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ССП: ММФ Саучесник у уништавању Србије 
Пише: ФоНет 

 
Странка слободе и правде (ССП) оценила је данас да Међународни монетарни фонд (ММФ) 
изношењем неистинитих оцена о стању српске економије постаје саучесник у уништавању 
Србије и упитала шефа Мисије ММФ Јана Кејса Мартејна које су то кључне реформе у Србији 
спроведене. 
Пошто у Србији за седам година није започета ниједна системска реформа која би унапредила 
квалитет живота грађана, питамо шефа Мисије ММФ Јана Кејса Мартејна које смо то кључне 
реформе спровели, само мало закаснили, како је он то јуче изјавио, наводи се у саопштењу ССП. 
Странка пита „да ли је реформа када се кинеским, америчким и руским извођачима без тендера 
дају уговори вредни преко пет милијарди евра за градњу инфраструктуре? 
“ Да ли је реформа када буквално поклањамо природна богатства попут државне земље у ПКБ 
или руде бакра, сребра и злата у РТБ Бор, да би након годину дана откупљивали ту исту земљу 
за ауто-пут или куповали злато на светској берзи, наводи се у саопштењу ССП.  
У низу питања шефу Мисије ММФ је и „да ли је кључна реформа то што је ЕПС нестручним 
руковођењем доведен на границу ликвидности или то што имамо спољнотрговински дефицит 
највећи у историји?“  
Једно од питања је и да ли је последица тих реформи преполовљен раст БДП у првом кварталу, 
пад индустријске производње за 1,9 одсто и повећање јавног дуга за 400 милиона евра од 
почетка године?  
„Изношењем неистинитих оцена о стању српске економије, како је то годинама радио Џејмс 
Руф, а наставио Мартјен, ММФ дефинитивно постаје саучесник у уништавању Србије“, оценила 
је у саопштењу Странка слободе и правде. 
 
 

Премијерка са представницима више синдиката о колективним 
уговорима 
Пише: Бета 

 
Председница Владе Србије Ана Бнабић разговарала је данас са председницима Синдиката 
управе Србије, Синдиката запослених у правосудним органима и Синдиката оганизација 
правосудних органа Србије о њиховим захтевима у вези са потписивањем Посебног колективног 
уговора за државне органе и Посебног колективног уговора за јединице локалне самоуправе. 
Како је саопштено из Владе Србије, премијерка је током разговора изразила спремност да влада 
потпише посебне колективне уговоре за државне органе и јединице локалне самоуправе којим 
ће запосленима, поред тога што ће бити задржана постојећа права, бити дата и нова попут 
повећања јубиларне награде, плаћеног одсуства за лица ван радног односа и нових разлога за 
исплату солидарне помоћи. 
Премијерка је навела и да је влада спремна и да део фискалног простора, који ће по њеним 
речима бити остварен због добрих фискалних резултата, усмери ка повећању плата државних 
службеника и намештеника али и да није спремна да једино запосленим у државним органима 
ускрати повећање плата зарад исплате топлог оброка и регреса, на чему су како се наводи, 
инсистирали председници синдиката. 
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„Влада жели да се рад запослених вреднује кроз повећање плата, јер је то показатељ успешности 
њиховог рада“, навела је премијерка и додала да би захтеви синдиката за исплатом топлог 
оброка и регреса онемогућили повећање плата државним органима у ситуацији када би други 
запослени у јавном сектору то повећање остварили. 
Она је поновила позив синдикатима да још једном размотре своје захтеве и да се ипак одлуче да 
потпишу колективне уговоре како би државни службеници и запослени у органима јединица 
локалне самоуправе наставили да остварују права која су и до сада имали. 
„Циљ Владе Србије је да се плате уреде транспарентно, да све уштеде иду у повећање плате, а не 
у додатна давања, да се разговара о већој основици која ће бити уређена законом, а не о другим 
примањима која регулишу колективни уговори и која утичу на могућности повећања плата“, 
додала је Ана Брнабић. 
 
 

ММФ: Привредни раст Србије снажан, јавни дуг пада, инфлација ниска 
и стабилна 
Пише: Данас Онлине 

