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Vuĉić: Povećanje plata i penzija neće biti simboliĉno;
Prodaja Telekoma samo uz dobru cenu
Tanjug
Premijer Srbije Aleksandar Vuĉić najavio je danas da povećanje penzija i plata u javnom
sektoru neće biti simboliĉno, ali će, zbog oĉuvanja fiskalne ravnoteţem, biti u manjem
procentu od onog koji fiskalni prostor "dozvoljava"
BEOGRAD - Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da povećanje penzija i plata u
javnom sektoru neće biti simbolično, ali će, zbog očuvanja fiskalne ravnoteţem, biti u manjem
procentu od onog koji fiskalni prostor "dozvoljava".
Povećanje penzija za sve, i ove i naredne godine, poručio je srpski premijer.
Vučić je na pres konferenciji rekao da će povećanje plata obuhvatiti oko 360.000 hiljada zaposlenih
u prosveti, zdravstvenim radnicima, vojnicima i policajcima, i socijalnim radnicima.
Povećanje plata uslediće i za onih 19,4 odsto onih čija primanja nisu ni bila smanjivana merama
vlade, kao i za sve penzionere, uključujući i one čije penzije nisu smanjivane.
Prema njegovim rečima, vlada je, na osnovu teških reformi koje je pokrenula pre godinu dana,
došla u situaciju da u avgustu krene u zvanične razgovore o povećanju penzija i dela plata u
javnom sektoru, koje neće biti samo simbolično.
On je istakao da je ideja vlade da povećanje ne bude onoliko koliko fiskalni prostor dozvoljava, jer
ţeli da osigura javne finansije, a, i kako je dodao neće biti ni onoliko koliko nas MMF ograničava.
DODATNI PRILIV STRANIH TURISTA
U prvih pet meseci, dodao je, ukupan broj dolazaka turista iznosio je 894. 630, što je rast od 13,8
odsto u odnosu na isti period prošle godine, koji je bio dobar period. Od toga bilo je 514.000
domaćih turista, koji su učestovali sa 57,5 odsto, a strani 380.552, što je rast od 12,6 odsto.
Ostvareno je, prema rečima Vučića, 2. 405. 597 miliona noćenja, što je rast od 8,4 odsto.
"Očekujemo u narednom periodu dodatni priliv inostranih turista i gostiju iz regiona", istakao je
Vučić.
„Mi ćemo od toga traţiti manje povećanje, jer hoćemo da obezbedimo siguran napredak u
budućnosti. Ne ţelimo političke poene, i o izborima ne razmišljamo niti će ih biti niti su potrebni“,
poručio je s tim u vezi Vučić.
On je podvukao da rezultati našeg rada, marljivosti, posvećenosti i odgovornosti, daju prve efekte.
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Vučić je istakao da povećanje plata i penzija neće biti simbolično, kako to sada neki tvrde, a koji
su ranije negirali da će uopšte biti povećanja.
„Neće biti tako simbolično, ali svakako manje od onoga što bi MMF dozvolio, jer preuzima ulogu
'lošeg momka'. Ja sam veći MMF od MMF-a“, naglasio je premijer.
On je rekao da ţeli da imamo sigurnost javnih finansija, sigurnost za buduće ulaganje investitora u
našu zemlju, te da je uveren da graĎani razumeju ono što je vlada radila.
Vučić je kazao da je počastvovan pohvalama dobijenih iz Nemačke i severnih protestantskih
zemalja za reforme koje je preduzela Srbija, a koje pokazuju rezultate.
PRODAJA TELEKOMA SAMO UZ DOBRU CENU I PARTNERA
Vučić je izjavio danas da će Vlada Srbije prodati Telekom ako bude mogla da dobije dobru cenu i
dobrog partnera.
"Ako ne dobijemo dobru cenu i dobrog partnera, nećemo da prodajemo", rekao je Vučić na
konferenciji za nvoinare u Vladi Srbije.
On je rekao da novac od prodaje Telekoma Vlada ne bi iskoristila za popunjavanje budţetskog
deficita, već bi polovinu tog novca koristila za vraćanje starih dugova, samim tim za smanjenje
javnog duga, dok bi druga polovina novca išla u velike javne investicije.
"Nama to nije potrebno za budţetski deficit, imamo lako zaduţenje, po niskim kamatnim stopama,
cena duga nije previsoka", istakao je on.
ZAKON KOJI DIŢE PRAŠINU
Vučić je rekao da je danas formirao radnu grupu sa ministrom Nikolom Selakovićem na čelu koja će
pripremiti zakon o poreklu imovine, čiji će rad lično nadzirati. On je precizirao da je cilj tog
zakona da svi prijave imovinu, i da se drţavi plati porez. "To je zakon koji je podigao najviše
prašine, čak i u vladi", primetio je Vučić.
Prema njegovim rečima, ne moţe neko da ima 40 stanova, nekretnina, a da prijavi da prima samo
platu od 120.000 dinara. "Kad odete u kafanu, traţite račun. Ljudi, mi od toga pravimo puteve,
bolnice, škole, vrtiće... Kad smo kontrolisali pre neko veče devet splavova, svuda je bilo
neprijavljenih radnika, ali zato ima tamo nekih poršea, karera... Ljudi, to su pare drţave...", rekao
je premijer.
TakoĎe je ukazao i na problem da se u privatnom sektoru isplaćuju skromne plate preko računa, a
"resto" se daje na crno, te da to takoĎe više neće moći. "Ne moţe više da se isisava krv i pare od
drţave", dodao je premijer.
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ZNAĈAJNO POVEĆANjE ZA 70 ODSTO PENZIONERA
Namera je, podvukao je premijer, da se svim penzionerima do kraja godine povećaju penzije, i
dodao da će 70 odsto imati značajno uvećanje, i da će se to dogoditi bez rušenja sporazuma sa
MMF.
