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Трговци неће ниске плате 
Аутор: Марија Бракочевић 

 

Синдикати сматрају да би минимална цена рада у трговини требало да буде 36.000 динара. – У 

Србији тренутно има око 200.000 трговаца 

Хитно потребан трговац. Нудимо посао продавцима. Тражи се касирка у трговини, са или без 
искуства, плата по договору. Овакви натписи често се могу видети на излозима дућана, трафика, 
бутика... Посла, рекло би се, има, али радника – и не баш. Иста је ситуација и у трговинским 
ланцима. Они углавном имају стално отворен конкурс за пријем трговаца, јер на тржишту радне 
снаге не могу да нађу људе који хоће да раде такав посао за мале паре. Поред ниских зарада, 
један од најчешћих разлога због којег трговци често избегавају да засуку рукаве јесу и лоши 
услови рада. 
Радослав Топаловић, председник Савеза самосталних синдиката трговине Србије, подсећа да у 
Србији тренутно има око 200.000 трговаца, који примају између 25.000 и 30.000 динара. 
– Тако је већ годинама. Синдикати зато сматрају да би минимална цена рада у трговини требало 
да буде 36.000 динара, јер толико вреди минимална потрошачка корпа за четворочлану 
породицу – каже Топаловић, и додаје да то треба да буде доња граница за зараде у тој области. 
 
 

Највише новца за најмање пензије 
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 

Повећање од девет одсто у просеку свим пензионерима предвиђа истовремено и скок расхода у 

буџету за 45 милијарди динара, а ММФ је за ову намену предвидео 33 милијарде 

Најава председника Александра Вучића да би пензије од новембра требало да буду веће за све 
пензионере, и то најмање за девет одсто, обрадовала је јуче ову вишемилионску популацију. 
Било је, међутим, и оних који су се јуче јављали нашој редакцији да им се појасни да ли то значи 
да новембарско повећање неће бити исто за све, или да може бити и веће од девет процената. 
Повећање од девет одсто у просеку свим пензионерима предвиђа истовремено и скок расхода у 
буџету за 45 милијарди динара. Током последње посете представници мисије Међународног 
монетарног фонда рекли су да је фискални простор у српској државној каси за ове намене 33 
милијарде. Међутим, у међувремену је и привредни раст био већи од очекиваног, па је могуће да 
ће ММФ повећати овај праг за потрошњу, али је питање да ли ће достићи баш ниво од 45 
милијарди динара. 
Ако се има у виду да укидање Закона о привременом умањењу пензија кошта 25 милијарди 
динара, онда то значи да за пензионере с примањима нижим од 30.000 динара остаје 20 
милијарди, које могу да се искористе за повећање од око пет одсто. Реч је о најбројнијој групи 
пензионера (њих више од милион прима пензију до 30.000 динара), којима примања нису 
умањивана у новембру 2014. године. 
 

 
 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/sr/autor/918/Marija-Brakocevic
http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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Ми напустили, Канађани нашли богатство: Ред, а цена 120 ЕУР ВИДЕО 
Извор: Б92 

 
Док се за тону угља из Ибарских рудника добија тек 3.000 динара, за исту количину руде бора 
стоји се у реду и плаћа и више од 120 евра.  
Отварањем нових ископа у Пискању и Побрђу код Баљевца на Ибру добила би се експлоатација 
чак и дужа од 20 година.  
Резерве износе 11 милиона тона, а руда бора има широку примену у хемијској индустрији а 
пречишћена у производњи мобилних телефона и свемирској индустрији.  
У синдикату сматрају да је превише времена изгубљено бушењима и истражним радњама и 
надају се да ће ускоро почети ископавања како би се сачувала рударска традиција и радна места.  
У Регионалној привредној комори кажу да би отварање новог рудника много значило за 
општине Краљево и Рашка и напомињу да квалификована радна снага већ постоји.  
Држава је истраживачке послове поверила канадској компанији Ерин вентурес, а према још 
непотврђеним подацима једна од највећих светских компанија, договорила се о улагању од 20 
милиона долара.  
 

