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ВУЧИЋ СЕ САСТАО С ДЕЛЕГАЦИЈОМ ММФ-а: Привредни раст ове 

године 3,5 одсто, следеће 4 одсто  
Извор:Танјуг 

 

Председник је нагласио да је циљ Србије да, и поред успореног привредног раста у земљама 
Европске уније и глобалних изазова, оствари већи раст од пројектованог 
Председник Србије Александар Вучић састао се у понедељак са делегацијом ММФ, предвођеном 
шефом Мисије Јаном Кејсом Мартејном, а том приликом представници те међународне 
институције потврдили су стабилну пројекцију привредног раста од 3,5 одсто за ову и 4 одсто за 
2020. годину.  
Вучић је нагласио да је циљ Србије да, и поред успореног привредног раста у земљама Европске 
уније и глобалних изазова, оствари већи раст од пројектованог. 
Посебна тема од интереса за грађане Србије биле су плате и пензије, а на састанку је потврђено 
да одговорна политика Србије и стабилан привредни раст дају могућност за њихово даље 
повећање. 
Значајна пажња посвећена је ефикаснијем управљању и бољој реализацији инвестиција у 
јавним предузећима, наводи се у саопштењу Прес службе председника. 
Председник Вучић и чланови делегације ММФ разговарали су и о предузећима од општег 
интереса, међу којима су јавна предузећа ЕПС и Ресавица, затим о приватизацији Комерцијалне 
банке и компаније Петрохемија, као и реформи пореске управе.  
 

 

Мали: ММФ потврдио да ће раст у 2019. бити најмање 3,5 %  
Извор:Танјуг 

 

Мисија ММФ је током посете Србији потврдила да ће наша земља ове године имати привредни 
раст од најмање 3,5 одсто, изјавио је данас министар финансија Синиша Мали 
Мисија ММФ је током посете Србији потврдила да ће наша земља ове године имати привредни 
раст од најмање 3,5 одсто, изјавио је данас министар финансија Синиша Мали. 
Уз напомену да се сутра завршава посета Мисије ММФ -а, Мали је нагласио да је веома важно 
што су они потврдили прогнозу државе када је реч о привредном расту. 
Министар је подсетио да је наша земља у претходном периоду имала привредни раст од 4,3 
одсто. 
"Ове године минимум 3,5 одсто, што је веома важно за планове банака. Предвиђања и ММФ -а и 
Светске банке је да ће Србија најбрже расти у региону до 2023. године". 
Мали је рекао да ће значајно бити подигнут животни стандард грађана, пошто ће по тој 
прогнози ММФ-а и СБ БДП по главни становника који је 2018. био око 7.200 долара, док ће 
2023. бити око 10.400 долара, што је повећање од 44 одсто. 
"Грађани Србије ће живети све боље и стандард ће бити све виши", поручио је министар Мали. 
Каже да је највећи задатак за државу да обезбеди атрактивно тржиште и да ће након постигнуте 
фискалне консолидације и даљег одржавања маркоекномске стаиблности бити кључна три 
приоритета, а то су повећање плата и пензија односно личне потрошње, још већа улагања у 
капиталне инвестиције, као и наставак пореског оптерећења зарада. 
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Када је реч о инвестицијама, Мали је рекао да су оне биле рекордне ове године, пошто је 
предвиђено из буџета преко 220 милијарди динара и додао да ће наредне године бити 
планирано више од 250 милијарди инвестиција, што је додатни импулс расту наше економије. 
"Наставићемо да смањујемо оптерећења на зараде. Прошле године је то било укидање накнаде 
за незапосленост на терет послодавца од 0,75 одсто. Ове године очекујем додатно смањење за 
бар један процентни поен за 2020. годину", казао је Мали. 
Тако ће наше тржиште бити још боље и атрактивније за пословање, рекао је Мали. 
Нагласио је да је јак банакарски сектор основа за реални раст наше економије. 
 

