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Ндегва: Грађани морају да буду заштићени од пада у сиромаштво 
Извор: Танјуг 
 
Србија је остварила изузетан напредак, а добра вест је да је привредни раст настављен, да је 
тржиште рада забележило велико побољшање и да је стопа сиромаштва опала, изјавио је шеф 
канцеларије Светске банке у Србији Стивен Ндегва. 
"Привредни раст би требало да достигне 3,5 посто ове године, након што је у првој половини 
године забележен велики пораст од 4,9 одсто", изјавио је Стивен Ндегва на 18. Економском 
самиту Србије у оквиру панела о борби против сиромаштва и неједнакости. 
"Финансијско стање у Србији је здраво" 

Финансијско стање у Србији је здраво, оценио је директор Светске банке у Србији Стивен Ндегва 
и нагласио да је Влада Србије вех остварила један од кључних циљева, а то је успостављање 
фискалне стабилности.  
На панелу посвећеном финансирању пројеката у оквиру Првог пословног форума Шпанија - 
Србија, Ндегва је рекао да је Србија прошле године имала суфицит од једног процента БДП, те 
да се ове године очекује исти ниво.  
Наводећи да је главни циљ и стратегија Светске банке да се креира конкурентна и инклузивна 
економија, Ндегва је рекао да Светска банка у Србији финансира 12 пројекта у износи 1,6 
милијарди долара, од којих се 36 одсто односи на сектор транспорта.  
Како је навео, један од покретача у првом полугођу био је пораст у грађевинској индустрији за 
26 одсто, што је, оцењује, добра вест. 
"Тржиште рада је забележило велико побољшање, будући да је у првој половини године 1,0 
одсто више грађана добило посао", рекао је Ндегва. 
Светска банка је, према његовим речима, оптимистична по питању мера које спроводи Србија, 
али и даље, указује, постоје потешкоће што се тиче имплементације појединих реформи у 
области царинских процедура и државне управе. 
"Позивамо и на пуну имплементацију система плата и платних разреда, што ће допринети 
бољем раду у државној управи", уверен је. 
Поменуо је и да је у Србији отворено 16.000 радних места у протеклих шест месеци, што је 
велики број, али, каже, мора још доста тога да се уради. 
Наглашава и да морају да постоје једнаке могућности за све групе и регионе, као и право на 
основно образовање, здраствену заштиту и радна места. 
"Грађани морају да буду заштићени од пада у сиромаштво", изјавио је Ндегва, додајући да ће 
Светска банка наставити да помаже Влади Србије да оствари привредни раст који доноси 
отварање нових радних места. 
Он је додао да Србија не само да треба да се припреми за улазак у Европску унију, већ и да 
искористи све могућности у смислу конкурентности и ефикасности како би могла да 
имплементира пројекте који долазе са чланством. 
"Једном када уђете у ЕУ постоје још веће прилике и могућности. Реформе које се спроводе у 
складу са прописима ЕУ су кључна ствар, што ће отворити могућности за повећање раста и за 
веће приходе људи", изјавио је Ндегва. 
Како је истакао, основни циљеви Светске банке су повећање просперитета и његова расподела. 
"Када говоримо о расту, то мора да буде раст који ће донети разне могућности за сиромашне, а 
за Србију то знаци да помогне сиромашнима у руралним областима, да помогне пољопривреди 
и да у тој области постоје послови", изјавио је Ндегва. 
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У Србији где је присутно смањење броја становника, маргинализоване групе, попут Рома, морају 
да, према његовим речима, добију могућност да се уклопе у друштво. 
"Дакле, не само раст, већ и социјална политика", изјавио је Ндегва.  
 

 
 

 
 

Фискални савет: Има простора за повећање пензија од 7 одсто 
Извор:Танјјуг 

 

БЕОГРАД: Рачуница Фискалног савета Србије показује да је у 2019. години могуће повећање 

пензија за око седам одсто, односно више од 35 милијарди динара у односу на 2018. годину.  