 
 

 
 

У Србији се највише траже инжењери и занатлије 
Извор: ФоНет 

 

БЕОГРАД: У евиденцији незапослених је 570.000 лица али велики број послодаваца не може да 

нађе адекватну радну снагу, рекао је директор Националне службе за запошљавање Зоран 

Мартиновић у заједничком обраћању са министром за рад Зораном Ђорђевићем, који се данас 

састао са директорима свих филијала ове службе. 

Листа дефицитарних занимања је годинама готово непромењена, у високој стручној спреми се 
траже инжењери информатике, електротехнике, грађевинарства, машиниства, лекари са 
специјализацијама, фармацеути, професори физике, математике, рекао је Мартиновић. 
Код занимања где се траже конкретне вештине, ту, каже Мартиновић, доминирају занати - 
бравари, зидари, молери, заваривачи, келнери, кувари, месари, пекари, а у последње време 
возачи и радници обезбеђења, неговатељице. 
У структури лица на евиденцији назапослених, трећина је неквалификована или 
полуквалификована, тако да се, каже Мартиновић, улажу велики напори на њиховој обуци за 
тражена занимања. 
Мартиновић је рекао да неки послодавци нису упознати шта им све нуди Национална служба за 
запошљавање, од савета па до подстицајних средстава за нова запошљавања. 
Србија има средства, у Националној служби за запошљавање и у министарству, за запошљавање 
грађана, рекао је Ђорђевић и додао да су та средства недовољно искоришћена. 

https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2018&mm=08&dd=13&nav_id=1430206
https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2018&mm=08&dd=13&nav_id=1430206
https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2018&mm=08&dd=13&nav_id=1430206
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Службе за запошљавање у неким метима нису агилне, као што и грађани нису довољно 
упознати шта им оне нуде и да их то штп нуде ништа не кошта, рекао је Ђорђевић. 
 

 
 

 
 

НБС ревидирала процену раста БДП у 2018. на четири одсто 
Извор:Бета 
 
Народна банка Србије (НБС) је ревидирала процену раста бруто домаћег производа (БДП) у 
2018. години са 3,5 на четири одсто, изјавила је гувернерка Јоргованка Табаковић. 
Она је на презентацији извештаја о инфлацији казала да је раст грађевинарства и пољопривреде 
бржи од очекиваног утицао на то да централна банка процени да ће овогодишњи раст БДП бити 
већи него што је прогнозирано. 
Према пројекцији НБС раст БДП у 2019. години биће 3,5 одсто, као што је и раније процењено. 
"И Европска комисија је оценила да привредном расту Балкана у 2018. години највише 
доприноси Србија", казала је Табаковић. 
Истакла је да најважнијим резултатом свог претходног шестогодишњег мандата сматра то што 
је ниска инфлација постала "нормалност" у Србији и да је са 12,9 одсто у 2012. години за мање од 
годину дана спуштена на 2,2 одсто. 
Додала је да је инфлација од 2013. године до данас очувана на годишњем нивоу од два одсто у 
просеку. 
"Пет година за редом инфлација је ниска, стабилна, предвидива и на нивоу инфлације у 
европским земљама, а у јулу је била 2,4 одсто. НБС верује да ће инфлација бити ниска и у 
будућности", рекла је Табаковић. 
За претходних шест година НБС је, према њеним речима, очувала и релативну стабилност 
девизног курса, јер је динар према евру ојачао за 0,5 одсто, упркос турбуленцијама у 
међународном окружењу, Брегзита, нормализације монетарне политике ФЕД-а, трговинских и 
геополитичких тензија и пада индекса на азијским берзама. 
"Ми смо пажљиво оценили интензитет и врсту притиска на девизном тржишту и интервенисали 
непристрасно у оба смера куповине и продаје девиза", рекла је Табаковић. 
Додала је да је јачање отпорности домаће економије на шокове из међународног окружења 
допринело да се девизе више купују него продају због чега су последње две године девизне 
резерве НБС повећане за 1,1 милијарду евра. 
Нето девизне резерве су, како је рекла, крајем јула износиле 9,5 милијарди евра и биле су 
највише од 2000. године, а повећана је и количина злата у девизним резервама на 19,9 тона, 
што је за 5,1 тону више него 2012. године. 
Истакла је да су од маја 2013. године преполовљене каматне стопе на нове и постојеће кредите 
за становништво, а за привреду су троструко ниже, што је повећало доходак и инвестиције. 
"У 2017. години трошкови привреде по основу камата били су смањени за 37 одсто или за 54 
милијарде у односу на 2014. годину, а трошкови привреде на основу курсних разлика пали су за 
60 одсто или 148 милијарди динара", рекла је гувернерка. 
У последње три године смањен је и ниво проблематичних кредита за 60 одсто, и њихово учешће 
у укупним кредитима је са 22,4 одсто смањено на 7,8 одсто у јуну, а у јулу на испод седам одсто.  
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На питање да објасни шта значи најављено увођење инстант платног система, Табаковић је 
рекла да ће се новац у најкраћем року наћи на адреси онога коме је намењен и да се систем 
усаглашава са Пореском управом.  
Одговарајући на питање шта ће јој бити највећи изазов у новом мандату Табаковић је рекла да 
"одржи постигнуте резултате, ниску инфлацију, финансијску стабилност и да се настави 
усаглашавање са стандардима ЕУ", а да јој је за постизање најбољег кредитног рејтинга 'А' 
потребна сарадња с другим гранама власти.  
Она је најавила да ће "бити посла" за НБС, јер се сумња на картелско понашање банака.  
Генерални директор Директората за економска истраживања и статистику НБС Ана Ивковић 
рекла је да неизвесност у међународном окружењу потиче од светских цена примарних 
производа, пре свега нафте.  
"Цена нафте се у последњих годину дана кретала узлазном путањом и порасла за 11,2 одсто и 
достизала 79 долара по барелу, али пројекције показују да ће цена крајем ове године бити око 74 
долара, а у наредне две године ће се спустити на 71 до 68 долара по барелу", рекла је Ивковић.  
 