 
Министар финансија у Влади Србије Синиша Мали учествовао је данас на конференцији 
поводом другог разматрања аранжмана „Тхе Полицy Цоординатион Инструмент“. 
Како се наводи у саопштењу, актуелни аранжман Србија потписала је са ММФ у јулу 2018, а 
трајаће до јануара 2021. године. 
На конференцији су истакнути добри економски резултати које је Србија постигла, а који 
представљају круну реформи које се спроводе од 2014. године. 
„Према извештају Светске банке и ММФ-а, Србија ће до 2023. године бити носилац привредног 
раста у региону, наш БДП ће у наредне четири године бити увећан за 20 одсто“, рекао је Мали и 
додао да је током посете потврђена раније пројектована стопа раста БДП-а Србије 3,5 одсто за 
2019. и 4 одсто за 2020 годину.  
Према речима министра, то је један од најзначајнијих закључака ове посете, јер високе стопе 
раста представљају основ за раст плата и пензија, више инвестиција у инфраструктуру и раст 
животног стандарда грађана. 
Мали се осврнуо и на увођење формуле за индексацију пензија и рекао да је то само део нових 
фискалних правила на којима се ради са ММФ, као и да је циљ стварање системских решења, 
која би гарантовала стабилност јавних финансија Србије у дужем временском периоду.  
„Тренутно смо најближи тзв. „швајцарском моделу“, који подразумева да се пензије усклађују у 
односу на степен инфлације и на плате у приватном сектору, и то у односу 50:50. То је добар и 
тренутно најреалнији модел, са којим се сагласио и ММФ“, истакао је министар. 
Мали је рекао да очекује да ће до октобра месеца, односно до следеће посете ММФ, имати 
договорен и усклађен сет нових фискалних правила, а да ће већ у јуну бити публикована 
Фискална стратегија за наредну годину. 
Када је реч о реформи плата у јавном сектору, Мали је рекао да очекује пуну имплементацију 
новог система плата од средине 2020. године, након што се усвоји Уредба о коефицијентима за 
обрачун и исплату плата запослених у јавном сектору. 
Он се осврнуо и на измене оквира за запошљавање у јавном сектору, с обзиром да период 
важења примене Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 
истиче крајем ове године.  
„Нови оквир треба да омогући већу флексибилност у запошљавању људи у јавном сектору у 
складу са дефинисаним кадровским плановима, али не на уштрб тешко постигнутих резултата 
фискалне консолидације“, рекао је Мали. 
Једна од тема разговора са ММФ-ом била је и развој тржишта капитала. 
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„До краја 2019. године, чека нас усвајање неколико важних закона који се тичу развоја тог 
тржишта и развојног финансирања. Усвајањем Закона о алтернативним инвестиционим 
фондовима, изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима, као и припрема 
стратегије за развојно финансирање очекујемо отварање ширих могућности за финансирање 
наше привреде и за остварење виших стопа привредног раста“, истакао је Мали. 
Министар се дотакао и реформе и модернизације Пореске управе. 
„До краја јуна 2019. године биће завршена прва фаза пословне и организационе консолидације, 
тако да ће се број филијала Пореске управе смањити са постојећих 78 на 38. До краја године 
биће расписан и тендер за избор новог Информационог система, што ће укључити потпуни ре-
инжењеринг пословних процеса, дигитализацију у области управљања документацијом и нових 
модел фискализације (е-фискализација)“, рекао је Мали. 
Он је истакао и да је испуњен договорени рок са ММФ-ом, те да је у априлу 2019. године 
формирана Комисија за капиталне инвестиције на нивоу Владе Републике Србије, којом 
председава председница Владе Ана Брнабић.  
„Нова Методологија за управљање капиталним инвестицијама, која је припремљена у сарадњи 
са експертима Светске банке, биће усаглашена у јуну 2019. године, и биће то прва јединствена 
методологија која ће се односити на све капиталне инвестиције у Србији, без обзира на извор 
њиховог финансирања“, нагласио је министар. 
Мали је навео и да је Агенција за осигурање депозита, уз подршку Министарства финансија, 
спровела успешну продају првог пакета ненаплативих потраживања, номиналне вредности 240 
милиона евра, те да је у припреми продаја следећег, већег пакета ненаплативих потраживања 
номиналне вредности 800 милиона динара. 
Према речима министра, наставља се и успешна имплементација програма реформи 
финансијских институција у државном власништву и поновио да када је реч о приватизацији 
Комерцијалне банке, Министарство финансија заједно са инвестиционом банком Лазард из 
Француске припрема сву документацију неопходну за објаву јавног тендера, те да ће јавни позив 
за приватизацију те банке бити објављен почетком јуна. . 
Шеф ММФ Јен Кес Мартејн истакао је да је привредни раст Србије снажан, да јавни дуг пада, а 
да је инфлација ниска и стабилна, као и да су многе кључне реформе спроведене.  
„Очекује се да ће снажан раст зарада подржати потрошњу, али би домаћа тражња могла да буде 
нижа, уколико се не реализују очекиване инвестиције“, рекао је Мартејн и додао да би пуна 
имплементација реформе система зарада и поновно увођење индексације пензија могли бити 
важни инструменти који ће подржати фискалну дисциплину. 
Гувернерка Народне банке Србије Јоргованка Табаковић навела је да је договорено да НБС 
треба да настави да ради као и до сада, обезбеђујући ниску и стабилну инфлацију, да би 
амбијент за домаће и страно улагање био предвидив. Гувернерка је истакла да је доказ за све оно 
што се ради по питању фискалне и монетарне политике, 230.000 људи више запослених у 
приватном сектору, у односу на период од пре пет година. 
 
 

Синдикат ПКБ: Ал Дахра није прекршила уговор о броју запослених 
радника 
Пише: Бета 

 
Председник Самосталног синдиката у Пољопривредној корпорацији Београд (ПКБ) Милисав 
Ђорђевић рекао је данас да нови послодавац, арапска фирма Ал Дахра није повредила кровни 
споразум о броју запослених зато што није обновила уговоре о раду за око 300 радника. 
„У споразуму који је склопљен пре потписивања уговора о продаји ПКБ наведено је да Ал Дахра 
обавезна да на крају прве године запошљава 1.000 радника, а сада их има 1.300 од укупно 1.706 
колико је ПКБ запошљавао пре приватизације“, рекао је Ђорђевић за Бету. 
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Кћерка фирма компаније из Уједињених Арапских Емирата Ал Дахра основана у Иригу у Србији 
купила је у септембру прошле године највећи део имовине ПКБ заједно са око 17.000 хектара 
земље и сточним фондом од око 20.000 грла за око 120 милиона евра. 
Када је Ал Дахра преузела ПКБ раскинути су, како је Ђорђевић рекао, уговори са свим 
радницима и исплаћена им је отпремнина, а након тога са свима су склопљени уговори о раду 
на пет месеци. 
„Сада када су истекли ти уговори склопљени су са око 100 радника уговори о раду на неодређено 
време, а са осталима на три месеца“, подсетио је Ђорђевић. 
Према купопродајном уговору Ал Дахра је, како је рекао, у обавези да на крају прве године има 
500 радника на одређено време и 500 на неодређено време, а на крају друге године пословања 
најмање 1.000 радника на неодређено време. 
Број радника се, како је рекао смањује јер се купује нова савремена механизација која може да 
замени више људи на одређеним пословима. 
Он је рекао да су радници знали да неће моћи да се пријаве на евиденцију Националне службе 
за запошљавање зато што су добили отпремнине по 450 евра по години стажа „па се сада жале 
без основа“. 
Ђорђевић је рекао да нису тачне информације које преносе неки медији да је угашен сектор за 
производњу поврћа јер то није ни купила Ал Дахра већ је остао у саставу Корпорације ПКБ, 
заједно са око 10.000 хектара земље и још неком имовином. 
„Угашен је погон кока носиља јер је било свега неколико хиљада комада, а према уговору Ал 
Дахра се превасходно бави узгојем говеда и производњим млека“, рекао је Ђорђевић и 
демантовао да је угашен и погион за производњу сточне хране ПКБ-а. 
 

 

 
 
Продаја „Југоремедије“: Почетна цена 800 милиона динара  
Аутор:Б. Г.  

