и 
пензија. Те плате могу да буду подигнуте за једну стопу инфлације, плус привредни раст који 
буде остварен у овој години, што би заиста било економски оправдано”, објаснио је Ђоговић. 
Чак и ако ММФ да "зелено светло" за повећање плата у јавном сектору, биће незадовољних и то 
у редовима приватника. Зоран Вујовић из Асоцијације малих и средњих предузећа подсећа да 
су плате у приватном далеко мање од оних у државном сектору. 
"За двадесет посто су плате веће у државном сектору, сад се поставља питање како је то могуће? 
Нажалост, могуће је. Ми као предузетници не можемо да повећавамо плате, јер са друге стране 
имамо скупу државу. Ми тражимо да се смање пореске основице”, поручује Вујовић. 
Питање је хоће ли у буџету бити простора да се испуне и захтеви оних који тај буџет највише 
пуне. 

http://rs.n1info.com/journalist155/Maja-Djuric/1
http://rs.n1info.com/a395467/Biznis/Mali-i-sef-MMF-Neophodno-odrzati-fiskalnu-disciplinu.html
http://rs.n1info.com/a395467/Biznis/Mali-i-sef-MMF-Neophodno-odrzati-fiskalnu-disciplinu.html
http://rs.n1info.com/a395177/Biznis/Fiskalni-savet-Uz-penzije-ima-mesta-i-za-povecanje-plata.html


19 

 

Разговори новог министра финансија са шефом мисије Међународног монетарног фонда, 
Џејмсом Руфом, настављају се сутра, тема на столу: реформа финансијског и пореског система. 
Преговори ће трајати до 13. јуна када би требало да буде јасније да ли је постигнут договор око 
кључних тачака новог споразума - такозване "чуваркуће" и око повећања плата у јавном 
сектору. 
Србија је у фебруару ове године окончала трогодишњи аранжман са ММФ-ом из 
предустрожности, у вредности од 1,2 милијарде евра. Држава тај новац није користила. 
 
 
 

 
 
 
Најтежи посао - промене за 470.000 запослених у Србији 
 
Београд -- Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић 
разговарао је са шефом Мисије ММФ Џејмсом Руфом о резултатима реформе јавне 
управе и система плата. 
ИЗВОР: БЕТА  
Ружић је најавио да ће на лето започети преговори са синдикатима о утврђивању 
коефицијената у јавним службама и да је то најтежи посао јер се реформа система плата односи 
на 470.000 запослених, саопштено је после састанка.  
 
Он је захвалио мисији ММФ-а на подршци у претходном периоду и рекао да очекује да ће се 
сарадња продужити јер ће експертска подршка мисије бити од великог значаја да даљу 
реформу система плата.  
 
Ту подршку Ружић очекује понајвише у утврђивању финансијских ефеката промена које 
реформа доноси, наводи се у саопштењу Министарства државне управе и локалне самоуправе 
Србије.  
 
"Много се урадило у последњих неколико година - донети су закони и подзаконска акта која су 
поставиле смернице за даљи рад како бисмо тачно знали ко, шта, како ради и за који новац", 
рекао је министар.  
 
Он је оценио да реформа не доприноси само бољем управљању државе финансијама и 
кадровима, већ и стварању фер и транспарентнијег система, самим тим и већој мотивацији 
запослених у управи и подизању квалитета услуга. 
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Синдикат ЈП Аеродром Ниш: Градско веће три године потврђивало 
одлуке због којих сада смењује директора 
  
Најава смене директора ЈП Аеродром Ниш још је више закомпликовала ситуацију око овог 
аеродрома. Наиме, седница на којој би требало да буде потврђена одлука градског већа о 
уступању оснивачких права Републици одлаже се већ два и по месеца. За то време,  Градско 
веће је донело одлуку о смени директора Јавног предузећа "Аеродром" Ниш Владице 
Ђурђановића  уз образложење да је то предузеће противзаконито повећавало зараде 
запослених у протекле три године, како је утврдила буџетска инспекција. 
Репрезентативна синдикална организација ЈП Аеродром Ниш је у саопштењу након најаве 
смене директора Аеродрома поставило питање како је могуће да су чланови Градског већа сада 
прогласили противзаконитим своје и одлуке Скупштине града за које су гласали у протекле три 
године, али и да ли ће по постављању новог директора и онако мале плате за делатност 

ваздухопловства бити још мање. 
3.  Да ли све ово значи да ће по постављању новог директора и онако мале плате за делатност 
ваздухопловства бити још мање? 
 