On je odgovarajući na pitanje novinara, rekao da u ukupnoj sumi povećanje neće biti veće od
smanjenja koje je bilo.
Prema njegovim rečima, 70 odsto penzionera imaće značajno uvećanje penzija, odnosno nešto
veće, a 30 odsto nešto manje gubitke u odnosu na ranije.
Svima će, kako je podvukao, biti povećane panzije pre kraja godine.
„Predstoje nam pregovori sa MMF. Povećanje će se dogoditi a da ne rušimo sporazum sa MMF. Više
ţelim da štedimo nego oni. Naša je briga da vodimo računa o našem drţavnom novčaniku“, istakao
je Vučić.
VAUĈERE TRAŢILO 7.800 LjUDI
Iznoseći ekonomske podatke, povodom godišnjice početka teških reformi, Vučić je objasnio da je
meĎu onima koji su se prijavili za vaučere 78 odsto penzionera, 14 odsto zaposlenih sa primanjima
do 16.000 dinara, pet odsto nezaposlenih i jedan odsto ratnih invadila i primalaca socijalne
pomoći.Najtraţenije destinacije su banje, kao što su Prolom ili Vrnjačka Banja, ali i Tara, Kopaonik
i Divčibare.Najveći broj prijava došao je iz četiri najveća grada u Srbiji, kao i Sremske Mitrovice.
NEMA RAZLOGA ZA REBALANS
Vlada Srbije, kako kaţe, nema razloga za rebalans budţeta i dodaje da moţe da se dogodi da ovo
bude prva godina u istoriji Srbije kada neće biti rebalansa budţeta.
"Nekada smo imali i po tri- četiri rebalansa, ovo moţe da se dogodi da bude prva godina u istoriji
Srbije kada nećemo imati rebalans, mislim da je to velika vest za sve graĎane", poručio je Vučić.
"Još da nas nisu varala javna preduzeća oko povećjanja koeficijenata, plata... ti rezultati bi bili još
bolji", dodao je premijer.
NAŠ PROBLEM JE ZADUŢIVANjE NA LOKALNOM NIVOU
Najveći problem Vlade Srbije, kako je rekao, je zaduţivanje na lokalnom nivou.
Ta zaduţivanja na lokalnom nivou, primetio je, katastrofalna su i nedomaćinska.
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"Imamo mnogo neodgovornih lokalnih samouprava. Naš konsolidovani budţet je mnogo veći problem
od republičkog“, podvukao je Vučić.
Naglasio je i da je zbog tog nedomaćinskog ponašanja na lokalnom nivou govorio da se neće neće
pojavljivati u predizbornoj kampanji kada za nju bude vreme.
„Baš me briga za političke stranke, pa čak i kada je u pitanju moja“, rekao je Vučić u vezi s
predstojećim lokalnim izborima.
DEFICIT BUDţETA 2,87 ODSTO DO KRAJA GODINE
Vučić je istakao da će deficit republičkog budţeta biti na nivou 2,87 odsto BDP do kraja godine.
"Ako bi sve išlo po planu, a u svakom mesecu imamo bolji rezultat od projekcije koju smo zacrtali
sa MMF, deficit republičkog budţeta bi bio na nivou 2,87 odsto BDP do kraja godine", rekao je
Vucicć.
Vučić je na konferenciji za novinare, na kojoj je sumirao rezultate u godinu dana od usvajanja
novog Zakona o radu, rekao da je na današnji dan deficit u budţetu 25 milijardi dinara, što je u
skladu sa planom koji je Srbija postigla sa MMF, čak i bolji rezultat od planiranog.
"To je ispod 'mastrihta', to je izvanredan rezultat i mi verujemo da moţe da bude i bolji", rekao je
Vučić.
On je naveo da Srbija ima primarni suficit u svakom mesecu, kao i da je u julu ostvarila mali
suficit.
Vučić je na početku konferencije za novinare podsetio da je na današnji dan pre godinu dana
usvojen Zakon o radu i počele teške, ozbiljne i odgovorne reforme.
Poručuje i da u avgustu počinju razgovori o povećanju plata i penzija u javnom sektoru.
Povećanje plata i penzija u javnom sektoru, objasnio je, biće manje nego što bi dozvolio MMF, "ali
svakako neće biti simboličan".
PRIVREDNI RAST OVE GODINE OD 0,5 DO 1 ODSTO BDP
Premijer je istakao i da je privredni oporavak ozbiljno ubrzan tokom drugog kvartala i rekao da će
Srbija u ovoj godini ostvariti rast BDP izmeĎu 0,5 i jedan odsto.
On je novinarima u Vladi Srbije rekao da u ovoj godini očekuje rast privredne aktivnosti izmeĎu 0,5
i jedan odsto BDP-a.
"To je baš onako kako sam govorio pre nepunih godinu dana, kada su mi se svi smejali", primetio je
premijer.
SRBIJAGAS PO PRVI PUT NE DUGUJE NI DINARA GASPROMU
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Srbijagas po prvi put ne duguje Gaspromu ni dinara za tekuće isporučene količine gasa od početka
grejne sezone 2014/2015. godine, ukazao je Vučić.
"Nikada nam se ovako nešto nije dogodilo", rekao je premijer Srbije i dodao da se 60 miliona evra
ranijih obaveza neće plaćati iz budţeta vlade, već će to Srbijagas rešiti sa svojim duţnicima.
Vučić je rekao da je postignut dogovor sa najvećim javnim i privatnim preduzećima da plaćaju
električnu energiju, navodeći da je sa Srpskom fabrikom stakla dogovoreno da u dva navrata plati
račune zaključno sa 31. avgustom.
Prema njegovim rečima, do sad nisu kontrolisana plaćanja javnih prema javnim preduzećima, a da
će od danas postojati i ta kontrola.
