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"РАД ДЕЛУЈЕ СВЕ БЕСМИСЛЕНИЈЕ И СОЦИЈАЛНО ШТЕТНИЈЕ" 
Како ће изгледати свет без ЗАПОСЛЕНИХ? Ако је судити по 
научницима, требало је да већ живимо у њему 
 
Посао је господар савременог света. Већина људи не може да замисли друштво без посла, који 
доминира свакодневним животом и прожима га више него икада у новијој историји, пише 
британски публициста Енди Бекет за "Гардијан". 
"Како је рад постао сувишан" 
Опседнутост питањем запошљавања прати образовање, а чак и од озбиљно хендикепираних 
корисника социјалне помоћи очекује се да траже посао, пише "Гардијан". Водеће корпорације 
размећу се претрпаним радним распоредом, политичари идеализују “породице које напорно 
раде”, пријатељи отимају једни другима пословне идеје. “Гиг” Компаније (компаније у којима 
запослени обављају посао посредством паметних телефона) уверавају запослене да је рад 24 
сата дневно слобода. Запослени даље путују, мање штрајкују и касније се пензионишу. 
Дигитална технологија утицала је да посао изврши инвазију на слободно време. 
Раде од јутра до сутра, а гладују 
Читаве друштвене класе не могу ни да се прехране од свог рата, а камоли да живе у благостању. 
У Великој Британији готово две трећине сиромашних - око осам милиона људи - живе у 
породицама чији су чланови запослени. 
Рад не испуњава очекивања ни са аспекта друштвене мобилности и подизања свести о 
сопственој вредности - чак ни код најобразованијих људи. Године 2017. половина свршених 
студената у Великој Британији званично су оквалификовани као “запослени који обављају 
послове са нижом стручном спремом”. У САД, “људи у 20-тим и 30-тим годинама све мање 
очекују од посла”, каже Бенџамин Ханикат, познати историчар рада. 
- За њих посао није извор задовољства и друштвеног напретка - каже он. 
Све неизвесније и несигурније 
Поседовање стана је финансијски важније од посла 
Посао је све неизвеснији и несигурнији: све је више уговора са недефинисаним радним 
временом и краткорочних уговора о запошљавању, самосталних предузетника с вртоглавим 
примањима, програма за “реструктурирање” унутар корпорација за оне који се и даље баве 
“правим” послом. Као извор непрекидног раста потрошње и масовног повећања броја власника 
станова - што је у 20. веку био главни успех мејнстрим западне економске политике - посао 
свакодневно дискредитују трајни дугови и криза становања. За већину људи, а не само за 
најбогатије, посао је финансијски постао мање битан од наследства или поседовања куће. 
Било да седите пред екраном цео дан, или продајете другим потплаћеним људима ствари које 
себи не могу да приуште, све више и више рада делује бесмислено и чак социјално штетно. У 
чланку, који је 2013. објавио на сајту стрикемаг.орг, амерички антрополог Дејвид Гребер то 
назива “ус....м пословима” (буллсхит јобс). У тексту је, између осталог, осудио “директоре 
приватних компанија, лобисте, ПР истраживаче, стручњаке за телемаркетинг, судске 
извршитеље” и “додатне послове (купачи паса, достављачи пице 24 сата дневно), који постоје 
само зато што сви проводе превише времена радећи”. 
Иако је тај аргумент зазвучао субјективно и грубо, економски подаци говоре му у прилог. Раст 
продуктивности или вредност онога што се произведе за један сат успорава се у богатом свету - 
упркос непрекидном мерењу учинка запослених и све интензивније радне рутине због које је 
све више послова једва подношљиво. 
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Криза посла=криза код куће 
Посао је, такође, лоше распоређен. У истом месецу, људи имају превише или премало посла, 
или је и једно и друго случај у истом месецу. Запослени немају времена да васпитавају децу или 
негују старе родитеље. 
- Кризу на послу прати криза код куће - кажу теоретичари друштва Хелен Хестер и Ник Смичек 
у документу објављеном прошле године. Како се становништво буде повећавало и старило, 
ситуација ће бити све гора, предвиђају они. 
Гребер, Смичек Ханикат, Флеминг и остали чланови лабаве, трансатлантске мреже мислилаца 
залажу се за потпуно другачију будућност западних економија и друштава, али и 
сиромашнијих земаља, где су криза запошљавања, опасност од робота (који ће нам преотети 
посао) и климатских промена још већа. Они ту будућност називају будћношћу "после рада" 
(пост-wорк). 
Универзални основни доходак 
За неке од њих, та будућност мора обухватати универзални основни доходак (УОД), који ће 
држава плаћати сваком члану друштва у радно способним годинама живота, како би могли да 
преживе када наступи велика аутоматизација. Други, међутим, сматрају да је расправа о 
изводљивости и моралности УОД скретање пажње са озбиљнијих проблема. 
Будућност “после рада” можда јесте недефинисан појам, али обећава живот с много мање рада 
или чак без рада, који ће бити смиренији, уједначенији, у коме ћемо се више дружити, више 
размишљати, можда више политички ангажовати и бити испуњенији - што значи да ће се 
највећи део људских искустава променити. 
"Утописти су они који верују да овако може да се настави" 
Многима ће то звучати бизарно и сулудо оптимистично, можда чак и неморално, али 
заговорници ове теорије верују да су они ти који реално посматрају ствари. 
- Било аутоматизација, било околина, или обоје, изнудиће промену у начину на који друштво 
размишља о послу - каже Дејвид Фрејн, млади велшки академик, чија је књига из 2015. 
“Одбијање посла” (Рефусал оф Wорк) једна од наубедљивих књига посвећених овој теми. 
- Да ли смо ми утописти, или су утописти они који верују да овако може да се настави? - пита се 
он. 
Како политичари гледају на свет без рада 
Идејом о будућности "после рада" баве се и политичари. У априлу прошле године британска 
Зелена странка предложила је да се викенд продужи на три дана. Године 2016. британски 
министар финансија у сенци Џон Мекдонел изјавио је да лабуристи “развијају” предлог за 
увођење универзалног основног дохотка у Великој Британији. Шеф лабуриста Џереми Корбин 
изјавио је на конференцији странке у септембру прошле године да “аутоматизација може бити 
капија која води новом помирењу рада и слободног времена и одскочна даска за повећање 
креативности и културе”. 
За визију о грађанима које држава помаже, али који су слободни и продуктивни, 
умногоме је заслужан и Иван Илић, аустријски друштвени критичар хрватског 
порекла и гуру левичара 70-тих година прошлог века. У књизи “Тоолс фор 
Цонвивиалитy” он је критиковао ропство које су створиле индустријске машине, 
захтевајући: 
- Дајте људима оруђе које ће им гарантовати право на ефикасан и високонезависан рад... 
(прелазак) са бушилица на механизована колица. 
Желео је да јавност поново открије оно што је видео као слободу средњовековног занатлије, 
истовремено прихватајући најновије технологије. 
Оне који мисле да овако може у недоглед, "Гардијан" подсећа на упозорење из историје. Првог 
маја 1979. Маргарет Тачер одржала је последњи говор у кампањи пре него што ће постати 
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премијерка. У њему се позабавила питањем промена у политици и друштву. “Јереси из једног 
раздобља” увек постану “ортодоксна мишљења у следећем”. 
Крај рада какав познајемо делује нам незамисливо - све док се не деси. 
 

