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Какав је положај радника у Крагујевцу? 
Извештава новинарка РТК Катарина Мировић 
 
Положај радника у Крагујевцу и проблеми са којима се суочавају синдикати била је тема 
састанка Већа Савеза самосталних синдиката Србије, којим је председавао председник ове 
синдикалне организације Љубисав Орбовић. 
Том приликом је оцењено да је положај синдикалних организација у Крагујевцу лош и да 
постоје покушаји дезорганизације синдиката. 
Синдикални челници су истакли да има примера да послодавци врше притисак и уцењују 
запослене који су чланови синдиката, појављује се масовно напуштање синдиката, али и 
кршење Закона о раду. 
Представници Савеза самосталних синдиката су у Крагујевцу навели да о забрињавајуће лошем 
положају радника у Србији најбоље говори податак да око 350 хиљада људи прима минималну 
зараду која износи 30 хиљада динара. 
Цена рада која износи 172 динара по сату и повећање минималне зараде у износу од 11,2 одсто 
нису се, оцењују у овом синдикату, много одразили на стандард запослених који примају 
најмање плате у региону. 
Изједначавање минималне зараде са потрошачком корпом је још увек мртво слово на папиру, 
оцењују у Савезу самосталних синдиката Србије и подсећају да дијалог са државним челницима 
по овом питању још увек није примењен у пракси. 
У Крагујевцу је тренутно на евиденцији Националне службе за запошљавање 18 хиљада 
незапослених, а компаније које се отварају и ангажују радну снагу нуде ниске зараде. 
Много људи је напустило Србију и отишло у иностранство у потрази за послом или већом 
зарадом. 
Положај радника додатно отежава притисак послодаваца и непоштовање Закона о раду када је 
реч о условима рада или синдикалним активностима. 
У самосталном синдикату Крагујевца подсећају да су се врло тешко изборили да Завод за 
здравствену заштиту радника не оде у ликвидацију. 
Деловањем синдиката два отпуштена синдикална лидера су враћена на посао, а један од успеха 
овог синдиката је успостављање дијалога и потписивање Колективног уговора запослених у 
Водоводу и канализацији са оснивачем, градом Крагујевцом. 
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Грађевина гура привредни раст  
Аутор:Д. И. К. 

 

Добре оцене Србије после још једне посете мисије ММФ-а; Рекордно ниска незапосленост, 
зараде 7,3 процента реално расле 
ЕКОНОМСКИ резултати Србије су и даље веома добри, уз пад незапослености на рекордно 
ниске нивое и очекивано убрзање привредног раста на четири одсто у 2020. години, оценила је, 
по окончању још једне посете Србији, мисија Међународног монетарног фонда, коју је 
предводио Јан Кес Мартејн. 
Министар финансија Србије Синиша Мали истакао је јуче, на заједнички уприличеној 
конференцији за новинаре, да је ММФ задовољан напретком реформи и постигнутим 
резултатима у Србији и да је остао при пројекцији привредног раста од три и по одсто за ову 
годину. 
- Додатни импулс расту БДП-а даће грађевинарство, на шта указују и подаци о издатим 
грађевинским дозволама и подаци о уговореним пословима, на основу чега се очекује раст овог 
сектора и изнад 20 одсто у последња два квартала - истакао је Синиша Мали. 
Реалан раст зарада у првој половини ове године је, према речима министра финансија, износио 
7,3 одсто, и превасходно је вођен растом зарада у приватном сектору. 
- На стабилним смо ногама, наше јавне финансије су апсолутно консолидоване - рекао је Мали. 
Према његовим речима, Влада Србије ће за десетак дана изнети предлог буџета за 2020. годину. 
- Биће то развојни буџет - најавио је министар. - Већ имамо списак пројеката које ћемо 
наставити да радимо. Обезбеђена су средства за Моравски коридор, за деоницу Појате - 
Прељина, за изградњу ауто-пута Београд - Сарајево, за изградњу деонице Рума - Шабац - 
Лозница, затим за деоницу Обреновац - Љиг, Сурчин - Обреновац, Нови Београд - Сурчин, за 
београдску обилазницу, односно завршетак деонице од Остружнице до Бубањ потока, брзу 
саобраћајницу Нови Сад - Рума и даље велике инвестиције у железнице - рекао је Мали. 
Према његовим речима, планиран је одржив дефицит опште државе у 2020. години од 0,5 одсто 
БДП. 
- Тај ниво дефицита нам обезбеђује континуирано смањење учешћа јавног дуга у нашем БДП-у - 
објаснио је министар. - Осим тога, договорили смо се да идемо на даље смањење пореза на рад 
са 62 одсто на 61 одсто, како би привреда била још конкурентнија. 
Министар је подсетио да је у првих девет месеци остварен суфицит републичког буџета у износу 
од 49,9 милијарди динара, што је за 63,2 милијарде динара боље од планираног. 
- Управо због тога смо и имали ребаналс буџета - напоменуо је Мали. - Тај вишак новца смо 
усмерили ка већим капиталним инвестицијама, ка повећању плата у јавном сектору и ка 
исплати једнократне помоћи пензионерима. 
Србија је, према његовим речима, на прагу још једне рекордне године по висини директних 
страних инвестиција. За првих седам месеци оне су биле 2,3 милијарде евра, што је за 43 одсто 
више него у истом периоду лане. 
Говорећи о циљевима актуелног аранжмана са ММФ-ом, он је подвукао да се они редом 
испуњавају, а то су увођење индексације пензија, усвајање пакета закона за развој тржишта 
капитала, реформа Пореске управе, боље управљање капиталним пројектима и фискалним 
ризицима. 
Шеф мисије ММФ-а Јан Кес Мартејн наглашава да су добри фискални резултати настављени у 
прва три квартала 2019, да је на нивоу опште државе забележен суфицит у периоду од јануара до 
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августа, и да јавни дуг наставља да пада, док су приноси на државне обвезнице достигли 
рекордно ниске нивое. 
Конференцији је присуствовала и вицегувернерка Народне банке Србије Ана Ивковић, која је 
истакла да је и током ове мисије заједничка оцена да је инфлација ниска и стабилна, те да се то 
очекује и за наредни период.  
НОВА ШАНСА ЗА "ФОЛКСВАГЕН" 
МИНИСТАР финансија Синиша Мали је, поводом одлуке "Фолксвагена" да одложи изградњу 
фабрике у Турској, изјавио да би за нашу земљу било од великог значаја када бисмо успели да 
привучемо ту инвестицију.  
Али не може ништа више да каже, јер Србија треба да покаже да је поуздан партнер и да не даје 
олако информације о тако великим инвестицијама. Мали је истакао да су такве инвестиције 
увек предмет озбиљних анализа и преговора. Управни одбор немачког "Фолксвагена АГ" 
одложио је одлуку о изградњи новог погона у Турској због војне акције Анкаре у Сирији. 
ПОНУДЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНУ 
- Тренутно се ради детаљна анализа пословања Комерцијалне банке. До 2. децембра 2019. 
године очекујемо и обавезујуће понуде и тада ћемо знати да ли смо пронашли стратешког 
партнера за Комерцијалну банку - рекао је Мали, додавши да очекује да понуду доставе сва 
четири понуђача која су већ послала необавезујуће понуде за ову банку. 
 
