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Вучић на представљању инвестиционог плана "Србија 2025": На крају 2025. 
просечна плата ће бити 900 евра, а пензије 440  

 
Извор: Новости Онлине/ Агенције  

Представљање новог инвестиционог плана, вредног 12 милијарди евра 

Председник Србије Александар Вучић и премијерка Ана Брнабић представљају у Палати 
Србија програм "Србија 2025", који садржи план инвестиционих пројеката за даљи развој 
земље у наредних пет година. 
 
- Србија је данас успешна земља која најбрже напредује. Успели смо да, не само у кошарци, 
ватерполу и одбојци будемо најбољи у Европи већ и у економији. Данашњи дан је тренутак да 
изађемо са другачијим мерама пред наше грађане. Ми ћемо иза овог плана да станемо чврсто, 
неки од нас ће бити на овом месту 2025, а неки неће - истакао је председник Вучић. 
 
Он је додао да су плате и пензије морале да се смањују. 
- Даћу вам два податка, Србија ће завршити годину са растом 4 одсто! Према подацима, ниво 
инвестиција у Србији је за 9 посто већ него претходних година. На крају 2025. године просечна 
плата у Србији биће 900 евра, а пензије 430 - 440 евра, то вам обећавам! 
 
- За само пет година пензионери ће живети 70 посто боље. Наш буџет 2025. године може да 
буде чак и око 17 милијарди. Ово ће бити додатни новац који изводимо из раста. Борићемо се 
за раст од 5,5 до 6 одсто. За све ово што вам износим рачунали смо мању стопу раста. Било је 
тешко одвајати новац. Радили смо то по областима! 
 
У НОВЕМБРУ РАСТ 6 ОДСТО, ГОДИНУ ЗАВРШАВАМО СА 4 ОДСТО РАСТА 
Србија је у новембру имала највећи раст у Европи од 6 одсто, а годину ћемо завршити са растом 
БДП-а од 4,0 процента, објавио је данас најновије податке председник Александар Вучић. 
Овим резултатима, каже, допринеле су тешке реформе, што је како је рекао допринело и томе 
да се стопа незапослености спусти испод десет процената на 9,5 колико тренутно износи. 
 

ВИШЕ ОД ПЕТ МИЛИЈАРДИ ЕВРА У ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 
Председник Александар Вучић најавио је данас да ће у оквиру програма Србија 2025 више од 
пет милијарди евра бити уложено у путну инфраструктуру. "Планови су да уложимо 5,078 
милијарди у путну инфраструктуру у наредном периоду", рекао је Вучић. Председник је 
детаљно представио који ће сви путеви бити урађени у наредном периоду на нивоу целе Србије. 

"У новембру Србија је имала највиши раст у Европи од 6 одсто, завршићемо годину са 4,0", 
рекао је председник на представљању Програма Србија 2025 и указао да су раније пројекције 
говориле да ће тај раст бити 3,5 одсто. 
Вучић је навео да, према прелиминарним подацима, стране директе инвестиције износе 3,8 
милијарди, што је како је рекао, 9 одсто више него 2018. године. 
Сво ови резултати, постигнути су, како је истакао, захваљујући народу и заједничком раду на 
реформама. 
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ДОДАТНИХ 700 МИЛОНА ЕВРА ЗА ПОМОЋ МЛАДИМА 
Председник Србије најавио је да ће у оквиру Програма "Србија 2025" за помоћ младима држава 
издвојити додатно 700 милиона евра. 
Вучић је казао да је за помоћ младим брачним паровима намењено, поред свих редовних 
давања из буџета, 500 милиона евра, јер је за државу тренутно најважнија борба за младе људе 
у Србији. 
"Желимо да млади брачни парови лакше стекну кров над главом и одвоје се брже од родитеља 
и да раније почну да раде и раније да добијају децу", рекао је Вучић. 
Напоменуо је да је у Србији просечна старост 46 година и да губимо читаву једну генерацију у 
односу на, рецимо, Турску. 
 