 
 

 
 
Највише новца за пензионере са најмањим примањима 
Извор:Танјуг 
 
Најава председника Србије Александра Вучића да би пензије од новембра требало да буду веће 
за све пензионере, и то најмање за девет одсто, предвиђа истовремено и скок расхода у буџету за 
45 милијарди динара, пише Политика. 
Током последње посете представници мисије Међународног монетарног фонда рекли су да је 
фискални простор у српској државној каси за ове намене 33 милијарде динара. 
Међутим, у међувремену је и привредни раст био већи од очекиваног, па је могуће да ће ММФ 
повећати овај праг за потрошњу, али је питање да ли ће достићи баш ниво од 45 милијарди 
динара, наводи лист. 
Ако се има у виду да укидање Закона о привременом умањењу пензија кошта 25 милијарди 
динара, онда то значи да за пензионере с примањима нижим од 30.000 динара остаје 20 
милијарди, које могу да се искористе за повећање од око пет одсто. 
Реч је о најбројнијој групи пензионера (њих више од милион прима пензију до 30.000 динара), 
којима примања нису умањивана у новембру 2014. године, навела је Политика. 
 

 

Од ове године у Србији и ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА запослених 
Извор:Танјуг 
 
Министар за рад Зоран Ђорђевић одржао је састанак са директорима свих филијала 
Националне службе за запошљавање и рекао да је запошљавање свих категорија становништва 
и отварање нових радних места приоритет Владе Србије. 
Ђорђевић је истакао да је ове године поред преквалификације незапослених у Србији уведена и 
преквалификација и доквалификација запослених. 
Како је саопштено, министар је навео да је циљ да сви грађани задрже своје послове будући да 
Србија "технолошки напредује у сваком смислу". 
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Додаје, да је циљ Владе Србије да створи државу у којој ће њени грађани остајати, али и у коју ће 
долазити нови људи који желе да раде. 
- Желимо да привучемо стране инвеститоре и биће потребан одређени број људи који ће радити 
за њих. Континуирано имам састанке са представницима министарства приреде и министарства 
финансија, јер желим да видим која су то нова занимања која су потребна Србији као и ко све 
жели да инвестира у нашу земљу - истакао је министар. 
Директор НСЗ Зоран Мартиновић рекао је да се позитивни тренд на тржишту рада наставља и 
да је улога министарства, Владе Србије и НСЗ да пронађу равноправан однос између тражње и 
понуде. 
- Према последњој евиденцији НСЗ постоји 570.000 људи који показују интересовање за посао, 
али послодавци и даље не могу да нађу адекватну радну снагу. Због тога желимо да обучимо 
одређени број људи како би били могли да обављају послове за које постоји потражња “ - рекао 
је Мартиновић. 
Он је навео да када су у питању послови са високо стручним образовањем највећа потражња 
влада за инжењерима информатике, електронике, електротехнике, грађевинарства, машинства, 
као и за лекарима са специјализацијама, фармацеутима, професорима физике и математике. 
Када су у питању занати, Мартиновић наводи да је потребна радна снага у грађевини, туризму и 
угоститељству, као и међу возачима, радницима обезбеђења и неговатељицама. 
Он је рекао и да НСЗ реализује мере подршке у запошљавању особа са инвалидитетом 
расписивањем јавних позива за доделу средстава, као и да у Србији послује 52 предузећа за 
професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. 
Према евиденцији НСЗ, од почетка године укупно је запослено 155.057 лица, од тога је 4.313 
особа са инвалидитетом. 
 