 

Фабрика лекова у стечају "Југоремедија" из Зрењанина понуђена је на продају по новој почетној 
цени од 800 милиона динара, знатно нижој од ранијих. До сада је неколико пута неуспешно 
продавана из стечаја 
ФАБРИКА лекова у стечају "Југоремедија" из Зрењанина понуђена је на продају по новој 
почетној цени од 800 милиона динара, знатно нижој од ранијих. 
Некада успешни гигант у фармацеутској индустрији продаје се као правно лице, а комплекс се 
простире на више од 75.000 квадратних метара, док су објекти на 17.000 квадратних метара. 
"Југоремедија", 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 износи 762 
милиона динара. 
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Мали: Раст од 7 одсто је могућ; Без договора са ММФ-ом о поскупљењу 

струје  
Аутор:Д. И. К./Агенције  

 

ММФ позитивно оценио економске резултате Србије, без договора о поскупљењу електричне 
енергије. Мали: И ММФ и Светска банка очекују раст БДП 3,5 одсто, а догодине четири. Треба 
водити рачуна и о сиромашнима 
ЦЕНА електричне енергије, бар засада, остаје иста. Иако о могућем поскупљењу нема ни слова у 
званичном саопштењу Мисије ММФ издатом после посете Србији, цена електричне енергије 
ипак је била тема разговора стране делегације и домаћих званичника. Како је потврдио 
министар финансија Синиша Мали, са мисијом ММФ разговарано је о поскупљењу струје, али 
засада није направљен никакав договор. 
- Разговарали смо о повећању цене струје, али Влада и ММФ имају различите погледе о томе, и 
по питању оправданости и о висини цене - рекао је Мали одговарајући на постављено питање на 
заједничкој конференцији за новинаре уприличеној по окончању посете мисије ММФ. 
Шеф мисије ММФ Јан Кејс Мартејн такође је потврдио да је у разговорима са представницима 
Владе Србије било речи о цени струје и да о томе нема никаквих закључака. 
- То је важно питање у Србији, као и у другим земљама - рекао је Мартејн. - Цена струје мора да 
буде таква да остави довољно простора за одржавање система и за инвестиције, али постоји и 
социјални аспект. Потребно је пронаћи добру равнотежу између тих аспеката. 
Представници Мисије ММФ оценили су да Србија има снажан економски раст, да јавни дуг 
пада, да је инфлација ниска и стабилна и да су многе кључне реформе спроведене, "мада неке са 
кашњењем". Прогноза ММФ и Светске банке је да ће привредни раст Србије у овој години бити 
3,5 одсто, а наредне четири процента. 
- По прогнозама ММФ и Светске банке, Србија је виђена као носилац раста у региону са 
просечном стопом раста од четири одсто до 2023. - указао је Мали. - Високе стопе раста значе 
веће плате и пензије, више инвестиција у инфраструктуру и бољи животни стандард за све 
грађане Србије. 
МАЛИ СИГУРАН: РАСТ ОД 7 ОДСТО ПО ПРОГНОЗИ СВЕТСКЕ БАНКЕ ЈЕ МОГУЋ 
Чврсто верујем да наша економија може још брже да расте него до сада, изјавио је данас 
министар финансија Синиша Мали, за кога прогноза Светске банке о расту Србије од седам 
одсто јесте могућа. 
На питање новинара о стопи раста од седам одсто, коју за Србију прогнозира Светска банка, 
Мали каже да она јесте могућа, јер Србија може да се фокусира на раст због добре фискалне 
консолидације и постављених стабилних темеља јавних финансија. 
“Апсолутно сам сигуран. То није рекао Синиша, него Светска банка са својим експертима говори 
о расту од седам одсто”, рекао је Мали на заједничкој конференцији за новинаре са 
представницима ММФ и НБС-а. 
КОНТРОЛА ЗАПОШЉАВАЊА НА СНАЗИ ДОК СЕ НЕ УТВРДИ НОВИ СИСТЕМ 
Министар финансија Синиша Мали изјавио је у уторак да постојећи систем контроле 
запошљавања у јавном сектору остаје на снази, док се, каже, не утврди нова методологија 
попуњавања кадрова. 
Мали је, одговарајући на питања новинара на заједничкој конференцији за медије са 
представницима Мисије ММФ, рекао да је Влада Србије свесна ограничења која постоје у 
тренутној методологији и постпуку запошљавања у јавном сектору. 
"Министарство државне управе и локалне самопураве ради на новој методологији која треба да 
утврди прави потенцијал раста појединих органа, а с друге стране и неопходност попуњавања 
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кадровима. Уколико то успемо да урадимо на прави начин, мислим да ће и ММФ ту нову 
методологију подржати. Док то не урадимо постојећи систем остаје на снази", подвукао је Мали. 
ПРЕДСЕДНИК Александар Вучић потврдио је у уторак наводе "Новости" - да се на његову 
иницијативу повећавају резерве у злату, са циљем да се земљи обезбеди сигурност и сигурнија 
будућност у околностима потенцијално негативних кретања на финансијским тржиштима: 
- Тиме обезбеђујемо већу стабилност за нашу земљу. 
Србија ће до краја године повећати резерве злата са 20 на 30 тона, а у наредним годинама на 50 
тона. На питање шта то значи, Вучић је указао да су веома тешка и непредвидива времена пред 
нама у Европи и свету: 
- Свака прича око сукоба са Ираном разара нафтно тржиште, било шта да се догоди са Ираном 
ви не знате колика ће цена нафте да буде, свака прича о "Хуавеју", наставку сукоба око вештачке 
интелигенције, роботичке индустрије... води у најжешће могуће сукобе. 
У девизним резервама Србија, према речима гувернера НБС Јоргованке Табаковић, има више од 
20,8 тона злата, а разматра се могућност за куповину нове количине. 
- НБС као фискални агент Србије има легитимно право да у кризним временима појача 
активност куповине злата. И такав савет председника Србије о куповини злата је добродошао - 
рекла је Табаковићева. 
 

 

Брнабић: Рад службеника вредновати кроз повећање плата  
Извор:Танјуг 

 

Ана Бнабић истакла је спремност владе да потпише посебне колективне уговоре за државне 
органе и јединице локалне самоуправе 
БЕОГРАД - Председница Владе Србије Ана Бнабић истакла је спремност владе да потпише 

посебне колективне уговоре за државне органе и јединице локалне самоуправе, као и да део 

фискалног простора усмери ка повећању плата државних службеника и намештеника, а не на 

друга примања. 

Брнабић је то рекла током разговора са председницима Синдиката управе Србије, Синдиката 

запослених у правосудним органима и Синдиката оганизација правосудних органа Србије о 

њиховим захтевима у вези са потписивањем Посебног колективног уговора за државне органе и 

Посебног колективног уговора за јединице локалне самоуправе, саопштила је владина 

Канцеларија за сарадњу са медијима. 