"Za 60 dana Ţeleznice će morati da plate svoje račune EPS, EPS prema Ţeleznici čime ulazimo u
neuporedivo zdraviji sistem", rekao je Vučić.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:559929-Vulin-u-somborskoj-fabrici-Fiorano-Manjenezaposlenih-drzavna-kasa-punija

Vulin u somborskoj fabrici "Fiorano": Manje
nezaposlenih, drţavna kasa punija
Tanjug
Godinu dana od novog Zakona o radu povećan broj zaposlenih, a lane ih je na evidenciji bilo
1.623.317, dok je istovremeno zaposleno 1.734.585 ljudi, ili 6,5 odsto više
SOMBOR - Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, mnogo je pomoglo pri
zapošljavanju novih 500 radnika u somborskoj fabrici ţenskog rublja "Fiorano", koja posluje u
sastavu italijanske "Kalcedonije". Danas se navršilo godinu dana otkako je donet novi zakon o radu i
upravo zato sam danasovde, da se uverim kako sve to funkcioniše, izjavio je ministar Aleksandar
Vulin posle obilaska pogona.
- Petsto novih radnika je dobra vest ne samo za Sombor, već i za Srbiju. Nije dobro što imamo više
korisnika socijalne pomoći, nego onih koji hoće da se zaposle. Prošlo je godinu dana od novog
zakona o radu i sa zadovoljstvom mogu da kaţem da je povećan broj zaposlenih, a lane ih je na
evidenciji bilo 1.623.317, dok je istovremeno zaposleno 1.734.585 ljudi, ili 6,5 odsto više, i to je
rezultat Zakona o radu - istako je Vulin.
On je podsetio da je ministarstvo na osnovu potreba inspekcije rada, koja je dobila potpuno nova
ovlašćenja, pa je zaposleno 6.478 ljudi, koji su radili "na crno", ili pod ugovoromo o stručnom
usavršavanju. U drţavnu kasu je uplaćeno 119 miliona na ime doprinosa, i to je dokaz da se stvari
menjaju nabolje.
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Krulj:Povećanje plata i penzija zavisi od dogovora
sa MMF
Tanjug
Ekonomski savetnik u Vladi Srbije Vladimir Krulj izjavio je danas da povećanje plata i penzija zavisi
od dogovora sa MeĎunarodnim monetarnim fondom (MMF).
Krulj je najavio da će onima, kojima su plate bile smanjene, biti vraćene u domenu, koji bude
predmet dogovora sa MMF-om, a onima kojima nisu plate smanjivane, biće povećane i dodao da je
reč "o kategoriji od nekih 60 odsto stanovništva".
Krulj je na RTS-u rekao da su "naša prolazna vremena jako dobra, mnogo bolja nego što je to bilo
inicijalnim planom predviĎeno".
Kada je u pitanju deficit budţeta, rezultat je mnogi bolji nego što je bio planiran, jer je praktično
ušteĎeno 650 miliona evra na nivou od pola godine, istakao je Krulj i podsetio da je inicijalnom
fiskalnom konsolidacijom bilo planirano da 500 miliona evra bude ušteĎeno na nivou cele godine.
- Postoji odgovorna socijalna politika koja pokušava da taj pozitivan efekat bude omogućen što
većoj kategoriji stanovništva, pre svega onima koji su u ovom trenutku u lošijoj situaciji od ostalih
- kazao je Krulj.
Krulj je ukazao da su MMF i Svetska banka konzervativne institucije i da razgovor sa njima
predstavlja vrstu jasnog dogovora sa preciznom utvrĎenim kriterijumima.
Krulj je najavio da će novi zakon o poreklu imovine biti u skladu sa evropskim tendencijama i da će
drţava uspostaviti instrumente koji predstavljaju odgovornost prema budţetu i graĎanima Srbije
kako bi se vodila odrţiva ekonomska politika.
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Tabaković: Platni sistem Srbije siguran
Tanjug, RTS
Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je sinoć da upad inspektora, uz
pomoć kosovske policije, u prostorije Jugobanke u severnom delu Kosovske Mitrovice, ne moţe da
se svrsta pod neki uobičajni operativni rizik sprečavanja ili zaustavljanja platnog prometa i da je
platni sistem Srbije siguran.
"Ukupni platni sistemi u ingerenciji NBS funkcionišu tako da ne postoji ni teoretska mogućnost da
neko ugrozi te platne sisteme", rekla je Tabaković za RTS.
"Mogu da se sloţim sa saopštenjem koje je izdala Kancelarija za KiM i da kaţem da ovo zaista ne
moţe da se svrsta pod neki uobičajni operativni rizik, sprečavanja ili zaustavljanja platnog
prometa, jer svaka akcija ovakve vrste na jednom delu teritorije Republike Srbije ima sasvim
drugačiju konotaciju, posebno u okolnostima kada svi dajemo sve od sebe da se normalizuju odnosi
i da se uspostavi dijalog", kazala je guvernerka.
Ona je navela da ova akcija predstavlja više od pokušaja provere po kojim to pravilima posluje
banka u Kosovskoj Mitrovici, ako oruţani pripadnici uĎu sa nalogom nenajavljeno i zatraţe licencu
jednoj banci koja posluje po pravilima Republike Srbije.
"Nemam još dokaz da je to nalog suda. Mi smo od banke zatraţili da nam dostavi o kakvom je
nalogu reč i nije reč o nalogu nego o zahtevu za dostavljanje licence, a Jugobanka u Kosovskoj
Mitrovici posluje po vaţećim pravilima koje NBS kao institucija drţave Srbije propisuje i ona
apsolutno zakonito funkcioniše kao i Jugobanka u Gračanici i Štrpcu", istakla je Tabaković.
Ona je navela da ne moţe da potvrdi šta je odneto iz ekspoziture Jugobanke u Kosovskoj Mitrovici.