Мали: У септембру ће се знати колико ће порасти плате и пензије, 
нови уговор са ММФ у јулу 
 С.Гаврић  
 
 Министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да је Србија испунила све услове како би 
већ у јулу потписала нови аранжман са ММФ, који ће трајати до јануара 2021. Реч је о 
аранжману познатијем као "чуваркућа", који подразумева саветодавну улогу ММФ, а не 
финансијску помоћ. 
- Разговори са ММФ-ом били су тешки, али конструктивни. Испунили смо услове и постигли 
договор. У јулу потписујемо нови саветодавни уговор који ћ трајати до 2021. године - истакао је 
министар финансија Синиша Мали након тродневне посете делегације ММФ-а Србији. 
Он је додао да је раст привреде од почетка године 4,6 одсто и истакао да је то одличан резултат. 
Како је нагласио, договорено је да се потпуно укине закон о привременом смањењу пензија ове 
године, а они пензионери са најнижим примањима који нису били обухваћени смањењем 
примања биће повећане пензије. 
- Тачан износ ће се прецизно знати у септембру. Сада је још рано, али све иде како треба. И око 
плата у јавном сектору такође смо договорили повећање, али износ ће, такође, бити познат у 
септембру. Биће значајно, то је све што могу да кажем - нагласио је Мали. 
Шеф Мисије ММФ-а Џејмс Руф рекао је да нови програм има за циљ побољшање раста 
привреде, наставак макроекономских добрих изгледа и отварање нових радних места. Он је 
навео да ММФ очекује раст привреде од 3,5 одсто БДП-а ове године, као и суфицит у буџету. 
Нови програм “ Инструмент координације политика”  (ПЦИ) осмишš љен је с 
циљем да обезбеди оквирну политику за земље које не захтевају финансијску 
подршš ку, а током трајања овог програма ММФ има вишš е саветодавну него 
контролну улогу. 
Шеф Мисије ММФ Џејмс Руф је издао саопштење у којем се каже да ће на основу 
прелиминарних налаза мисије, тим ММФ-а припремити извештај који ће, након што га одобри 
управа, бити представљен Извршном одбору ММФ-а, ради разматрања и доношења коначне 
одлуке. 
Разматрање овог договора на Извршном одбору ММФ је оквирно планирано за средину јула, 
навео је Руф. 
"Мисија ММФ-а је постигла договор на нивоу тима са властима Србије, који треба да одобри 
руководство и Извршни одбор ММФ-а, о макроекономским политикама и реформама које 
треба да подржи ПЦИ", појаснио је Руф. 
"Под овим политикама, макроекономски изгледи Србије су и даље добри. Раст је достигао 4,6 
процената међугодишње у првом кварталу, и очекује се да ће достићи најмање 3,5 процента у 
овој години. Инфлација је и даље ниска и процењује се да ће бити око 2 процента до краја 2018. 
године, захваљујући подршци одговарајуће монетарне политике Народне банке Србије", јасан 
је Руф. 
Он каже да ММФ очекује да ће јавне финансије и ове године забележити суфицит. 
"Од 2019. године па надаље, циљ програма је низак укупни дефицит, што би довело до 
смањења јавног дуга на ниво испод 50 процената БДП-а до краја програма и обезбедило би 
простор за повећање капиталне потрошње, као и за одређена таргетирана смањења пореског 
оптерећења привреде и рада", навео је Руф. 
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Такође, додао је, овај програм би омогућило укидање привремених смањења пензија из 
времена кризе, као и прелазак на нови систем зарада у јавном сектору, уз обезбеђење да не 
порасте удео масе пензија и плата у БДП-у. 
"Програм ће подржати свеобухватан пакет реформи државне управе. Завршетак реформи 
система запошљавања и зарада биће од кључне важности за унапређење ефикасности јавних 
служби и обуздавање текуће потрошње. Бољи оквири за управљање јавним инвестицијама ће 
утицати на боље извршење и смањење недостатака у јавној инфраструктури", навео је Руф. 
Према његовим речима реформа пореске администрације ће помоћи да се повећа ефикасност 
наплате пореза и унапреди пословна клима, а јачање фискалних правила ће обезбедити 
одрживост буџетске политике на средњи рок. 
Постојећи оквир за таргетирање инфлације је, наводи, и даље одговарајући у смислу 
одржавања стабилне инфлације и апсорпције екстерних шокова. 
ПЦИ, каже Руф, има за циљ даље јачање координације са Управом за јавни дуг у сврху 
управљања ликвидношћу и промовисање динаризације. 
"Реформе надзора и регулације у финансијском сектору фокусираће се на унапредјење 
отпорности, пуно ускладјивање са стандардима ЕУ и завршетак реформи државних 
финансијских институција", истиче Руф и додаје да ће ПЦИ такодје подржати власти Србије у 
напорима да се позабаве утврдјеним слабостима оквира за спречавање прања новца и 
финансирања тероризма. 
 