 

Шта ће бити са пиротским "Тигром"?!  
Аутор:В.Ћ. 

 

Социјално-економски савет Пирота, иницирао је још један састанак са Министарством 
привреде, како би се говорило о судбини компаније "Тигар" АД у Пироту 
СОЦИЈАЛНО-економски савет Пирота, иницирао је још један састанак са Министарством 

привреде, како би се говорило о судбини компаније "Тигар" АД у Пироту. 

Председавајући Савета и градоначелник Владан Васић, каже да је иницијатива потекла од 
запослених у овој компанији која је у поступку УППР, али и од синдиката, а разговараће се о 
најбољим могућим решењима у поступку приватизације фирме која је сада у већинском 
власништву Републике Србије.  
Слободан Петровић, председник Самосталног синдиката у предузећу са 1200 радника, каже да је 
"Тигар" протеклих година, уз помоћ државе, успео да превазиђе наслеђене проблеме и да је сада 
време да се у договору са надлежним минстарством разговара о томе шта ће даље бити са 
највећим произвођачем гумене и специјалне обуће на Балкану. 
 
 

Мали: Повећање плата у јавном сектору 8 до 15 одсто  
Извор:Танјуг 

 

Министар финансија Синиша Мали изјавио је да ће плате у јавом сектору бити повећане у 
децембру између осам и 15 одсто и да ће до краја године просек бити изнад 500 евра 
БЕОГРАД - Министар финансија Синиша Мали изјавио је данас на конференцији за новинаре 
са тимом ММФ-а да ће плате у јавом сектору бити повећане у децембру између осам и 15 одсто и 
да ће до краја године просек бити изнад 500 евра, као што је и обећано. 
"Реални раст зарада у првој половини године је био 7,3 досто и превасходно је вођен растом 
зарада у приватном сектору. Такође, реблансом буџета смо дефинисали и повећање плата у 
јавном сектору, између 8 и 15 одсто и очекујем ће и раст плата у јавном сектору до краја године 
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утицати на то да просечна плата у Србији у децембру достигне ниво од преко 500 евра", рекао је 
Мали у Влади Србије. 
Истакао је да ће тако бити испуњено обећање које је дао председник Србије Александар Вучић о 
висини просечне плате. 
Министар је казао да се од 1. јануара потпуно укида и Закон о смањењу зарада у јавним 
предузећима и на локалном нивоу власти. 
"То им обезбеђује могућност за повећања плата од најмање пет одсто", навео је он. 
Мали је рекао да ће од 1. јануара бити повећана минимална зарада за 11,1 одсто, односно на 
30.022 динара, што ће у апсолутном износу бити највеће повећање минималца икада. 
Министар финансија је навео да је у буџету за девет месеци остварен суфицит од 49,9 милијарди 
динара, иако је био планиран дефицит од 13,3 милијарде, што је за 63 милијарде бољи резултат 
него што је планирано. 
"Зато смо имали ребаланс буџета и усмерили вишак новца ка већим капиталним инвестиција и 
ка повећању плата у јавном сектору и исплати једнократне помоћи пензионерима", рекао је 
Мали. 
Он је додао да је достигнуто и рекордно смањење незапослености, која је смањена на 10,3 одсто. 
ЗА ДЕСЕТАК ДАНА ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2020. 
Влада Србије ће за десетак дана усвојити предлог буџета за наредну годину, најавио је данас 
Синиша Мали и истакао да ће буџет бити развојни. 
"Већ сада имамо списак пројеката које ћемо наставити да радимо", рекао је Мали. 
Министар је навео да ће бити издвојена средства за Моравски коридор, деоницу Појате - 
Прељина, за изградњу аутопута Београд - Сарајево, за изградњу саобраћајнице Рума - Шабац - 
Лозница, за деоницу Сурчин - Обреновац, као и за деоницу Нови Београд - Сурчин. 
Затим за београдску обилазницу, деоницу мост преко реке Саве код Остружнице - Бубањ поток, 
брзу саобраћајницу Нови Сад - Рума, затим за деоницу Прељина - Пожега.  
Ту су и пројекат мађарско - српске железнице, реконструкција железничке пруге Ниш - 
Димитровград. 
"Издвојили смо и значајна средства за рехабилитацију путева и унапређење безбедности 
саобраћаја", рекао је Мали. 
Каже да ће се ићи на стопу раста од четири одсто у 2020. години, што показује да се привредни 
раст убрзава, као и да ће бити планиран буџетски дефицит од 0,5 одсто. 
Мали је казао да ће се ићи на даље смањивање оптерећења на зараде, са 62 на 61 одсто. 
"Идемо са даљим смањењем опререћања на зараде", нагласио је министар финансија. 
Најавио је да ће од 1. јануара почети имплементација швајцарског модела повећања пензија, 
односно индексације пензија. 
"То је фер и поштен модел, који предвиђа повећавање 50 одсто од раста инфлације, а 50 одсто 
од просечног раста плата", навео је Мали. 
ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПОНУДЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНУ БАНКУ ДО ДРУГОГ ДЕЦЕМБРА 
Министар Синиша Мали рекао је данас да се до 2. децембра очекују обавезујуће понуде за 
налажење стратешког партнера за приватизацију Комерцијалне банке. 
"Очекујемо да сва четири понуђача која су дала необавезујуће понуде доставе и обавезујуће 
понуде", казао је Мали. 
Он је рекао да би након тог датума за два-три дана обавезујуће понуде требало да буду отворене 
и тада ће се знати да ли је пронађен партнер за Комерцијалну банку. 
"У току је анализа пословања банке", рекао је Мали. 
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ЕКС подноси прве случајеве експлоатације радника новој Европској 
инспекцији рада 
Пише: Данас Онлине 

