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Мање за субвенције, ПИО и војску, више за МУП, плате и 
инфраструктуру 
Пише: Милош Обрадовић 

 
Планирани дефицит републичког буџета наредне године биће 20 милијарди динара, стоји у 
предлогу буџета за ову годину који је јуче прослеђен Скупштини Србије. Приходи буџета су 
планирани на нивоу од 1,314 милијарди динара, а расходи на 1,334 милијарде. 
У буџету је за инвестиције издвојено скоро 200 милијарди динара (198,9 милијарди), што је за 
18 милијарди више него у ребалансу буџета за ову годину.  
Ипак, према речима министра финансија Синише Малог, укупно са буџетима локалних 
самоуправа, јавне инвестиције ће достићи 260 милијарди динара или 4,5 одсто БДП-а и пре 
свега ће ићи у железничку и путну инфраструктуру. 
Буџетска издавања за инвестиције у 2019. години била су критикована од стране Фискалног 
савета због превисоких издвајања за набавку опреме и оружја војске и полиције од преко 46 
милијарди динара с обзиром да ове инвестиције неће допринети привредном расту за разлику 
од инвестиција у инфраструктуру. 
Ове године у делу буџета који описује капиталне пројекте наводи се улагање у МУП од 11 
милијарди динара, од чега највише за модернизацију хеликоптерске јединице – четири 
милијарде динара и фазу два успостављања видео-надзора у саобраћају 1,6 милијарди динара. 
Ипак, на разделу МУП-а планира се и 19 милијарди динара за зграде и грађевинске објекте, што 
је 2,5 пута више него прошле године. Буџет Министарства одбране мањи је за око 10 милијарди 
динара него у 2019. години, смањен је са 103 на 92,4 милијарде динара. Издвајања за машине и 
опрему су смањена са 27,4 на 15,5 милијарди динара. 
Укупно, то значи да се инвестиције у војску и полицију око 46 милијарди динара или на 
сличном нивоу као ове године. Позитивно је да то значи да сав раст државних улагања иде у 
инфраструктуру.  
Иначе, за период од наредних пет година који почиње од следеће године најављен је 
Национални инвестициони план од око 12 милијарди евра, односно од две до 2,5 милијарди 
евра годишње, а како је јавности он представљен то би требало да буду нове инвестиције. 
Међутим, јасно је да о томе нема говора већ да се ради о укупним улагањима државе која ће 
следеће године износити 2,2 милијарде евра.  
Саша Ранђеловић, професор на Економском факултету у Београду, поздравља одлуку државе да 
инвестиције подигне на овај ниво, али упозорава да то није довољан услов да би се осетили пуни 
ефекти тих улагања.  
„Инвестиције су достигле 4,3 до 4,5 одсто БДП-а и на том нивоу би требало да остану у наредних 
десет година. Ипак, да би се ефекти стварно осетили неопходно је да се уведе селекција 
пројеката и да се повећа ефикасност, а то значи већу транспарентност у јавним набавкама. 
Постоји утврђена методологија оцене пројеката у јавном сектору, посебно тело у Министарству 
финансија би требало тиме да се бави, а не да се пројекти одређују ад хок оценама“, напомиње 
Ранђеловић.  
Иначе, једна од замерки стручњака на прављење буџета је што се нигде не исказује детаљна 
структура инвестиција, као што се не исказује ни расподела субвенција према њиховим 
корисницима. 
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Када се ради о субвенцијама за привлачење инвестиција оне су у 2020. планиране на нешто 
нижем нивоу него ове године, са 11,8 милијарди смањене су на 9,3 милијарде динара. Иначе и 
даље се у буџету под овом ставком помињу и Фијат коме ове године истиче уговор о заједничком 
улагању са државом и Ер Србија која наводно више не прима субвенције. 
Поред њих на списку се налази више десетина предузећа која ће ове године добити или су 
ранијих година добила, а следеће године очекују део уплате новца за субвенције. Укупно за 
субвенције планирано је 95 милијарди динара, што је скоро 20 милијарди мање него ове године, 
а то се највећим делом односи на смањење субвенција за путеве са 13,8 на 7,9 милијарди динара.  
Буџет често зову и најважнијим инструментом економске политике једне владе. Прорачун за 
наредну годину прављен је под претпоставком привредног раста од четири одсто. 
Влада је планирала следеће године раст пореских прихода за 40 милијарди динара и уједно раст 
већине пореских прихода. Међутим, иако је планиран раст прихода од ПДВ-а од близу 40 
милијарди динара, држава је у односу на ребаланс из ове године планирала смањење ПДВ-а у 
земљи за 5,4 милијарди динара и повећање ПДВ-а из увоза за чак 38 милијарди динара што 
може да указује на очекивано смањење промета у држави, а значајно већи раст увоза и 
последично ширење спољнотрговинског дефицита. 
Држава ће смањити и притисак на јавна предузећа, па уместо 17,7 милијарди динара у 2019. 
планира да наплати на име дивиденде 11,5 милијарди од јавних и државних компанија. Такође 
се губе и приходи од смањења зарада у јавном сектору с обзиром да је тај закон укинут, а ове 
године по основу тога је у буџет уплаћено 13,4 милијарде динара. По основу плата републички 
буџет ће наредне године издвојити 22,3 милијарде динара више него ове године. 
С друге стране, изгледа да је заустављен тренд смањења трошкова за камате по основу јавног 
дуга, па се следеће године планира плаћање 800 милиона динара више него ове. Једна од 
највећих уштеда планира се у трансферима фондовима обавезног осигурања, за 22 милијарде 
динара, а од тога ПИО фонду 16 милијарди динара мање упркос повећању пензија за нешто 
преко пет одсто наредне године, услед индексирања пензија са растом плата и БДП-ом (тзв. 
швајцарска формула), вероватно се уздајући у бољу наплату доприноса. 
 