Иако је Себастијан Соса, шеф канцеларије Међународног монетарног фонда у Београду, недавно 
изјавио да у буџету за 2019. неће бити довољно пара за још једно повећање пензија, буџетски 
простор то ипак дозвољава, констатује Политика, на основу извештаја Фискалног савета. 
Наиме, у најновијем извештају Фискалног савета Србије о фискалним и економским кретањима 
у 2018. и стратешким препорукама за буџет у 2019. годни, наводи се да је повећање масе пензија 
за 6,5 до седам одсто у складу са оствареним и очекиваним растом БДП-а у наредној години (у 
номиналном износу). 
Отуда повећање укупне масе пензија у овом проценту неће додатно оптеретити јавне финансије 
и може се сматрати економски одрживим, јер ће на овај начин укупно учешће расхода за 
пензије у БДП-у у 2019. остати непромењено у односу на ову годину. 
Повећање масе пензија за седам процената оставља довољно буџетског простора да се укине 
привремено смањење пензија и омогући редовно усклађивање у 2019. години, закључује 
„Политика“. 
 
 

Увећање пензија: Уз чек мањи од 26.643 динара стиже бонус  
Аутор:Љубинка Малешевић 
 
НОВИ САД: Влада Србије донела је Уредбу о условима, висини, обухвату корисника пензија и 

динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију. 

По том акту, корисницима старосне, превремене старосне, инвалидске, као и породичне пензије 
чија висина пензије за октобар и новембар ове године износи до 34.003,90 динара, исплаћује се 
новчани износ као увећање уз пензију. Они ће тиме фактички добити једнократну помоћ за 
октобар и новембар, што значи с исплатама које ће уследити у новембру и децембру. 
Новчани износ као увећање уз пензију која за октобар и новембар износи до 26.643,75 динара 
обрачунава се као пет одсто од висине пензије која му припада. Тај износ уз пензију која се 
креће од 26.643,76 динара до 34.003,90 динара, обрачунава се као разлика између износа 
исплаћене односно припадајуће пензије за септембар увећане пет процената и износа 
припадајуће пензије тог корисника по Закону о ПИО за октобар и новембар. 
У Уредби је наведено да се на те новчане износе на пензије за октобар и новембар не плаћају 
доприноси за обавезно здравствено осигурање пензионера. 
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Шта конкретно значи та уредба? То значи да сви пензионери који имају примања до 26.643,75 
динара, у новембару и децембру примају повећање у просеку од 1.300 динара. Рецимо, уколико 
пензионер има 25.000 динара, може рачунати на то да ће му повећање бити 1.250 јер толико 
износи пет одсто од износа на чеку. Тај износ биће му исплаћен у новембру и децембру заједно с 
пензијом, односно он стиже као посебан додатак. 
С друге стране, пензионерима чије су пензије биле снижаване кроз примену Закона о 
привременом смањењу пензија – јер онима испод 25.000 динара то није чињено – спадају у оне 
чија се примања крећу од 26.643,75 и 34.003,90 динара, престанком снижења пензија и 
исплатом новчаног износа биће такође постигнуто да њихова укупна примања у новембру буду 
виша пет одсто у односу на оно што су добијали у септембру. Наиме, престанком умањења 
висине пензије биће постигнуто да и примања тих пензионера буду увећана наредног месеца пет 
и више процената, у зависности од тога у којем износу су била снижавана. 
Од Нове године нови начин обрачуна 

По недавно усвојеним допунама Закона о ПИО, од Нове године мења се начин обрачуна зараде 
из последње године рада у којој се остварује право на пензију, чиме ће се значајно смањити до 
сада велики број привремених решења. 
По новим прописима, износ просечне годишње зараде израчунаваће се тако што ће се просечна 
месечна зарада за период од почетка календарске године закључно с месецом који два месеца 
претходи оном у којем осигураник стиче право на пензију, множити с 12. Ако је то у јануару или 
фебруару, просечна годишња зарада се рачуна тако што ће се просечна примања за јануар 
множе с 12. 
Тек када приме октобарски чек, почетком наредног месеца, пензионери којима су пензије 
смањиване 22, односно 25 одсто, знаће тачно колика ће им бити примања након поновног 
повећања. Ти пензионери ће своју октобарску пензију, која се такође исплаћује у новембру, 
добити без умањења, а основ за исплату биће пензија исплаћена за октобар 2014. увећана 7,75 
одсто, колико су пензије порасле у протекле три године. 
Дакле, битно је то да ће сви пензионери који су до сада примали мање од 26.643 динара добити 
у новембру и децембру, поред пензије, повећање од пет процената, а колика је то сума, свако 
може израчунати. 
Иначе, по подацима Републичког фонда ПИО, чак 104.144 пензионера прима месечно до 
10.000, затим 370.879 између 10.000 и 15.000, између 15.000 и 20.000 њих 259.050, а између 
25.000 и 26.643,75 динара још 65.061 пензионер. 
 