Синдикат је у саопштењу који је потписала председница Данијела Игић указао на податак да су 
се од 2015 до 2017, после шестомесечне исплате минималне зараде, зараде у ЈП Аеродром Ниш 
кретале од најниже нето зараде без накнада која је била око 23.000 динара, до највише од око 
100.000 динара, коју је примао директор предузећа, што је у просеку око 28.000 динара. 
„Са свим накнадама за превоз, регрес, прековремени рад, ноћни рад, рад викендом и 
празником, овај просек не прелази 38.000 динара. Чак и овај ниво зарада је постепено 
достигнут у дужем временском периоду, тачније тек у октобру 2015 године. Просечна нето 
зарада без накнада од 28.000 је далеко испод просека у сектору ваздушног саобраћаја у Србији, 
нижа од републичког просека и мања него у многим јавним предузећима у Нишу и 
исплаћивана је у складу са усвојеним Посебним програмима пословања ЈП Аеродром Ниш за 
сваку годину понаособ од стране Скупштине Града Ниша, и верификована је у усвојеним 
Извештајима о пословању јавног предузећа. Државна ревизорска институција није имала  
примедбе нити је дала било коју препоручену меру по овом питању, јер је немогуће 
исплаћивати минималне зараде дуже од шест месеци што је законски рок“, наводи се у 
саопштењу Синдката. 

Синдикат у саопштењу поставља следећа питања: 
1. Како је могуће да се Одлуке Скупштине Града Ниша и Градског већа, усвојене у последње три 
године, сада третирају као противзаконите од тог истог Града Ниша и чланова тог истог 
Градског већа који су својевремено за њих гласали? 
2. Да ли је став Градског већа и Буџетске инспекције Града Ниша да је ЈП Аеродром Ниш 
требало да исплаћује минималну зараду све ово време, али и у будуће, јер је Закон још на 
снази? 
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Они, такође, указују да се од 2015 године, па до друге половине 2017. запослених није 
повећавао, а раст обима пословања, броја путника и количине робе је мерен стотинама 
процената на годишњем нивоу. 
„Терет развоја саобраћаја је поднело 100 запослених који су радили колико је морало да се 
ради, прековремено, викендима и празницима, двократно и трократно како би надоместили 
мањак броја запослених и испунили све захтеве највећих светских авиокомпанија“, наводи се у 
саопштењу Синдиката. Синдикат подсећа и да су ЈП Аеродром Ниш, оснивач Град Ниш и 
репрезентативни синдикат предузећа потписали колективни уговор који дефинише права 
запослених и обавезе послодавца, али и коефицијенте по групама занимања који су у 
сагласности са систематизацијом радних места која је мењана како би се испратили захтеви 
ваздухопловних власти и огромног повећања броја путника. 
„Тврдње заменика градоначелника Милоша Банђура и шефице одсека буџетске инспекције 
Споменке Милојевић да су основице за обрачун зараде противзаконито и драстично повећане, 
уносе забринутост код свих запослених, јер угрожавају основна егзистенцијална права. Ако је 
нето просечна зарада без накнада од 28.000 динара коју смо горе навели, противзаконито и 
драстично повећана, колико то мале плате требају да буду да би челници Града били 
задовољни?“, наводи се у саопштењу. 
Политичке размирице 
Синдикат оцењује да је „потпуно непримерено и недопустиво да се злоупотребљава ионако 
незавидан положај запослених у ЈП Аеродром Ниш и јавности представља потпуно неистинита 
слика о њиховом материјалном стању у сврху политичких размирица на локалном нивоу“. 
Запослени су стога изразили сумњу да ће активности Градског већа по питању статуса 
Аеродрома Константин Велики и смене актуелног директора као резултат имати драстично 
смањење и онако неадекватних и малих зарада, и то у тренутку када је после 30 година 
постојања предузеће постало самоодрживо и функционише без икаквих субвенција. „Посебно 
забрињава чињеница да се оваквим понашањем уноси немир и несигурност код запослених, 
што као последицу може да има одлазак из предузећа остручених и лиценцираних кадрова, без 
којих основна делатност не би могла бити обављана, тачније, Аеродром не би имао сертификат 
за рад“, наводи се у саопштењу. 
Аеродром Константин велики претходно је саопштио да је у трогодишњем периоду 
реструктурирања предузећа „пословао у потпуности у складу са позитивним законским 
нормама и одлукама надлежних органа“. 
„Скупштина Града Ниша је усвајала Програме пословања и нарочито Посебне програме 
пословања који су дефинисали сваки динар који се трошио из буџета Града Ниша, па и зараде 
запослених. На Систематизације радних места сагласност је давало Градско веће. 
Коефицијенти по којима су утврђиване зараде запослених су одређивани Колективним 
уговором који је потписиван између Града Ниша, ЈП Аеродром Ниш и репрезентативног 
синдиката ЈП Аеродром Ниш“, подсећа се у саопштењу ЈП Аеродром Ниш. 
Они такође наводе да никада није дошло до пробијања масе средстава предвиђених за исплату 
зарада, односно да ЈП Аеродром Ниш никад није искористио сва средства предвиђена за 
зараде по програмима које је усвајала Скупштина града Ниша. 
Аеродром такође подсећа и да је Скупштина града Ниша својим одлукама повећавала масу за 
исплату зарада јер је, у тренутку ступања на снагу Закона којим је ограничена исплата зарада у 
јавном сектору, ЈП Аеродром Ниш исплаћивао минималну линеарну зараду свим запосленима. 
„ЈП Аеродром Ниш је 2014. имао 1.335 путника у ваздушном саобраћају, био дужан више од 120 
милиона динара, запосленима нису биле исплаћене четири зараде, бавио се трговином, 
угоститељством и јавним аутобуским превозом, и са тим делатностима је генерисао више од 10 
милиона динара месечних губитака“, подсећа се у саопштењу. 
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„Злоупотреба буџетских средстава није могла бити учињена, јер је управо све рађено у складу са 
одлукама о буџету Града Ниша и Градског већа, усвојеним Програмима пословања, 
систематизацијама и потписаним колективним уговорима“, саопштио је Аеродром. 
Криза у локалном парламенту 
Већ месецима траје сукоб између републичких власти и опозиције и дела грађана око намере 
републичких власти да преузму власништво и управљање аеродромом од Града Ниша. 
Директор Ђурђановић је у неколико наврата тврдио да Аеродром може самостално да 
функционише, као и да република није заслужна за његов успех. 
Одлуку градског руководства о смени наговестио је градски већник задужен за саобраћај Игор 
Војиновић гостујући на Нишкој телевизији када је рекао да је буџетска инспекција Града Ниша 
утврдила да је ЈП "Аеродром Ниш" у 2018. противзаконито исплаћивало веће зараде 
запосленима. 
Смену Ђурђановића је предложио Град Ниш као оснивач предузећа, а на основу извештаја 
Буџетске инспекције која је, како је речено, утврдила неправилности. 
Да би смена Ђурђановића била коначна морају да је потврде и одборници нишке Скупштине, 
али и даље се не зна када ће та седница бити одржана, јер управо због ситуације око 
поклањања аеродрома, Ниш преживљава парламентарну кризу. Закон о локалној самоуправи 
предвиђа да се Скупштина јединице локалне самоуправе може распустити ако скупштина не 
заседа дуже од три месеца. 
Градско веће Ниша је 30. марта донело одлуку о бесплатном уступању оснивачких права, 
комплетне имовине, лиценци и сертификата аеродрома држави, на препоруку Владе Србије. 
Локални парламент ову одлуку је требало да потврди на седници која је била заказана за 10 
април. Уследили су протести грађана и опозиције, а седница је одложена. Од тада није одржана 
ниједна седница градске скупштине, а уколико седница не буде одржана до 21. јуна, биће 
створени услови за распуштање нишког парламента. 
 