 

Суђење председнику синдиката „ Застава оружје“ због наводног напада 
на пуковника ВС 
Пише: Зоран Радовановић 

 
У Основном суду у Крагујевцу јуче је почео главни претрес у поступку против председника 
синдикалне организације Застава оружје Драгана Илића, на основу кривичне пријаве коју је 
против њега поднео Ивица Марјановић, председник фабричког Надзорног одбора. 
Марјановић је остао при тврдњи да га је Илић, током прошлогодишњих протеста оружара, 
напао, односно да је био „у борбеном положају“ приликом расправе у фабричкој Управној 
згради те де је Марјановић узмичући ударио у шток врата, при чему је „повредио кичму због 
чега је касније затражио лекарску помоћ на Војномедицинској академији“.  
Синдикалац Илић је, пак, казао да остаје при тврдњи да се не осећа кривим, јер Марјановића 
није напао, нити је имао намеру да то учини. Претрес ће бити настављен 12. децембра.  
– Овде се ради о класичном политичком притиску на синдикално руководство и сам Синдикат 
Заставе оружја. Председник Надзорног одбора се, поред свега осталог, непрекидно меша и у рад 
Синдиката, што је незабележено, барем кад је Застава оружје у питању – рекао је јуче нашем 
листу Драган Илић.  
Подсетимо да је Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу подигло оптужницу против Драгана 
Илића да је извршио кривично дело „напада на службено лице у вршењу службене дужности“.  
Амир Османагић, припадник Министарства одбране и доскорашњи члан Надзорног одбора, 
изјавио је у Тужилаштву да је видео да је Драган Илић заузео „неки дрзак став у смислу да је 
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деловало као да хоће да се сукоби…“, због чега се Марјановић уплашио и бежећи ударио у шток 
врата.  
Бивши генерални директор Заставе оружја, пуковник Милојко Брзаковић, у чијем кабинету се 
наводно догодио речени инцидент, за наш лист је, иначе, у више наврата казао да он није видео 
да је било физичког обрачуна између Илића и Марјановића. Такав исказ је, колико је познато, 
дао и пред надлежнима.  
Синдикална организација Заставе оружја оцењује да је почетак суђења председнику Синдиката 
„појачавање притиска како би се ослабио фабрички Синдикат, отупила његова борбеност и 
сузбила слобода мишљења, изражавања“. 
 
 