ДОДАТНИ БУЏЕТ СРБИЈЕ 
Вучић је рекао да је програм Србија 2025. вреда укупно 14 милијарди евра, што је отприлике 
још један додатан буџет Србије, као и да би 2025. године могао да износи и 17 милијарди евра. 

"Зато смо спремни да издвојимо мимо буџета 500 милина евра", навео је председник и додао да 
ће се тражити за добијање тих субевенција минимално учешће, како би се показала 
заинтересованост. 
Додао је да ће услов бити и да ти парови остану да живе у Србији. 
Председник је рекао да ће бити издвојено и 200 милиона евра за повећање финансијских 
давања за новорођену децу, повећање субвенција за вртиће, затим за биомедицински 
потпомогнуту оплодњу, саветовалични рад када је реч о репродуктивном здрављу младих, 
затим за заштиту и превнецију деце оболеле од аутизма и помоћ и друго. 
 
ПРОМЕНИЛИ СМО ЛИЦЕ СРБИЈЕ, ВРЕМЕ ЗА НОВЕ, ДРУГАЧИЈЕ МЕРЕ 
Председник Србије Александар Вучић поручио је данас да је у последњих пет година 
промењено лице Србије, која је 2014. године била у катастрофалној финансијској ситуацији, те 
поручио да је сада време да се изађе са другачијим мерама, које, за разлику од претходних, 
неће погодити грађане, већ владу и директоре. 
"Ово је план шта ћемо да урадимо, не само о пројектима, јер наш циљ је пре свега да људи живе 
боље и да драстично смањимо пропорцију одлазака младих из Србије, да они остану у земљи", 
поручио је Вучић. 
 
Он је подсетио да је после избора 2014. године разговарао са људима из његове странке, али и 
са Ивицом Дачићем и странкама око СПС, и да су тада "себи држали опело", гледајући у каквој 
се ситуацији земља налази - да јавне финансије нису под контролом, док јавни дуг "одлази у 
небо", захваљујући неодговорној политици оних који су, каже, мислили да се партијским 
договором купује боља будућност, а не радом, способношћу и знањем. 
 
"Прошло је пет година од тада. За тих пет година променили смо лице Србије, која је сада 
успешна земља, најбрже напредује у целој Југоисточној Европи. Успели смо да не само у 
кошарци, ватерполу, одбојци, већ да будемо међу најбољима у Европи у економији, у свему где 
смо били последњи или међу последњима", рекао је Вучић. 
 
Данас је, каже, тренутак да се изађе са другачијим мерама пред грађане. 
"Трудили смо се и мучили да план направимо. Иза њега ћемо да станемо чврсто. Неки ће овде 
бити 2025. године, неки неће, али ћемо сви бити поносни на оно што је урађено, јер резултатае 
рада никоме не можете да одузмете", поручио је Вучић. 
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ЗА ЗДРАВСТВО ДОДАТНИХ 600 МИЛИОНА ЕВРА 
У наредном периоду у српско здравство биће уложено додатних 600 милиона евра, најавио је 
данас председник Александар Вучић представљајући програм Србија 2025. 
Вучић је истакао да здравсто "троши" толико, да 20 одсто буџета одлази у здравство. 
Притом, навео је да је само око 950 милиона одлази на плате запослених у здравству, а 2,3 - 2,4 
милијарде се потроши на само здравство, како би се свим грађанима омогућило да имају добру 
негу и заштиту. 
Додао је да у то не спадају КЦ Ниш, који је изграђен, као ни градња КЦС-а која напредује. 
"И зато нећу да дозволим да Инфективна клиника стоји у онаквом стању, да десетине домова 
здравља и амбуланти у градовима изгледају оронуло. Много тога се поправило, али мора још 
боље, да људи могу да осете бољитак, а за то имамо новац", рекао је Вучић. 
Додао је да би волео да се из инвестиционог плана потроше сва предвиђена средства. 
 