 

Табаковић: Ниска инфлација је постала нормална у Србији, у јулу 
износила 2,4 одсто 
Извор:Танјуг 
 
Инфлација у јулу је износила 2,4 одсто, а нова пројекција НБС предвиђа привредни раст од 
четири одсто у 2018. години, изјавила је данас гувернерка НБС Јоргованка Табаковић. 
- Ниска инфлација је постала нормалност у Србији, што значи да смо били успешни у нашем 
основном циљу - рекла је Табаковић на презентацији ''Извештаја о инфлацији - август 2018'' 
који је Извршни одбор НБС усвојио на седници одржаној 9. августа. 
Она је истакла да се тај извештај, који је бољи него претходни, поклапа са шестогодишњицом 
њеног мандата на месту гувернера, као и да је инфлација 2012. године износила 12,9 одсто. 
- Такође, учешће инвестиција у БДП-у ће прећи 22 одсто, што је био један од наших циљева и 
доказа дугорочности политике коју водимо. Нето прилив директних страних инвестиција ће ове 
године прећи 2,6 млијарди евра - нагласила је Табаковић. 
Како је рекла, према новим пројекцијама НБС, привредни раст у Србији ће ове године износити 
четири одсто. 
Она је навела и да су нето девизне резерве на крају јула износиле 9,5 милијарди евра. 
Међугодишња инфлација се након минимума у априлу, у мају очекивано вратила у границе 
циља од 3,0 плус-минус 1,5 одсто и у јуну је износила 2,3 одсто. 
Инфлаторни притисци по основу већине фактора и даље су ниски, што потврђује базна 
инфлација на минимуму од 0,8 одсто, као и инфлациона очекивања усидрена око централне 
вредности циља од три одсто. 
Након смањења референтне каматне стопе за укупно 50 базних поена у марту и априлу на три 
одсто, Извршни одбор НБС није мењао висину референтне каматне стопе. 
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Кретања у међународном окружењу од претходног извештаја обележили су повољни изгледи за 
глобални привредедни раст, умерена глобална инфлација, као и повећана дивергентност 
монетарних политика водећих централних банака. 
Расту кредитне активности (7,6 одсто међугодишње у јуну) доприносе фактори и на страни 
понуде и на страни тражње. 
То се уз активности на решавању питања проблематичниих кредита одражава на даљи пад 
учешћа тих кредита у укупним кредитима, на 7,8 одсто у јуну, што је најнижи ниво од 2008, када 
је тај показатељ квалитета портфолија уведен. 
 