Брнабић је истакла спремност да влада потпише посебне колективне уговоре за државне органе 

и јединице локалне самоуправе којим ће запосленима, поред тога што ће бити задржана 

постојећа права, бити дата и нова (повећање јубиларне награде, плаћено одсуство за лица ван 

радног односа, нови разлози за исплату солидарне помоћи...), наводи се у саопштењу. 

Премијерка је рекла да је влада спремна и да део фискалног простора, који ће бити остварен 

због добрих фискалних резултата, усмери ка повећању плата државних службеника и 

намештеника и да није спремна да једино запосленим у државним органима ускрати повећање 

плата зарад исплате топлог оброка и регреса, на чему су на данашњем састанку инсистирали 

председници тих синдиката. 

Влада жели да се рад запослених вреднује кроз повећање плата, јер је то показатељ успешности 

њиховог рада, подвукла је Брнабић и додала да би захтеви синдиката за исплатом толог оброка 

и регреса онемогућили повећање плата државним органима у ситуацији када би други 

запослени у јавном сектору то повећање остварили. 
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Премијерка је поновила позив синдикатима да још једном размотре своје захтеве и да се ипак 

одлуче да потпишу колективне уговоре како би државни службеници и запослени у органима 

ЈЛС наставили да остварују права која су и до сада имали. 

Премијерка Брнабић је закључила да је циљ владе да се плате уреде транспарентно, да све 

уштеде иду у повећање плате, а не у додатна давања, да се разговара о већој основици која ће 

бити уређена законом, а не о другим примањима која регилишу колективни уговори и која 

утичу на могућности повећања плата, наводи се у саопштењу. 

 

 

 
 
Брнабић: Влада спремна за колективне уговоре 
Извор: Танјуг 
 
БЕОГРАД: Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је да је влада спремна да потпише посебне 
колективне уговоре за државне органе и јединице локалне самоуправе којим ће запосленима, 
поред тога што ће бити задржана постојећа права, бити дата и нова.  
Брнабић је у разговору са председницима Синдиката управе Србије, Синдиката запослених у 
правосудним органима и Синдиката организација правосудних органа Србије рекла да је влада 
спремна и да део фискалног простора усмери ка повећању плата државних службеника и 
намештеника. 
Како је истакла, влада није спремна да једино запосленим у државним органима ускрати 
повећање плата зарад исплате топлог оброка и регреса, на чему су на данашњем састанку 
инсистирали председници синдиката. 
Влада жели да се рад запослених вреднује кроз повећање плата, јер је то показатељ успешности 
њиховог рада, истакла је Брнабић и додала да би захтеви синдиката за исплатом толог оброка и 
регреса онемогућили повећање плата државним органима у ситуацији када би други запослени 
у јавном сектору то повећање остварили. 
Премијерка је поновила позив синдикатима да још једном размотре своје захтеве и да се ипак 
одлуче да потпишу колективне уговоре, како би државни службеници и запослени у органима 
ЈЛС наставили да остварују права која су до сада имали. 
Брнабић је закључила да је циљ владе да се плате уреде транспарентно, да све уштеде иду у 
повећање плате, а не у додатна давања, да се разговара о већој основици која ће бити уређена 
законом, а не о другим примањима која регилишу колективни уговори и која утичу на 
могућности повећања плата, наводи се у саопштењу Владе Србије. 
 
 

Вучковић: Флексибилнији модел ће омогућити запошљавање 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД: Министар за рад Зоран Ђорђевић најавио је да ће од 1. јануара бити укинут закон о 
забрани запошљавања у јавном сектору и да ће та област бити "другачије регулисана", а члан 
Фискалног савета Владимир Вучковић каже да је време за флексибилнији модел који ће 
омогућити запошљавање, највише у здравству. 
"Време је да пређемо на нов модел запошљавања у државном сектору након пет предугих 
година забране запошљавања и рада комисије која је ограничавала запошљавање време је за 
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флексибилнији модел у коме ће се у државном сектору Србије људи лакше запошљавати", каже 
Вучковић. 
Он је објаснио да осим Закона о забрани постоје и друге препреке запошљавању попут буџета за 
плате, систематизације које неко одобрава и одлуке о максималном броју запослених. 
"Када би се формално потпуно укинула забрана запошљавања и даље би имали нека 
ограничења, неку регулативу и документе и планове који би ограничавали да се људи не 
запошљавају преко сваке мере", казао је Вучковић. 
Додао је да су према првим анализама Фискалног савета одлуке о максималном броју 
запослених и систематизације добре, нарочито за велике системе, као што су здравство и 
просвета, где и постоји највећа потреба за запошљавањем. 
Он је казао како земље у окружењу имају просечно по седам запослених у буџетском сектору на 
100 становника, а да је Србија има мање односно нешто преко шест запослених. 
Како секторе у којима се највише осетио негативан ефекат забране запошљавања Вукчевић 
наводи здравство из кога је последњих година отишло укупно 10 хиљада људи а затим просвету, 
пореску управу, инспекције и неке службе на нивоу локалних самоуправа и оцењује да је "време 
да у оквиру ове масе запослених које сада имамо нађемо оне секторе који имају мањак 
запослених - да се ту људи запосле и да добијемо бољи и ефикаснији државни сектор". 
Поводом најављеног укидања Закона о забрани запошљавања у јавном сектору Миладин 
Ковачевић, директор Републичког завода за статистику, изјавио је раније данас да "нису сазрели 
услови да се то препусти слободној оцени потреба и дефицита за радном снагом". 
Он је истакао да је неопходно да остане нека врста централне контроле и да је неопходно 
сагледавање прилика у свакој институцији, органу, а да је оно што је могуће да се дефинише 
колико људи недостаје за одржавање функције. 
Према подацима Фискалног савета до краја 2018. године број запослених у јавном сектору 
смањен је за 40 хиљада људи, а истовремено је за 20 хиљада људи повећан број оних који су 
запослени преко уговора о привременим и повременим пословима и раду на одређено. 
Вучковић је нагласио да ова тема покрива само буџетски сектор односно службе које се 
финансирају из буџета, као што су просвета, здравство,војска, полиција, администрација, али не 
и државна предузећа. 
 "У државним предузећима има вишка запослених и ту треба ићи у реформе, то је део где ми 
каснимо", казао је Вучковић и дода да треба од предузећа до предузећа решавати овај проблем. 
 