Држава да управља бањама а не да даје субвенције 
Пише: Г. Влаовић 

 
Субвенције које држава одобрава приватним инвеститорима за изградњу хотела у бањским 
насељима је погрешан потез уперен против интереса грађана, сматра домаћа стручна јавност. 
Наиме, према уредби Владе Србије сви инвеститори, како они домаћи тако и страни, који у 
бањама у нашој земљи желе да граде нове хотеле или обнављају постојеће имају право на 
субвенције које им одобрава Развојна агенција Србије. Реч је о пројектима који минимално 
коштају два милиона евра, запошљавају најмање 70 радника и субвенције се одобравају у износу 
од 20 одсто од укупне вредности инвестиције. Такав начин обнављања бањских потенцијала 
експерти сматрају потпуно контрапродуктивним и неадекватним, и тврде да од тога користи 
неће имати ни држава ни грађани. 
Економски аналитичар Бранко Павловић каже за Данас да не постоји ниједан једини разлог да 
држава из буџета субвенционише приватне инвеститоре који желе да улажу у бањски туризам 
већ сама треба да буде власник објеката изграђених у те сврхе. – Бањски туризам је веома 
исплатива делатност. То је нешто што доноси новац. Сходно томе нема никакве потребе да 
држава субвенционише приватне инвеститоре који у њих желе да уложе капитал. Уместо тога 
држава треба да буде власник хотела и других смештајних објеката у бањама и тако убира 
средства за потребе буџета. Да држава изгради путну инфраструктуру како би се до бања 
стизало брзо и удобно је пожељно и исправно али било какво давање субвенција прватним 
инвеститорима у те сврхе је једном речју непотребно – наводи наш саговорник. 
Са таквим мишљењем се слаже и Жељко Веселиновић, председник Удружених синдиката 
Србије „Слога“. – Потпуно је бесмислено то што ради држава. То је само наставак накарадне 
политике давања субвенција инвеститорима. Тиме држава и грађани не добијају баш ништа јер 
профит завршава у приватним џеповима. Фактички, грађани Србије својим новцем 
финансирају пројекте страних и домаћих инвеститора који на основу тога инкасирају значајна 
средства. Кривац за то је актуелна власт. Потпуно је јасно да се власт за овакав потез одлучила 
како би омогућила велике зараде својим пријатељима међу послодавцима из земје и 
иностранства. Познато је од раније да су представници власти изјављивали да ће се потрудии да 
убеде инвеститоре из арапских земаља, Турске и Кине да улажу у бањски туризам и вероватно су 
они главни разлог за доношење уредбе о субвенцијама као и домаћи инвеститори блиски 
Српској напредној странци – наглашава Веселиновић. Према његовим речима бањама би 
требало да управља држава и убира профит како би обезбеђивала приходе за буџет – Дакле, 
власник смештајних објеката у бањама би требало да буде држава или ПИО фонд. На тај начин 
новац не би завршавао у приватним џеповима већ би надлежни могли да га користе за 
пензијски фонд, социјалу, здравство, школство и друге потребе грађана Србије – истиче 
Веселиновић. 
Подсећања ради, према писању медија акционарско друштво Планинка, које производи Пролом 
воду и поседује више бања у Србији, добиће 1,6 милиона евра из државног буџета за изградњу 
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хотела Бела Јела у Луковској Бањи. Планинки су одобрена средства за изградњу хотела у циљу 
проширења капацитета Луковске Бање, у оквиру капацитета Специјалне болнице за 
рехабилитацију „Пролом бања“. субвенција бити исплаћена у две транше, и то 2020. године у 
висини од око милион евра, а 2021. у износу од 640.000 евра. 
Спровођењем те инвестиције треба да буде запослено најмање 70 нових радника на неодређено 
време до 2020. године, а Планиника се уговором обавезала да спроведе инвестицију до краја 
2020. године у износу не мањем од 8,1 милион евра. На челу тог предузећа је Радован Раичевић, 
генерални директор од 1989. године, који је истовремено и челник Српске напредне странке у 
Куршумлији. 
 
 