 

 
 
Синдикалци траже веће плате, послодавци мање порезе 
Пише: Милош Обрадовић 

 
Синдикати и послодавци су нашли заједнички језик на прекјучерашњој седници 
Социоекономског савета – радници у јавном сектору да добију веће плате, а послодавци да плате 
мање порезе. 
И једни и други тврде да су представници Владе на седници подржали њихове предлоге, мада ту 
није било оних који се највише питају, људи из Министарства финансија.  
Синдикати су поднели захтев да се укине закон о привременом умањењу плата у јавном сектору 
из 2014. године, којим су смањене све плате веће од 25.000 динара за 10 одсто. И мада 
представници Владе, од премијера до министра финансија, најављују повећање зарада до краја 
године, раст од 10 одсто, што би укидање закона фактички значило, тешко ће проћи. Наиме, 
једно од правила на које сви стручњаци на челу са ММФ-ом упозоравају, је да укупни трошкови 
државе за плате не смеју да пређу осам одсто БДП-а, односно да не смеју да расту више од раста 
БДП-а. С обзиром да се ове године очекује номинални раст бруто домаћег производа од шест до 
седам одсто, за толико ће бити простора и за раст плата. Како истиче Милојко Арсић, професор 
на Економском факултету у Београду, враћање плата на старо није добар потез, већ би требало 
ићи на успостављање нових коефицијената зарада на основу ризика, сложености и захтевности 
посла, чиме би се установили односи између зарада различитих занимања у јавном сектору.  
– Мислим да је боље да се крене од постојећег стања и да се иде према коефицијентима који 
зависе од наведених параметара како би се успоставили паритети. У оквиру тога, укупна маса 
плата би требало да расте нешто мање од номиналног раста БДП-а. Синдикати су вероватно 
мотивисани да се иде на укидање закона о смањењу плата јер им то доноси веће повећање плата 
од алтернативе – објашњава он.  
Међутим, Зоран Стојиљковић, председник синдиката Независност тврди да се они већ дуго боре 
да се укине тај, како каже, неуставни закон.  
– Некада је смањење плата имало оправдање, да се плате сведу на испод осам одсто БДП-а, а 
слично је и са пензијама које је требало спустити испод 11 одсто БДП-а. Сада је то постигнуто и 
више нема разлога за такве мере. Ово се посебно односи на запослене у јавним и јавним 
комуналним предузећима, којих има око 130.000. Та предузећа позитивно послују, уплаћују у 
буџет средства, а плате запослених не да не расту, већ се и смањују – напомиње Стојиљковић 
додајући да на седници није било представника Министарства финансија и да страхује да њихов 
захтев неће ући у прављење буџета након чега је касно за било какве промене. „На жалост, власт 
нас не схвата као равноправног партнера и све одлуке доносе сами“, каже он.  
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Захтеве синдиката подржали су послодавци, а што и не би, с обзиром да се ради о запосленима у 
јавном сектору. С друге стране, синдикати су подржали захтеве послодаваца да се измене порези 
на добит, ПДВ и имовину.  
Послодавци траже да се врате порески кредит за улагање у основна средства који је укинут 2013. 
године. До тада је инвестирање у основна средства била одбитна ставка приликом обрачуна 
пореза на добит и највећа пореска олакшица коју је привреда имала. Уместо тога, држава је 
оставила могућност да се фирма ослободи плаћања пореза на добит уколико уложи више од 
милијарду динара у току године дана и запошљава најмање 100 људи.  
Арсић истиче да ове услове могу да испуне само велика предузећа и то углавном инострана. На 
овај начин домаћи привредници, пре свега мали и средњи су дискриминисани, и како он 
оцењује, то би требало исправити. С друге стране, анализе пре укидања пореских кредита 
показале су да је ефективна стопа пореза на добит, дакле оно што фирме заиста и плате, 
износила свега око пет одсто. Од тада је и стопа пореза на добит повећана са 10 на 15 одсто.  
– Стопа од 15 одсто је и даље ниска у поређењу са европским просеком, мада виша него у 
окружењу. Да подсетим да је Србија прва смањила порез на добит на 10 одсто, у чему су нас 
пратили суседи, па га онда вратила. Треба видети да ли је решење враћање пореског кредита 
или укидање ослобађања које велике компаније добијају за инвестиције. То би требало 
уједначити. Иначе, порез на добит је најштетнији за пословање, за инвестиције и запошљавање. 
Други по штетности су намети на рад. Мислим да би требало прелазити са пореза на факторе 
производње на порезе на потрошњу – напомиње Арсић додајући да би Србија требало да 
задржи пореску конкурентност с обзиром да лоше стојимо са другим факторима попут правне 
сигурности и развијености инфраструктуре.  
Како кажу у Удружењу послодаваца, многи предузетници су обновили своју опрему још у време 
кад је постојао порески кредит.  
– Држава, уместо да стимулише куповину нових машина, опреме, уређаја, система и алата, 
предузима супротне мере и отежава модернизацију застарелих производних и услужних 
капацитета привреде. Према подацима Уније послодаваца Србије, просечна технолошка старост 
машина, опреме и алата у привреди Србије износи 30,5 година, што је 12 година испод просека 
Европске уније, у којој просечна старост машина, опреме и алата у привреди износи 18,5 година 
– наводи се у одговору УПС на питање Данаса.  
Код ПДВ-а предузетници траже да се промени нови образац за пријаву тог пореза, јер је 
невероватно компликован и који, како кажу у УПС-у, чак ни књиговође не знају да попуне. 
Њихов предлог је такође да се уведе ред међу општинама код одређивања пореза на имовину, 
као и да се основице за овај порез одређују по тржишним ценама, а не на основу градских зона 
које општине одређују.  
Како наводе у образложењу, од 2013. године порез на имовину је повећан у зависности од 
локалних самоуправа од 115 до 3.620 одсто у Београду, до 350 одсто у Кладову и Пожаревцу.  
У УПС упозоравају да може доћи до губитка између 25 и 30 хиљада радних места у привреди до 
краја године „јер је промет у привреди за 38,5 одсто мањи него 2008. године, и нема одакле да 
се уштеди у пословању како би се платио овај намет. Због тога ће за многе послодавце једино 
решење бити отпуштање радника, у просеку од од једног до четири, како би износ који је ишао 
за њихове бруто плате био исплаћен за порез“, као и да ће се смањити број нових предузетника и 
привредних друштава, јер 59,4 одсто новооснованих фирми започињу свој бизнис у кући или 
стану оснивача фирме. 
Вучић: Веће пензије од новембра  
Председник Србије Александар Вучић изјавио је јуче да ће од новембра пензије бити увећане за 
најмање девет одсто и да „ће пензије бити веће него икада“. „Пензионери су поднели највећи 
терет мера које су допринеле да Србија буде међу две, три земље са највећим економским 
растом у Европи“, рекао је Вучић.  
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Удаљен с посла због изјаве Данасу 
Пише: Љ. Буквић 