"Imam samo pisanu informaciju od naših kolega iz Jugobanke da nije odneto ništa, da je
obustavljena ta akcija zaplene. Da li je i šta odneto iz Gračance ne znamo", kaţe guverner NBS.
Prema njenim rečima, ukoliko je tačno da je iz filijale u Gračanici odnet deo dokumenata i
opreme, to moţe da iskomplikuje funkcionisanje tog dela banke u Gračanici.
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"Verovatno je reč o dokumentaciji koja sluţi za obavljanje platnog prometa graĎana zbog kojih taj
deo poslovnice tamo i postoji", objasnila je ona.
Taković je naglasila da NBS, odnosno ukupni platni sistemi u ingerenciji NBS, funkcionišu tako da ne
postoji ni teoretska mogućnost da neko ugrozi te platne sisteme.
"Bilo koja vrsta neovlašćenog upada u sam platni sistem bi značio da novac ostaje u sistemu RS i u
bankama u sistemu Republike Srbije. Nema nikakave opasnosti ni po banke u Srbiji ni po klijente",
zaključila je guverner Tabaković.
Inspektori Centralne banke Kosova jutros su u pratnji Kosovske policije upali u prostorije Jugobanke
u Gračanici i odneli deo dokumentacije i opreme, kao i da su pokušali upad u prostorije banke u
severnom delu Kosovske Mitrovice, preneli su srpski mediji u Gračanici.
Predsednik Opštine Gračanica Vladeta Kostić osudio je upad u prostorije Jugobanke u tom mestu
ocenivši ga kao neprihvatljiv i apelovao da se problemi rešavaju saradnjom kroz institucije.
"Apsolutno je neprihvatljiv upad različitih organizacija u bilo koje objekte, prostorije i institucije u
kojima rade vredni, časni, pošteni i porodični ljudi", naveo je Kostić u saopštenju.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/578985/SOKANTNO-OTKRICE-Najvise-viskova-zaposlenih-u-lokalnim-javnimpreduzecima

ŠOKANTNO OTKRIĆE Najviše viškova zaposlenih u
lokalnim javnim preduzećima
RTS
Polovina prekobrojnih u javnom sektoru radi na lokalnom nivou. Oko četiri i po hiljade njih će, do
kraja godine, ostati bez posla ili otići u penziju. Predlog zakona koji je pred poslanicima odredio je
kvote koliko činovnika je, zavisno od veličine opštine, potrebno na hiljadu stanovnika. Dilema o
tome koliko je gde prekobrojnih - uglavnom nema. Najviše viškova je u lokalnim komunalnim
preduzećima.
Tesan kroj Zakona o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, pa će na lokalu moći da se
zapošljavaju samo neophodni kadrovi. Zbog zabrane zapošljavanja - koja vaţi dok zakon ne stupi na
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snagu - oko 3.000 radnih mesta čeka popunu. U retkim opštinama činovnici su potrebni zbog
manjka zaposlenih, u većini zbog neodgovarajuće strukture kadrova.
- U paraćinskim opštinskim sluţbama imamo negde oko 20 odsto radnika manje nego što bi po ovom
zakonu mogli da imamo. To znači da ćemo imati priliku da primimo neke radnike na posao i to pre
svega stručnjake, jer smo u protekle tri godine zabrane zapošljavanja ostali bez mnogih - ističe
predsednik Opštine Paraćin Saša Paunović.
Dok je u Paraćinu 100 činovnika manje, kod komšija je višak dvostruko veći.
"U Jagodini se gradi 10 fabrika stranih investitora, četiri fabrike su završene a šest se gradi, i svi oni
koji ostanu bez posla biće zaposleni", navodi gradonačelnik Jagodine Dragan Marković.
Koliki je višak u 17 beogradskih opština i gradskoj upravi okvirno se zna, ali će do detalja utvrditi
radna grupa za primenu zakona.
- Oko 1.000 do 1.300 zaposlenih u gradskoj upravi, opštinama i javnim komunalnim preduzećima je
višak, za taj broj treba da racionalizujemo našu gradsku upravu do kraja godine - objašnjava
gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Zavisno od broja stanovnika, lokalne samouprave će imati pravo da zadrţe od devet i po do 13
činovnika na 1.000 stanovnika. Četiri grada imaju posebnu kvotu - Kragujevac 15, Niš 16 i po, Novi
Sad 18, a Beograd 18 i po činovnika na 1.000 stanovnika.
- Zato što u tim velikim gradovima postoje mnoge sluţbe koje ne postoje u drugim opštinama i
upravo zbog toga grad veličine 300.000 stanovnika ima mnogo veće potrebe za zaposlenima. Ja bih
samo rekao da ćemo zbog tog većeg broja imati i više obaveza - dodaje predsedavajući Stalne
konferencija gradova i opština Zoran Perišić.
Uz Dimitrovgrad, Čajetina je najviše zapošljavala u komunalnim preduzećima, što pravdaju
turističkim i kulturnim manifestacijama.
- Biće naši turisti uskraćeni za neke usluge, ali mi ćemo naravno ispuniti nalog ministarstva - kaţe
predsednik Opštine Čajetina Milan Stamatović.
MeĎu gradovima ima i onih kod kojih će se višak pretvoriti u manjak. Tako je na primer u Pančevu,
posle ankete o sprovoĎenju socijalnog programa.
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- Njih 88 bi na takav dobrovoljan način već otišlo iz ovog sistema, što znači da bismo mi u Pančevu
već bili ispod maksimalnog broja - kaţe gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov.