 
 
 

Ђорђевић: Влада подржава формирање локалних Социјално-
економских савета 
аутор: АПизвор: Бета 

 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Зоран Ђорђевић изјавио је 
данас да Влада жели да се у Србији формира што више социјално-економских савета у 
локалним срединама јер ће то подстаћи рад Социјално-економског савета на нивоу државе. 
Прва седница Социјално-економског савета Србије одржана ван Београда, данас је приређена с 
локалним социјално-економским саветом Крушевца. 
"Циљ ће ми бити да у свакој општини и граду постоји социјално економски савет", рекао је 
Ђорђевић који је и члан републичког Социјално-економског савета. 
Он је додао да је Влада Србије од 2014. године променила политику према синдикатима и 
послодавцима. 
"Мислим да смо променили начин комуникације из прошлости, када се министри и Влада нису 
одазивали синдикатима и послодавцима. Ова Влада од 2014. године води одговорну политику, 

https://insajder.net/sr/sajt/tema/11216/
https://insajder.net/sr/sajt/tema/11216/
https://insajder.net/sr/sajt/vazno/11021/
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сматра синдикате и послодавце партнерима и желимо све убудуће што радимо да радимо 
заједнички јер је свима циљ модерна, јака, економски развијена Србија", додао је Ђорђевић. 
Казао је и да, имајући у виду да држава има суфицит, треба размотрити на који начин би могло 
да се помогне малим и средњим предузећима и предузетницима, а за другу половину године 
најавио је законе о социјалном предузетништву и "лизингу радне снаге".  
Генерални директор "Трајал корпорације" Милош Ненезић, који председава Социјално-
економским саветом Србије, рекао је да је одржавање седнице тог трипартитног тела у његовом 
предузећу знак опоравка те фирме "пре свега захваљући подршци локалне самоуправе, 
синдиката и Владе". 
"То је доказ како предузеће може да успе уз заједнички велики напор", рекао је Ненезић. 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић и председник Уједињених 
гранских синдиката Независност Зоран Стојиљковић рекли су да је оживљавање социјалног 
дијалога на локалном нивоу значајно за синдикате, послодавце и Владу. 
 
 