РАЧУНИЦА "БЛИЦА " Влада предложила раст плата од ОСАМ ДО 10 
ОДСТО, ево колико ће добијати лекари, учитељи, полицајци 
 Слађана Гаврић 
 
Влада Србије предложила је представницима ММФ-а повећање плата у јавном сектору за осам 
до десет одсто, сазнаје "Блиц". 
Према плану српске владе, повећање зарада од десет одсто имали би лекари, полиција, 
учитељи и наставници у основном и средњем образовању, док би осталима у јавном сектору 
следовао раст плата од око осам одсто. 
Тако би, на пример, учитељ који сада у просеку зарађује 40.000 динара након повећања примао 
44.000. Доктор специјалиста би уместо садашњих 73.000, имао 80.300, а плата полицијског 
инспектора би, уместо 47.000, износила 51.700 динара. Наиме, у разговору министра 
финансија Синише Малог са шефом мисије ММФ-а Џејмсом Руфом једна од кључних тема 
била је повећање зарада у јавном сектору. 
- С обзиром на то да је у првом кварталу ове године остварен суфицит буџета од 6,5 милијарди 
динара и да све указује на то да ће се такав тренд наставити, има простора за повећање плата. У 
којој мери, то ћемо видети, али сигурно је да ћемо имати раст од око осам одсто, па и више - 
наводи извор "Блица". 
Према његовим речима, ММФ предлаже нешто мање повећање - 6-7 одсто. 
- Ипак, аранжман који сада договарамо се разликује од претходног јер има "само" саветодавну 
улогу. Ми нисмо у обавези да урадимо како они предлажу, што је био случај претходне три 
године када смо имали стендбај аранжман вредан око 1,2 милијарде евра – објашњава наш 
саговорник. 

https://www.blic.rs/vesti/ekonomija/sinisa-mali-sa-mmf-razgovara-o-smanjenju-akciza-strucnjaci-tvrde-da-gorivo-moze-biti/dtz6y8k
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Да ћемо имати раст плата већи од онога што је предлог ММФ-а, истакао је јуче и председник 
Александар Вучић. 
- Сада полако дижемо и плате и пензије. Ти разговори су завршени и тако ће бити. То је сада 
борба са ММФ-ом јер они кажу да може шест или седам одсто да се повећају примања, а ми 
бисмо мало више. Ето добре вести - поручио је Вучић. 
С друге стране, шеф Мисије ММФ-а Џејмс Руф нагласио је, пред састанак са министром Малим, 
да раст плата и пензија треба да буде линеаран. 
- Повећање плата је могуће под условом да привреда настави да се развија, односно да се 
настави фискална стабилизација и долазак страних инвеститора. Ако се наставе ти трендови, 
онда можемо да очекујемо и повећање плата - изјавио је Руф за ТВ Б92. 
Он није желео да прецизира када би то могло да се деси, али је нагласио да је најважније да 
повећања буду линеарна. 
Иако се још увек највише спекулише тиме када се може очекивати повишице, а најизвесније је 
да то буде од јануара 2019. Према томе, тачна рачуница по којој ће се обрачунавати плате у 
јавном сектору и пензије биће позната на јесен, када се приступи кројењу новог буџета. 
Пензионере тада очекује и укидање Закона о привременом смањењу примања, па ће њихова 
примања од 2019. бити увећана по два основа. 
Подсетимо и да је Фискални савет Србије недавно изнео анализу повећања плата и пензија по 
којој оне могу расти за пет до шест одсто. Они су упозорили да би свако повећање зарада изнад 
тог процента водило ка неодрживом расту учешћа расхода државе за зараде у БДП-у. Фискални 
савет такође предлаже да плате у здравству порасту изнад просека, док за запослене у МУП-у 
сматрају да повећање треба да буде испод просека који су навели. 
Иначе, јуче је тема разговора Синише Малог и Руфа била и реформа пореске 
администрације, а закључено је да је то неопходно да би се наставио даљи 
привредни раст и запошљавање. Руф се по подне састао и са премијерком Србије 
Аном Брнабић. 
Нови аранжман стартује на лето 
Према нашим сазнањима, очекује се да представници Владе Србије и ММФ-а данас саопште да 
су постигли договор о склапању новог саветодавног аранжмана, тзв. чуваркуће. Овај програм 
требало би да стартује током лета. Он обухвата инструмент координације политика, има 
саветодавну улогу без повлачења новца. ММФ је овакву врсту аранжмана креирао недавно, 
средином прошле године, па још нема много информација о практичној примени. Сигурно је 
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да такав аранжман подразумева наставак финансијске консолидације, макроекономске 
стабилности и реформи. 
Вучић: Престигли Бугарску, стижемо и остале 
Председник Александар Вучић је изјавио да Србија полако престиже једну по једну земљу у 
региону и у Европи по висини плата и пензија упркос томе што је Србија хтела прво да подигне 
запосленост, а онда стандард. 
- До краја године престићи ћемо више земаља из региона, а чак и из ЕУ, као што смо престигли 
већ Бугарску, од које имамо веће и плате и пензије. Зашто то нисмо могли раније? Многи 
заоборављају да је ниво незапослености много важан. Када кажете да неки имају веће плате за 
10 или 20 евра, треба имати у виду да имају ниво незапослености двоструко већи него ми. Нама 
се постављало питање да ли хоћемо да запослимо људе макар и са нижим платама или да се 
правимо да смо много успешни, а да имамо пола Србије незапослено? - рекао је Вучић 
 

 
 

 „Чуваркућа” договорена, повишице у септембру 
 
Прецизан износ повећања плата и пензија знаће се тек након што на јесен ММФ са 
владом отвори преговоре о буџету за 2019. годину 
Аутор: Аница Телесковић 
 