ДОДАТНИХ 500 МИЛИОНА ЕВРА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 
Председник Србије најавио је данас, приликом презентације програма „Србија 2025“, додатних 
500 милиона евра за улагање у области енергетике. 
„Када се погледа само цифра, то делује мало, али не и када се зна са колико новца располажу 
јавна предузећа“, рекао је он. 
Вучић је казао да ће тај додатни новац бити употребљен пре свега за додатне капацитете 
складиштења гаса, за изградњу новог блока термоелектране Колубара Б у Каленићу, али и 
бројне друге приоритетне пројекте у изградњи гасне мреже. 
 
 
ПЛАН ВРЕДАН 12 МИЛИЈАРДИ ЕВРА 
Председник Вучић најавио је тај програм још пре неколико месеци, када је рекао да ће држава 
пре Нове године представити нови велики инвестициони план, вредан до 12 милијарди евра, 
као и да ће циклус улагања бити пет година. 
 
"То неће да буде само листа лепих жеља, пројеката, што су многи радили, већ ћемо да говоримо 
које структурне реформе предузимамо и шта је то што треба да направимо како бисмо могли те 
резултате да постигнемо до 2025. године", рекао је Вучић раније. 
Навео је да тај план представља убрзано сустизање земаља у ширем региону које су испред нас, 
а које припадају ЕУ, те додао да верује да ће бити остварен у наредних пет или шест година. 

 

  

Новогодишњи бонус за раднике Фијата у Крагујевцу мањи за 10 одсто 

 
КРАГУЈЕВАЦ – Компанија „Фијат Крајслер аутомобили Србија” исплатила је данас 
запосленима новогодишњи бонус који је ове године „тањи” за 10 одсто у односу на претходне 
године, речено је Агенцији Бета у Самосталном синдикату те фабрике.По речима председника 
тог синдиката, Зорана Марковића, новогодишњи бонус је исплаћен у износу од 90 одсто од 
основице за обрачун бруто зарада. 

http://www.politika.rs/
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Он сматра да је бонус „краћи” пошто је ове године била смањена производња и радници су 
имали више од 130 дана плаћеног одсуства, преноси Бета. 

Марковић је рекао да се такозвана 13. плата исплаћује у „Фијатовој” фабрици у Крагујевцу 
почев од 2010. године, увек на крају децембра. 

У фабрици „Фијат Крајслер аутомобили Србија” је 9. децембра завршена производња модела 
„500Л” за ову годину. Биће настављена 15. јануара 2020. године када ће се радници врати на 
посао. 

 

Са швајцарском формулом пензије ни пола просечне зараде 

Пензионери ће и даље инсистирати да се у Закон о ПИО унесе заштитна клаузула по којој ова 

примања неће смети да падају испод 50 процената просечне зараде 

Аутор: Јасна Петровић-Стојановић     

Иако су пензионери поздравили дуго најављивано доношење формуле за усклађивање пензија 
како би после четири године коначно могли да знају када ће им се и за колико увећавати 
пензије, незадовољни су што у измењени Закон о ПИО није унета и заштитна клаузула на којој 
су инсиситрали. Односно, зашто су надлежни пренебегли чињеницу да у закон унесеу одредбу 
која би спречила да просечна пензија у просечној заради падне испод 50 одсто. Што је с овом 
швајцарском формулом то сасвим извесно. 

То што је, међутим, овај предлог случајно или намерно изостављен из предлога закона, не 
занчи да ће пензионери престати да инсистирају да се он пре или касније унесе, каже Ђуро 
Перић, бивши председник Савеза пензионера Србије. 

Он истиче да ће то ово питање убудуће бити једно од главних које ће ПУПС постављати и пре и 
после избора и гледати како да га реши с својим коалиционим партнерима, јер ће без тог 
заштитног механизма пензије наствити и даље да падају. И сада су већ испод 50 одсто од 
просечне зараде. 

Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине, каже да је ово била једна од 
важних одредби која је требало да уђе у Закон о ПИО, како се пензије не би додатно 
обезвређивале. Што ће се посебно исказати када дође до значајнијег раста зарада. 

-Зато ће пензионери и убудуће инсиситирати да се ово питање реши како би се ова 
вишемилионска популација заштитила. Ранијих година је важило правило да уколико пензије 
падну испод 60 одсто од просечне зараде да се аутоматски иде на ванредно усклађивање. Сада 
је тражено мање од тога, каже он. 