Илић: Напад државе на синдикат и синдикалне слободе 
Пише: Зоран Радовановић 

 
У Основном суду у Крагујевцу данас је, као што је и било најављено, почео глани претрес у 
поступку против председника синдикалне организације Застава оружје Драгана Илића. 
Илићу се суди на основу кривичне пријаве коју је против њега својевремено поднео Ивица 
Марјановић, председник фабричког Надзорног одбора. 
Пуковник Марјановић је и данас, пред судом, остао при својим тврдњама наведеним у 
кривичној пријави да га је председник Синдиката Драган Илић, током прошлогодшњих 
протеста оружара, напао, односно да је био „у борбеном положају“, те де је он (Марјановић) 
узмичући, ударио у шток врата, при чему је задобио „телесне повреде“, односно, како је навео у 
пријави, повредио кичму, због чега је касније затражио лекарску помоћ на Војномедицинској 
академији”. Председник НО Заставе оружја рекао је данас да тражи материјалну одштету за 
задобијене физичке повреде и претрпљене душевне боли. 
Синдикалац Илић је, пак, казао да остаје при тврдњи да се не осећа кривим, јер председника 
фабричког Надзорног одбора није напао, нити је имао намеру да то учини. Данас започети 
главни претрес у поступку против лидера оружарског Синдиката у Крагујевцу биће настављњен 
12. децембра. 
-Овде се ради о класичном политичком притиску на синдикално руководство и сам Синдикат 
Заставе оружја. Председник Надзорног одбора се, поред свега осталог, непрекидно меша и у рад 
Синдиката, што је незабележено, барем кад је Застава оружје у питању. Пошто је пуковника 
Ивицу Марјановића за председника НО наше фабрике поставила Влада Србије, на челу са Аном 
Брнабић, како и он сам воли да се хвали, ми све ово што нам се дешава доживљавамо као 
директан напад државе на синдикат и синдиклалне слободе у Крагујевцу и шире, рекао је јуче 
нашем листу Драган Илић.  
Подсетимо да је Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу подигло оптужницу против Драгана 
Илића да је извршио кривично дело „напада на службено лице у вршењу службене дужности“, и 
поред тога што нико од саслушаних сведока није видео да је Ивица Марјановић био нападнут, 
осим Амира Османагића који је такође припадник Министарства одбране и доскорашњи члан 
Надзорног одбора фабрике. 
Османагић је у Тужилаштву изјавио да је видео да је Драган Илић заузео „неки дрзак став у 
смислу да је деловало као да хоће да се сукоби…“, због чега се Марјановић уплашио и бежећи 
ударио у шток врата. Бивши генерални директор Заставе оружја, пуковник Милојко Брзаковић, 
у чијем кабинету се наводно догодио речени инцидент, за наш лист је, иначе, у више наврата 
казао да он није видео да је било физичког обрачуна између Илића и Марјановића. Такав исказ 
је, колико је познато, дао и пред надлежнима. 
Синдикална организација Заставе оружја оцењује да је почетак суђења председнику Синдиката 
“појачавање притиска како би се ослабио фабрички Синдикат, отупила његова борбеност и 
сузбила слобода мишљења, изражавања”. 
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-Кривичну пријаву је поднео исти председник Надзорног одбора који је 9. априла ове године 
године председнику Синдиката Драгану Илићу, након отказа, забранио улазак у фабрички круг 
јер би тиме, како је наведено, „угрозио интерес и безбедност државе Србије, Одбрамбене 
индустрије Србије, као и запослених због досадашњег синдикалног деловања ,наводе у 
оружарском Синдикату и поручују да ће и даље да обавештавају све међународне међународне 
политичке и синдикалне организације и инстируције “о гажењу синдикалних слобода и до сада 
незабележеном прогону којем је изложен јадена председник фабричког синдиката у Србији”. 
Наопоменимо и овом приликом да је прогон синдикалног вође крагујевачких оружара Драгана 
Илића кренуо непосредно по окончању прошлогодишњих уличних протеста и првог генералног 
штрајка радника Заставе оружја у новијој историји те фабрике, због противљења радника 
најављеној приватизацији тог и осталих војних предузећа и захтева за побољшање материјалног 
стања и услова рада оружара. Недуго по окончању протеста, Илић је био ухапшен, због наводног 
саобраћајног прекршај, и целу ноћ, како је обавестио јавност, шиканиран у крагујевачкој 
Полицијској управи, након чега су уследиле бројне кривичне пријаве. 
Пролетос, прецизније 8.априла, нови директор Заставе оружја, фамозни Младен Петковић, који 
је у Крагујевац доведен из Крушика, а који је, како се сада показује и како наводи узбуњивач 
Александар Обрадовић, ту ваљевску фабрику оставио у колапсу, истерао је Илића с посла, због 
тога што се у друштву председника Самосталног синдиката Србије Љубисава Орбовића, који дан 
пре тога, није “чекирао” на фабричкој капији , јер је журио на састанак управо са директором 
Петковићем у фабричкој управној згради. 
Председник НО Ивица Марјановић већ сутрадан (9.априла) парафирао је решење којим се 
Илићу забрањује и улазак у фабррику… Након жестоке реакције међународне и домаће 
синдикалне и остале јаваности, Илић је, 127. априла враћен на посао, али тиме није пресатао 
његов прогон. Напротив… 
Илић јуче за наш лист каже да је Синдикат Заставе оружја од премијерке Ане Брнабић и 
министра одбране Александда Вулина у више наврата тражио да разреши фабрички Надзорни 
одбор, на челу са пуковником Ивицом Марјановићем. Влада и Министарство одбране 
одговорили недавно су тако што су Марјановића поново именовали за председника НО Заставе 
оружја, што, према мишњењу Илића, не значи ништа друго до то да је циљ актуелне државне 
власти у Србији да се настави са девастацијом једине домаће фабрике оружја. 
Председник оружарског Синдиката понавља да је ситуација у Застави оружју више него тешка, 
да је мешетарењем са кадровима, фабрички систем урушен, да недостају репроматеријал и 
опрема, те да су дугови од близу 17 милијарди динара и губици од скоро 30милиона евра, већ 
премашили вредност капитала фабрике, с тиме што дуговања константним растом камата 
настављају да се увећавају. 
-Поред председника НО Ивице Марјановића, одговорност за ситуацију у фабрици сноси и 
генерални директор Младен Петковић, који потписује све незаконите одлуке, тврди Илић у 
изјави нашем листу, а који (лист ДАНАС) већ дуже упозорава домаћу јавност да има индиција да 
су кадровање и пословање најзначајијих војних фабрика у земљи, уз подршку шефа БИА 
Братислава Гашића, преузели трговци оружјем , пре свих Слободан Тешић и фирма ГИМ, коју 
најчешће заступа отац министра унутрашњих послова Небојше Стефановића – Бранко ( 
Стефановић).  
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Ђорђевић: Помоћ пензионерима јер имамо вишак у буџету 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД:  Данас је пензионерима исплаћена једнократна помоћ у висини од 5.000 динара јер 

се у буџету појавио вишак, као резултат доброг рада, поручио је министар за рад, запошљавања, 

борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић. 