 
Један од најдрастичнијих примера експлоатације деташираних радника, које данас представЉа 
Европска конфедерација синдиката (ЕКС), јесте случај грађевинског радника из Србије, који је у 
Немачкој, где је на рад послат из Словенија, чекао три године да добије неисплаћене зараде у 
износу од више од 8.000 евра, истиче се у саопштењу Савеза самосталних синдиката Србије. 
Тај и осталих осам случајева, како наводе, ЕКС ће ради истраге поднети новој Европској 
инспекцији рада, коју су основале европске институције како би “обезбедиле да се правила ЕУ о 
мобилности радника примене на праведан, једноставан и ефективан начин.”  
Управни одбор Европске инспекције рада саставЉен је од представника влада, синдиката и 
послодавачких организација на нивоу ЕУ.  
У саопштењу се наводи да ће Европска инспекција рада, чије отварање ће сутра у Бриселу 
најавити председник Европске комисије Жан-Клод Јункер, подржати државе чланице у 
спровођењу правила запошЉавања ЕУ, укЉучујући она која кажу да радници који су 
привремено послати из једне земЉе ЕУ треба да приме исту зараду и имају исте услове као и 
локални радници. 
„У сусрет овом догађају, ЕКС и Европска федерација радника у грађевинарству и шумарству 
(ЕФБWW) објавиће детаЉе девет случајева који укЉучују злоупотребу над стотинама 
угрожених радника, што ће бити регистровано код Европске инспекције рада, како би се истрага 
спровела што пре“, истиче се у саопштењу. 
Они кажу да су то случајеви, за које је типична широко распрострањена злоупотреба 
деташираних радника, карактерише да су деташирани радници знатно мање плаћени од 
локалних радника, да се регрес за годишњи одмор и боловање не исплаћују, да компаније 
избегавају уплату доприноса за социјално осигурање, као и лажно деташирање од стране 
компанија које не спроводе економске активности у својој земЉи. 
Случајеви се тичу, како се наводи, радника који се шаЉу из ПоЉске, Чешке, Бугарске, Словачке 
и Словеније како би радили у Немачкој, Аустрији и Данској.  
Заменик генералног секретара ЕКС Пер Хилмерсон, који је и представник синдиката у 
Управном одбору Европске инспекције рада, рекао је да се много деташираних радника налази у 
ситуацији да су недовоЉно плаћени и да су им ускраћена основна права, што представЉа 
негативну страну слободе кретања услуга на унутрашњем тржишту ЕУ.  
“Синдикати су се успешно борили за промене правила ЕУ како би обезбедили једнаку зараду и 
права за деташиране раднике, а нова Европска инспекција рада треба да се постара да се та 
права строго поштују. Требало би ударити по рђавим послодавцима који стварају велике 
профите од социјалног дампинга на уштрб угрожених радника и поверења јавности у слободу 
кретања”, рекао је Хилмерсон, поздравивши успоставЉање Европске инспекције рада, са којом 
ће ЕКС радити „како бисмо обезбедили фер однос према радницима.”  
Политички секретар ЕФБWW за грађевинарство Вернер Булен оценио је “тужним то што су 
деташирање и слобода кретања створили велику индустрију која профитира од експлоатације 
радника, са лажним компанијама, лажним самозапошЉавањем, и која се ослања на локални 
недостатак знања о системима уплате доприноса за социјално, пензионо и здравствено 
осигурање у другим земЉама“.  
“Случајеви које подносимо Европској инспекцији рада су резултат напорног рада синдиката 
који теже да заштите раднике. Али, они сами не могу да их реше, због чега нам је потребна 
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Европска инспекција рада која ће испитати кршења и обезбедити да се правила поштују у свим 
земЉама које су у ово укЉучене”, рекао је Булен. 
 

 
Вучић: Аранжман Србије с ММФ омогућио фискалну консолидацију и 
раст плата 
Пише: Бета 

 
Председник Србије Александар Вучић рекао је данас да је аранжман са Међународним 
монетарним фондом (ММФ) омогућио да се у Србији постигне фискална консолидација и да 
плате расту од 2014. године. 
Он је на ТВ Пинк, на питање новинара да коментарише то што је Еквадор протерао ММФ, док је 
он данас разговарао с делегацијом ММФ-а која је обавила трећу ревизију аранжмана са Србијом, 
рекао да је разумео препоруке ММФ-а и да их зато није одбио. 
По његовим речима, ако се одбије програм фискалне консолидације који препоручује ММФ, 
држава се за извесно време суочава са још већим проблемом, док је Србија, захваљујући 
фискалној консолидацији, повећавала плате од 2014. године. 
„ММФ је потврдио да ће привредни раст у Србији ове године бити 3,5 одсто, а у свим земљама су 
прогнозе о расту смањене због глобалног привредног успоравања“, рекао је Вучић. 
Економски резултати Србије су и даље веома добри, уз пад незапослености на рекордно ниски 
ниво, релаксирана монетарна политика је исправна, док се очекује раст од 3,5 одсто ове и од 
четири одсто 2020. године, изјавио је шеф тима Међународног монетарног фонда (ММФ) Јан 
Кес Мартејн на крају двонедељне посете Србији. 
„Тим ММФ-а је водио конструктивне разговоре са властима Србије и постигао договор на нивоу 
тима о политикама које су потребне за завршетак треће ревизије Инструмента за координацију 
политика (ПЦИ)“, рекао је Мартејн у Влади Србије на конференцији за новинаре, а поводом 
завршетка посете. 
Очекује се, како је додао, да квантитативни циљеви за септембар 2019. буду испуњени, као и да 
је спровођење структурних реформи настављено, али уз кашњења у појединим областима. 
„Договор зависи од завршетка кључних радњи и одобрења руководства и Извршног одбора 
ММФ-а“, истакао је Мартејн. 
Поновио је да ММФ очекује да реални раст БДП-а Србије ове године буде 3,5 процената, а 
четири одсто 2020. године, „захваљујући снажној домаћој потражњи“. 
„Инфлација се задржала на ниском нивоу, очекује се да ће се у 2020. кретати у доњој половини 
циљане границе, а релаксирани став монетарне политике је и даље исправан с обзиром на ниске 
инфлаторне притиске“, казао је он. 
Оценио је да су добри фискални резултати настављени у прва три квартала ове године, да је на 
нивоу опште државе забележен суфицит у периоду од јануара до августа и да јавни дуг наставља 
да пада, док су приноси на државне обвезнице достигли рекордно ниске нивое. 
Подсетио је да је Влада Србије усвојила ребаланс буџета, који укључује додатну капиталну 
потрошњу, једнократну исплату пензионерима и повећање плата у јавном сектору. 
„Иако ове мере не угрожавају фискалну одрживост, Влада Србије би требало да пажљиво прати 
извршење буџета до краја године, како би се обезбедило да дефицит остане у границама 
предвиђеним програмом“, поручио је представник ММФ-а. 
Када се ради о платама, оценио је као оправдано давање већих повећања одређеним групама 
запослених како би се они задржали. 
„Међутим, укупни трошкови зарада сада расту брже од номиналног БДП-а и то другу годину 
узастопце, што није у складу са обавезама које су преузеле власти Србије у овој области и нашим 
саветима“, упозорио је Мартејн. 
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Према његовим речима, тим ММФ-а постигао је договор са Владом Србије о кључним 
параметрима буџета за 2020. годину, за који се планира укупни фискални дефицит од 0,5 
процената БДП-а, напомињући да би тај ниво обезбедио очување фискалне дисциплине и даље 
смањење јавног дуга. 
„Поновно увођење индексације пензија у 2020. години обезбедиће да систем у већој мери буде 
базиран на правилима“, рекао је он и додао да ће актуелни планови, да се уведу нова фискална 
правила за период од 2021. године, помоћи да се очувају остварени резултати и обезбеди 
фискална одрживост. 
Као добро је оценио то што је финансијски сектор и даље стабилан, јер су проблематични 
кредити у банкарском сектору забележили пад до нивоа испод пет одсто, што је најниже од 
2008. године. 
„Структурне реформе и даље напредују, али је потребна јача посвећеност реализацији у неким 
областима како би се подстакао потенцијал Србије за раст и ограничили фискални ризици“, 
рекао је Мартејн и додао да је остварен напредак у реформи Пореске управе, јачању оквира за 
управљање јавним инвестицијама и приватизацији Комерцијалне банке. 
Истакао је међутим да се реформе система зарада у јавном сектору и оквир запослености у 
јавном сектору „суочавају се са знатним кашњењима“. 
„Потребне су додатне активности у циљу јачања руковођења и корпоративног управљања 
државним предузећима“, рекао је он и додао да је потребна и детаљна анализа цена електричне 
енергије је како би се обезбедио повраћај целокупних трошкова. 
Тим ММФ-а боравио је у Београду од 3. до 15. октобра ради разговора о трећој ревизији 
аранжмана Инструмента за координацију политика (ПЦИ). 
 