 

 
 
Српски министри на Економском самиту поручују да гаје "нулту 
толеранцију према сиромаштву" 
Извор:Танјуг 
 
Стопа сиромаштва у Србији је смањена са 8,8 одсто из 2006. на 7,2 одсто у 2017. години, што 
показује добар тренд, изјавила је данас министар без портфеља задужена за демографију и 
популациону политику, Славица Ђукић Дејановић. 
Она је другог дана 18. Економског самита Србије, у оквиру панела о борби против сиромаштва и 
неједнакости, истакла да ће влада остати посвећена даљем раду на смањењу сиромаштва и на 
унапређењу положаја свих грађана кроз стварање друштва једнаких могућности. 
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- “ До краја 2030. у оквиру Агенде 2030, циљ је да најмање за половину смањимо број 
мушкараца, жена и деце свих узраста који живе у било којем облику сиромаштва. У свету се 
мора искоренити екстремно сиромаштво људи који живе са мање од 1,25 долара на дан” , 
подсетила је Дејановић. 
Како је истакла, становништво представља значајан фактор развоја сваке земље и значајан 
развојни фактор који највише доприноси економској ефикасности. 
“ Без становништва нема ни могућности за економски раст и развој, а Влада је показала 
одговорност и бригу за будућност нашег становништва, између осталог и формирањем Кабинета 
за демографију и популациону политику 2016. године” , рекла је Дејановић. 
Значајна улагања 
У последње две године, Кабинет је преко 630 милиона динара уложио у 76 јединица локалне 
самоуправе, у циљу подстицања рађања и стварања позитивних услова за живот родитеља са 
децом. 
- “ Уложили смо у реконструкцију, адаптацију, изградњу нових вртића, опремање здравствених 
установа, у оснаживање савета за труднице, за саветовалишта за младе. Донели смо и нову 
сратегију за подстицање рађања која даје правни оквир за реализацију пронаталитетних мера” , 
изјавила је она. 
Познато је, како је истакла, да су три кјучна социјална проблема: сиромаштво, незапосленост и 
социјална искљученост свеприсутни, сложени, глобални и видљиви проблеми у свим држава 
света. 
“ Сиромаштво се лоше одражава на све друштвене сфере и представља препреку ка достизању 
вишег стандарда” , изјавила је она. 
Према њеним речима, сиромаштво не би требало схватити као недостатак материјалних 
ресурса, већ као социјалну искљученост, односно процес у којем појединци остају потиснути из 
социјалног система. 
На дводневном Економском самиту Србије учествују министри, високи европски званичници, 
представници привреде и јавне управе. 
Ђорђевић: Нулта толеранција према сиромаштву 
Циљ увођења електронске управе, централног регистра становништва и електронског система 
социјалних карата је стварање снажног механизма за спровођење владине политике нулте 
толеранције према злоупотребама и чврсте намера да осетљиве категорије добију законску 
помоћ без обзира да ли крајњи корисници знају да на њу имају право или не. 
То је данас изјавио министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран 
Ђорђевић током другог дана Економског самита Србије, и истакао да Србија данас има нову 
политичку, економску и социјалну димензију развоја. 
- И поред изузетних резултата које је Србија постигла, следе даље реформе, пошто још нису до 
краја спроведене суштинске реформе, као што је стурктурна реформа јавних предузећа и 
преиспитивање стваране потребне постојања великог броја државних агенција и институција 
уведених током претходног режима - указао је Ђорђевић говорећи на панелу о "Борби против 
сиромаштва и неједнакости". 
Он је истакао да су се реформски процеси у Србији претходних деценија одвијали у 
непредвидивим геополитичким променама и ратовима, које су створиле велики јаз између 
богатих и сиромашних. 
Почетком 21. века политика у којој су се одвијали реформски процеси довела је, каже министар, 
до уништавања привреде, рекордне стопе незапослености, раста сиромаштва, криминала, 
корупције, неуспешне приватизације. 
"Незапосленост испод 12 посто" 
Истиче да и поред таквог стања, Србија данас има рекордан пад незапослености, који износи 
испод 12 одсто, а тај проценат, каже министар, наставља да пада. 
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- Равноправност и једнаки услови кључни су за напредак друштва - оценио је Ђорђевић и додао 
да је циљ владе нулта толеранција према сиромаштву и сваке врсте неједнакости. 
Данас је Србија, истиче он, боље место за живот и инвестирање, а томе је допринела, наводи, 
боља наплата пореза, штедња, фискална дисциплина, стварање повољних услова за 
инвеститоре, отварање нових радних места, пад незапослености, давање концесија путем јавно-
приватног партнерства. 
Будућност је, истиче Ђорђевић, у едукацији нових знања, јер је, подвлачи, образована радна 
снага најважнији привредни ресурст, те ће држава још више улагати у иновативно 
предузетништво, а од великих компанија тражити више помоћи за друштво. 
- Ниједна одговорна власт не жели да се њени грађани суочавају са егзистиционалним 
проблемима - подвукао је Ђорђевић. 
"Економска привреда се мења у корист Србије" 
И поред тога што се, додаје он, многи проблем још увек решавају, економска привреда се 
коначно мења у корист Србије, а то доказује, каже, спољнотрговински биланс Србије који са 
већином земаља бележи суфицит, док је од 2006. до 2015. бележио дефицит. 
Закључује да развијена Србија не треба да буде на приватизацији, већ на управљачком 
менаџменту који ће привреду водити у корист предузећа, запослених, њихових влансика, 
државе, грађана и целог друштва, али и на приливима страног капитала и јачања међународне 
позиције националне економије. 
На дводневном Економском самиту Србије учествују министри, високи европски званичници, 
представници привреде и јавне управе. 
Организатор самита је ТГИ Гроуп Интернатионал, а медијски партнер самита је новинска 
агенција Тањуг. 
 