"Поделили смо пензионерима помоћ јер смо направили пресек и схватили да имамо 8,7 
милијарди вишка у буџету. Десет година раније, из буџета је повлачено 50 одсто средстава за 
пензије, док ће 2020. године бити издвојено свега 22,4 одсто. То значи да ми сада 26 одсто мање 
новца повлачимо из буџета", поручио је Ђорђевић данас у посети Геронтолошком центру "Дом 
Бежанијска коса". 
Према речима Ђорђевића, значајан суфицит Фонда Пензијско-инвалидског осигурања, раст 
бруто производа, оснаживање привреде, показатељи су да пензионере очекује боља 
будућност."Не желимо да варамо и обећавамо нереална повећања пензија. Иза пензионера су 
тешка времена која и данас утичу на њиихов неповољан материјални положај", казао је 
министар. 
Он је најавио реконструкцију геронтолошких центара Србије, реновирање мокрих чворова, и 
куповину санитетских возила. 
"Пензионери заслужују бољи живот", поручио је Ђорђевић. 
 

 

 
 
 

Председник синдиката "Застава оружје" одбацио кривицу за напад на 
Марјановића 
Аутор:Бета  

 

Пред Основним судом у Крагујевцу води се главни претрес у поступку против председника 
синдиката фабрике "Застава оружје" Драгана Илића за напад на председника Надзорног одбора 
фабрике, пуковника Војске Србије Ивицу Марјановића. 
Против Илића је оптужницу подигло Основно јавно тужилаштво за кривично дело напад на 
службено лице у вршењу службене дужности, а Марјановић се придружио гоњењу. 
Илић је наводно у време штрајка оружара 18. маја претио, а онда и кренуо руком са намером да 
удари Марјановића. 
У покушају да то избегне, Марјановић је, како тврди, задобио повреду кичме. Због тих повреда 
је, како тврди, истог дана морао да оде на преглед у Војномедицинску академију. 
На данашњем главном претресу Илић се изјаснио да није крив и да не признаје дело које му се 
ставља на терет. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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"Због свега онога што се догађало у претходном периоду и начина на који је подигнута 
оптужница, могу да кажем да је ово један политички процес против мене као председника 
синдиката како би се сузбила радничка борба, ослабио синдикат који је до сада био 
препознатљив у заштити радничких интереса", рекао је Илић агенцији Бета после одржаног 
рочишта коме је у својству јавности присуствовало и десетак чланова синдикалног одбора 
фабрике оружја. 
Оценио је да се то спроводи директно од Владе с обзиром да је Надзорни одбор именован њеном 
одлуком и од премијерке Ане Брнабић. 
Председник Надзорног одбора фабрике "Застава оружје" Ивица Марјановић је одбацио оптужбе 
Илића и навео да није у питању никакав притисак према синдикату. 
"Овде је реч директно о односу лидера синдиката Драгана Илића и покушају физичког насиља 
према мени као председнику Надзорног одбора и застрашивање комплетног Одбора", рекао је 
Марјановић по завршетку рочишта. 
Он је нагласио да је изложен и притисцима у појединим медијима и навео лист Данас и 
поједине локалне новине које "не желе да чују другу страну". 
"Сведоци у поступку се називају лажним, вређа се униформа Војске Србије и неки чланови 
Надзорног одбора што је недопустиво", рекао је Марјановић. 
Главни претрес који је почео у понедељак саслушањем Илића и Марјановића биће настављен 
10. децембра пред Основним судом у Крагујевцу. 
 

 
 

Буџет за 2020. предвиђа задуживање државе од 604,5 милијарди 
динара 
Аутор:Бета  

 

Буџетом Србије за 2020. годину предвиђено је да се за финансирање буџетског дефицита, 
набавку финансијске имовине и отплату главнице по основу дугова домаћим и страним 
зајмодавцима за директне и индиректне обавезе државе, обезбеди 604,5 милијарди динара. 
У предлогу буџета, који је Влада Србије проследила Скупштини, прецизирано је да ће се та 
средства обезбедити из зајмова домаћих и међународних комерцијалних и мултилатералних 
финансијских институција и иностраних влада и то у износу од највише 50,6 милијарди динара. 
Средства ће се обезбедити и кроз емитовање државних хартија од вредности, односно државних 
записа и обвезница на домаћем финансијском тржишту у домаћој и страној валути, у износу од 
највише 312 милијарди динара, као и из примања остварених од емисије еврообвезница 
(државних хартија од вредности емитованих на медјународном финансијском тржишту у 
домаћој и страној валути) у износу од највише 236,6 милијарди динара. 
Од продаје домаће финансијске имовине превиђено је да се обезбеде и средства у максималном 
износу од 5,8 милијарди динара. 
Оцењено је да су планирана примања по основу задуживања већа од средстава потребних за 
финансирање дефицита, отплату дуга и набавку финансијске имовине у износу од 499,5 
милиона динара, што представља позитивну промену стања на рачуну. 
У случају да није могуће остварити примања по основу задуживања у планираној пропорцији 
измедју зајмова и емитованих државних хартија од вредности на домаћем и међународном 
финансијском тржишту, могућа је промена структуре у оквиру датих извора финансирања, уз 
услов да се не пређе укупан износ планираних средстава за дату намену у висини од 605 
милијарди динара. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Предвиђено је и да се, за финансирање буџетског дефицита и отплате доспелих обавеза по 
основу јавног дуга, током 2020. године могу користити средства са консолидованог рачуна 
трезора Србије, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна. 
Објашњено је и да, уколико на крају 2020. године буде постојала позајмица, са консолидованог 
рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну 
годину. 
Уколико се у току године обезбеде примања од приватизације или повољнијих дугорочних 
концесионалних зајмова, пропорционално ће се смањивати други кредитни извори и емисије 
државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту. 
Буџетом је предвиђено и да Србије у 2020. години издају гаранције до укупног износа од 95,3 
милијарде динара (752 милиона евра и 18 милиона кувајтских динара). 
Поред осталог, планиране су гаранције за изградњу гасовода, набаку паметних бројила, 
изградњу станичне зграде Железничке станице Београд Центар, ревитализацију 
хидроелектране Ђердап 2. 
 