 

Ковачевић: О повећању плата и пензија у октобру 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД: Директор Републичког завода за статистику Миладин Ковачевић не очекује 
повећање плата и пензија током лета и најављује да ће се то питање сагледавати у октобру. 
Нисам сигуран да има простора да се сада и преко лета повећају плате и пензије, али има 
простора за стручну анализу и дебату када буде следећи мониторинг (Мисије ММФ) јер је 
фисклана година почела одлично, рекао је Ковачевић гостујући у Дневнику РТС-а. 
Поводом најављеног укидања Закона о забрани запошљавања у јавном сектору после седам 
година примене, напомиње да је то нешто што је било најављено и програмском изјавом 
приликом скалпања арамжмана с ММФ-ом. 
Нису сазрели услови да се то препусти слободној оцени потреба и дефицита за радном снагом, 
каже Ковачевић. 
Како истиче, мора да остане нека врста центрлане контроле, неопходно је сагледавање прилика 
у свакој институцији, органу. 
Оно што је могуће, то је да се калибрира колико људи недостаје за одржавање функције, сматра 
Ковачевић. 
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Говорећи о току разговора с ММФ-ом, истиче да је у питању континуитет и да то није битно 
промењено тиме што је именован нови шеф мисије. 
Разговоре с ММФ-ом карактерише темељност и сагледавање свих аспеката, каже Ковачевић и 
додаје да се разговарало о свим аспектима, од текућих кретања што се тиче раста плата и 
пензија до структурних аспеката. 
Потенцирају се структурни аспекти, а то ће бити на следећм мониторингу у октобру, када долази 
и планирање буџета, навео је он, подсетивши да ће се тада дати пројекције за 2020. годину. 
Директор Републичког завода за статистику је, такође, рекао да индустријска производња има 
растући тренд, те да има и других компонената које ће допринети расту - а то је грађевинска 
индустрија, где ће вредност радова достићи 600 или 700 милиона евра. 
Није реално бавити се прогнозом, али на основу суфицита, постоји фисклани простор који мора 
да се оптимално распоређује. Може се део тога усмерити ка повећању плата и пензија, ка 
отплати дуга, а трећи део ка капиталним издацима, каже Ковачевић. 
Кључно је прећи на структурне аспекте, а то је решавање проблема неких државних предузећа, 
Петрохемије, Рудник Ресавица, улагања у енергетици, закључио је Ковачевић. 
 

 
 

 
 
Брнабић: Рад службеника вредновати кроз повећање плата 
Извор:Танјуг 
 
Председница Владе Србије Ана Бнабић истакла је данас спремност владе да потпише посебне 
колективне уговоре за државне органе и јединице локалне самоуправе, као и да део фискалног 
простора усмери ка повећању плата државних службеника и намештеника, а не на друга 
примања. 
Брнабић је то рекла током разговора са председницима Синдиката управе Србије, Синдиката 
запослених у правосудним органима и Синдиката оганизација правосудних органа Србије о 
њиховим захтевима у вези са потписивањем Посебног колективног уговора за државне органе и 
Посебног колективног уговора за јединице локалне самоуправе, саопштила је владина 
Канцеларија за сарадњу са медијима. 
Брнабић је истакла спремност да влада потпише посебне колективне уговоре за државне органе 
и јединице локалне самоуправе којим ће запосленима, поред тога што ће бити задржана 
постојећа права, бити дата и нова (повећање јубиларне награде, плаћено одсуство за лица ван 
радног односа, нови разлози за исплату солидарне помоћи...), наводи се у саопштењу. 
Премијерка је рекла да је влада спремна и да део фискалног простора, који ће бити остварен 
због добрих фискалних резултата, усмери ка повећању плата државних службеника и 
намештеника и да није спремна да једино запосленим у државним органима ускрати повећање 
плата зарад исплате топлог оброка и регреса, на чему су на данашњем састанку инсистирали 
председници тих синдиката. 
Влада жели да се рад запослених вреднује кроз повећање плата, јер је то показатељ успешности 
њиховог рада, подвукла је Брнабић и додала да би захтеви синдиката за исплатом толог оброка 
и регреса онемогућили повећање плата државним органима у ситуацији када би други 
запослени у јавном сектору то повећање остварили. 
Премијерка је поновила позив синдикатима да још једном размотре своје захтеве и да се ипак 
одлуче да потпишу колективне уговоре како би државни службеници и запослени у органима 
ЈЛС наставили да остварују права која су и до сада имали. 
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Премијерка Брнабић је закључила да је циљ владе да се плате уреде транспарентно, да све 
уштеде иду у повећање плате, а не у додатна давања, да се разговара о већој основици која ће 
бити уређена законом, а не о другим примањима која регилишу колективни уговори и која 
утичу на могућности повећања плата, наводи се у саопштењу. 
 
 

Контрола запошљавања на снази док се не утврди нови систем 
Извор:Танјуг 
 
Министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да постојећи систем контроле 
запошљавања у јавном сектору остаје на снази, док се, каже, не утврди нова методологија 
попуњавања кадрова. 
Мали је одговарајући на питања новинара на заједничкој конференцији за медије са 
представницима Мисије ММФ рекао да је Влада Србије свесна ограничења која постоје у 
тренутној методологији и постпуку запошљавања у јавном сектору. 
“ Министарство државне управе и локалне самопураве ради на новој методологији која треба 
да утврди прави потенцијал раста појединих органа, а с друге стране и неопходност попуњавања 
кадровима. Уколико то успемо да урадимо на прави начин, мислим да ће и ММФ ту нову 
методологију подржати. Док то не урадимо постојећи систем остаје на снази” , истакао је Мали. 