 

СВИ ОДОШЕ У НЕМАЧКУ Фирме остају без радника, масовно стављају 
катанац у браву 
Извор:Б92 
 
Криза по питању радне снаге у Босни и Херцеговини је кулминирала. 
Она се засад највише прелама преко леђа малих предузећа и предузетника којима у недостатку 
кадра не преостаје ништа друго него да ставе кључ у браву. 
Иако нису имали проблем с послом, јер га је било у континуитету, "Еуропресс Студио", 
штампарија из Бањалуке, након вишегодишњег успешног пословања је затворена, јер су двојица 
од тројице техничара отишла у Немачку, преноси Б92. 
Неизбежан сценарио 
У кратком периоду нису успели да пронађу адекватне замене па је овакав сценарио био 
неизбежан. 
- У седам дана два радника су отишла. Покушали смо да продамо фирму и нашли 
заинтересоване људе који би је купили, али кад су чули да имамо проблем с проналаском 
радника и сами су одустали. Ишао сам и у школу да видим да ли би неко долазио на праксу, али 
нико није био заинтересован. Не кривим само државу, него и људе који нису прилагодљиве 
природе - каже за “Независне” Игор Кременовић, који је у име власника водио посао. 
Незадовољни платама 
Према његовим речима, услови за рад у фирми били су европски, али радници нису могли 
добити плату као у иностранству. 
- Однос с власником је био такав да се само могао пожелети, а имали смо екстра услове. 
Прековремени сати су били плаћени, имали смо своју кухињу, кутак за забаву. Међутим, 
техничари нису били задовољни платом, јер су двојица завршила факултет и било им је мало да 

https://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2018&mm=10&dd=23&nav_id=1459604
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раде за плату која је била намењена средњој стручној спреми - сведочи Кременовић, преноси 
Б92. 
 

 

СТИВЕН НДЕГВА: Србија остварила изузетан напредак, треба 
реформисати државну управу 
Извор:Танјуг 
 