Мисија Међународног монетарног фонда (ММФ), предвођена Џејмсом Руфом, постигла је са 
Владом Србије договор о новом аранжману. Међутим, одговор на питање шта ће грађанима 
Србије програм „чуваркућа” конкретно донети знаће се од септембра, када званичници фонда 
стигну у Београд како би преговарали о буџету за следећу годину. 
Оно што је за сада извесно и око чега су се преговарачи сложили јесте то да ће Закон о 
привременом умањењу пензија бити укинут. 
– Било је идеја да се то уради фазно, али ће закон бити укинут одједном, јер за то имамо 
довољно простора у буџету – рекао је министар финансија Синиша Мали. 
Оно што још није познато јесте колико ће повећање, након укидања кризног закона, добити 
пензионери чије су пензије мање од 30.000 динара. Министар финансија Синиша Мали јуче је 
истакао да о прецизним цифрама не може да говори. 
– Још је рано да изађемо са правим, тачним цифрама, зато што је јун – рекао је министар 
финансија и додао да ће се више детаља знати у септембру, када се са ММФ-ом буде 
преговарало о буџету за следећу годину. 
 

Гориво да појефтини, дуван и алкохол да поскупе 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 
Смањење акциза на гориво није приоритет ММФ-а. Влада ипак о томе размишља, 
а Удружење нафтних компанија предлаже веће акцизе на дуван и алкохол чиме ће 
се очувати ниво укупних фискалних прихода у буџету 
 
Дизел и ТНГ по укупним државним таксама најскупљи у региону 
Иако за Међународни монетарни фонд приоритет није смањење акциза на гориво, како је јуче 
потврдио Џемс Руф, шеф ове мисије, као и да су деривати поскупели због повећања цене нафте 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/687/Anica-Teleskovic
http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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на светском тржишту, а не због акциза, Влада Србије ипак озбиљно размишља како да смањи 
ове државне намете, а да при томе не наруши буџетску стабилност. 
Управо је то јуче на конференцији потврдио и министар финансија Синиша Мали објаснивши 
„да влада размишља о евентуалном смањењу акциза на гориво како би се нашло најбоље 
решење за грађане, а не да би се одговорило на протесте и захтеве са улица”. 
– Оно што у овом тренутку радимо као влада је да размишљамо и о томе разговарамо са 
премијерком да нађемо најбољу меру да изађемо грађанима у сусрет – изјавио је Мали. 
Руф је још додао да би ММФ много више волео да види смањење пореза на зараде и добит, не 
желевши експлицитно да подржи предлог да се акцизе смање. Истом том шефу мисије, 
међутим, у новембру 2015. године, није било тешко да за преговарачким столом у Србији 
поручи „да је  добро време за раст акциза због пада цене нафте”. Јучерашње подсећање српских 
новинара на ову његову изјаву, Руф је прокоментарисао да „мора да је много остарио чим се 
тога не сећа”. 
Предлог Удружења нафтних компанија прослеђен влади показује да би смањење акцизе на 
бензин од 1,64 динара по литру и дизела од 2,07 динара, течног нафтног гаса за само 11 пара 
било потпуно билансно неутрално за буџет будући да држава данас за толико више наплаћује 
порез на додату вредност него почетком године, због раста основице за његов обрачун, каже 
Томислав Мићовић, генерални секретар удружења. 
 

Просветари најављују протест за крај августа 
Аутор: Драгана Јокић-Стаменковић 

 
Уочи почетка школске године Унија синдиката просветних радника штрајковаће 
испред Министарства државне управе са захтевом да учествује у стварању Закона 
о запосленима у јавним службама 
 
Пред сам завршетак текуће школске године део наставника који припада Унији синдиката 
просветних радника Србије (УСПРС) јуче је најавио да ће наредну сезону у школама започети 
штрајком. Како је на конференцији за медије у Београду истакла Јасна Јанковић, председница 
УСПРС-а, чланови организације у чијем је саставу 768 школа у Србији, организоваће 31. августа 
протест испред Министарства државне управе и локалне самоуправе у Београду и тражити да 
учествују у стварању подзаконских аката најновијег закона о запосленима у јавним службама. 
Серију протеста наставиће, кажу, до 1. јануара 2019, када тај закон ступа на снагу и од када ће, 
према њему, плата, не само просветних радника, већ свих запослених у јавном сектору, бити 
одређена на нов начин, према платним разредима. 
Представници једног од четири синдиката просветних радника истичу да немају ништа против 
праведно одређених платних разреда, али апелују да и они буду укључени у формирање 
мерила према којима ће се оцењивати и награђивати наставнички рад. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.politika.rs/scc/autor/919/Dragana-Jokic-Stamenkovic
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Данка Симић, лаборанткиња која је због тога што јој је муж синдикалац послата да рукама 
пребацује камење, остала без посла 
 

Отказ радници из каменолома 
 
* Два месеца након што је повереница за равноправност закључила да је Симићева 
била дискриминисана, фирма јој је дала отказ 
Два месеца након што је повереница за родну равноправност утврдила да је Данка Симић у 
фабрици Равнаја у Малом Зворнику дискриминисана само зато што јој је супруг био 
председник синдиката, она је добила отказ. 
4Пише: Љ. Буквић13. јуна 2018. 12.30 Измењено: 12.30 
     