 

Више од две трећине Срба хронично исцрпљено на послу  
Извор:Танјуг 

  

Пораст броја запослених који осећају хроничну исцрпљеност на послу као озбиљан аларм 
доживљава готово 70 одсто Европљана, највише у Србији (78 одсто) 
БЕОГРАД - Више од две трећине Срба пати од хроничне исцрпљености на послу или је било на 
ивици исцрпљености, наводи се у међународној здравственој студији за 2019. годину 
фармацеутске компаније Штада, у оквиру које послује Хемофарм, а која је показала да 
тзв.синдром изгарања на радном месту једино Русе погађа више него Србе.  
Истраживање којим је обухваћено девет европских земаља, а које је недавно представљено на 
међународној конференцији у Берлину, показало је да је више од половине Европљана (55 
одсто) доживело хроничну исцрпљеност на послу или било близу томе или да из личног 
искуства зна који су симптоми те „болести“. 
Синдром изгарања на послу највише погађа Русе (72 одсто), Србе (66 одсто) и Пољаке (62 
одсто), док се мање од половине испитаника у Шпанији, Италији и Немачкој (49 осто), као и у 
Француској (44 одсто), суочило са хроничном исцрпљеношћу на послу. 
Оних који у потпуности искључују могућност да ће „изгорети“ на радном месту је у Италији (3 
одсто), Шпанији (3 одсто), Русији (4 одсто), Пољској (5 одсто) и Србији (5 одсто). 
Пораст броја запослених који осећају хроничну исцрпљеност на послу као озбиљан аларм 
доживљава готово 70 одсто Европљана, највише у Србији (78 одсто), Немачкој (77 одсто) и 
Француској (75 одсто). 
Да овакав тренд показује да нешто није у реду са данашњим пословним окружењем уверено је 
више од половине Срба (57 одсто) и Француза (54 одсто) и близу половине Немаца (49 одсто). 
Према истраживању, више од четвртине Европљана (27 одсто) сматра да је све већи број 
случајева хроничне исцрпљености на послу последица недостатка едукације и превенције тог 
медицинског синдрома. 
Велика већина Европљана (92 одсто) не зна тачну медицинску дефиницију синдрома изгарања 
на послу, а свега 8 одсто испитаника је препознало да су умор, недостатак мотивације и 
несаницу навело кључни симптоми, а највећи проценат тачних одговора дали су Шпанци (13 
одсто), Немци (11 одсто) и Срби (10 одсто). 
Истраживање је показало и да већина испитаника сматра да је дужност послодавца да спроводи 
мере за очување здравља запослених на радном месту. 
Испитаници у Немачкој (61 одсто), Великој Британији (44 одсто) и Белгији (40 одсто) на првом 
месту очекују да им послодавац обезбеди одговарајућу канцеларијску опрему, попут анатомски 
прилагодљивих столица. 
С друге стране, у Русији (60 одсто), Србији (48 одсто) и Пољској (48 одсто) пре свега очекују 
адекватну накнаду за прековремени рад у циљу спречавања стреса. 
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На листи жеља је и да компаније и фирме имају медицинског стручњака за саветовање о 
здравственим проблемима запослених што најважнијим сматрају Шпанци (49 одсто) и 
Италијани (44 одсто). 
Истраживање у оквиру пројекта „Будућност здравља“ за компанију Штада спровео је институт 
за истраживање тржишта Кантар Хеалтх међу 18.000 испитаника старости између 18 и 99 
година. 
 
 

 
 
Превремени одлазак у пензију – годишње чак 2,5 пензије мање 
Аутор:Љубинка Малешевић 
 
НОВИ САД: Од почетка године укинути су казнени пенали за превремено пензионисање 

радника с бенефицираним радним стажом. Међутим, синдикати сматрају да се на тај начин 

прави дискриминација међу запосленима и траже да се то промени.  