 
Министарство рада је Миленка Симића два пута ове године враћало на посао у фабрику 
камених агрегата Равнаја у Малом Зворнику, у којој је први пут отпуштен незаконито још 
септембра прошле године, али упркос томе он и даље не ради. 
У тренутку када је отпуштен, Симић је био председник синдиката у фабрици, а након његове 
жалбе Министарство рада га је у фебруару вратило на посао, да би му пословодство истог тог 
дана дало нови отказ. Уследила је још једна жалба и нова одлука Министарства рада да се 
Симић 9. августа врати на посао.  
Прошлог четвртка Миленко Симић се и јавио на посао, међутим, неколико тренутака касније из 
правне службе, како каже, стигао му је документ да је удаљен с посла на 30 дана, а као разлог 
због чега је то урађено наведена је изјава коју је дао Данасу 1. маја ове године.  
Симић је тада за наш лист, између осталог, причао о лошим условима за рад у Равнаји, о 
недостатку ХТЗ опреме, али и недостатку пијаће воде у кругу фабрике, кашњењу плата. У том 
тексту Симић је тврдио да се борио за социјалну правду, за превоз, топли оброк.  
Породица Симић, Миленко и Данка, последњих годину дана прошли су кроз тортуру у фабрици 
Равнаја. Симић је добио отказ зато што се борио за права радника, док је Данка након што је он 
постао председник синдиката, са места лаборанта на ком је била још од средине осамдесетих, 
пребачена да ради на место чистачице. После отказа Миленку, пословодство је наставило да 
дискриминише његову супругу те је зимус као помоћни радник у једном тренутку Данка 
завршила у каменолому, избацујући камење ручно док машине стоје.  
О целој ситуацији Данас је извештавао јавност, у марту ове године Повереница за родну 
равноправност утврдила је да је у случају Данке Симић у Равнаји заиста било дискриминације и 
наложила директору фабрике да то исправи. Причу су пренели и међународни синдикати, тако 
да је вест о односу пословодства Равнаје према запосленима попримила облике међународног 
скандала. Међутим, ништа од тога није утицало на промену „климе“ у фабрици којом управља 
директор Александар Савановић, а која је у власништву Бранка Миљковића, иначе и власника 
фирме МБА Миљковић. Повереницу су из Равнаје обавестили да ће „поступити по препоруци“ и 
„оклонити дискриминацију“, али у том писаном одговору нису прецизирали и које ће то 
конкретно мере предузети. Почетком јуна, два месеца након што је повереница утврдила да је 
дискриминисана, Данка Симић је добила отказ и то као технолошки вишак. 
 