 
Од петка више не ради у фабрици камених агрегата, у којој је годинама дискриминисана и то 
тако што је, најпре, са места лаборанта на ком је била деценијама „унапређена“ у спремачицу, 
потом и помоћну радницу. 
– Од петка више не ради, рекли су јој да је технолошки вишак. Више им није потребан помоћни 
радник, јер тог места по новој систематизацији коју су недавно урадили више нема – прича за 
Данас њен супруг Миленко Симић. 
Каже да су јој из рачуноводства најпре рекли да ће добити отпремнину од 395.000 динара, 
међутим у петак су јој исплатили 293.000 динара. Данка има непуних 56 година, и 36 година 
стажа. Међутим, од пензије је још далеко и, како каже, сада не зна шта ће да ради. 
О Данки Симић, која је само због тога што је супруга Миленка Симића, председника синдиката 
у фабрици у којој се годинама борио за редовне плате и нормалне услове рада, писали смо 
последњих девет месеци. Миленко Симић је отказ у фабрици коју је пре седам година 
приватизовао МБА Миљковић, добио у септембру прошле године. Суд је касније пресудио у 
његову корист и вратио га на посао фебруара ове године. Међутим, он је на посао дошао само 
по нови отказ. Његова супруга Данка прошла је још теже. Најпре је са места лаборанта на ком 
је радила од средине осамдесетих, пребачена последњих година на место чистачице, да би 
јесенас завршила у каменолому, да из њега ручно пребацује камење. Управо због тога 
реаговала је и повереница и почетком априла изнела мишљење да је Данка у Равнаји била 
дискриминисана од стране пословодства и затраживши од директора Александра Савановића 
да то исправи. 
Када смо питали менаџмент Равнаје пре месец дана да ли су то учинили, нисмо добили 
одговор. Повереницу су, међутим, обавестили да ће „поступити по препоруци“ и „оклонити 
дискриминацију“, али у том писаном одговору нису прецизирали и које ће то конкретно мере 
предузети. Сада су и повереница и јавност добили одговор и на то питање. 
 
Шта значе тврдње председника о висини марже за бензин и могућем смањењу дажбина за 
дизел 

Вучићева изјава – удар на НИС 
 
* Руска компанија испоручује чак 85 одсто бензина који се продаје у Србији. 
Преосталих 15 одсто продаје ОМВ * Стручњаци уверени да смањењем акциза само 
на дизел, председник настоји да предупреди протест пољопривредника 



11 

 

Изјава председника Србије Александра Вучића да држава може „нешто да уради“ када је реч о 
цени дизела, а да на бензину трговци узимају велику маржу представља његов покушај да 
предупреди протесте пољопривредних произвођача као и да се бумеранг везан за високе цене 
горива пребаци на трговце нафтним дериватима. 
15Пише: Г. Влаовић13. јуна 2018. 16.30 Измењено: 16.30 
     
Фото: ЕПА-ЕФЕ/ АНДРЕЈ ЦУКИЋ 
Пумпаџије висину марже крију и сазнати од њих конкретну цифру колико она износи је 
немогућа мисија. С друге стране, у Удружењу нафтних компанија Србије кажу да они не 
рачунају висину марже од продаје горива јер је то ствар тржишта. Међутим, добро обавештени 
извори Данаса блиски нафтном сектору кажу да је председник Вучић у праву када каже да је 
маржа за бензин висока. 
– Где год је конкуренција велика маржа се због тога смањује. То је случај код дизела. Када је 
реч о бензину чак 85 одсто количина на тржишту је из домаће производње. Производи га 
Нафтна индустрија Србије док ОМВ бензином сопствене производње снабдева своје пумпе. 
Врло је могуће да је Вучић својом изјавом грађанима желео да поручи да је маржа коју узимају 
Руси и Аустријанци на бензину велика и да они имају могућност да се одрекну дела зараде, а не 
држава која нема чиме да пуни касу сем акцизама – сматра наш саговорник. 
Међутим, стручна јавност сматра да Вучић не треба да се интересује и потенцира висину маржи 
трговаца већ да се држи оног дела за који је држава задужена, а то су управо акцизе. 
– Ако било ко сматра да су марже за бензин велике, а на њихов износ директно утиче 
рафинеријска прерада нафте НИС-а у Панчеву, онда бензин може да купује у региону, а не од 
НИС-а. С обзиром да то нико не ради, већ готово сви бензин на велико купују од НИС-а, то 
јасно показује да је он у окружењу знатно скупљи. Стога не треба са позиција власти 
размишљати о маржама. С друге стране не може се рећи да систем акциза на гориво није 
праведан. Далеко је праведније и боље увести акцизе на луксузну робу у коју спада и гориво у 
Србији него примера ради увести порезе на пензије. Друга је ствар већ на шта држава троши 
средства из буџета – каже за Данас Бранко Павловић, економски аналитичар. Према његовом 
мишљењу, најава да би се могла смањити акциза на дизел представља Вучићев уступак 
пољопривредним произвођачима који свакако не спадају у вишу средњу класу и добро су 
организовани и опремљени за протесте и блокаде. 
– Веома је могуће да Вучић жели да учини уступак пољопривредним произвођачима. Међутим 
и то се ради на погрешан начин јер би много боље било да им се помогне кроз директне 
субвенције државе него кроз снижавања дела акцизе – каже Павловић. 
Експерт за страна улагања Махмуд Бушатлија такође сматра да Вучић најављује смањење 
акцизе за дизел како би предупредио протесте пољопривредника. 
– Сасвим је јасно да је пољопривредницима потребан дизел за тракторе како би обављали своје 
пољопривредне послове. С обзиром да се са ценом горива веома претерало власт сада покушава 
да ублажи новонасталу ситуацију смањењем бар неких акциза не би ли спречила протесте 
пољопривредника који би могли да доведу до нових блокада путева. Када већ говоримо на ту 
тему, поставља се питање због чега уопште постоје акцизе за гориво које користе 
пољопривредници. Они га не користе као луксузну робу већ за производњу и самим тим за 
пољопривреднике би износ акцизе требало да буде нула – сматра наш саговорник. 
Војислав Вулетић, експерт за енергетику, каже за Данас да држава треба да води рачуна о 
акцизама и другим дажбинама које прописује а никако о висини трговачких маржи када је реч 
о гориву. 
– Мислим да председник Вучић не би требало да коментарише износ марже за бензин. Висину 
марже одређује цена сирове нафте на светским берзама а не воља трговаца горивом. Ако жели 
да помогне возачима, држава треба да смањи висину акциза. На њој је да одлучи да ли ће 
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акцизе смањити за сва горива или само за дизел или пак да не уради ништа од тога. Трговачке 
марже треба да остану ван домена њених коментара и интересовања – закључује наш 
саговорник. 
 