U racionalizaciju lokalnog zapošljavanja kreće se od 132.500 činovnika – više od polovine njih radi u
lokalnim javnim preduzećima, 44.000 u ustanovama, a 27.000 činovnika u lokalnoj upravi.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/578976/Vucic-Povecanje-plata-i-penzija-nece-biti-simbolicno-najvise-prosvetarima

Vuĉić: Povećanje plata i penzija neće biti
simboliĉno, najviše prosvetarima
Tanjug
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da povećanje penzija i plata u javnom sektoru
neće biti simbolično, ali će, zbog očuvanja fiskalne ravnoteţe, biti u manjem procentu od onog koji
fiskalni prostor “dozvoljava”.
Premijer je rekao da će plate i penzije svima biti povećane pre kraja godine, kao i da će to
povećanje biti nastavljeno i u sledećoj godini.
On je rekao da 360.000 zaposlenih u javnom sektoru moţe da očekuje najveća povećanja plata u
ovoj godini, mada ne za onoliko za koliko su smanjene.
Premijer je dodao da je ideja vlade da se najviše plate povećaju u prosveti, dakle, profesorima,
učiteljima, nastavnicima.
- Mi smo to njima obećali i podsetiću vas na moje reči, došlo je vreme da svoja obećanja ispunimo rekao je Vučić.
Znaĉajno uvećanje za
70 odsto penzionera
Vučić kaţe da je namera
da se svim penzionerima
do kraja godine
povećaju penzije, da će
11

On je rekao da će se osim prosvetnim radnicima, plate povećati
zdravstvenim radnicima, lekarima i medicinskim sestrama, vojnicima i
policajcima i socijalnoj sferi, socijalnim radnicima...
- To je tih 360.000 ljudi koji mogu da očekuju značajno pojačanje
svojih primanja.

70 odsto imati značajno
uvećanje, i da će se to
dogoditi bez rušenja
sporazuma sa MMF-om.
- U ukupnoj sumi
povećanje neće biti veće
od smanjenja koje je
bilo - naveo je on.

MeĎutim povećanja primanja mogu da očekuju i oni ljudima koji nisu
imali smanjenje plata, njih je 19,4 odsto - istakao je premijer dodajući da je ideja Vlade da
pomogne najsiromašnijima.
On je rekao da je potrebno povećanje za sve penzionere kojima su smanjene penzije, ali i za 60
odsto onih koji nisu imali umanjenje svojih primanja.
- I u 2016. ćemo povećati plate i penzije - najavio je Vučić.
Vučić je rekao da ţeli da imamo sigurnost javnih finansija, sigurnost za buduće ulaganje investitora
u našu zemlju, te da je uveren da gradjani razumeju ono što je vlada radila.
Vučić je kazao da je počastvovan pohvalama dobijenih iz Nemačke i severnih protestantskih
zemalja za reforme koje je preduzela Srbija, a koje pokazuju rezultate.
Nikolić: Oprezno sa povećanjem plata i penzija
Ekonomista Goran Nikolić izjavio je danas da su rezultati fiskalne
konsolidacije izuzetni, što bi eventualno moglo da ostavi
prostora za povećanje plata i penzija, ali je on po tom pitanju
uzdrţan.
- Svako trajno opterećenje budţeta koje ide u pravcu potrošnje
je problematično, ukazuje Nikolić za Tanjug.
On objašnjava da su Srbiji pre svega potrebne kapitalne
investicije, koje jedino mogu da "poguraju" rast, te smatra da se
treba fokusirati na pitanje kako podići te investicije čak i u
12

okolnostima deficita od tri odsto BDP-a, pto je plan za ovu
godinu.
- Konkursi za prioritetne projekte nisu raspisani. A ako nema
investicija, ne moţe da se očekuje ni budući rast. Uz sve
postojeće dobre rezultate, ovo ostaje problem - rekao je on.
U tom smislu Nikolić ukazuje da bi povećanje plata i penzija za
2,5 odsto značilo trajni godišnji trošak budţeta od 20 milijardi
dinara.
Ako bi primanja bila pet odsto veća, to bi značilo izdvajanje na
nivou od jednog procenta BDP-a, što je sada oko 40 milijardi
dinara, "računa" Nikolić.
Svako trajno povećanje, što bi se desilo povećanjem plata i
penzija, predstavljalo bi problem, jer bi u 2016. oteţalo put ka
odrţivom deficitu od tri odsto bruto domaćeg proizvoda,
zaključio je Nikolić.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/578956/NikolicOprezno-sa-povecanjem-plata-i-penzija

Nikolić:Oprezno sa povećanjem plata i penzija
Tanjug
Ekonomista Goran Nikolić izjavio je danas da su rezultati fiskalne konsolidacije izuzetni, što bi
eventualno moglo da ostavi prostora za povećanje plata i penzija, ali je on po tom pitanju uzdrţan.
Svako trajno opterećenje budţeta koje ide u pravcu potrošnje je problematično, ukazuje Nikolić za
Tanjug.
On objašnjava da su Srbiji pre svega potrebne kapitalne investicije, koje jedino mogu da "poguraju"
rast, te smatra da se treba fokusirati na pitanje kako podići te investicije čak i u okolnostima
deficita od tri odsto BDP-a, pto je plan za ovu godinu.
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Ovo stoga što, kako navodi, recimo deonica puta kod Vranja kasni, a još nije ni raspisan konkurs za
deo puta od Obrenovca ka Surčinu, Ostruţnici.
"Konkursi za prioritetne projekte nisu raspisani. A ako nema investicija, ne moţe da se očekuje ni
budući rast. Uz sve postojeće dobre rezultate, ovo ostaje problem", rekao je on.
U tom smislu Nikolić ukazuje da bi povećanje plata i penzija za 2,5 odsto značilo trajni godišnji
trošak budţeta od 20 milijardi dinara.
Ako bi primanja bila pet odsto veća, to bi značilo izdvajanje na nivou od jednog procenta BDP-a,
što je sada oko 40 milijardi dinara, "računa" Nikolić.