Односно, да се казнени пенали за превремено пензионисање укину за све раднике у Србији када 
напуне 65 година. 
Последњих недеља поново је актуелизован захтев синдиката да се укину казнени поени за 
превремену пензију за све запослене. Очекује се да се држава, пет година од увођења казнених 
пенала, први пут озбиљније позабави тим проблемом, а од министарстава рада и финансија 
очекује се да изнесу своје предлоге о могућностима српског буyета. Другим речима, држава мора 
да направи „дубинску анализу” проблема, која, заправо, подразумева рачуницу колико би 
државу таква мера коштала. 
Синдикати, као и већина стручњака, верују да је заправо ММФ тај од кога зависи да ли ће 
казнени поени за превремено пензионисање бити укинути када лице наврши 65 година живота 
или не. Због тога су синдикати на прошлонедељном састанку с представницима мисије ММФ-а 
поновили да је посебан револт код запослених унело увођење казнених поена за превремено 
пензионисање пре навршених 65 година живота. По објашњењу председника Савеза 
самосталних синдиката Србије Љубисава Орбовића, радник који је отишао у пензију са 60 
година живота има умањење пензије од 20 одсто. 
То пак значи да тај радник остаје без 2,5 пензије годишње, истакао је Орбовић. 
У Србији, додао је, постоји посебна група људи која је због стечаја предузећа морала да прихвати 
програме решавања технолошких вишкова. 
Ти радници су дужи низ година примали минималну зараду, па кад су отишли у пензију, 
утврђена им је и минимална пензија, која им се додатно умањује 20 одсто, чиме су они 
вишеструко оштећени. По нашој процени, ради се о око 23.000 људи, наводи Орбовић. 
Представници ММФ-а објаснили су да проблем пензија посматрају кроз целовити систем, 
додајући да у буyету увек постоји простор да се бира између различитих циљева и програма који 
ће се покрити. Због тога, поручили су стручњаци те међународне финансијске организације, 
дистрибуција буyета није њихов посао, него посао Владе Србије и с њом се треба договарати. На 
тај начин синдикатима су ставили до знања да је заправо Влада Србије та која треба да одлучује 
о укидању пенала за преверемени одлазак у пензију пре 65. године живота. 
Иначе, казнени пенали за превремени одлазак у пензију постоје и у многим другим европским 
државама и нису никав српски „специјалитет”. Они су у Србију уведени пре пет година и знатно 
су утицали на одлуку запослених да „изгурају” до 65. године живота иако при том велики део 
њих има и више од 40 година радног стажа. По нашем Закону о ПИО, пензије се трајно умањују 



5 

 

онима који немају довољно година живота, а имају најмање 15 година стажа, 0,34 одсто за сваки 
месец који недостаје до пуног старосног услова. 
По подацима Фонда ПИО, до краја прошле године у превремену старосну пензију од 1. јануара 
2015, када је законом уведен тај основ остваривања права на пензију, пензионисало се 8.078 
радника. Од тог броја 1.359 су жене а 6.719 мушкарци. Максимално трајање умањења износа 
пензије од 20,4 одсто трпи укупно 1.955 корисника и највећи број их је управо с највишим 
степеном умањења. 
 
 

Ђорђевић: Забрана запошљавања биће укинута 1. јануара 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД:  Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 

изјавио је данас да ће забрана запошљавања у јавном сектору, која је уведена крајем 2013. 

године, бити укинута 1. јануара 2020.  

Ђорђевић је за ТВ Прва рекао да ће од Нове године систем запошљавања у јавном сектору бити 
"другачије организован", као и да ће у неким секторима бити потребно више финансијских 
средстава за запослене. 
Наиме, како је "Блиц" раније писао, нови систем контроле запошљавања у јавном сектору био је 
тема недавног састанка представника Министарства државне управе и локалне самоуправе и 
Међународног монетарног фонда, а који би могао да се примењује након престанка важења 
Закона о максималном броју запослених. 
Тај систем подразумева да ниједна јавна институција неће моћи да прими нове раднике уколико 
кадровским планом за текућу годину то није предвиђено и ако за њих није обезбеђен новац из 
буџета. 
Пријем нових радника у државне институције тако ће бити под контролом, другим речима, ако 
је једна институција дефинисала да јој треба 10 радника, једанаестог неће моћи да запосли. 
Нови систем контроле запошљавања, према писању "Блица", требало би да буде конкретизован 
до јесени. 
 

 

 
 
ПОНОВО ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА "ЈУГОРЕМЕДИЈЕ" Почетна цена 800 
милиона динара 
Извор:Танјуг 
 
Фабрика лекова "Југоремедија" у стечају из Зрењанина понуђена је на продају по почетној цени 
од 800 милиона динара. 
"Југоремедија" се продаје као правно лице, а њен индустријски комплекс простире се не више 
од 75.000 квадраних метара, док су објекти на 17.000 квадратних метара. 
Ова фабрика лекова, која је до сада неколико пута неуспешно продавана из стечаја, а пре тога 
неуспешно приватизована, продаје се са опремом, станом, 24 жига који су интелектуална 
својина, 28 моторних возила, инвентаром и залихама. 
Продаја је заказана за 24. јун, а депозит за учешће у јавном надметању за куповину 
"Југоремедије" износи 762 милиона динара. 
 