Незадовољни радници по уговору у ЕПС Дистрибуцији 
 
Радници ЕПС Дистрибуције запослени по уговорима о привременим и 
повременим пословима незадовољни најављеним смањењем плата за 25 одсто 
протестоваће данас испред зграде тог предузећа након чега ће се упутити ка 
седишту Електропривреде Србије на разговор са в. д. директора Милорадом 
Грчићем. 
1Пише: Г. Влаовић 
     
Фото: ФоНет ЕПС 
Како за Данас прича учесник протеста који је желео да остане анониман, ради се о 
електомонтерима са пет до девет година радног стажа којима је анексом новог уговора 
понуђено смањење плата са 45.000 на око 30 до 32 хиљаде динара, што је за њих 
неприхватљиво. 
– Незадовољство је кулминирало када смо сазнали да ће нам бити смањене плате. То сматрамо 
додатним ударом на наша радничка права. Наиме, већина нас није стално запослена већ 
радимо по разним облицима уговора о раду, неки од нас и преко агенције што нам значајно 
умањује права које примера ради имају колеге које раде на неодређено време. Иако као 
електромонтери обављамо послове са повећаним ризиком, суочавамо се са недостатком 
опреме, са опасностима по живот и здравље већ смо дискримисани јер нам уговори о раду не 
гарантују плаћено коришћење годишњих одмора, плаћени рад суботом, недељом и државним 
празницима као ни прековремени плаћени рад. Планирано смањење зарада је кап која је 
прелила чашу јер већина од нас има породице које издржава. Плате су ионако мале, а наша 
радничка права максимално сужена тако да је смањење личних доходака нешто на шта не 
можемо да пристанемо – наводи наш саговорник. 
Он додаје да је први протест одржан прошлог петка а други у понедељак. 
– У понедељак нас је на разговор примио Зоран Рајовић, извршни директор за техничке 
послове дистрибуције електричне енергије и управљање дистрибутивним системом ЕПС-а, али 
с обзиром да он није имао ингеренције да прихвати захтеве радника у протесту, поред тога да 
нам се не смањују плате тражимо и да будемо примљени у стални радни однос, одлучили смо 
се на нови протест и шетњу до Балканске улице где се налази седиште ЕПС-а како би 
разговарали са в. д. директора предузећа Милорадом Грчићем – наводи наш саговорник. Како 
је Данасу речено у протесту је стотинак радника „ЕПС Дистрибуције“. 
Иначе, по уговорима о привременим и повременим пословима ради највише електромонтера, 
али такође има и шалтерских радника, возача, референата и физичких радника у свим 
деловима ЕПС-а широм Србије. 
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Мали: Веће пензије и плате, о процентима у септембру 
 
Ове године ће у потпуности бити укинут закон о привременом смањењу пензија, 
рекао је министар финансија Синиша Мали. 
     
 „Они који нису били обухваћени смањењем по закону могу да рачунају да ће им пензиие бити 
повишене. Колико, знаће се у септембру, кад се буде видело колико постоји простора у буџету“, 
рекао је Мали, преноси Н1. 
Како је навео, Међународни монетарни фонд (ММФ) инсистира да се до септембра не излази са 
процентима. 
„Плате ће такође бити веће, али и ти проценти ће се знати у септембру“, рекао је Мали. 
Влада Србије постигла је договор да делегацијом ММФ-а о новом аранжману у трајању од 30 
месеци који не био био финансијски већ саветодавни. 
Он ће бити потписан у јулу и трајаће до јануара 2021. године. 
Унија синдиката просветних радника најављује окупљање испред Министарства државне 
управе и локалне самоуправе 
 

Просветари протестују 31. Августа 
 
Чланови Уније синдиката просветних радника Србије најавили су да ће 
протестовати 31. августа испред Министарства државне управе и локалне 
самоуправе, које одбија да их позове на разговор и достави им податке о платним 
разредима. 
Председница Уније Јасна Јанковић најавила је на данашњој конференцији за новинаре низ 
активности до 31. децембра, којима ће просветни радници исказати неслагање са решењима из 
Закона о запосленима у јавним службама. Синдикалци питају ко ће и по којим критеријумима 
одлучивати на који начин ће се прелазити из једне у другу платну групу, напомињући да се 
оштро противе да то буде надлежност директора школа. 
Владимир Аџић, шеф ресора за финансије у Унији, изнео је податак да је Србија по просечној 
заради у образовању за 2017. годину на зачељу, не само међу државама у региону већ и шире. 
Просветни радници у нашој земљи су лане у просеку примали 438 евра, док је просечна зарада 
у Црној Гори 454 евра, у БиХ 465, Хртавској 780, а Словенији 1.050 евра. У земљама Европске 
уније просечна плата у образовању је била 1.600 евра. Аџић је рекао да је по новој методологији 
обрачуна, плата запослених у образовању у просеку 51.000 динара, те да они примају 
драстично мање новца од других делатности. Он је позвао Министарство просвете да 
наставницима који су испунили фонд часова врати одузете дневнице. Реч је о просветним 
радницима који су штрајковали 28. септембра и којима је због потпуне обуставе наставе 
одузето између 2.000 и 2.500 динара. Аџић процењује да је реч о 4.000 наставника, којима је 
држава узела укупно око осам милиона динара. 
Руководство Уније каже да је министар просвете Младен Шарчевић увредио просветне 
раднике, када је најављујући строжу контролу на завршном испиту рекао да “не верује 
професорима” и да “њихова васпитна улога не би смела да подразумева да варају, лажу и 
краду”. На питање Данаса да ли би реаговали да је министар апострофирао само неке 
наставнике, јер извештаји о контроли спровођења завршног испита указују да је било 
нерегуларности, међу којима и преправљања тестова и дописивања бодова, Владимир Аџић 
каже да се Унија залаже за појединачну одговорност. Из тог синдиката питају шта је 
Министарство просвете урадило у претходних годину дана и зашто није смењен ниједан 
директор из школа у којима су уочене неправилности. 
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– Одговорност за спровођење завршног испита је на директорима школа, а они који га не 
организују на законит начин би морали да буду смењени, као и директори који су прекршили 
закон и нису хтели да приме технолошке вишкове – рекао је Аџић. 
 