Србија је остварила изузетан напредак, а добра вест је да је привредни раст настављен, да је 
тржиште рада забележило велико побољшање и да је стопа сиромаштва опала, изјавио је данас 
шеф канцеларије Светске банке у Србији Стивен Ндегва. 
- Привредни раст би требало да достигне 3,5 посто ове године, након што је у првој половини 
године забележен велики пораст од 4,9 одсто - изјавио је Ндегва на 18. Економском самиту 
Србије у оквиру панела о борби против сиромаштва и неједнакости. 
Како је навео, један од покретача у првом полугођу био је пораст у грађевинској индустрији за 
26 одсто, што је, оцењује, добра вест. 
- Тржиште рада је забележило велико побољшање, будући да је у првој половини године један 
одсто више грађана добило посао - рекао је Ндегва. 
Светска банка је, према његовим речима, оптимистична по питању мера које спроводи Србија, 
али и даље, указује, постоје потешкоће што се тиче имплементације појединих реформи у 
области царинских процедура и државне управе. 
- Позивамо и на пуну имплементацију система плата и платних разреда, што ће допринети 
бољем раду у државној управи - уверен је. 
Поменуо је и да је у Србији отворено 16.000 радних места у протеклих шест месеци, што је 
велики број, али, каже, мора још доста тога да се уради. Наглашава и да морају да постоје 
једнаке могућности за све групе и регионе, као и право на основно образовање, здраствену 
заштиту и радна места. 
- Грађани морају да буду заштићени од пада у сиромаштво - изјавио је Ндегва, додајући да ће 
Светска банка наставити да помаже Влади Србије да оствари привредни раст који доноси 
отварање нових радних места. 
 

 

 
 

Шеф Светске банке о Србији: Смањена незапосленост 
Пише: Н. Д. 

 
Шеф канцеларије Светске банке у Србији Стивен Ндегва изјавио је да је Србија у протеклих 
годину дана остварила изузетан напредак по питању економског раста и смањења стопе 
незапослености. 
„Прошле године смо инсистирали да је најбоље што власт може да уради да тежи стопи од 
најмање пет одсто раста. Добре вести су су да је економски раст достигао 3,5 одсто. А 
предвиђања су сада још оптимистичнија. У последњих пола године раст је 4,9 одсто, што је 
значајан скок“, рекао је Ндегва, преноси Н1. 
Он је оценио да је до тога делом довео и раст од 26 одсто у грађевинској индустрији. 
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„На страни повећања запослености такође видимо напредак, у последње пола године око један 
одсто више српских држављана је запослено, а стопа незапослености је сада око 12,5 одсто, 
наспрам више од 20 одсто пре неколико година. Сиромаштво се смањило, ако меримо према 
граници примања. Процена је да је од 23,8 одсто током 2014 године сада дошло до нивоа од 22,7 
одсто прошле године. Задовољни смо постигнутим, али и даље видимо изазове у 
имплементацији“, навео је шеф Светске банке. 
 

 

Пријавила неправилности у фирми па деградирана у чистачицу 
Пише: Г. Влаовић 

 
Иако поседује лекарске налазе да из здравствених разлога не може да обавља посао чистачице, 
Славица Павловић, запослена у предузећу Колубара услуге из Младеновца, и даље се налази на 
том радном месту на које је, како тврди, премештена по казни јер је као припадница обезбеђења 
у предузећу редовно пријављивала неправилности, што се није свидело њеним 
претпостављенима. 
– У фирми Колубара услуге на пословима портира-чувара радим од 2004. године. Од 2005. до 
децембра 2015. године радила сам у сектору Белошевац где сам прво била распоређена, око пет 
година, у смени „Д“ где сам доживљавала различите видове психофизичких малтретирања, 
односно мобинг у различитим облицима од стране шефа смене. Иако сам се обраћала поводом 
тога синдикату, нисам добила адекватну заштиту. Када сам у децембру 2015. године, у то време 
на радном месту на капији управне зграде Белошевац, зауставила возило директора Дејана 
Милијановића, у коме сам затекла четири гуме без документације, пребачена сам у сектор 
Вреоце у ходник да обављам посао евидентичара, иако такво место по систематизацији рада не 
постоји, односно измишљено је. Сматрам да сам ту премештена по казни због тога што сам 
савесно радила свој посао и пријављивала неправилности. Епилог свега тога је да сам 6. 
новембра 2017. године од послодавца добила понуду за закључење анекса о уговору о раду, 
односно о пребацивању на радно место чистачице. Иако нисам била сагласна са тиме, нисам 
имала избора и морала сам да прихватим одлуку послодавца – прича за Данас Славица 
Павловић.  
Међутим, додаје она, с обзиром да због здравственог стања не може да обавља послове 
чистачице, Основном суду у Лазаревцу је у јануару поднела тужбу са захтевом да се поништи 
анекс уговора о раду којим се премешта на то радно место. Славица Павловић је раније 
обавестила пословодство Колубаре услуге да из здравствених разлога не може да обавља 
послове на радном месту на које је распоређена, али није наишла на разумевање, због чега се 
одлучила да поднесе тужбу.  
У тужби се наводи да експертиза Института за медицину рада „Др Драгомир Карајовић“ јасно 
констатује да је Славици Павловић умањена радна способност те да није за рад на пословима 
који изискују „дуготрајан рад у принудном положају тела, дуже ходање, седење или стајање, 
пословима који изискују средње тешко или тешко физичко оптерећење“ и тако даље. У тужби се 
истиче да с обзиром на све наведено радно место на које је Славица Павловић распоређена не 
представља „други одговарајући посао“ већ је управо супротно, потпуно неодговарајући посао за 
који она није здравствено способна те захтева од суда доношење пресуде којом се враћа на 
претходно радно место.  
Поводом овог случаја покушали смо да добијемо и изјаву менаџмента Колубаре услуге, али нам 
је секретарица у кабинету директора рекла да он нити било ко други надлежан није присутан 
како би одговорио на наша питања, а на прошле недеље остављени број телефона се нико није 
јавио. 
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Јавни дуг Србије 55,9 одсто БДП-а на крају августа - 23,9 милијарди 