 

Инвестиција за запослење 1.000 нових радника 
Пише: В. Д. 

 
Председник Покрајинске владе Игор Мировић положио је данас у Белој Цркви, у ОШ „Жарко 
Зрењанин“ камен темељац за градњу фискултурне сале са пратећим садржајем која испуњава 
критеријуме за школска такмичења. 
Постојећа мала сала стара је 56 година и у наредним недељама биће започета и реконструкција 
овог објекта у коме никада није било грејања. Пројекат је вредан 234 милиона динара и биће 
завршен, како је најављено, за годину дана, преноси Покрајинска влада на свом сајту.  
Мировић је обишао је и Индустријску зону у овој општини, чију изградњу и опремање 
финансира Покрајинска влада заједно са Општином Бела Црква.  
– У Белој Цркви постојала је велика потреба да се изгради Индустријска зона. Уложили смо 130 
милиона динара, и овде ће посао наћи око 1.000 радника, додао је Мировић. – Имамо још пуно 
посла посебно у мање развијеним општинама. Данас смо договорили и нове инвестиције за 
школске објекте у Јужном Банату. Пројекте које смо договорили са локалним самоуправама 
широм АП, ми смо и реализовали и све наше инвестиције из претходне три године су потпуно 
завршене.  
– Бела Црква никада није имала Индустријску зону. Без подршке Покрајинске владе ми сами не 
бисмо успели. Данас имамо потенцијалне инвеститоре и на овај начин ћемо упослити наше 
грађане. Урадили смо много у последње три и по године у свим областима, обезбедили смо 
услове за долазак инвестиција а радимо пуно и на развоју туризма, изјавио је председник 
Општине Бела Црква Дарко Богосаљевић.  
Током посете Банату, Мировић је обишао и општину Алибунар, где су у току радови на 
изградњи фискултурне сале у ОШ „Братство и јединство“ који су започети 2004. године и који су 
стајали као недовршен објекат. За завршетак ових радова Покрајинска влада издвојила је 78,2 
милиона динара.  
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Републички завод за статистику: Стопа ризика од сиромаштва у 2018. 
години 24,3 одсто 
Пише: Бета 

 
Стопа ризика од сиромаштва у Србији у 2018. години износила је 24,3 одсто и нижа је за 1,4 
одсто у односу на 2017. годину, саопоштио је данас Републички завод за статистику. 
Стопа ризика од сиромаштва и социјалне искључености која показује да су та лица изразито 
материјално ускраћена прошле године износила је 24,3 одсто и била је нижа за 1,4 одсто у 
односу на 2017. годину. 
То су резултати истраживања на основу анкете о приходима и условима живота коју РЗС 
спроводи једном годишње. 
Посматрано према старости лица од 18 до 24 године највише су била изложена ризику од 
сиромаштва 29,1 одсто, као и лица, млађа од 18 година, 28,8 одсто. 
Најнижу стопу сиромаштва имале су особе старије од 65 година, 21,1 одсто. 
Највишу стопу ризика од сиромаштва имала су лица у домаћинствима која чине две особе с 
троје или више издржаване деце 53,6, затим лица млађа од 65 година која живе у једночланим 
домаћинствима 37,2 одсто. 
Најизложенија ризику од сиромаштва су лица са 18 и више година стрости која су незапослена, 
49 одсто. 
 

 

 
 
Ристић: Земље које су рај за инвеститоре су пакао за раднике 
Аутор:Н1 Београд  
 
Председник Савеза самосталних синдиката Крагујевца Југослав Ристић оценио је у Дану уживо 
да су радници препуштени сами себи, као и да "имамо државу која је против радника". Истиче 
да "фабрике које су желеле да дођу у Србију нису послодавци који долазе да би нас усрећили, 
већ да би нас јефтино платили". "Треба да правимо неке планове за развој привреде, да бисмо 
нешто успели у том државном сектору, који ја видим као потенцијал да се извадимо из ове 
кризе. Коју су то државу развили страни инвеститори? Нема је", мишљења је Ристић. 
У трговинама у Крагујевцу, осим у великим трговинским ланцима, радници имају само два 
слободна дана месечно и 10 дана годишњег одмора, рачунајући и викенде, речено је Бети у 
Савезу самосталних синдиката Крагујевца. 
Како каже Ристић, то није новост. 
"Рекли смо оно што сви знају који живе у тим местима, а ја мислим да је то широко 
распрострањено, људи раде са два слободна дана месечно, ко има три, тај је срећан. Већина њих 
потписује бланко споразум о раскиду радног односа, када нешто направите што се послодавцу 
не свиђа, он каже да више не радите и стави датум на тај папир", каже он. 
Ристић каже да је то злоупотреба. 
"Криминал, држите људе у потчињеном и подређеном положају, држава на то не реагује. Имамо 
државу која је против радника. Радници у трговини су посебно тиме погођени", каже он. 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/Biznis/a534018/Sindikat-u-Kragujevcu-Radnici-u-trgovinama-imaju-samo-dva-slobodna-dana-mesecno.html
http://rs.n1info.com/Biznis/a534018/Sindikat-u-Kragujevcu-Radnici-u-trgovinama-imaju-samo-dva-slobodna-dana-mesecno.html
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Истиче да се сваки покушај неког организовања или тражења колективних права кажњава 
отказом. 
"Послодавац каже - ако ти нећеш, има ко хоће. Радник је потпуно препуштен сам себи", каже. 
Наглашава да је то врло опасан положај. 
"Људи ће да трпе једно време, али неће довека сигурно", каже. 
Сматра да држава то може да реши лако. 
"Звали смо инспекцију рада, у малим продавницама могу да виде радно време и колико има 
запослених. Држава да би утврдила да ли плаћате порез на промет, шаље инспектора као купца, 
нека пошаље инспектора да се запосли", каже Ристић. 
Како каже, за трговину су послодавци закључили да им нису потребни школовани кадрови и да 
их има пуно у понуди радника. 
"Велика понуда радника их ослобађа тражења. Има разних врста дискриминације, ако имате 
више од 40 година, кажу да сте стари, да не причам на које начине дају отказе. Недавно су 
девојци у кинеској робној кући у Крагујевцу дали отказ са образложењем да има велике груди и 
не може да пакује робу", каже Ристић. 
Каже да су радници са својим правима у тим секторима јако мало упознати, али да, ко хоће, 
може да се упозна. 
"Од тога немате користи ако немате коме да се обратите. Држава поставља на пиједестал само 
инвеститоре, и само њих можете да чујете. Земље које су рај за инвеститоре су пакао за 
раднике", каже и додаје да радници могу да се обрате синдикатима и држави у виду инспекције 
рада. 
Како каже, у таквим условима, људи су у очају. 
"Или решите да идете у иностранство или крећете сами, или пристајете да будете роб код 
некога, све у нади да ћете ту нешто да промените. Људи осећају да је једно време, које није време 
за њих, време неких који немају никакве моралне вредности...", каже Ристић. 
Истиче да "фабрике које су желеле да дођу у Србију нису послодавци који долазе да би нас 
усрећили, већ да би нас јефтино платили". 
"Треба да правимо неке планове за развој привреде, да бисмо нешто успели у том државном 
сектору, који ја видим као потенцијал да се извадимо из ове кризе. Коју су то државу развили 
страни инвеститори? Нема је", мишљења је Ристић. 
 