Полицијски синдикат Србије: „Нагла“ брига државе за полицајце 
 
Репрезентативни Полицијски синдикат Србије данас је, уз осуду сваког напада на 
полицајце, затражио од врха Министарства унутрашњих послова да сваки напад 
третира исто, „а не да се неки осуђују и истражују, а неки не“. 
У саопштењу поводом напада на колегу у Лазаревцу у уторак, Синдикат је упозорио да је 
забрињавајуће је да се држава селективно односи према тим нападима, и као пример навела 
ћутање када је пребијен жандарм у Новом Саду, или када су полицајци на стадиону срамотно 
истерани на трибине. 
„Чак нам нису одговорили ко су виновници и организатори тог напада. Када су пре неколико 
дана нападнути и повређени полицајци у међусобном обрачуну са навијачким групама на 
наплатној рампи у Нишу, није било реакције дрзаве, а камоли упозната јавност са тим 
инцидентима“, навео је синдикат. 
Како је истакнуто, сада се, у протестима поводом поскупљења горива цео врх државе одједном 
брине о полицајцима, што је „коришћење полицајаца у пропагандно-политичке сврхе“, са 
циљем да се они посвађају с народом. 
Откуд се одједном од стране највиших државних функционера родила таква љубав према 
полицији, пита Полицијски синдикат Србије, који апелује на све припаднике да послове 
обављају у складу са законом и на грађане да не нападају полицајце. 
 
 

 
 
Спреман нацрт Закона о угоститељству 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: Министарство трговине, туризма и телекомуникација припремило је Нацрт 
посебног Закона о угоститељству чији је циљ, како пише на сајту министарства, смањење сиве 
економије у угоститељству. 
 
Фото: Дневник.рс 
Министарство ће до 20. јуна одржати јавне расправе о Нацрту закона о угоститељству, а 
планирано је да се одржи и неколико округлих столова на којима ће се разговарати о 
проблемима и стању на тржишту туризма. 
Предлогом закона требало би да се уведе централни информациони систем у области 
угоститељства и туризма који ће бити јединствен систем који садржи све податке о пружаоцима 
услуга смештаја и објектима за смештај. 
Уређује се и прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности, права и заштита 
права грађана чији се подаци прикупљају и обрадују, а такође, предложеним нацртом се 
прописује да ће се свако издавање смештаја на период краћи од 30 дана сматрати пружањем 
угоститељских услуга смештаја. 
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Новина је и да се предлаже укидање досадашње обавезе пружања услуга преко посредника, 
затим, паушално плаћање боравишне таксе и друге олакшице. 
У периоду трајања јавне расправе бице одржана и седница Националног савета за развој 
туризма који ће разматрати и изјаснити се о предлогу законског решења, пише на сајту 
Министарства трговине.  
 

Мали: Испуњени услови за ММФ, Закон о пензијама потпуно укинути 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД: Министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да је Србија испунила све 
услове како би већ у јулу потписала нови аранжман са ММФ, који ће трајати до јануара 2021.  
Реч је о аранжману познатијем као "чуваркућа", који подразумева саветодавну улогу ММФ, а не 
финансијску помоћ. 
„Закон о пензијама биће потпуно, а не фазно, укинут до краја године, истакао је министар 
финансија. 
„Влада Србије размишља о евентуалном смањењу акциза на гориво како би се нашло најбоље 
решење за грађане, а не због тога да би се одговорило на протесте и захтеве са улица, изјавио је 
министар Мали. 
На конференцији за новинаре са представницима Међународног монетарног фонда, упитан о 
томе да ли постоји простор да се смање акцизе на гориво, Мали одговара да се не може свака 
мера посматрати изоловано, те да и ММФ сматра да акцизе и њихово евентуално смањење не 
доприносе расту. 
“О томе можемо да дискутујемо. Оно што у овом тренутку радимо као Влада је да ипак 
размишљамо и о томе и да интензивно радимо са председницом Владе да нађемо најбољу меру 
ако је потребно да изађемо грађанима у сусрет и по том питању”, изјавио је Мали. 
Он је подсетио на јучерашњу изјаву председника Србије Александра Вучића поводом протеста 
који неколико дана трају у Србији због цене горива, те да ни Влада неће да одговара на 
протесте и захтеве са улице. 
Одговарајући на исто питање, шеф мисије ММФ Џејмс Руф је рекао да смањење акциза није 
приоритет, те објаснио да су ПДВ и акцизе релативно боље решење из перспективе раста, и да 
је фокус ММФ-а више на смањењу пореза на рад и повећању подстицаја за инвестиције кроз 
смањење пореза на добит, а све у циљу убрзања раста. 
“Увек у центру пажње ММФ-а је заштита угрожених група, као што су сиромашни 
пољопривредници, који су под ударом повећања цена. Ми увек мислимо да је то питање боље 
решавати кроз добро таргетирани систем социјалних бенефиција”, изјавио је Руф. 
Руф је рекао и да је чињеница да је бензин поскупео због повећања цене нафте на светском 
тржишту, а не због повећања акциза. 
“Цене нафте расту и падају као и друге цене”, изјавио је Руф. 
 