 
 
 

РЕШЕН СЛУЧАЈ МОБИНГА НАД ЛЕКАРКОМ Директор Дома здравља 
признао да је био "неправедан", а ово су услови који су јој понуђени 
Аутор:Ивана Мастиловић Јаснић  
 
Др Данијела Симић неће бити пребачена на радно место са нижим коефицијентом и неће, иако 
је то био план директора Дома здравља у Деспотовцу, на посао путовати 20 километара. 
Како сазнаје "Блиц", након серије наших текстова, др Симић и директор Дома здравља у 
Деспотовцу Дејан Милошевић јуче су на позив из кабинета министра здравља дошли у Београд 
да изгладе ствари. Чини се да су у томе успели. Др Симић каже за наш лист да је задовољна 
третманом који је имала и да очекује да проблем буде решен. 
- Позвали су нас из Министарства здравља и примили су и нас и директора Милошевића. Били 
су конструктивни, предложили су одмах да повучем тужбу против Дома здравља, а да ћу 
заузврат добити специјализацију из ургентне медицине - каже др Симић. 
Без гаранција није желела да пристане. 
- Ја Милошевићу не верујем, али сам добила гаранцију сарадника министра Златибора Лончара 
да ће неправда која ми је начињена бити исправљена. Када су ми рекли да повучем тужбу, мој 
услов је био да не плаћам судске трошкове ја већ Милошевић, и то је прихваћено - наводи она и 
каже да није могла да прихвати да да новац за судске трошкове будући да је већ прихватила 
компромис и уместо офталмологије, која јој је неоправдано и непотистички одузета у корист 
друге колегинице, прихватила специјализацију из ургентне медицине. 
Што се тиче мобинга који је након што је поднела тужбу константно трпела и премештаја на 
радно место са нижим коефицијентом које се притом налази у Ресавици, 20 километара од 
Деспотовца, директор Милошевић признао је пред људима из Министарства да је др Данијели 
Симић нанета неправда. 
Њему је речено да не може на тај начин да распоређује људе већ да пише Министарству да Дом 
здравља има потребу за додатним изабраним лекарима и да ће му то бити одобрено. 
И наш извор из Министарства здравља потврдио је да ће најкасније сутра доћи до вансудског 
поравнања. 

http://sport.blic.rs/autori/ivana-mastilovic-jasnic
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- Дом здравља је дао гаранције, папире за специјализацију др Симић и још четворо лекара треба 
у наредним данима да пошаље Министарству. После тога, о додељивању истих одлучиваће 
радна група МЗ - каже наш извор. 
"Блиц" је о случају др Симић први пут писао још пре годину дана. Она је, наиме, учествовала на 
конкурсу за специјализације, а иако је имала убедљиво највише бодова, није добила 
офталмологију, што је била њена жеља, већ је та специјализација додељена др Марији Ћосић, 
братаници високог функционера ПУПС-а, која је била тек четврта на ранг-листи. Због те 
неправде др Симић је тужила Дом здравља и тај процес трајао је све време. Она је наставила да 
трпи мобинг и осуде осталих колега који су је игнорисали и шиканирали пошто су веровали да 
им специјализације нису одобрене због ње. 
Интервенцијом Министарства здравља у наредним данима требало би да буде стављена тачка 
на ову причу. 
Противно колективном уговору 
Врхунац се догодио пре неколико недеља када је др Симић одлуком директора Милошевића 
пребачена на друго радно место, изван Деспотовца и са нижом платом. Иако у колективном 
уговору запослених у здравству стоји да жене које имају децу са урођеним или стеченим 
здравственим проблемом, што је Данијелин случај, не могу бити пребачене на удаљена радна 
места, Милошевић то није узео у обзир. 
 

 
 

 
 

ММФ: Многе кључне реформе спроведене, мада неке са кашњењем 
Аутор:Бета  

 

Мисија Међународог монетарног фонда (ММФ) оценила је да Србија има снажан економски 
раст, да опада јавни дуг, да је инфлација ниска и стабилна и да су многе кључне реформе 
спроведене, мада неке са кашњењем. 
"Расположиви фискални простор треба да се искористи за капиталну потрошњу, уз примену 
ригорозних поступака селекције и оцене како би се максимално подржао стабилан раст", навела 
је мисија ММФ-а у саопштењу на крају посете Србији поводом друге ревизије у оквиру новог 
саветодавног аранжмана.   
У циљу подршке раста у средњорочном периоду препорука ММФ-а је да је неопходно стварање 
радне снаге која може у потпуности да учествује у модерној економији, затим унапређење 
пословног окружења и јачање корпоративног управљања у државним и јавним предузећима.   
По налазима мисије ММФ-а, Србија договорени програм спроводи према плану и сви 
квантитативни циљеви за крај марта 2019. су испуњени.   
"Већина реформских циљева је реализована, мада у неким случајевима уз кашњење", наводи се 
у саопштењу мисије ММФ-а и додаје да оно што је договорено током друге ревизије текућег 
аранжмана са Србијом средином јула треба да одобре руководство и Извршни одбор ММФ-а.   
Како је истакнуто, после суше у Србији 2017. године, у 2018. привредни раст је забележио пораст 
на 4,3 процента, што је највиша стопа у последњих 10 година. Фискална дисциплина се одржава 
– буџет општег нивоа државе бележи суфицит већ две године узастопце, а јавни дуг је опао за 
око 15 процената БДП-а од почетка 2017. године.   