евра  
Извор:Танјуг 

 

Јавни дуг Србије износио је на крају августа 2018. године 23,9 милијарди евра, однсоно 55,9 
процената бруто домаћег производа (БДП), објавило је данас Министарство финансија 
Јавни дуг Србије износио је на крају августа 2018. године 23,9 милијарди евра, однсоно 55,9 
процената бруто домаћег производа (БДП), објавило је данас Министарство финансија. 
На крају 2017. године јавни дуг је био 23,22 милијарде евра, или 61,6 процената БДП-а. 
Када је реч о валутној структури јавног дуга, на крају августа ове године 39,6 одсто су чиниле 
обавезе у еврима што је пад у односу на 41,6 одсто на крају 2017. године. 
Смањен је и удео дуга у доларима са 29,4 одсто из децембра прошле године на 28,4 процента на 
крају августа 2018, док је удео динарских обавеза повећан са претходних 23 посто на 25,6 
процената. 
Најнижи удео јавног дуга у бруто домаћем производу земље забележен је 2008. године, када је 
са номиналним износом од 8,78 милијарди евра учествовао у БДП-у са 28,3 посто, док је највећи 
удео, од 201,2 процента БДП-а, регистрован 2000. године. 
 

 

Буџетски суфицит 36,8 милијарди динара у периоду јануар-август  
Извор:Танјуг 

 

У периоду јануар-август 2018. године остварен је суфицит републичког буџета у износу 36,8 
милијарди динара 
У периоду јануар-август 2018. године остварен је суфицит републичког буџета у износу 36,8 
милијарди динара, објавило је данас Министарство финансија. 
Наплаћени су приходи у износу од 770,8 милијарди динара, док су расходи износили 734 
милијарде. 
У августу је забележен дефицит буџета у износу од 12,3 милијарди динара. 
Наплата прихода у августу износила је 93,4 милијарде динара, од чега се на пореске приходе 
односи 79 милијарди. 
Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ-а у износу 39,5 милијарди динара, и 
акциза 23,1 милијарда динара. 
Наплата непореских прихода износила је 13 милијарди динара, од чега се 2,1 милијарда односи 
на уплату дивиденде Нафтне индустрије Србије. 
Прилив донација је износио 1,4 милијарде динара. 
Расходи су августу достигли 105,7 милијарди динара, од чега су расходи за запослене "тежили" 
21 милијарду, а трансфери фондовиома ПИО, РФЗО, НСЗ и фонду СОВО 15 милијарди динара. 
На нивоу опште државе у периоду јануар-август остварен је фискални суфицит у износу од 41,1 
милијарда динара, и примарни суфицит од 122,9 милијарде динара. 
Према годишњем плану извршења буџета опште државе, за овај период је био планиран 
фискални дефицит у износу од 4,7 милијарди динара, што значи да је остварени резултат бољи 
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за 45,8 милијарди динара, наводи се у извештају Макроекономски и фискални подаци 
Министарства финансија. 
 