Svako trajno povećanje, što bi se desilo povećanjem plata i penzija, predstavljalo bi problem, jer
bi u 2016. oteţalo put ka odrţivom deficitu od tri odsto bruto domaćeg proizvoda, zaključio je
Nikolić.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vucic-Povecanje-plata-i-penzija-nece-biti-simbolicno.sr.html

Повишице пензија и плата више него симболичне
Премијер Вучић није прецизирао колико ће то повећање бити, али могу да му се надају 1,7
милиона пензионера и 360.000 запослених у јавном сектору
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(Фото Танјуг)
Сви пензионери и један део запослених у јавном сектору до краја године добиће повишице.
Ово је најавио премијер Александар Вучић, уз образложење да ће повећање плата и пензија
бити више него симболично, а мање од оног које би дозволио Међународни монетарни фонд
(ММФ). „Ја сам већи ММФ од ММФ-а”, истакао је премијер и додао да на себе преузима улогу
„лошег момка”.
Председник владе није прецизирао колико ће то повећање износити, али је истакао да ће
њему моћи да се нада свих 1,7 милиона пензионера и 360.000 запослених у јавном сектору.
Пре свега просветари, затим запослени у здравству, војници, полицајци и социјални радници.
– Хтео бих да захвалим свима онима који су, кад су плате и пензије смањене, прво истицали да
ће бити потребно додатно смањење, затим су говорили да лична примања грађана и
пензионера морају да остану на истом нивоу, па да ће повишице бити симболичне – ироничан
је био премијер и додао да фискални простор у буџету за веће плате и пензије постоји.
Повишице, међутим, неће бити онолике колико то буџет дозвољава, јер је, како каже, намера
да се обезбеди сигуран напредак у будућности.
– О изборима нити размишљам, нити ће их бити – одговорио је премијер на критике да је
најава повећања плата и пензија маркетиншки трик који се користи у предизборне сврхе.
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– Да цитирам још једном покојног Александра Тијанића, ваљда се свако креће у границама
сопствене покварености – казао је премијер и додао да то што су раније неки пред изборе
повећавали плате и пензије не треба о другима да суде полазећи од себе.
И док с једне стране није крио да му смета потцењивачки приступ јавности, када је о
економским резултатима реч, с друге стране грађанима и пензионерима је захвалио на
стрпљењу и чињеници да су озбиљно приступили рефорама, иако се можда са неким од мера
нису слагали. Како каже, вест да ће са ММФ-ом у августу и званично бити одобрени преговори
о повећању плата и пензија није случајно саопштена јуче. Конференцију о економским
резултатима владе премијер је заказао тачно на годишњицу усвајања Закона о раду. „То је
датум када је Србија кренула у тешке и озбиљне реформе”, подсетио је Вучић.
Он је истакао да и даље остаје при својој процени да ће економски раст ове године бити од
0,5 до један одсто.
– То сам тврдио и пре годину дана када сте ми се сви смејали и када је ММФ процењивао да ће
пад привредне активности у Србији бити минус један одсто. У међувремену они су два пута
кориговали своју прогнозу, а верујем да ће и током следеће посете Србији у августу стопу
раста кориговати са нула на 0,5 одсто – истакао је Вучић.
Он је најавио могућност додатног повећања плата и пензија у 2016. години као и да догодине
очекује економски раст од два одсто.
Како је најавио можда ће се први пут у модерној историји Србије догодити да нећемо имати
ребаланс. Додао је и то да ће „Телеком” бити продат једино ако држава буде добила добру
понуду.
– Ако не добијемо добру цену и доброг партнера, нећемо да продајемо – рекао је Вучић.
Новац од продаје неће бити искоришћен за попуњавање минуса у буџету, појаснио је.
Половина тог новца користиће за враћање старих дугова, док би друга половина ишла у велике
јавне инвестиције.
Коридор 10 три месеца пре рока
Аеродром „Никола Тесла” ове године бележи седам пута већу добит у односу на исти период
лане. Вучић је рекао и да ће Србија први пут у историји три месеца раније на неким деоницама
завршити Коридор 10, тако да ће се ка Македонији и Бугарској путовати ауто-путем.
Почеће и изградња деонице пута Обреновац–Сурчин, а уговори за обилазницу око Београда
биће потписани на јесен. Најавио је и почетак радова на прузи Београд–Будимпешта.
Не могу нам забранити сузе
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је да Србији нико не може да забрани да жали за
страдалим и прогнаним Србима у „Олуји”.
Како је рекао, за нас је то тужан дан јер је реч о највећем етничком чишћењу после Другог
светског рата.
– Ваљда нико не може да нам забрани да пустимо сузу и запалимо свеће – казао је премијер.
Додао је и то да ће Србија учинити све што је у њеној моћи да Косово не постане члан Унеска.
– Било би ми смешно и трагикомично да замислим да Дечани, Бањска, Грачаница буду део
неке друге, а не српске баштине – закључио је Вучић.А. Телесковић
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http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/o_pritiscima_na_pravosudje_.1118.html?news_id=305602

Slađanka Milošević, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije LIČNI STAV

O pritiscima na pravosuĊe

UvoĎenje nove mreţe sudova i tuţilačke istrage dovelo je do usporavanja rada pravosuĎa
Tekst pišem zbog dva razloga. Prvi - nadam se da će ga pročitati donosioci odluka i razmisliti još
jednom o značaju pravosuĎa i dobrobiti graĎana, a drugi - ţelim da ukaţem javnosti da se
reformisanje pravosuĎa pretvorilo u deformisanje, odnosno da objasnim prikriveni a direktan uticaj
na pravosuĎe otpuštanjem navodnog viška administracije, to jest pratećeg osoblja.