На питање да ли ће се најновије повећање зарада у јавном сектору од око 9,6 одсто у просеку, 
одразити на пад учешћа пензија у просечној заради,  он каже да неће у 2020. али у 2021. хоће. 

Остало је и да се влада изјасни на који ће начин вратити све умањене пензије у протекле 
четири године за око 700.000 оштећених пензионера. Јер то питање пре или касније мора да се 

http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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реши. Наиме, влади је понуђено да сама каже и изабере начин како да врати дуг, а све у складу 
с  финансијским могућностима, каже Ненадић. 

С друге стране, Јован Тамбурић, председник Удружење синдиката војних пензионера Србије, 
каже да  ће усклађивање пензија у 2020. години бити извршено са јануарском пензијом која се 
исплаћује у фебруару 2020. године. И то тако што ће пензије бити усклађене са половином 
раста цена и половином  раста зарада у односу периода од јуна 2018. године до јуна 2019. 
године и периода јуни 2017 до јун 2017. године. На тај начи раст цена и зарада у другој 
половини 2019. године неће бити урачунат у формулу за усклађивање пензија у 2020. године 
већ тек у 2021. години, што опет значи да ће пензионери бити оштећени, каже Тамбурић. 

Он додаје да примене усвојеног модела усклађивања пензија и од стране економских 
стручњака указују на њихово даље смањивање у односу ан просечну зараду.  Истовремено 
постоји и пасност од смањивања реалне вредности пензија  у ситуацијама у којима би раст цена 
односно инфлације био већи од раста зарада, закључује он. 

 

 

Весић: Просечна плата у Београду је око 600 евра 

Извор: Беоинфо   

У Београду ће просечна плата на крају ове године бити око 600 евра што је више од 

републичког просека, а 2012. године просечна плара у главном граду била је 465 евра, изјавио 

је данас заменик градоначелника Београда Горан Весић. 

Он је на седници градског парламента рекао да је у Београду 31. октобра ове године било 

незапослено 7,7 одсто грађана што је нешто мање од 68.000 људи, док је 2012. било 

незапослено 25 одсто грађана. 

- То говори о томе да се одговорно односимо и стварамо нова радна места, а нова радна места 

значе више новца у градском буџету, у пензионом фонду, више новца за све оне потребе које 

држава треба да финансира, а које се иначе финансирају из доприноса запослених - рекао је 

Весић. 

Он је навео да је данас запосленима у Управи града Београда исплаћена солидарна помоћ од 

41.800 динара, а први пут је исплаћена социјална помоћ од 20.000 динара свим запосленима у 

социјалним установама и установама културе. 

http://www.blic.rs/autori/beoinfo
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Финансијску помоћ, додао је, добили су и запослени у предшколским установама и јавним 

предузећима. 

- Коначно Град има пара да издвоји додатне приходе за своје запослене, на шта смо врло 

поносни - рекао је Весић. 

ОСТАЈЕ КОМИСИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ Влада ће контролисати број 
радника у јавној управи 

Извор: Танјуг  

Премијерка Ана Брнабић изјавила је данас да ће Влада променити уредбу, по којој ће од 

јануара бити либерализовано запошљавање, али ће комисија за запошљавање остати, јер се, 

истиче, мора водити рачуна о броју запослених у јавној управи. 

"Завршићемо уредбу, којом ћемо либерализовати (запошљавање). Остаће Комисија за 

запошљавање, јер морамо да држимо контролу над бројем запослених у јавној управи, на 

републичком и на локалном нивоу", рекла је Брнабић на питање да ли у наредних пет година, 

програма "Србија 2025", постоји укидање забране запошљавања. 

Уредба ће, додала је, бити промењена, од јануара 2020. године, а контрола је важна, како не би 

дошло до "искакања". 

"Знамо колико је мукотрпног рада било потребно да доведемо све у ред, посебно на локалу, јер 

је у општинама било и четири-пет пута више запослених од потребног броја, а више од 45 одсто 

буџета је ишло на плате", рекла је Брнабић. 