 

Закључци ММФ: Ситуација добра, највећа замерка на повећање плата 
Аутор:Маја Ђурић 

 

Међународни монетарни фонд завршио је двонедељну посету Србији поводом треће ревизије 
програма у оквиру Инструмента за координацију политика. После разговора са представницима 
власти, актуелну економску ситуацију у земљи оцењују као добру, али наводе да је Влада одлуку 
о проценту повећања плата у јавном сектору донела упркос њиховим саветима. Ипак кажу да то 
не може да угрози стабилност државне касе, а стручњаци из ММФ-а предвиђају и бржи 
привредни раст у Србији наредне године. 
Ред похвала, ред критика - Мисија међународног монетарног фонда две недеље је скенирала 
економску ситуацију у Србији, да би закључили: резултати су добри, али не толико добри да би 
Влада могла да се опусти. 
Главна критика ММФ-а стигла је на рачун најављеног повећања плата у јавном сектору, за које 
кажу да је веће него што су саветовали и да би власт морала да буде на опрезу. 
"Економски резултати Србије су и даље веома добри, уз пад незапослености на рекордно ниске 
нивое. Очекујемо да ће реални раст БДП-а износити 3,5 одсто у 2019. години и четири 
процената у 2020. Када се ради о платама, давање већих повећања одређеним групама 
запослених како би се они задржали јесте оправдано. Међутим, трошкови зарада сада расту 

http://rs.n1info.com/journalist155/Maja-Djuric
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брже од БДП-а и то другу годину заредом, што није у складу са обавезама које је Србија преузела 
и нашим саветима", казао је шеф мисије ММФ Јан Кес Мартејн. 
Ипак ММФ каже да повећања која следе од осам до петнаест одсто за јавни сектор, неће 
драматично пољуљати економску ситуацију. Иако похваљују спровођење реформи, оштро 
критикују кашњења у реформи система зарада у јавном сектору и још једном понављају да се 
јавна предузећа морају брже реформисати. 
Далеко бољи утисак о стању српских финансија има министар Синиша Мали. Јавност уверава да 
резултати никада нису били бољи, да је незапосленост рекордно ниска, да јавни дуг пада, а да 
новца има за обећано повећање плата. 
"Оно што је мени веома важно је што смо у првих девет месеци остварили суфицит у буџету од 
49,9 милијарди динара, а планирали смо дефицит од 13,3 дакле преко шездесет и две, три 
милијарде бољи резултат него што смо планирали. Управо због тога смо имали ребаланс буџета 
и тај вишак новца усмерили и ка већим капиталним инвестицијама и ка повећању плата у 
јавном сетору и ка исплати једнократне помоћи пензионерима", објаснио је Мали. 
Има држава пара, каже министар Мали и за повећање пензија од јануара 2020. које ће бити око 
пет одсто. И то по, како најављује, "швајцарској формули", која ће подразумевати да ће раст 
пензија 50 одсто зависити од инфлације, а 50 одсто од раста просечних плата. 
"Фер и поштено", каже Мали, а у томе га подржава и ММФ који за "швајцарску формулу" каже 
да је правична и одржива. 
 
 

ММФ: Реформе у Србији и даље напредују, али је негде потребна јача 
посвећеност 
Аутор:Бета  

 

Економски резултати Србије су и даље веома добри, уз пад незапослености на рекордно ниски 
ниво, релаксирана монетарна политика је исправна, док се очекује раст од 3,5 одсто ове и од 
четири одсто 2020. године, изјавио је шеф тима Међународног монетарног фонда (ММФ) Јан 
Кес Мартејн на крају двонедељне посете Србији. 
"Тим ММФ-а је водио конструктивне разговоре са властима Србије и постигао договор на нивоу 
тима о политикама које су потребне за завршетак треће ревизије Инструмента за координацију 
политика (ПЦИ)", рекао је Мартејн у Влади Србије на конференцији за новинаре, а поводом 
завршетка посете. 
Очекује се, како је додао, да квантитативни циљеви за септембар 2019. буду испуњени, као и да 
је спровођење структурних реформи настављено, али уз кашњења у појединим областима. 
"Договор зависи од завршетка кључних радњи и одобрења руководства и Извршног одбора 
ММФ-а", истакао је Мартејн. 
Поновио је да ММФ очекује да реални раст БДП-а Србије ове године буде 3,5 процената, а 
четири одсто 2020. године, "захваљујући снажној домаћој потражњи". 
"Инфлација се задржала на ниском нивоу, очекује се да ће се у 2020. кретати у доњој половини 
циљане границе, а релаксирани став монетарне политике је и даље исправан с обзиром на ниске 
инфлаторне притиске", казао је он. 
Оценио је да су добри фискални резултати настављени у прва три квартала ове године, да је на 
нивоу опште државе забележен суфицит у периоду од јануара до августа и да јавни дуг наставља 
да пада, док су приноси на државне обвезнице достигли рекордно ниске нивое. 
Подсетио је да је Влада Србије усвојила ребаланс буџета, који укључује додатну капиталну 
потрошњу, једнократну исплату пензионерима и повећање плата у јавном сектору. 
"Иако ове мере не угрожавају фискалну одрживост, Влада Србије би требало да пажљиво прати 
извршење буџета до краја године, како би се обезбедило да дефицит остане у границама 
предвиђеним програмом", поручио је представник ММФ-а. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Када се ради о платама, оценио је као оправдано давање већих повећања одређеним групама 
запослених како би се они задржали. 
"Међутим, укупни трошкови зарада сада расту брже од номиналног БДП-а и то другу годину 
узастопце, што није у складу са обавезама које су преузеле власти Србије у овој области и нашим 
саветима", упозорио је Мартејн. 
Према његовим речима, тим ММФ-а постигао је договор са Владом Србије о кључним 
параметрима буџета за 2020. годину, за који се планира укупни фискални дефицит од 0,5 
процената БДП-а, напомињући да би тај ниво обезбедио очување фискалне дисциплине и даље 
смањење јавног дуга. 
"Поновно увођење индексације пензија у 2020. години обезбедиће да систем у већој мери буде 
базиран на правилима", рекао је он и додао да ће актуелни планови, да се уведу нова фискална 
правила за период од 2021. године, помоћи да се очувају остварени резултати и обезбеди 
фискална одрживост. 
Као добро је оценио то што је финансијски сектор и даље стабилан, јер су проблематични 
кредити у банкарском сектору забележили пад до нивоа испод пет одсто, што је најниже од 
2008. године. 
"Структурне реформе и даље напредују, али је потребна јача посвећеност реализацији у неким 
областима како би се подстакао потенцијал Србије за раст и ограничили фискални ризици", 
рекао је Мартејн и додао да је остварен напредак у реформи Пореске управе, јачању оквира за 
управљање јавним инвестицијама и приватизацији Комерцијалне банке. 
Истакао је међутим да се реформе система зарада у јавном сектору и оквир запослености у 
јавном сектору "суочавају се са знатним кашњењима". 
"Потребне су додатне активности у циљу јачања руковођења и корпоративног управљања 
државним предузећима", рекао је он и додао да је потребна и детаљна анализа цена електричне 
енергије је како би се обезбедио повраћај целокупних трошкова. 
Тим ММФ-а боравио је у Београду од 3. до 15. октобра ради разговора о трећој ревизији 
аранжмана Инструмента за координацију политика (ПЦИ). 
 