У септембру ће се знати износ повећања пензија 
 
Мали је додао да ће се у септембру тачно знати колико ће бити повећање плата у 
јавном сектору и пензија. 
“ММФ инсистира да се са том цифром не излази до септембра, када ће се тачно знати како нам 
стоји буџет за 2018. годину, односно за 2019. годину”, рекао је Мали на конференцији за 
новинаре са представницима ММФ-а. 
Мали је прецизирао да је са том међународном финансијском институцијом договорено да ће 
Закон о привременом смањењу пензија бити потпуно, а не фазно, укинут до краја године. 
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"Била је идеја да идемо фазно, али ми имамо довољно фискалног простора да то у потпуности 
урадимо ове године и то је сјајна вест за наше најстарије суграђане", истакао је Мали. 
Министар финансија је додао да је договорено да ће се повећати пензије за све оне пензионере 
који нису били обухваћени овим Законом. 
Најавио је да ће у септембру, када се очекује поновни долазак мисије ММФ-а, бити познато 
колико фискалног простора, односно новца имамо у буџету како би то повећање било што 
значајније и што веће. 
“Још је рано да изађемо са правим, тачним цифрама, зато што је јун месец. Све иде како треба у 
нашем буџету и приливи и имамо велики суфицит и тај ће износ бити што већи могући”, рекао 
је Мали говорећи о повећању пензија. 
Када је рч о платама у јавном сектору, Мали каже да су са ММФ о томе били тешки разговори, 
али да је ипак договорено повећање плата у јавном сектору. 
“Колико тачно знаћемо исто тако у септембру ове године, када будемо видели тачан буџетски 
простор који имамо за ову намену. Очекујем значајно повећање плата, али што је још важније 
очекујем и почетак реформи платних разреда, односно платног система у јавном сектору, који 
очекујемо да ћемо почети већ од јануара 2019”, изјавио је Мали. 
 

 
 

Савић: Добро је што је Србија уговорила аранжман с ММФ-ом 
Извор: Н1 
Аутор текста:Бета 
 
Професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић рекао је да је добро што је Србија 
уговорила нови аранжман са Међународним монетарним фондом, јер су, захваљујући 
претходном програму са том међународном финансијском институцијом саниране српске јавне 
финансије. 
Вада Србије постигла је договор са делегацијом ММФ-а о новом аранжману у трајању од 30 
месеци, који не подразумева финансијску подршку, већ је саветодавног карактера и познат је 
под именом Инструмент за координацију политика (ПЦИ).  
"Србија је сада у другој фази споразума са ММФ и ослањаће се на добре савете ММФ, иако не 
мора, али верујем да хоће јер смо у процесу придруживања ЕУ и морамо усклађивати политике 
са тим земљама", рекао је Савић.  
ММФ ће, како је рекао, и даље инсистирати на исплати плата у јавном сектору према платним 
разредима јер се ништа годинама није урадило, као и на бољем управљану јавним предузећима 
и њиховом тржишном пословању. Та финансијска организација ће, према његовим речима, 
тражити и да Вада Србије попусти неке од мера штедње као што је смањење пензија и укине се 
тај закон, што је већ и најављено, а прећутно одобравају и повећање плата и пензија крајем 
године.  
"Мислим да је дискутабилно то што се залажу за смањење пореза и доприноса да би подстакли 
предузетнички дух и нове инвестиције, а тиме и отварање радних места јер то у Србији није у 
корелацији, а тада је питање како пунити буџет", рекао је Савић.  
Додао је да известан број привредника у Србији не плаћа порез, а један број ни смањење пореза 
не би мотивисало да даље инвестирају, "као Била Гејтса који, иако има, на пример 50 
милијарди долара, а размишља како да направи 51 милијарду".  

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
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ММФ, према његовим речима, заговара политику смањења оптерећења предузетника и 
пребацивање терета пуњења буџета на грађане преко пореза на додату вредност (ПДВ) који се 
плаћа на потрошну, али како је рекао "наши грађани су сиромашни". 
Економиста Драгован Милићевић је рекао да уговорени програм са ММФ-ом није лоше 
решење за Србију, али од њега не треба имати велика очекивања.  
"Нисам поборник сарадње са ММФ-ом јер је та институција монетарни полицијац и држи 
земљу у екстерној ливидности јер пре свега брине о страним кредиторима", рекао је он 
агенцији Бета.  
Оценио је да Србији новим порграмом са ММФ-ом расте кредибилитет према спољним 
повериоцима а то доноси и бољи кредитни рејтинг и јефтиње задуживање.  
Фисклана дисплина коју тражи ММФ, према његовим речима не омогућава, међутим, 
привредни раст, а доказ за то је да је Србија за последњих седам-осам година имала стопу раста 
од 0,8 до 0,9 одсто, што је најмање у региону. 
 

 
 

Стигло обавештење из кабинета, Влада наложила Министарству 
 
Београд -- Војни синдикат Србије добио је обавештење из кабинета премијерке да 
је Влада наложила Министарству одбране да поступи по захтеву синдиката. 
ИЗВОР: БЕТА  
  
То се односи на почетак преговора о закључењу колективног уговора за запослене у области 
одбране.  
 
"Од свих досадашњих влада, ова је једина одговорила позиву представника наше војске и 
закону, да се кроз закључење колективног уговора реше нагомилани статусни, социјални и 
материјални проблеми српских војника, као и да се спречи даље кадровско урушавање Војске 
Србије и њене оперативне способности. Најважнији ресурси сваке војске јесу људски ресурси, а 
држава има дужност и законску обавезу да тај ресурс сачува", саопштио је синдикат.  
 
Тај синдикат је поновио да је закључење посебног колективног уговора за запослене у војсци 
један од примарних националних интереса у актуелном геополитичком тренутку у коме се 
Србија налази.  
 
"Српска војска и њена снага огледало су моћи државе, и данас је бесмислено понављати грешке 
из блиске нам историје, када је наша земља у кључним историјским моментима плаћала 
превелику цену због које смо најстрадалији народ у 20 веку. Држава је јака колико је јака њена 
војска, а војска је јака колико је војник задовољан", додао је синдикат.  
 
Војни синдикат је додао да у том пројекту од националне важности нема места личним 
сујетама, амбицијама и другим бесмисленим стварима које су до сада биле главне препреке да 
се не потпише тај уговор. 
 
 
 
 