 
Михајловић: Жене у Србији имају до 16 одсто нижу плату од мушких 
колега 
Аутор:ФоНет  

 

Жене у Србији за исти посао су мање плаћене од мукараца и та разлика износи између 11 и 16 
одсто, изјавила је потпредседница Владе Србије и председница Координационог тела за родну 
равноправност Зорана Михајловић. 
Михајловић је објаснила да су узроци ових неједнакости вишеструки, а пре свега то што жене 
раде у мање плаћеним секторима, на шта указује и Индекс родне равноправности, саоштено је 
из њеног Кабинета. 
"И поред тога што жене већински завршавају факултете, и даље су присутне неједнакости и 
разлике, посебно у платама, јер су жене углавном ангажоване на мање плаћеним пословима, као 
што су администрација, текстилна или прехрамбена индустрија, док их међу инжењерима и у 
ИТ сектору, који су најплаћенији, има мало", рекла је Михајловић. 
Она је додала да су без обзира на то, жене те које дупло више раде код куће, бринући о 
домаћинству, деци и старијима, те су принуђене да излазе са посла, али и спречене, оценила је, 
да се додатно усавршавају. 
Михајловић је указала да 67,9 одсто жена и 11,5 одсто мушкараца кува и обавља послове у 
домаћинству сваког дана, док бригу о деци и старијима преузима 41,2 одсто жена и 29,5 одсто 
мушкараца. 
"Важно је да охрабримо жене да уђу у свет природних и техничких занимања, да за свој рад буду 
плаћеније, али исто тако да промовишемо улогу очева у одгајању деце и равноправно 
родитељство", рекла је Михајловић. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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МАЈКРОСОФТ УВЕО ЧЕТВОРОДНЕВНУ РАДНУ НЕДЕЉУ 
Продуктивност скочила неочекиваних 40 одсто 
Извор:РТС 
 
Јапанска дивизија Мајкрософта објавила је резултате пробног експеримента са четвородневом 
радном недељом и вероватно није никакво изненађење да су запослени били одушевљени 
променом. 
Међутим, оно што јесте изненађујуће јесте да је продуктивност скочила чак 40 одсто. 
Мајкрософт у Јапану најавио је у августу да почиње са четвородневном радном недељом, 
називајући пројекат "Wорк-Лифе Цхоице Цхалленге Суммер 2019". Око 2.300 запослених је 
током периода од пет недеља осим викенда имало и слободан петак, без смањења плата. 
Штавише, не само да плате нису умањиване, већ је компанија планирала да сваком запосленом 
одмор дотира са 800 евра. 
"Радите краће, добро се одморите и учите. Неопходно је да на послу имате средину која вам 
омогућава да одредите своју сврху у животу и више допринесете на послу. Желим да запослени 
мисле и постигну исте резултате са 20 одсто мање радног времена", рекао је председник и 
извршни директор Мајкрософт Јапан Такуја Хиран. 
Како су пренели јапански медији, Мајкрософтов тродневни викенд резултирао је са 
невероватних 39,9 одсто повећања продуктивности. 
Делимично је то заслуга тога што је краћа радна недеља захтевала од радника побољшавање 
ефикасности и боље економисање времена. Због тога су састанци морали да буду скраћени, али 
фокусиранији. 
Запослени су током пробног периода за четвртину мање отварали боловања или узимали 
слободне дане. Ту су и додатне добробити, као што су мања потрошња електричне енергије. 
Осим тога, слободан дан вишка био је велики хит међу запосленима, а 92,1 одсто њих је рекао да 
им се допало што имају краћу радну недељу. 
 