 

Све више компанија у свету уводи четвородневну радну недељу 
Аутор:Анадолија  

 

Све већи број компанија у свету уводи четвородневну радну недељу, уместо досадашње 
петодневне, како би задржали квалитетне и способне раднике, показали су подаци америчке 
агенције за истраживање тржишта рада. 
Према извештају “Социетy фор Хуман Ресоурце Манагемент“ из САД, многе компаније у свету 
уводе четвородневну радну недељу како би привукли талентоване људе из свих делова света, 
напомињући да у данашњем глобализованом свету људи из једног краја света пронађу посао без 
много проблема на другом крају света. 
Подаци ове агенције су показали да 27 посто компанија на глобалном нивоу запосленима нуди 
могућност да раде четири дана у недељи и 9-10 сати дневно, уместо досадашњих пет дана са по 
осам сати дневно. Резултати њиховог истраживања су такође показали да је овај тренд 
резултовао бољим расположењем међу запосленима, али и већом продуктивношћу у 
компанијама. 
У истраживању се наводи да је рад од куће још један тренд на тржишту рада који постаје све 
популарнији међу многим компанијама. Један од примера је Одсхеред, град у Данској, чије 
власти су у септембру ове године увеле четвородневну радну недељу. 
Одсхеред је тако постао први град у Данској који је за све раднике општинске администрације 
увео четвородневну радну недељу. Око 300 радника општине Одсхеред од сада и петак могу да 
користе као слободан дан, тако да уз суботу и недељу, имају три слободна дана у недељи. 
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Државни службеници запослени у општини одушевљени су новим начином рада, додајући како 
су пресрећни што ће од сада имати три слободна дана за друштвене активности код куће и у 
приватном животу. 
 
 

Мали: Предлог буџета за наредну годину за десетак дана 
Аутор:Бета  

 

Влада Србије изаћи ће са предлогом буџета за 2020. годину у наредних десетак дана, изјавио је 
министар финансија Србије Синиша Мали и нагласио да ће бити развојни. 
"Приоритет наредне године биће инвестиције, пре свега у инфрастуктуру", рекао је Мали на 
конференцији за новинаре поводом завршетка разговора тима.Међународног монетарног 
фонда (ММФ) који је боравио у Србији ради разговора о трећој ревизији Инструмента за 
координацију политика (ПЦИ). 
Он је казао да је новац издвојен за Моравски коридор, за деоницу Појате-Прељина, градњу 
аутопута Београд-Сарајево, брзу саобраћајницу Рума-Шабац-Лозница, за обилазницу око 
Београда од Остружнице до Бубањ потока, саобраћајницу Нови Сад-Рума и велике инвестиције у 
железницу, пре свега у реконструкцију пруге Ниш-Димитровград. 
Додао је да ММФ очекује да стопа привредног раста наредне године буде четири одсто "а да 
пројектовани дефицит од 0,5 одсто БДП у буџету обезбеди континуирано смањење јавног дуга". 
Мали је рекао да је договорено и даље смањење оптерећења зарада и подсетио да су порези и 
доприноси смањени са 63 одсто на 62, а да ће наредне године износити 61 одсто. 
Повећање пензија вероватно не мање од пет процената 

Министар Мали је изјавио да повећање пензија наредне године, које ће се рачунати према новој 
методологији, вероватно неће бити мање од пет процената.  
Он је подсетио да ће се раст пензија обрачунавати по новом, такозваном швајцарском моделу, 
према коме ће повећање зависити од висине инфлације и висине просечне плате.  
"Сада када погледате инфлацију и раст просечних плата то је већ на 5 до 5,1 одсто. Видећемо 
како ће подаци изгледати наредних недеља, али испод тог нивоа неће бити", рекао је он.  
Указао је да пензионери кроз примену те формуле имају јасно дефинисан начин и методологију 
повећања пензија и предвидивост.  
"Кроз примену овог модела обезбеђујете макроекономску стабилност и ни на који начин не 
угрожавате стабилност јавних финансија. То је победнички модел и за најстарије грађане, али и 
обезбеђује стабилност буџета на дуги рок", казао је он.  
Шеф мисије Међународног монетарног фонда Јан Кес Мартејн казао је да ММФ поздравља 
прелазак Србије на тај предвидиви систем повећања пензија.  
"Сматрамо да је швајцарска формула која се налази у основи овог система правичан и одржив 
приступ", рекао је он. 
За седам месеци 2,3 милијарде евра директних страних инвестиција 

Србија је за седам месеци ове године привукла 2,3 милијарде евра директних страних 
инвестиција, што је 43 одсто више него у истом периоду прошле године, изјавио је данас 
министар финансија Синиша Мали. 
"То значи да смо на прагу још једне рекордне године", казао је мали на конференцији за 
новинаре. 
Он је подсетио и да је часопис "Фајненшл тајмс" недавно Србију прогласио за светског лидера у 
привлачењу страних директних инвестиција и по броју инвестиција, а ради се о 107 пројеката у 
2018, као и по укупном износу улагања од 5,8 милијарди долара. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Мали није желео да коментарише наводе да је Фолксваген одустао од изградње фабрике у 
Турској и могућност да се она гради у Србији, али је истакао да би за земљу било од 
великог значаја када би могао да привуче ту инвестицију. 
Примена новог система плата у јавном сектору од јануара 2021. 