Merila za odreĎivanje potrebnog broja sudskog i tuţilačkog osoblja propisana su pravilnikom o
merilima za odreĎivanje njihovog broja koji, isključivo, donosi ministar pravde. Prema tim
pravilnicima (jedan za sudsko a drugi za tuţilačko osoblje), potreban broj sudskog osoblja u sudu
odreĎuje se, po pravilu, prema broju sudija, a potreban broj osoblja u javnom tuţilaštvu odreĎuje
se, po pravilu, prema broju javnih tuţilaca i zamenika javnih tuţilaca. Broj sudijskih, odnosno
tuţilačkih pomoćnika i pripravnika takoĎe se odreĎuje na osnovu broja sudija i tuţilaca.
Prateće osoblje u sudu ili tuţilaštvu, kako ih "krste" oni koji ne znaju način i organizaciju rada u
pravosudnom sistemu, ali znaju da postoji višak, jesu svi zaposleni koji nisu sudije i tuţioci, ali
tokom rada stalno su u dodiru sa predmetom. Dakle, pravosudna administracija ne moţe da utiče
na to kakva će biti sudska ili tuţilačka odluka, ali svojim radom pomaţe sudijama i tuţiocima da
doĎu do te odluke. Njihov rad veoma je značajan za tok postupka i efikasnost. Upravo pravosudna
administracija sluţi kao veza izmeĎu suda i graĎana, jer graĎani prvi susret imaju sa
administracijom. Sudski predmet prvo stiţe u pisarnicu. Sluţbenik prima sve prijave, tuţbe, ţalbe,
podneske i slično, otvara ih i zavodi u odreĎene upisnike, rasporeĎuje i iznosi sudiji. Sluţbenici ne
mogu da utiču na odluku, ali na druge načine mogu da utiču na tok postupka. Neko namerno, neko
slučajno.
Na primer, mogu da zature predmet, izvuku izveštaj o urednoj dostavi, sklone neki podnesak ili
naknadno ubace novi, izgube predmet ili deo pravne graĎe u predmetu... i na takav način
odugovlače ili ubrzavaju postupak. Jednostavno, sve što se preda sudu, prvo ide u ruke sluţbenika.
S obzirom na nedovoljan broj administracije zbog čega svi rade sve, teško je naći odgovornog za
eventualne propuste koji mogu biti i posledica umora i preopterećenja.
Pravosudni sistem Srbije usporen je prethodno neuspelom reformom, za koju do danas niko nije
odgovarao. Naknadnom "popravkom" vraćeni su nezakonito otpušteni sudije i tuţioci, ali u skladu sa
njihovim brojem do danas nije popunjen broj potrebnog pratećeg osoblja. Pored toga, uvoĎenje
nove mreţe sudova i tuţilačke istrage, takoĎe je dovelo do usporavanja rada pravosuĎa, jer je u
dva miliona predmeta, koji su bili u nekoj vrsti postupka u osnovnim sudovima, postupak počinjao
od početka zbog osnivanja novih sudova i dodeljivanja predmeta novim sudijama, a tuţilačka
istraga zahtevala je i zahteva veći broj tuţilaca i osoblja.
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Efikasnost pravosuĎa zavisi, pre svega, od broja sudija i tuţilaca, broja predmeta u radu, broja
sudijskih-tuţilačkih pomoćnika i pripravnika i drugog osoblja usklaĎenog sa brojem sudija i tuţilaca,
tehničke opremljenosti i broja sudnica.
Sve prethodno pobrojano ne zavisi od sudija i tuţilaca, kao ni administracije. Ministar pravde je taj
koji ima nadleţnost da donosi pravilnik o merilima za odreĎivanje potrebnog broja sudskog i
tuţilačkog osoblja. Odluku o potrebnom broju sudija i tuţilaca donosi Visoki savet sudstva, odnosno
Drţavno veće tuţilaca. VSS je u poslednjih nekoliko meseci raspisao oglas za izbor preko 80 sudija.
MeĎutim, to neće povećati efikasnost. Naprotiv, nepopunjavanjem postojećih sistematizacija
potrebnim brojem pratećeg osoblja i najavom otpuštanja vlast, u stvari, direktno utiče na
efikasnost pravosudnog sistema jer sudije i tuţioci nemaju sa kim da rade.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/iz-sive-ekonomije-u-legalnu-prebaciti-100000-ljudi

Из сиве економије у легалну пребацити 100.000
људи
Фризери, козметичари, мајстори, масери, геронто-домаћице и многи други који „раде по
кућама“, већ за који дан, у суботу, наћи ће се на удару инспекције. Тада, наиме, ступа на
снагу Закон о инспекцијском надзору,
усвојен у априлу, а на тапету ће бити и непријављени стоматолози, аутомеханичари, кетеринг
службе, вртићи, домови за старе, прерађивачи меса, млека... заправо, сви који раде на црно.
И досад је, наравно, све то било нелегално, али од 30. јуна инспектори рада у контроли рада
на црно имају нова, много већа овлашћења. Моћи ће да контролишу и нерегистроване
привредне субјекте, а уз наредбу суда моћи ће да улазе у куће, станове, дворишта.
Дакле, ако посумњају да се у неком стану обавља било какав непријављен посао, могу
закуцати на врата, а ако их власник или закупац стана не пусти да уђу и преконтролишу, они за
улаз у стан добијају сагласност суда.
Увиђај ће, за разлику од досадашње праксе, моћи да буде изненадан и ненајављен, а ако
процене да је опасно, може се обавити без сведока. Инспектор ће, ако открије неправилности,
моћи да напише решење које је одмах извршно, а може и запленити оно што процени
значајним.
Директор Републичке инспекције рада Бојан Јоцић изјавио је да је још на почетку године
зацртан циљ да се око 100.000 људи из сиве зоне пребаци у легалне токове.