 

 
 

Почиње препород, док други стагнирају, ми растемо: Синиша Мали о 

буџету  
Аутор:Даниела Илић Красић  

 

Министар финансија Синиша Мали: Буџет је развојни, за капиталне инвестиције држава ће 
издвојити 260 милијарди динара. Рекордна улагања у путеве и железницу 
БУЏЕТОМ за 2020. означава се завршетак процеса фискалне консолидације и наставак 
убрзаног привредног развоја наше земље. Осим тога, овај буџет значи и почетак реализације 
Националног инвестиционог плана, којим ће Србија доживети препород, у правом смислу те 
речи. То све значи да је буџет развојни, да подстиче још већи привредни раст, а да са друге 
стране омогућава бољи квалитет живота грађана Србије. 
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Овако, за "Новости", министар финансија Синиша Мали појашњава економске планове за 
наредну годину, након што је у суботу Влада усвојила предлог државног прорачуна. 
- Док све европске економије успоравају, ми, према првим проценама, у трећем кварталу имамо 
раст од чак 4,7 одсто. Пројекција раста за ову годину је три и по одсто, али је врло могуће да он 
буде и премашен. Ипак, не смемо да се опуштамо превише, с обзиром на то да су нам главни 
спољнотрговински партнери Италија и Немачка, а да њихове економије успоравају. Зато смо 
били врло опрезни и конзервативни када смо правили буџет за наредну годину. Пројекција 
раста за 2020. је четири одсто, а јавног дуга 50,3 процента. На нама је да, колико можемо, 
ојачамо нашу економију и будемо спремни за све евентуалне спољне околности и шокове, на 
које не можемо да утичемо. 
* Колико је у 2020. предвиђено новца за инвестиције и која је њихова структура? 
- У самом буџету Републике је издвојено 198,9 милијарди динара за капиталне инвестиције, док 
је на нивоу опште државе та бројка 260 милијарди динара, односно четири и по одсто БДП. 
Никада више новца, и то првенствено за саобраћајну и железничку инфраструктуру. У 
последњих пет година у Србији је изграђено готово 300 километара ауто-пута, а само у прошлој 
години завршено 103 километра. Урадили смо много, али морамо да урадимо још више, јер се 
деценијама ништа није градило. Издвојили смо новац за деоницу Појате - Прељина, то је 
Моравски коридор, затим за изградњу ауто-пута Београд - Сарајево, саобраћајницу Рума - 
Шабац - Лозница, потом за деонице Обреновац - Љиг, Сурчин - Обреновац, Нови Београд - 
Сурчин, за београдску обилазницу, брзу саобраћајницу Нови Сад - Рума, за деоницу Прељина - 
Пожега. 
* Постоји ли опасност од угрожавања фискалне стабилности? 
- Када је реч о фискалној стабилности, имамо предвиђен веома мали дефицит од 0,3 одсто БДП, 
тако да не постоји никаква опасност. Као што видите, настављамо са конзервативним 
планирањем, које се до сада показало као добро и исправно. 
* Шта је у фокусу инвестирања у 2020? 
- Највећи фокус су нам, свакако, инвестиције у саобраћајну и железничку инфраструктуру, што 
је управо и део Националног инвестиционог плана. Председник Србије Александар Вучић је то 
дефинисао као апсолутни приоритет. Осим тога, улажемо у образовање и науку. До септембра 
наредне године на брз интернет ће бити повезано 1.000 школа и биће опремљено 10.000 
дигиталних учионица. На десетине основних и средњих школа широм Србије биће реновирано. 
Повећали смо средства Фонду за иновациону делатност, а удвостручен је и новац за Фонд за 
науку. Обезбеђена су и средства за завршетак научно-технолошких паркова у Нишу и Новом 
Саду. То је нешто на чему премијерка Ана Брнабић инсистира и што је један од приоритета ове 
владе. Улажемо у образовање, како би Србија у будућности имала образовану и квалификовану 
радну снагу, а са друге стране улажемо и у друге важне области, како би ти млади остали у својој 
земљи. 
* Колико новца се издваја за субвенционисање инвеститора? 
- Овај новац се налази на разделу Министарства привреде и износи 9,3 милијарде динара. До 
сада се показало да је наша политика доделе субвенција инвеститорима добра и економски 
исплатива, јер се на тај начин запошљавају људи, а новац се враћа у буџет кроз порезе и 
доприносе. Субвенције добијају и домаћи и страни привредници, и на тај начин нам помажу да 
развијамо нашу земљу. Када је реч о страним инвеститорима, ми смо у првих седам месеци 
привукли 2,32 милијарде евра страних директних инвестиција, што је повећање од 43 одсто у 
односу на исти период прошле године. За ову годину је пројектован износ од 3,6 милијарди 
евра. 
* Да ли су у плану још нека растерећења, уз управо усвојен пораст минималне 
зараде и смањење пореских оптерећења на рад? 
- До краја године ћу у Народној скупштини, осим буџета, бранити и читав сет пореских закона, 
који управо имају циљ да олакшају пословање привреди и подстакну ново запошљавање. 
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Видели сте да смо повећали минималну цену рада за чак 3.000 динара, што је у апсолутном 
износу досад највеће повећање. Смањили смо оптерећење на зараде прошле године на 62 одсто, 
а ове године на 61 одсто. Надам се да ћемо и 2020. имати добре резултате, како бисмо са том 
праксом наставили и даље. То јесте мањак у нашем буџету, конкретно ове године за 13 
милијарди динара, али то омогућава нашим привредницима да се даље развијају и расту. 
* Колико новца је у буџету за 2020. намењено за раст пензија и плата у јавном 
сектору? 
- На плате је издвојено 295,4 милијарде динара, а оне ће у јавном сектору расти у распону од 
осам до 15 одсто, и то већ од ове године, почев од новембарске плате. За пензије је предвиђено 
581,2 милијарде динара. Према такозваној швајцарској формули, пензије ће следеће године 
расти за 5,4 одсто, а добро стање у буџету у овој години нам је омогућило да исплаћујемо по 
5.000 динара једнократне помоћи свим пензионерима.  
ДОТАЦИЈЕ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 
* Да ли се у 2020. субвенционишу јавна предузећа, и која? 
- Постоје субвенције за нека предузећа, али за много мање њих него што је то било некада. 
Поносан сам што смо успешно решили функционисање РТБ "Бор", "Железаре Смедерево", и 
што смо сачували радна места за десетине хиљада радника. Што се тиче неких других 
предузећа, то нам јесте задатак за наредну годину, и на томе радимо и са Међународним 
монетарним фондом и Светском банком. Предвиђене су субвенције за железничка предузећа, за 
"Ресавицу", за ЈП "Путеви Србије" и "Коридори Србије". 
ВЕЋА И СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
* КОЛИКО новца је намењено за социјална давања? 
- У ту сврху је овим предлогом буџета издвојено 124,95 милијарди динара, и то за дечју заштиту 
64,8 милијарде динара, за борачко-инвалидску заштиту 14,3 милијарде динара, за социјална 
заштиту 33,2 милијарде, ученички стандард 2,6 милијарди динара и студентски стандард 4,3 
милијарде динара. 
* Колико се дотира Фонд ПИО? 
- Трансфер ПИО фонду износи 157,56 милијарди динара, што је много мање него што је држава 
раније издвајала. 
 