Мали је изјавио да очекује пуну имплементацију новог система плата у јавном сектору од 
јануара 2021. године, а усвајање уредбе у вези са коефицијентом зарада у јавном сектору у другој 
половини наредне године. 
"Ако се жели боље здравство и просвета и ефикаснија јавна управа морамо да запошљавамо 
људе и да улажемо у њихову обуку. То ће бити систем чије се усвајање очекује наредне године, а 
чија ће имплементација кренути од јануара 2021. године", рекао је Мали на конференцији за 
новинаре. 
Подсетио је и да Закон о максималном броју запослених престаје да важи до краја ове године 
због чега ће Влада Србије заједно са ММФ и Светском банком, током наредне године 
дефинисати нову методологију која ће бити у вези са заопшљавањем. То би, како је навео, 
требало да подстакне запошљавање у јавном сектору оних кадрова који су неопходни, а да се 
истовремено одржи контрола по питању броја запослених у јавном сектору. 
Раст БДП ове године од 3,5 одсто потврдио и ММФ 

Раст БДП Србије ове године ће бити 3,5 одсто, рекао је Мали и истакао да је при тој пројекцији 
раста остао и ММФ, док ће наредне године, сагласни су, раст бити четири процента. 
"У јулу је стопа раста економије била 4,4 одсто, у августу 3,8 одсто и на добром смо путу да 
остваримо раст од 3,5 одсто ове године", казао је Мали на конференцији за новинаре, након 
завршетка треће ревизије аранжмана из предострожности са ММФ-ом.  
Додао је да би раст могао бити и мало већи од 3,5 одсто и поред екстерних опасности, попут 
могућих трговинских ратова Кине и Америке, Америке и ЕУ, као и успоравања економија 
Немачке и Италије, које су међу највећим спољнотрговинским партнерима Србије.  
Истакао је и да је у првих девет месеци остварен суфицит у буџету од 49,9 милијарди динара, а 
планиран је дефицит од 13,3 милијарде, што, како је навео, значи да је резултат бољи за више од 
62 милијарде динара од планираног.  
"Због тога је урађен и ребаланс буџета и вишак новца који смо зарадили усмерли и ка већим 
капиталним инвестицијама и повећању плата у јавном сектору и исплати једнократне помоћи 
пензионерима", казао је он.  
Мали је нагласио и да до краја ове године јавни дуг неће прећи 51,3 одсто БДП-а.  
"Реални раст зарада у првој половини ове године био је 7,3 одсто и то је превасходно вођен 
растом зарада у приватном сектору", рекао је Мали и додао да очекује да ће раст плата у јавном 
сектору утицати на то да да просечне плате у Србији у децембру достигну износ већи од 500 
евра.  
Како је навео, Влада Србије је са ММФ-ом радила на низу реформи, па је тако усвојен Закон о 
алтернативним инвестиционим фондовима, измењен је Закон о инвестиционим фондовима, а 
до краја године биће завршена и Стратегија развоја тржишта капитала, које ће омогућити 
диверсификацију и већи број извора финансирања привреде.  
"Усвојене су измене Закона о осигурању депозита, чиме је остварен још један циљ дефинисан са 
ММФ-ом, а важно је и да је продат први пакет лоших потраживања старих кредита у износу од 
240 милиона евра, као и да је изашао још један позив за продају портфеља тих потраживања, 
номиналне вредности од 1,8 милијарди евра", казао је Мали.  
Додао је како је важно да се настави са тим и очисте биланси Агенције за осигурање депозита, 
како би се они посветили управу осигурању депозита. 
"У договору са ММф-ом је формирана и Комисија за капиталне инвестиције, коју предводи 
председница Владе Србије, а усвојена је и методологија за управљање капиталним 
инвестицијама", подсетио је он.  

http://rs.n1info.com/Biznis/a534818/Mali-o-Folksvagenu.html
http://rs.n1info.com/Biznis/a534818/Mali-o-Folksvagenu.html
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Према његовим речима, формирана је и јединица за управљање фискалним ризицима у 
Минисатрству финансија које ће сагледавати факторе ризика у земљи и иностранству, како би 
могло да се реагује на прави начин и смање евентуални негативни ефекти. 
 

 

 
 

ММФ: Најспорији раст глобалног БДП-а од кризе из 2008. 
Извор: Rojters 

 

ВАШИНГТОН: Америчко-кинески трговински рат ће спустиће раст глобалне економије у 2019. 

години на најнижи ниво од финансијске кризе 2008/09. године, упозорио је данас 

Међународни монетарни фонд, додајући да би перспективе могле да се погоршају ако 

трговинске тензије остану нерешене.  

У најновијем извештају "Светске економске перспективе", ММФ предвиђа раст глобалног бруто 
домаћег производа од 3,0 одсто у текућој години, што је ниже у односу на јулску пројекцију 
раста од 3,2 одсто, преноси агенција Ројтерс. 
Ревизији процене су највише допринеле све теже последице глобалних трговинских тврења, 
оцењује се у извештају. 
До 2020. године, најављене трговинске тарифе смањиће глобални БДП за 0,8 одсто, а извршна 
директорка ММФ-а Кристалина Георгијева је прошле недеље истакла да је то једнако губитку од 
700 милијарди долара, што је, како је указала, отприлике одговара вредности целокупне 
привреде Швајцарске. 
"Слабост привредног раста последица је наглог погоршања производне активности и глобалне 
трговине, док више тарифе и продужена неизвесност трговинске политике штете инвестицијама 
и потражњи за капиталним добрима", наводи се у саопштењу главног економисте ММФ-а Гите 
Гопинат. 
Глобални раст би у 2020. години, према проценама Фонда, требало да убрза на 3,4 одсто због 
очекиваних бољих перформанси у Бразилу, Мексику, Русији, Саудијској Арабији и Турској. 
И ова прогноза је, међутим, за десетину процентног поена нижа него у јулу и изложена је 
ризицима, укључујући погоршању трговинских тензија, поремећајима у вези са Брегзитом и 
наглој аверзији према ризику на финансијским тржиштима. 
Према проценама ММФ-а, обим глобалне трговине ће, након раста од 3,6 одсто у 2018. години, 
порасти по стопи од тек 1,1 одсто у 2019. години, што је за 1,4 процентна поена ниже у односу на 
прогнозу из јула и за 2,3 процентна поена ниже од предвиђања у априлу. 
Раст трговине ће се, како се очекује, опоравити на 3,2 одсто у 2020. години. 
 