6 

 

 
Вучић: Могуће повећање плата и пензија 
Извор:Ekapija.com  
 
Председник Србије Александар Вучић и представници Међународног монетарног фонда (ММФ) 
оценили су да одговорна политика Србије и стабилан привредни раст дају могућност за 
повећање плата и пензија, саопштено је после јучерашњег састанка у Београду. 
Представници ММФ-а, које је предводио шеф Мисије Јан Кејс Мартејн, потврдили су пројекцију 
раста од 3,5 одсто за ову и 4 одсто за наредну годину, наводи се у саопштењу Кабинета 
председника Србије. 
Вучић је нагласио да је циљ Србије да оствари већи раст од пројектованог, упркос глобалним 
изазовима и успореном пивредном расту у земљама Европске уније. 
На састанку је разговарано и о ефикаснијем управљању, бољој реализацији инвестиција у 
јавним предузећима, међу којима су Електропривреда Србије (ЕПС) и Ресавица, приватизацији 
Комерцијалне банке и компаније Петрохемија, као и о реформи Пореске управе. 
 
 

Ђорђевић: Забрана запошљавања биће укинута 1. Јануара 
Извор:Танјуг 
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ðорђевић изјавио је данас 
да ће забрана запошљавања у јавном сектору, која је уведена крајем 2013. године, бити укинута 
1. јануара 2020. 
Ðорђевић је за ТВ Прва рекао да ће од Нове године систем запошљавања у јавном сектору бити 
"другачије организован", као и да ће у неким секторима бити потребно више финансијских 
средстава за запослене. 
Наиме, како је "Блиц" раније писао, нови систем контроле запошљавања у јавном сектору био је 
тема недавног састанка представника Министарства државне управе и локалне самоуправе и 
Међународног монетарног фонда, а који би могао да се примењује након престанка важења 
Закона о максималном броју запослених. 
Тај систем подразумева да ниједна јавна институција неће моћи да прими нове раднике уколико 
кадровским планом за текућу годину то није предвиђено и ако за њих није обезбеђен новац из 
буџета. 
Пријем нових радника у државне институције тако ће бити под контролом, другим речима, ако 
је једна институција дефинисала да јој треба 10 радника, једанаестог неће моћи да запосли. 
Нови систем контроле запошљавања, према писању "Блица", требало би да буде конкретизован 
до јесени. 
 
 

ВУЧИЋ О ММФ У СРБИЈИ "Посебна тема биле су плате и пензије" 
Извор:Танјуг 
 
Председник Србије Александар Вучић састао се данас са делегацијом ММФ, предвођеном 
шефом Мисије Јаном Кејсом Мартејном, а том приликом представници те међународне 
институције потврдили су стабилну пројекцију привредног раста од 3,5 одсто за ову и 4 одсто за 
2020. годину. Вучић је нагласио да је циљ Србије да, и поред успореног привредног раста у 
земљама Европске уније и глобалних изазова, оствари већи раст од пројектованог. 
Посебна тема од интереса за грађане Србије биле су плате и пензије, а на састанку је потврђено 
да одговорна политика Србије и стабилан привредни раст дају могућност за њихово даље 
повећање. 
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Значајна пажња посвећена је ефикаснијем управљању и бољој реализацији инвестиција у 
јавним предузећима, наводи се у саопштењу Прес службе председника. 
Председник Вучић и чланови делегације ММФ разговарали су и о предузећима од општег 
интереса, међу којима су јавна предузећа ЕПС и Ресавица, затим о приватизацији Комерцијалне 
банке и компаније Петрохемија, као и реформи пореске управе. 
 

 
 

 
 

Вучић с делегацијом ММФ: Циљ Србије да оствари већи раст од 
пројектованог 
Извор:Танјуг 
  
Делагација Међународног монетарног фонда, коју предводи шеф Мисије Јан Кејс Мартејн, на 
састанку са председником Србије Александром Вучићем потврдила је пројекцију привредног 
раста у Србији од 3,5 до четири одсто за 2020. годину. 
Како се наводи у саопштењу кабинета председника, Вучић је рекао да је циљ Србије да и поред 
успореног привредног раста у земљама Европске уније и глобалних изазова оствари већи раст 
од пројектованог.  
На састанку је потврђено и да има могућности за даље повећање плата и пензија. Како се 
наводи, значајна пажња посвећена је "ефикаснијем управљању и бојој реализацији инвестиција 
у јавним предузећима".  
Вучић и чланови делегације ММФ разговарали су и о предузећима од општег интереса, међу 
којима су ЕПС и Ресавица, о приватизацији Комерцијалне банке и Петрохемије, као и о 
реформи пореске управе. 
 