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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У исто време, незапосленост је наставила да опада, а запосленост бележи континуирани раст, са 
мањим уделом рада на црно. Инфлација се задржала на ниском нивоу и финансијски сектор је 
стабилан, са уделом проблематичних кредита у укупним кредитима банака од 5,5 процената на 
крају марта 2019. године, што представља најнижи ниво од 2008. године, наводи се у саопштењу 
мисије ММФ-а.   
Оцењено је да је краткорочна перспектива и даље позитивна. Пројекције раста у 2019. износе 3,5 
процената, уз очекивано убрзање раста током друге половине године због снажних страних 
директних инвестиција, даљих јавних инвестиција и очекиваног опоравка у земљама 
трговинским партнерима. Инфлација ће се кретати у оквиру доње половине циљаног коридора, 
док се очекује умерено повећање удела дефицита биланса текућих трансакција у БДП-у, који ће 
и даље бити потпуно покривен страним директним инвестицијама.   
"Недавна релаксација фискалне политике, са циљаним дефицитом од око 0,5 процента БДП-а у 
2019. и током средњорочног периода, и даље представља примерено решење. Тиме се ствара 
одређени фискални простор који би требало да буде резервисан за капиталне инвестиције, уз 
даље смањење јавног дуга. Недавна повећања инвестиционе потрошње су добродошла, али 
јавне инвестиције треба да буду базиране на поступцима ригорозне селекције и оцене како би се 
обезбедило да максимално подстичу потенцијални раст. У исто време, текућа потрошња треба 
да остане под контролом", препоручили су представници ММФ-а. 
Указано је и да је релаксирани став монетарне политике Народне банке Србије исправан и да 
последњих година подржава домаћу тражњу и раст банкарских кредита, док је инфлација и 
даље под контролом. У условима чврсте макроекономске стабилности, у средњорочном периоду 
постепени прелазак на већу флексибилност девизног курса, уз очување финансијске 
стабилности, могао би, како је наведено, да подржи даљи развој девизног тржишта и унапреди 
динаризација.   
Одржавање снажних домаћих политика биће од пресудне важности за јачање отпорности српске 
економије на спољне факторе, сматра мисија ММФ-а и додаје да уколико се негативни ризици 
по пројектовани економски раст реализују, постоји простор за деловање аутоматских фискалних 
стабилизатора и монетарна политика могла би да обезбеди подршку, под условом да се 
инфлација задржи на ниском нивоу.   
Стварање могућности за квалификовану радну снагу у Србији биће неопходно да би се обуздао 
"одлив мозгова", истиче се у саопштењу и додаје да ће могућности да се кроз едукацију и обуку 
студенти и радници припреме за модерну економију, као и прописи који излазе у сусрет 
потребама привреде, бити од пресудне важности.   
"Унапређење климе за приватне инвестиције бољим пружањем јавних услуга и смањење сиве 
економије треба да остану приоритети владе. Активности државе на смањењу свог учешћа могу 
да помогну да се унапреди конкуренција и, у том контексту, решеност власти да приватизују 
Комерцијалну банку је добродошла", оцена је мисије ММФ-а као да ће раздвајање основних и 
споредних делатности у Пореској управи допринети оптимизацији и модернизацији те службе.   
Планови да се поново уведе фискално правило везано за јавни дуг може, како је прогнозирано, 
да помогне да се учврсти кредибилитет, а пуна имплементација реформе система зарада и 
поновно уводјење индексације пензија могу такодје бити важни инструменти који ће подржати 
фискалну дисциплину.   
"Мере пореске политике за јачање конкуренције, убрзање раста и повећање запослености треба 
да буду усмерене ка смањењу пореског оптерећења рада, посебно када се ради о ниским 
зарадама", наводи се у саопштењу мисије ММФ-а.   
Препоручено је јачање активности у борби против корупције, као и да недавно усвојен закон о 
конверзији хипотекарних кредита у швајцарским францима, уз буџетску подршку, не треба да 
уведе преседан за решавање спорова у приватном сектору.   
"Унапређење управљања и ефикасности у државним предузећима може утицати на убрзање 
привредног раста", навела је мисије ММФ-а која је оценила да је укупан сектор државних 
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предузећа сада профитабилан, али да још тога може да се уради, попут објаве комплетног 
списка државних предузећа, усвојања власничке политику, именовања трајног професионалног 
руководства и унапређења капацитете за анализу фискалних ризика који проистичу из 
државних предузећа. 
 

 

Премијерка са синдикатима о колективним уговорима, обећала нова 
права радницима 
Аутор:Бета  

 

Председница Владе Србије Ана Бнабић разговарала је са председницима Синдиката управе 
Србије, Синдиката запослених у правосудним органима и Синдиката оганизација правосудних 
органа Србије о њиховим захтевима у вези са потписивањем Посебног колективног уговора за 
државне органе и Посебног колективног уговора за јединице локалне самоуправе. 
Како је саопштено из Владе Србије, премијерка је током разговора изразила спремност да влада 
потпише посебне колективне уговоре за државне органе и јединице локалне самоуправе којим 
ће запосленима, поред тога што ће бити задржана постојећа права, бити дата и нова, попут 
повећања јубиларне награде, плаћеног одсуства за лица ван радног односа и нових разлога за 
исплату солидарне помоћи. 
Премијерка је навела и да је влада спремна и да део фискалног простора, који ће по њеним 
речима бити остварен због добрих фискалних резултата, усмери ка повећању плата државних 
службеника и намештеника али и да није спремна да једино запосленим у државним органима 
ускрати повећање плата зарад исплате топлог оброка и регреса, на чему су како се наводи, 
инсистирали председници синдиката.  
"Влада жели да се рад запослених вреднује кроз повећање плата, јер је то показатељ успешности 
њиховог рада", навела је премијерка и додала да би захтеви синдиката за исплатом топлог 
оброка и регреса онемогућили повећање плата државним органима у ситуацији када би други 
запослени у јавном сектору то повећање остварили. 
Она је поновила позив синдикатима да још једном размотре своје захтеве и да се ипак одлуче да 
потпишу колективне уговоре како би државни службеници и запослени у органима јединица 
локалне самоуправе наставили да остварују права која су и до сада имали. 
"Циљ Владе Србије је да се плате уреде транспарентно, да све уштеде иду у повећање плате, а не 
у додатна давања, да се разговара о већој основици која ће бити уређена законом, а не о другим 
примањима која регулишу колективни уговори и која утичу на могућности повећања плата", 
додала је Ана Брнабић.  
 
 

Мали: Није постигнут договор са ММФ о поскупљењу струје 
Аутор: ФоНет  

 

Министар финансија Синиша Мали и шеф делегације Међународног монетарног фонда (ММФ) 
у Србији Јан Кејс Мартејн потврдили су да је током двонедељних разговора у Београду било 
речи и о поскупљењу струје, али да коначан договор није постигнут. 
Према речима Синише Малог, постоје неслагања када је реч о обиму тог поскупљења. 
Шеф делегације ММФ је оценио да је цена струје "важна тема", битна за инвестиције и развој, 
али да уједно има и социјални аспект, па да због тога још нису донети коначни закључци. 
Мисија ММФ-а, у саопштењу на крају посете Србији поводом друге ревизије у оквиру 
новог саветодавног аранжмана, оценила је да Србија има снажан економски раст, да опада јавни 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
http://rs.n1info.com/Biznis/a485405/Ocena-MMF-nakon-posete-Srbiji.html
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дуг, да је инфлација ниска и стабилна и да су многе кључне реформе спроведене, мада неке са 
кашњењем. 
Просечна стопа раста до 2023. око четири одсто 