 

ЦГ: Просветарима веће плате?  
Аутор:И. СТОЈАДИНОВИЋ 

 

Синдикат просвете у Црној Гори најавио усвајање измена и допуна колективног уговора. Нови 
обрачун зарада требало би да се примењује од 1. јануара 
СЕДНИЦА радне групе која припрема измене и допуне Гранског колективног уговора за област 
просвете биће одржана у среду. Према речима председника Синдиката просвете, Звонка 
Павићевића, комисија би на том састанку требало да усвоји измене и допуне којим би се 
испунила законска обавеза усклађивања колективног уговора са Законом о зарадама у јавном 
сектору. 
Павићевић је казао да се засад не може говорити колико повећање зараде запослени у просвети 
могу да очекују, те да то зависи од стручне спреме. Како је објаснио, усклађивањем ће за исту 
стручну спрему сви запослени у јавном сектору имати исти коефицијент. 
Како је реч о усклађивању коефицијента зарада, не можемо да тврдимо да ће се свим 
запосленима зарада повећати, некима се зарада већ обрачунава адекватно, са коефицијентом у 
складу са стручном спремом. Осим тог фактора, у обрачун основног месечног примања се 
обрачунава минули рад, док су све остало додаци на основну плату, који зависе од појединости 
радног места - рекао је Павићевић за “Новости”. 
Нови обрачун зарада требало би да ступи на снагу од 1. јануара, за шта ће бити потребно да се 
усвајањем буџета за наредну годину обезбеде додатна средства за Министарство просвете. 
Павићевић је казао да радна група већ сада има оквирну цифру који је то износ који ће бити 
потребан како би се зараде просветара ускладиле, али не жели да износи тај податак, све док се 
прецизно не утврди. 
- Не могу још да излазим у јавност са таквим податком, јер не знам дефинитивно колико ће то 
бити. Након што ми у среду усвојимо предлог, он треба да прође још неколико филтера, од 
Владе до Скупштине - изјавио је Павићевић. - Свакако, то није ништа што ће да утиче директно 
на статус запослених, реч је само о техничким финесама. На усаглашавање нас обавезује закон, 
а у израду измена не бисмо ни улазили да немамо зелено светло Министарства просвете, па 
очекујемо да ће се оне на сутрашњој седници и усвојити. 
ЗАКОНСКА ОБАВЕЗА 
С обзиром на то да се ради о законској обавези, а не о преговорима, Павићевић очекује да ће на 
наредној седници комисија усвојити измене и допуне, та да ће се том приликом издефинисати 
још неке појединости, за које се у досадашњој пракси показало да нису добре. Како је навео, реч 
је о стварима техничке природе, које нису од велике важности, већ се ради о прецизирању 
појединости који се такође усклађују са законима о општем образовању и зарадама у јавном 
сектору. 
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Фискални савет: Има простора за веће пензије у 2019. 
Извор:Бета 
 
Фискални савет Србије у свом најновијем извештају посвећеном стратешким препорукама за 
буџет у предстојећој години наводи да је повећање пензија од 6,5 до 7 одсто у складу са 
оствареним и очекиваним растом БДП-а у предстојећем периоду. 
Лист Политика преноси да би повећањем масе пензија за седам одсто, односно 35 милијарди 
динара, омогућило укидање привремено смањење пензија и редовно усклађивање у 2019. 
години. 
Укидање Закона о привременом смањењу пензија из 2014. захтева 25 милијарди динара 
буџетских средстава, а преостала средства би довољна да се испоштује законска обавеза која 
прописује редовно усклађивање пензија два пута годишње у 2019. 
Извештајем Фискалног савета демантује се изјава шефа кацеларије Међуанродног монетарног 
фонда Себастијана Сосе да у будежту за 2019. неће бити простора за повећање пензија. 
У Фискалном савету сматрају и да је контрапродуктивно укидање формула за редовно 
усклађивање пензија и да је потребно да се она "у што краћем року почне да се примењује". 
 