 

Малинари: Уништено 80 одсто рода, држава да прогласи стање 
елементарне непогоде 
Аутор:Бета  
 
Председник Асоцијације производјача малина и купина Србије Добривоје Радовић рекао је да то 
удружење тражи од државе да због невремена, посебно у Златиборском и Моравичком округу, 
прогласи елементарну непогоду и хитно помогне производјачима јер су снег, град, олуја и 
болести уништили 80 одсто рода тог воћа. 
Он је за агенцију Бета рекао да је принос тог воћа ове године мањи за 50 до 70 одсто због 
болести, а према процени у овом тренутку род је мањи и до 80 одсто због, најпре снега пре 
неколико дана, а од јуче града и олује који се не смирују ни данас пре подне. 
"Ниска цена малина, прошле године у просеку 90 динара по килограму, натерала је 
производјаче да штеде на примени заштитних средстава и агротехничких мера па су болести ове 
године масовно напале малињаке који су и прошле године оштећени градом", рекао је Радовић. 
Истакао је да је синоћ на Управном одбору Асоцијације производјача донета одлука да се тражи 
хитан састанак у Министарству пољопривреде и разговори са премијерком Србије Аном 
Брнабић и председником Александром Вучићем од којих ће затражити помоћ државе. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Производјачима малина и купина потребна је помоћ у репроматеријалу јер не могу сами да 
финансирају све што је неопходно за заснивање нове производње, малина и купина, кромпира и 
житарица. 
"Нисмо могли да осигурамо све усеве и од свих непогода јер то много кошта и не знамо како да 
обезбедимо новац за нова улагања", рекао је Радовић. 
Влада Србије је, према његовим речима, донела уредбу која ће омогућити производјачима 
малина и купина субвенцију од 65 одсто инвестиције у нове засаде. 
"Проблем је како да зарадимо новац за то ново улагање и да чекамо две -три године док то воће 
не почне да радја. Како да преживимо тај период", запитао је Радовић. 
Нови засади, како је рекао, требало би да се заснују на другим, болестима незараженим 
парцелама, а не на постојећим. 
"И то је тешко обезбедити с обзиром да су малињаци у брдско-планинском подручју и засадјени 
на најбољим парцелама", рекао је Радовић. 
 

 

 

 
 
До краја маја седница СЕС-а 
Извор:РТК 

 

До краја месеца, нови председавајући локалног Социо – економског савета Југослав Ристић, 
заказаће седницу на којој ће покушати да, са представницима послодаваца и локалне 
самоуправе, који чине ово тело, усагласе ставове, као и да се у сарадњи са државним 
институцијама заједнички утиче на поштовање закона, нарочито у сфери радно правних односа 
у приватном сектору. 
Председавајући локалног СЕС-а из редова синдиката очекује да ће, у наредном мандатном 
периоду, рад савета бити интензивнији и да се институционални облик мора искористити за 
деловање. 
Функцију председавајућег овог саветодавног градског тела наизменично обављају представници 
локалне самоуправе, синдиката и послодаваца и бирају се из редова чланова Савета, на период 
од годину дана. 
Од недавно, нови председавајући, представник репрезентативних синдиката Југослав Ристић 
сматра, да заједничком циљу – поштовању закона треба да буду посвећени сви чланови социо – 
економског савета. 
Ристић подсећа, да су уочени бројни проблеми у сфери радно правних односа, нарочито 
трговинске делатности и додаје да инспекцијама треба скренути пажњу на примере где се грубо 
крши закон. 
Иако четврти по величини и броју становника, Крагујевац је пре неколико деценија био 
предводник стандарда са 40 хиљада радника, истиче Ристић и додаје да је чињеница да је 
Шумадија изгубила индустрију и да са садашњих 8 хиљада радника на 180 хиљада становника 
привреда не може да се одржи. 
У поправљању ове статистике Југослав Ристић види кључну улогу Социо – економског савета. 
Социо – економски савет постоји од 2005. године у Крагујевцу. 
Од 2017. године рад се и формално заокружује, али према Ристићевом мишљењу, седнице нису 
биле редовне. 
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Он ће се, како је истакао, залагати да рад локалног СЕС-а буде видљивији јавности и да се ово, 
иако саветодавно тело активније укључи у поправљање стандарда грађана. 
 

 
 

 
 