Мали је оценио и да је Србија постигла добре резултате у области економије и да је заједничка 
прогноза ММФ и владе да ће привредни раст Србије бити 3,5 одсто 2019. године, односно 
четири одсто 2020. године. 
"По прогнозама ММФ и Светске банке Србија је виђена као носилац раста у региону са 
просечном стопом раста од четири одсто до 2023. године", рекао је Мали на конфренцији за 
новинаре у Влади Србије поводом завршетка Мисије ММФ-а. 
Он је истакао да је Србија близу краја "успешне финансијске консолидације" и да су јавне 
финансије тренутно потпуно стабилне, а као највећи изазов види наставак структурних 
реформи које би требало да буду подстицај наставка снажног раста привреде. 
"Већ се размишља и о буџету за 2020. годину", казао је Мали и додао да се разматра значајан 
пораст плата и пензија, пораст јавних капиталних инвестиција које би иносиле најмање 250 
милијарди динара, а наставиће се, према његовим речима, и са подизањем конкурентности 
привреде, односно смањењм пореза и доприноса на плате. 
Министар је уверен и да српска економија може да расте брже него до сада и да су прогнозе 
Светске банке о годишњем расту од седам одсто могуће. 
Према његовим речима, Србија са Светском банком и ММФ-ом ради на томе да се идентификују 
области у којима је могућ раст, а истовремено се ради и на спроводјењу реформи као што су 
реформе у образовању и реформе у управљању и улагању у јавну инфраструктуру.  
Подсетио је да је најбрже растућа грана у Србији ИТ и да је ове године издвојено 100 милиона 
евра за улагање у научно-технолошке паркове и институте, али и да се на друге начине ради на 
повећању раста привреде. 
Најавио је да ће ускоро бити представљена агенда у вези са стратегијом раста.  
Шеф Мисије ММФ-а Јен Кес Мартејн је истакао да ММФ нема тако високе стопе раста у 
пројекцијама за Србију, али да је спреман да их евентулано ажурира. Оценио је и да је раст од 
четири одсто добар раст и да ММФ цени амбицију Владе Србије. 
Крајем маја или почетком јуна почетак приватизације Комерцијалне банке 

Министар финансија Синиша Мали изјавио је да крајем маја или првих дана јуна очекује 
почетак приватизације Комерцијалне банке.  
"Финансијски саветник - компанија Лазард из Француске, убрзано ради на припреми тендерске 
документације", рекао је Мали и додао да ће се ускоро тражити стратешки партнер 
за Комерцијалну банку.  
Министар финасија је на конференцији за новинаре са представницима Међународног 
монетарног фонда саопштио и да је успешно завршен тендер за продају мањинског удела од 
28,51 одсто у Јубмес банци.  
Према његовим речима, формирана је радна група за Српску банку, па ће се ускоро видети и 
како ће та банка изгледати у нареднм периоду.  
Мали је рекао и да се банка Поштанска штедионица држи пословног плана дефнисаног са 
Светском банком и ММФ, па ту нема проблема. 
Швајцарски модел за индексацију пензија 

Мали је рекао и да је индексација пензија је била једна од тема разговора са ММФ, а процењено 
је да би најближи начин индексације пензија могао бити по угледу на швајцарски модел, који 
подразумева да се она обавља у зависности од раста плата и инфлације и то у односу 50-50. 
Најавио је да ће наредних месеци бити израђен и фискални правилник, прецизирајући да би сет 
фискалних правила требало да буде усвојен до следеће мисије ММФ-а, која је у октобру. 
"Желимо да системски решимо фискалну политку у смислу ограничења и контроле, како бисмо 
на такав начин обезбедили дугорочну стабилност јавних финансија наше земље", рекао је Мали. 
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Према његови речима, први пут од 2011. године Минисатрство финансија ће у јуну објавити 
фискалну стратегију за наредну годину и тако омогућити предвидљивост пословања. 
Контрола запошљавања у јавном сектору 

Говорећи о реформама плата у јавном сектору, Мали наводи да је договор са ММФ да пуна 
имплементација буде спроведена половином наредне године, а да ће се на њој радити до краја 
године. 
Мали је рекао да је се разговарало и о запошљавању у јавном сектору, те подсетио да се 
контрола запошљавања спроводи од 2013. године и додао да се са ММФ-ом разговара о томе да 
се пронађе начин како уз контролу запошљавања дати довољно могућности свим државним 
органима и предузећа попуњавају кадровске капацитете и омогуће квалитетну услугу и раст 
економије. 
Током посете ММФ-а дефинисан је и оквир за даље унапређење рада јавних преузећа која у 
државном власништву. 
"То ће бити посебна тема о којој ће се разговарати наредних месеци, како би се дефинисала 
одговарајућа методологија и кроз бољи квалитет управљања у јавним предузећима допринели 
њиховој већој продуктивности, ефикасности и профитабиности", казао је Мали.  
Министар финансија Србије је казао да ће је оцењено и да се реформа Пореске управе спроводи 
према плану и да ће већ следеће године контрола предузећа бити боља, а ствара се и основа за 
увођење нових елемената фискализације и увођење ИТ системе који ће омогућити да се време за 
повраћај ПДВ-а смањи на минимум. 
 

 

 
 
У Пироту почео дводневни семинар представника синдиката радника 
стамбено комуналне делатности 
 
У организацији Републичког одбора синдиката радника запослених у стамбено комуналној 
делатности, а на иницијативу Окружног одбора синдиката у Пироту, данас је у Хотелу „АНА –
луx“ у Пироту, почео семинар, или саветовање представника синдиката комуналне делатности 
из целе Србије са циљем да се изнађу решења за побољшање социјално материјалног положаја 
радника запослених у комуналној делатности. Семинар под називом „Могућности побољшања 
посебног и појединачног колективног уговора“ отворили су председник Републичког одбора, 
Милан Грујић, и градоначелник Пирота, Владан Васић. 
Председник Републичког одбора синдиката радника стамбено комуналне делатности, Милан 
Грујић, сматра да је положај радника изузетно тежак. Овај семинар ће бити добра прилика да се 
подробније разговара о свим горућим проблемима и покуша са изналажењем решења како би се 
материјално социјални положај радника побољшао. 
Градоначелник Пирота, Владан Васић, сматра да многи мисле да су радници у овом сектору 
привилеговани и са добрим платама. Нажалост, ситуација није таква, лична примања су 
замрзнута и да свакако треба тражити начин како да се поправи стање и подигну плате 
радницима 
У наредна два дана гости из скоро свих градова Србије имаће прилику да се упознају са 
Пиротом, обиђу културно историјске споменике и друге знаменитости града. 
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