 

Шеф Светске банке о Србији: Задовољни смо, има још изазова 
Извор:Танјуг  

 
Шеф канцеларије Светске банке у Србији Стивен Ндегва изјавио је да је Србија у протеклих 
годину дана остварила изузетан напредак по питању економског раста и самањења стопе 
незапослености. 
"Прошле године, на овој конференцији сам говорио о српској економији и реформама. Тада смо 
инсистирали да најбоље што власт може да уради је да тежи стопи од најмање 5 одсто раста, што 
би омогућило држави да удвостручи профит за 15-так година. Такође би се смањио терет 
економије који сноси држава смањењем компанија у државном власништву, али и променама у 
систему опорезивања... Данас сам задовољан што констатујем да је Србија направила успех у 
делу наведених задатака, и мислимо да су ови циљеви важни, али су важни и поступци који воде 
ка њима. Добре вести су су да је економски раст достигао 3,5 одсто. А предвиђања су сада још 
оптимистичнија. У последњих пола године раст је 4,9 одсто, што је значајан скок", рекао је. 
Ндегва је оценио да је до тога делом довео и раст од 26 одсто у грађевинској индустрији. "На 
страни повећања запослености такође видимо напредак, у последње пола године око један одсто 
више српских држављана је запослено, а стопа незапослености је сада око 12,5 одсто, наспрам 
више од 20 одсто пре неколико година. Сиромаштво се смањило, ако меримо према граници 
примања. Процена је да је од 23,8 одсто током 2014 године сада дошло до нивоа од 22,7 одсто 
прошле године. Задовољни смо постигнутим, али и даље видимо изазове у имплементацији", 
навео је. 
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НСЗ: У Србији незапослено 553.000 људи 
Извор: Бета 

 

У Србији је незапослено 553.000 људи, 11 одсто мање него пре годину дана, изјавио је у Нишу 
директор Националне службе за запошљавање (НСЗ) Зоран Мартиновић. 
Он је на додели уговора корисницима мера и програма који су предвиђени Локалним акционим 
планом запошљавања, казао да се број незапослених смањује свуда у Србији. 
"Активним мерама запошљавања на нивоу Републике обухваћено је 22.000 лица, а за програме 
и мере активне политике запошљавања НСЗ је издвојила ове године 300 милиона динара", 
казао је Мартиновић. 
Мартиновић је казао да је међу незапосленима најтраженији програм самозапошљавања, док 
послодавци највише траже програм отварања нових радних места, стручне праксе и јавних 
радова. 
"Град Ниш је за реализацију Локалног акционог плана запошљавања издвојио ове године 40 
милиона динара, а НСЗ је за тај план издвојила нешто више од 32 милиона. То ће омогућити 
укључивање 400 лица у различите програме и мере активне политике запошљавања", појаснио 
је Мартиновић. 
Градоначелник Дарко Булатовић најавио је да ће Ниш идуће године додатно повећати износ 
намењен реализацији Локалног акционог плана запошљавања. 
"За ту намену 2016. године било је издвојено пет милиона динара, прошле године 30 милиона, а 
ове године 40 милиона динара", рекао је Булатовић. 
Он је казао да је захваљујући доласку инвеститора и активним мерама запошљавања број 
незапослених у Нишу опао са 36.000 на 25.000, а број запослених повећан са 61.000 на 77.000. 
Директор нишке филијале Националне службе за запошљавање Бобан Матић рекао је да је 
незапосленост у Нишу у односу на прошлу годину смањена за 13 до 14 одсто, док је у односу на 
2014. годину смањена за 30 одсто. 
 
 

Фијат највећи извозник у Србији 
Извор:Бета 
 
Вредност извоза 15 највећих извозника у Србији током девет овогодишњих месеци била је 3,3 
милијарде евра, а највећи извозник је "Фијат Крајслер аутомобили Србија" (ФЦА), чији је извоз 
био 599,6 милиона евра, објавило је Министарство финансија. 
На другом месту је "ХБИС група", власница смедеревске Железаре, која је имала извоз од 581,4 
милиона евра, што је за 36,5 одсто више него у истом периоду прошле године. 
"Нафтна индустрија Србије" је на трећој позицији са извозом од 346,6 милиона евра. 
Следе "Тигар тајерс" из Пирота са 295,4 милиона евра извоза, "Роберт Бош" из Београда са 182,2 
милиона евра, "Петрохемија" из Панчева са извозом од 160 милион евра, "Тетрапак" из 
Београда са 155,8 милиона евра, "Грундфос" из Инђије са 150,8 милиона евра, "РТБ Бор" са 133,1 
милиона евра и "Леони" из Прокупља са 130 милиона евра извоза. 
На том списку су "Хемофарм" из Вршца са 129,8 милиона евра, "Јура корпорација" из Раче са 
128,1 милиона евра, "Хенкел" са 123,1 милиона евра, "Горење" са извозом од 110,3 милиона евра 
и "Викториа груп" с 93,3 милиона евра. 
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