 

Табаковић: Раст БДП ове године биће четири одсто 
Пише: ФоНет 

 
Бруто домаћи производ (БДП) у Србији расте 11 узастопних тромесечја и у овој години ће, према 
пројекцијама Народне банке Србије (НБС), имати раст од четири одсто, што је за пола процента 
више од пројектованог у мају, изјавила је данас гувернерка НБС Јоргованка Табаковић. 
Представљајући извештаја о раду у протеклих шест година, откако је на тој функцији, 
Табаковић је рекла да ће учешће инвестиција у БДП у овој години прећи 22 одсто, што је један 
од доказа одговорне економске политике која се води, а очекују се директне стране инвестиције 
од 2,6 милијарде евра. 
Она је нагласила да су пројекције НБС о привредном расту строге, јер је позната 
конзервативност те институције и да „постоје ризици“ да раст БДП буде и већи од четири одсто у 
овој години, али да не жели да у овом тренутку излази у јавност са тим предвиђањима. 
Свака пројекција која истиче ризик навише буди очекивања и готову извесност, а ако се не деси 
нешто тако морате да се правдате. Оно што бог уради с временским приликама, или због 
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међународних активности због којих трпимо последице, очекују правдање, објаснила је 
Табаковић. 
Она је рекла да је економија Србије шест година трансформисана у „стабилну и перспективну“, 
јавни и спољни дуг је у опадању, повећане су инвестиције и смањена незапосленост, а ниже су и 
каматне стопе. 
Очекујемо да се таква кретања наставе и у наредном периоду. Оно што је најважније је да су 
постигнути резултати дугорочно одрживи, оценила је Табаковић. 
Према њеним речима инфлација у Србији је у јулу била 2,2 одсто, што је на нивоу оне у 
европским земљама. 
Табаковић је подсетила да је у јесен 2012. године инфлација била 12,9 одсто, за мање од годину 
дана смањена је на 2,2 одсто и отад се у просеку држи на два одсто. 
У протеклих шест година динар је према евру ојачао за 0,5 одсто а да су нето девизне резерве у 
последње две године повећане за 1,1 милијарду евра, тако да су крајем јула биле 9,5 милијарди 
евра, „што је највиши ниво од 2000. и четири милијарде више него крајем јула 2012.“, навела је 
она. 
Као гаранцију стабилности, додала је Табаковић, НБС је повећала количину злата у девизним 
резервама на 19,9 тона, што је 5,1 тону више него на крају јула 2012. године. 
Као важан резултат откако је гувернер, она је навела смањење наслеђених проблематичних 
кредита, који је за три године снижен за више од 60 одсто и њихово учешће у укупним 
кредитима је смањено за 14,6 одсто – са 22,4 одсто у јулу 2015. на 7,8 одсто у јуну ове године. 
Генерални директората НБС за економска истраживања и статистику Ана Ивковић рекла је да 
је, упркос знатним отписима проблематичних кредита, раст укупних кредита убрзан од почетка 
године и у јуну је био 7,6 одсто. 
По искључењу ефекта отпсиа проблематичних кредита раст је још израженији – 14,1 одсто, а 
учешће проблематичних кредита од 7,8 одсто у укупним кредитима је најнижи ниво од јуна, 
када је тај показатељ квалитета активе банака уведен, прецизирала је Ивковић. 
Она је рекла да ће, према пројекцијама НБС, инфлација до краја 2019. године бити испод 
централне вредности зацртаног циља од три плус минус 1,5 одсто, „с тим да ће му се привремено 
прииближити у првим месецима наредне године“. 
 