 

 

 
 
Драгана добила од колега награду за животно дело 
Аутор:С. Ђурић - Вести 

 

Драгана Мирковић током 35 година каријере непрекидно је померала музичке границе, 

небројено пута успела је да обори рекорде у различитим категоријама а наградама које је на том 

путу добила одавно се изгубио број, а једна од њих коју досад није имала од недеље вече је у 

њеном власништву и то она за  – животно дело! 

Фолк царици уручено је ово престижно признање у директном преносу на РТС-у на првом 
Сабору народне музике Србије, и то као убедљиво најмлађем добитнику у историји јавне сцене, 
а оно што је Драгану посебно обрадовало је то што је ова награда дошла управо од њених колега 

https://www.vesti-online.com/dragana-dobila-od-kolega-nagradu-za-zivotno-delo/
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из Савеза естрадо-музичких уметника Србије и Самосталног синдиката естрадних уметника и 
извођача Србије. 
– Када су ми јавили да су ме колеге предложиле за ову престижну награду била сам 
почаствована јер знам којим је све великим уметницима уручена у прошлости, али сам са друге 
стране била зачуђена јер сам сматрала да је можда прерано за тако нешто. Али, речено ми је да 
су они то једногласно усвојили, да је то награда за оно што сам учинила за нашу музику током 
своје каријере, нема никакве везе са мојим годинама и што се њих тиче ово велико признање 
сам заслужила и раније – рекла је Драгана и истакла да је изузетно почаствована оваквим 
признањем. 
– Желим пре свега да се захвалим својој породици, пријатељима и сарадницима који су све 
време моја подршка, колегама из СЕМУС-а и Синдиката, посебно председнику Драгиши 
Голубовићу на чији предлог сам ову награду добила, а највећу захвалност дугујем својој публици 
без којих никада не бих стигла ту где јесам. Ову награду сматрам само додатним подстреком и 
обавезом да оправдам сво то поверење и у годинама које су преда мном – закључила је Драгана. 
Повратак квалитетне народне музике 

Први Сабор народне музике Србије одржан у студију на Кошутњаку окупио је бројне 
квалитетене певаче, легендарне уметнике и изазвао велику пажњу домаћих медија који су 
редом овај фестивал окарактерисали као повратак квалитетној народној музици. 
– Током претходних година направљан је велики помак у регулисању и побољшању услова рада 
музичких уметника у Србији а овај фестивал је подршка квалитеној музици, и то је нешто што 
ћемо наставити у будућности – рекао је председник СЕМУС-а Драгиша Голубовић. 
Првом наградом на фестивалу овенчао се Хасан Дудић, чију песму „Ја сам жена, нисам стена“ је 
изводила Ивана Шашић. 
 

 