Она је додала да је већ дата потпуна либерализација када су у питању школе и здравство. 

"Како нам стигну захтеви, одобравамо и људи се запошљавају", напоменула је. 
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"ПЛАТЕ ВЕЋ ПРЕКО 500 ЕВРА" Мали: "Нови Програм учиниће нашу 
земљу много бољим местом за живот" 

Извор:  Танјуг   

Просечна плата у Србији овог месеца биће 504 евра, показују прелиминарни статистички 

показатељи, рекао је данас министар финансија Синиша Мали коментаришући Пројекат 

Србија 2025 за који је рекао да представља историјску шансу за развој земље. 

"Програм Србија 2025 вредан је око 14 милијарди евра, а пројекти које планирамо убрзаће раст 

привреде и учинити наš шу земљу много бољим местом за жž ивот", рекао је Мали у „ "Новом 

јутру" телевизије Пинк. 

Министар тврди да је апсолутно реална пројекција да просечна плата у нашој земљи 2025. 

године буде 900 евра, као и да пензије у последњој години овог инвестиционог плана буду 

између 430 и 450 евра. 

Синиша Мали 

Пројекат инвестирања у Србији у наредних пет година, каже, није сам по себи циљ него 

средство за подизање животног стандарда градјана наше земље, односно, како је рекао, основа 

за будућност генерација деце у Србији. 

"Сада имамо историјску š шансу за то. Сада је Србија потпуно стабилна, политички и 

економски, š то је предуслов сваког напретка, повећали смо кредитни рејтинг, следеће године 

смо већ на инвестиционом рејтингу", рекао је Мали. 

Мали је рекао да је опозиција говорила да раст неће бити изнад два процента, а да је држава 

направила конзервативну пројекцију раста БДП-а од 3,5-3,6 одсто за ову годину а да ће до краја 

текуће године раст бити четири одсто. 

Каже и да је у наредним годинама циљ да се достигне стопа раста од седам процената, а да се 

очекује да Србија у наредној години достигне статус земље са инвестиционим рејтингом. 

Све то, каже, даје за право држави да дефинише овакве пројекције у наредним годинама 

објашњавајући да средства која се издвајају за Пројекат Србија 2025. представљају цео један 

годишњи буџет наше земље. 
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Он је навео да постоји огроман интерес страних инвеститора да улажž у у Србији. 

"Ове године имамо 3,8 милијарди евра директних страних инвестиција, повећање у односу на 

рекордну 2018., за коју смо добили признање од Фајненшš ел тајмса да смо први у свету , сада 

је девет одсто виš ше него проš шле године. Питам вас када је Србија била рекордер у 

економији? Стопа раста у новембру нам је шест одсто, стопа раста у трећем кварталу била је 4,7 

одсто, највиš и смо у Европи са Мађарском. Све то нам даје за право да, на основу овако сјајних 

резултата, дефинишš емо овај план којим ћемо јошš  јаче да погурамо Србију напред", каже  

Мали. 

 

СзС оптужио Град "да се ГСП распада јер се фаворизују приватници", а 
онда су им ОДГОВОРИЛИ СИНДИКАЛЦИ 

Аутор: Е. Б.   

Никола Јовановић, шеф одборничке групе СзС у Скупштини града Београда, изјавио је данас 

да градска власт фаворизује приватнике у пословању са ЈКП ГСП "Београд", а на то су му нешто 

касније реплицирали представници највећег синдиката у овом предузећу. 

- Само 57 одсто прихода од наплате карата Бусплуса иде за ГСП и тек једна трећина субвенција. 

Заменик градоначелника Горан Весић је 2014. тврдио да ће систем наплате карата преузети 

Град када истекне уговор са фирмом „Апекс“, а сада се прича о неком Бусплусу 2.0 - рекао је 

Јовановић. 

Међутим, онда су се одмах огласили - синдикалци. 

- ГСП Београд од 1. јануара ове године има модел уговора према којем приход ГСП зависи од 

броја остварених километара, а не од наплате превоза. Новим моделом ГСП има дефинисисану 

цену по километру, као што је имају и приватници, тако да нема говора о фаворизовању 

приватника у односу на ГСП - саопштили су из Самосталног синдиката ГСП. 