 

ММФ: Резултати Србије веома добри, рекордно ниска незапосленост 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Економски резултати Србије су и даље веома добри, уз пад незапослености на 

рекордно ниске нивое, релаксирана монетарна политика је исправна, а очекује се раст од 3,5 

одсто ове и од 4,0 посто 2020. године, закључци су тима Међународног монетарног фонда 

(ММФ) на крају двонедељне посете нашој земљи. 
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Тим ММФ-а, који је преводио Јан Кес Мартејн, боравио је у Београду од 3. до 15. октобра ради 
разговора о трећој ревизији Инструмента за координацију политика (ПЦИ). 
Тим ММФ-а је водио конструктивне разговоре са властима Србије и постигао договор на нивоу 
тима о политикама које су потребне за завршетак треће ревизије инструмента ПЦИ, рекао је 
Мартејн на конференцији за новинаре у Влади Србије, поводм завршетка посете. 
Наводећи да се очекује да су квантитативни циљеви за септембар 2019. испуњени, он је додао да 
је спровођење структурних реформи настављено, мада уз кашњења у неким областима. 
Договор зависи од завршетка кључних радњи и одобрења руководства и Извршног одбора 
ММФ-а. Разматрање на Извршним одбору оквирно је заказано за другу половину децембра, 
прецизирао је Мартејн. 
ММФ, према његовим речима, очекује да ће реални раст БДП-а ове године износити 3,5 
процената и 4,0 процента 2020. године, захваљујући снажној домаћој потражњи. 
Инфлација се задржала на ниском нивоу, очекује се да ће се у 2020. кретати у доњој половини 
циљаног коридора, а релаксирани став монетарне политике је и даље исправан с обзиром на 
ниске инфлаторне притиске, истакао је Мартејн. 
Наглашава да су добри фискални резултати настављени у прва три квартала 2019., да је на 
нивоу опште државе забележен суфицит у периоду од јануара до августа, и да јавни дуг наставља 
да пада, док су приноси на државне обвезнице достигли рекордно ниске нивое. 
Влада је усвојила ребаланс буџета, који укључује додатну капиталну потрошњу, једнократну 
исплату пензионерима и повећање плата у јавном сектору. Иако ове мере не угрожавају 
фискалну одрживост, власти Србије би требало да пажљиво прате извршење буџета до краја 
године како би се обезбедило да дефицит остане у границама предвиђеним програмом, поручио 
је Мартејн. 
Када се ради о платама, каже да је оправдано давање већих повећања одређеним групама 
запослених како би се они задржали. 
Међутим, укупни трошкови зарада сада расту брже од номиналног БДП-а, и то другу годину 
узастопце, што није у складу са обавезама које су преузеле власти Србије у овој области и нашим 
саветима, упозорио је он. 
Мартејн је додао да је тим ММФ-а постигао договор са властима Србије о кључним параметрима 
буџета за 2020. годину, за који се планира укупни фискални дефицит од 0,5 процената БДП-а, 
напомињући да би тај ниво обезбедио очување фискалне дисциплине и даље смањење јавног 
дуга. 
Поновно увођење индексације пензија у 2020. години обезбедиће да систем у већој мери буде 
базиран на правилима. Актуелни планови да се уведу нова фискална правила за период од 2021. 
године помоћи ће да се очувају резултати које није било лако остварити и обезбеди фискална 
одрживост. 
Шеф тима ММФ-а је посебно нагласио да је финансијски сектор и даље стабилан, констатујући 
да су проблематични кредити у банкарском сектору забележили пад до нивоа испод пет 
процената, што је најниже од 2008. године. 
Такође је рекао да је оквир осигурања депозита ојачан. 
Развој тржишта капитала и даље промовисање динаризације, како је оценио, биће од важности 
за даље унапређење финансијске стабилности и подршку средњорочном расту. 
Структурне реформе и даље напредују, али је потребна јача посвећеност реализацији у неким 
областима како би се подстакао потенцијал Србије за раст и ограничили фискални ризици. 
Остварен је напредак у реформи Пореске управе, јачању оквира за управљање јавним 
инвестицијама и приватизацији Комерцијалне банке, додао је Мартејн. 
Међутим, како напомиње, реформе система зарада у јавном сектору и оквира запослености у 
јавном сектору суочавају се са знатним кашњењима. 
Потребне су додатне активности у циљу јачања руковођења и корпоративног управљања 
државним предузећима. Детаљна анализа цена електричне енергије је потребна како би се 
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обезбедио повраћај целокупних трошкова, закључио је Мартејн, захваливши се на крају у име 
тима ММФ-а властима Србије на гостопримству и тесној сарадњи. 
 
 

Министарство финансија још увек рачуна проценат повишице пензија 
Аутор:Љубинка Малешевић 
 
НОВИ САД: До краја овог месеца више о 1,7 милион пензионера у Србији добиће једнократну 

новчану помоћ од 5.000 динара. 

Мада је претходних недеља једнократна новчана помоћ за пензионере најављивана за крај 
новембра или почетак децембра, председник Србије Александар Вучић пре неколико дана  
изјавио је да ће она стићи за 15 дана. 
То је оно што најстаријима следује до краја године, а већ од почетка наредне пензије ће бити 
повећане између 5,1 и 5,5 одсто. Такође, догодине ће се пензије обрачунавати по „швајцарској 
формули”, односно узимаће се половина раста трошкова живота и исто толико раста зарада, 
тако да ће пензионери тек тада тачно знати колики проценат ће им чек у 2021. бити већи. 
У Министарству финансија још увек рачунају колики ће тачно проценат повећања пензија од 
Нове године бити, а рачуница се прави за повећање од 5,1 и 5,5 одсто. Уколико повећање буде 5,1 
процената, то значи да ће пензионери у просеку добити 1.438 динара више, а уколико буде 5,5 
одсто, онда ће пензиони чек у просеку бити 1.551 динар већи. 
Повратак „швајцарске формуле” обрачуна 

У последњих пет година просечна пензија у Србији расте. Тако је 2015. била 23.196 динара, 
наредне 23.488 , а у 2017. достигла је 23.913. Већ 2018. је порасла на 25.278 динара, а ове године 
до сада износи 26.347. Швајцарски модел обрачуна од Нове године се враћа јер је он у Србији 
коришћен до 2006, и пензионери су њиме били задовољни. 
Иначе, укинут је на захтев Светске банке у оквиру тадашњег аражмана Србије с ММФ-ом. 
Најмање ће добити пензионери с најнижим примањима од 14.338,72 динара. У зависности од 
тога да ли ће пензији бити веће 5,1 или 5,5 одсто, они ће добити повшицу од 731 динар, односно 
788. У исто време, пензионери који тренутно примају највишу пензију од 132.065 динара, на 
пензионом чеку ће имати знатно више новца, односно повећање које им следи кретаће се од 
6.735 или 7.263 динара. Они пак који данас имају примања у висини просечне пензије, која 
износи 28.206 динара, могу од наредне године рачунати на повећање од 1.438 односно 1.551 
динар. 
По објашњењу директора Републичког завода за статистику Миладина Ковачевића, повећање 
пензија наредне године од 5,1 или 5,5 одсто се уклапа у пројекцију договора с ММФ-ом, тако да 
судбина пензионера не би требало да зависи од тога шта ће рећи та међународна финансијска 
организација. То повећање је, сматра Ковачевић, усклађено с критеријумом да маса пензија не 
прелази 11 одсто БДП-а, а уколико се рачуна на повећање примања најстаријих увећана за 5,1 
или 5,5 одсто, укупна маса пензија биће негде око 10,5 одсто БДП-а. 
 

 
 
 