 

Мартиновић: Траже се инжењери, фармацеути, лекари 
Пише: ФоНет 

 
У евиденцији незапослених је 570.000 лица али велики број послодаваца не може да нађе 
адекватну радну снагу, рекао је директор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић у заједничком обраћању са министром за рад Зораном Ђорђевићем, који се данас 
састао са директорима свих филијала ове службе. 
Листа дефицитарних занимања је годинама готово непромењена, у високој стручној спреми се 
траже инжењери информатике, електротехнике, грађевинарства, машиниства, лекари са 
специјализацијама, фармацеути, професори физике, математике, рекао је Мартиновић. 
Код занимања где се траже конкретне вештине, ту, каже Мартиновић, доминирају занати – 
бравари, зидари, молери, заваривачи, келнери, кувари, месари, пекари, а у последње време 
возачи и радници обезбеђења, неговатељице. 
У структури лица на евиденцији назапослених, трећина је неквалификована или 
полуквалификована, тако да се, каже Мартиновић, улажу велики напори на њиховој обуци за 
тражена занимања. 
Мартиновић је рекао да неки послодавци нису упознати шта им све нуди Национална служба за 
запошљавање, од савета па до подстицајних средстава за нова запошљавања. 
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Србија има средства, у Националној служби за запошљавање и у министарству, за запошљавање 
грађана, рекао је Ђорђевић и додао да су та средства недовољно искоришћена. 
Службе за запошљавање у неким метима нису агилне, као што и грађани нису довољно 
упознати шта им оне нуде и да их то штп нуде ништа не кошта, рекао је Ђорђевић. 
 
 

Репрезентативност СРПС-а није спорна 
Пише: В. Андрић 

 
Конгрес Синдиката радника у просвети Србије (СРПС) биће одржан крајем септембра и на њему 
ће бити изабрано ново руководство. 
Очекује се да тиме буде стављена тачка на вишемесечни раскол међу актуелним руководством 
те синдикалне организације, односно међу оснивачима СРПС-а – Слободаном Брајковићем (и 
његовим Синдикатом образовања Београда) и челницима Независног синдиката просветних 
радника Војводине (НСПРВ).  
Ова тема актуелизована је последњих дана тврдњама неких челника НСПРВ-а да их Брајковић 
не представља у преговорима са Владом, на шта још увек актуелни председник одговара да он 
„представља СРПС и све школе које су његове чланице, укључујући и оне из НСПРВ-а“. Додаје 
да је пре неколико дана добио решење Вишег суда, који је одбио захтев НСПРВ-а за увођење 
привремених мера.  
И једна и друга страна за Данас тврди да репрезентативност СРПС-а није доведена у питање 
због вишемесечног спора.  
– Ми нисмо изашли из СРПС-а и нећемо га напустити без борбе, а репрезентативност може 
бити угрожена само ако нас избаце. Формално, Брајковић у преговорима представља и НСПРВ, 
али ја лично не признајем његов легитимитет – каже за Данас Душан Кокот, потпредседник 
НСПРВ.  
Брајковић, с друге стране, каже да су школе из Војводине и даље чланице СРПС-а, а да се 
„руководство НСПРВ-а само избацило тиме што је самоиницијативно ушло у Независни 
синдикат јавних служби, чији статут предвиђа да не могу бити у две централе“. Он каже да ће на 
септембарски конгрес бити позвани сви чланови СРПС-а, укључујући и НСПРВ и потврђује 
раније изнет став да се неће поново кандидовати за председника. Објашњава и да је одржавање 
конгреса пролонгирано до јесени због болести једног члана Председништва, са чим се, тврди, 
сагласио и НСПРВ.  
Како је наш лист писао, до раскола међу оснивачима СРПС-а је дошло још прошле године, 
након одржавања седнице Републичког одбора на којој је промењен Статут, чиме су и 
придружени чланови добили једнака права и обавезе као и оснивачи. НСПРВ тврди да је том 
седницом извршен пуч и не признаје одлуке Председништва, док Брајковић каже да је све 
урађено у складу са прописима. Сукоб је завршио подношењем међусобних тужби чији се 
расплет још увек чека. 
 

 

 

 