Како додају, Град Београд је летос прихватио њихову иницијативу да се од стране Владе Србије 

усвоји проширено дејство Колективног уговора. 

Нови кинески аутобуси 

http://www.blic.rs/autori/e-b
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- То значи да ће нестати нелојална конкуренција која је до сада постојала у корист приватних 

предузећа који обављају комуналну делатност, у овом случају приватних превозника у Београду 

и да ће се услови за пословање и трошкови пословања изједначити - додају синдикалци. 

Они тврде да све ово демантује Николу Јовановића. 

- Град Београд финансира капиталне набавке ГСП, тако да је ове године за набавку нових 

возила уложио 6,2 милијарде динара, а следеће планира преко седам милијарди, мимо 

прихода које је ГСП остварио. Значи за две године Град ће уложити у капитал ГСП око 14 

милијарди, што је скоро 50 одсто укупне вредности предузећа, што никада није урађено за 127 

година постојања ГСП у тако кратком периоду - закључили су из овог синдиката. 

На крају, они су напоменули да је њихов став да се наплата превоза врати ГСП-у, али да је то 

"тема о којој ће се разговарати". 

 

Самостални синдикат ГСП Београд: У неверици смо због изјаве 

Николе Јовановића, истина је све супротно! 

Како из овог синдиката наводе, саопштење су објавили у циљу истине и упознавања грађана 

Београда са истином, а текст саопштења преносимо у целости... 

"ЈКП ГСП Београд од 1. јануара ове године има модел уговора према коме приход ГСП-а зависи 

од броја остварених километара у саобраћају, а не од наплате превоза. Новим моделом уговора 

ГСП има дефинисану цену по километру, као што је имају И приватници тако да нема говора о 

фаворизовању приватних превозника у односу на ГСП, тј, управо је тиме исправљен дисбаланс 

и сада је на тржишту третман ГСП-а И приватних превозника по питању пређених километара 

аутобуса исти. 

Истичемо да је руководство града Београда подржало Самостални синдикат у иницијативи која 

је покренута у мају ове године, да се од стране Владе републике Србије усвоји проширено 

дејство колективног уговора. Тај процес је прошао и добио сагласност Социјално-економског 

савета и ускоро ће бити усвојен од стране Владе. То значи да ће нестати нелојална 

конкуренција, која је до сада постојала у корист приватних предузећа која обављају комуналну 
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делатност, у овом случају приватних превозника у Београду, и да ће се услови за пословање и 

трошкови пословања изједначити јер ће посебни колективни уговори, потписани са локалним 

самоуправама, важити и за приватна предузећа која обављају комуналну делатност. 

Све ово је показатељ потпуно супротног од оног што је потпредседник Народне странке Никола 

Јовановић изјавио - да градска власт у Београду фаворизује приватне превознике. Ми, 

представници запослених у ЈКП ГСП Београд, јасно видимо да град Београд финансира 

капиталне набавке ГСП, тако да је ове године за набавку возила уложио 6,2 милијарде динара, 

а следеће планира преко 7 милијарди мимо прихода које је ГСП остварио. 

Значи, за две године град ће уложити у капитал ГСП-а око 14 милијарди динара, што је скоро 

50 одсто укупне вредности предузећа, што никада није урађено за 127 година постојања ГСП-а у 

тако кратком периоду. 

На тај начин се ГСП финансијски консолидује, а не уништава, као што су то радили 

Јовановићеви ментори, док су они водили град. Поменућемо и то када су нам господин 

Јовановић и екипа пре скоро деценију насилно отели продају и контролу карата и 150 

запослених насилно истерали из ГСП-а, што још увек добро памтимо. 

Став нашег Синдиката је да се наплата превоза врати ГСП-у, али то је тема о којој ћемо тек 

разговарати, о којој одлучује Оснивач и не сумњамо да ће донети одлуку у најбољем интересу 

грађана Београда и ГСП-а." 

 

 

 