– До сада, кад год смо наилазили на такве ситуације, ми смо податке прослеђивали Пореској
управи, Тржишној инспекцији, Туристичкој инспекцији, али сада ћемо имати све надлежности
и овлашћења да поступамо као према регистрованим привредним субјектима – објашњава
Јоцић. – Овлашћење се даје по хитном поступку, а најкасније за 48 сати. Пракса ће показати
колико ће бити потребно, а ми ћемо гледати да то све буде што пре.
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Предвиђене су и казне, али не за непријављивање привредних субјеката, већ за физичка лица
која обављају нерегистровану делатност.– Казне су 50.000 до 500.000 динара за делатност која
је у нивоу предузетника, а од 200.000 до два милиона ако се бави послом за који је
предвиђено да то буде правно лице – прецизира директор Републичке инспекције рада.
Пре кажњавања неће бити послата упозорења. Јоцић каже да сада упозорава све
непријављене да у суботу почиње контрола. Инспекција рада јесте репресивни орган, али
Јоцић тврди да желе да делују пре свега превентивно.Како је, представљајући тај закон писан
да би се смањила сива економија, раније објаснила потпредседница Владе и министарка за
државну управу и локалну самоуправу Кори Удовички, инспекција треба да успостави систем
информационе базе, на основу којег ће се радити тачна процена ризика за све надзиране
субјекте, а број надзора инспекције зависиће од процене ризика и ући ће у план рада.
Министарка је објаснила да, када се обави надзор, постоји контролна листа тога чиме
инспектори могу да се баве и на тај начин ће се значајно затворити простор за корупцију.
С. Глушчевић
Региструјте се
– У суботу крећемо. Људи, молимо вас – региструјте се – поручио је директор Републичке
инспекције рада Бојан Јоцић.По расположивим подацима, највише је непријављених аутомеханичара, фризера, козметичара, фирми у области производње текстила и коже, прераде
дрвета и штампарија.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/novi-zakon-o-radu-pogurao-nova-radna-mesta

Нови Закон о раду погурао нова радна места
Током обиласка производних погона „Фјорано“ у Сомбору, ћерке-фирме италијанског
гиганта у производњи женског доњег рубља „Калцедонија“, која је у последњој години
запослила нових 500 радника,
Министар Вулин у обиласку производних погона „Фјорано“ у Сомбору
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин је пораст броја
запослених у тој фирми оценио као најбољи доказ да је пре годину усвојени Закон о раду
почео да даје позитивне резултате.
– Прошла је година од усвајања новог Закона о раду и већ можемо да говоримо о првим
ефектима – нагласио је министар Вулин. – Са задовољством могу да кажем да је у односу на
прошлу годину повећан број запослених, што доказују подаци Репубичког завода за
статистику, по којима смо прошле године имали 1.623.317 запослених. Данас их има
1.734.585, што је повећање од 6,5 одсто. На основу решења Инспекције рада, која је Законом о
раду добила потпуно нова овлашћења, запослили смо 6.488 нових људи. Затекли смо, посебно
у одређеним гранама привреде као што је физичко-техничко обезбеђење, огроман број људи
који су радили искључиво на основу уговора о стручном усавршавању, где се не плаћају готово
никакви доприноси. Сада је то скоро искорењено и више од 3.550 људи је решењем
Инспекције рада запослено на одоговарајући уговор.
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Вулин је нагласио да се, захваљујући управо новом Закону о раду и акцијама Инспекције рада,
у државну касу од несавесних послодаваца слило 119 милиона динара. Он је нагласио да се
нису обистинила предвиђања својевремених критичара новог Закона о раду, и да су њиме
успешно заштићена и проширена права трудница и породиља, а уведен је и институт дојиља.
– Не да није дошло до масовног отпуштања, као што се говорило, већ је запосленост повећана
6,5 процената. Не да се нису угасили синдикати, већ је потписано 15 колективних уговора у
готово читавом јавном сектору и још шест тамо где је послодавац држава – казао је Вулин, уз
оцену да су нова законска решења довела до релаксирања односа послодавца и запослених,
као и да је први пут јасно прецизирано на који се начин добија и губи радно место. – Прошла је
бука и бес, прошло је политичко препуцавање, Закон о раду се показао као добар, а моја
примедба је да постојећим решењем није регулисан рад на лизинг, рад агенција које
изнајмљују радну снагу. То ћемо ускоро да урадимо, а сигуран сам у то да ћемо до краја
године донети и закон о заштити наших радника упућних на привремени рад у иностранство,
као и закон о социјалном предузетништву. Читав сет ствари је произашао из овог закона о раду
и с великим задовољством могу да кажем да је он прихваћен добро и од послодаваца и од
синдиката, иако они то не желе баш гласно да кажу.
Вулин је оценио да је прича о сомборском погону „Фјорано“ – прича о успеху.
– Наравно да то предузеће није типично за остатак привреде у Србији, али мислим да
недовољно говоримо о добрим стварима, о људима који својим радом успевају да промене
своју средину – упозорио је Вулин, и нагласио да је 500 нових радника добра вест не само за
Сомбор већ и за целу Србију. – То је нешто што би се забележило и у Европи, а због наше
посете о томе ће се причати свега један дан, уместо да говоримо о томе да бисмо знали да је
могуће домаћинско пословање, да је могуће имати вредне раднике, да је могуће имати
одговарајуће обуке и да није добро што имамо већи број корисника социјалне новчане помоћи
него оних који хоће да се запосле у овој фабрици.
М. Миљеновић
Друга смена и 500 запослених
Услед потреба за проширењем капацитета, у сомборском „Фјорану“ су недавно одлучили да
уведу и другу смену, што је условило примање нових 500 радника, међу којима су готово све
жене.
– Мало смо се плашили како ће то ићи па смо полако узимали 50 по 50 радника, тако да је у
последњу годину дана запослено 500 нових радника, који раде у две смене – казала је
директорка „Фјорана“ Аида Делкић, прецизирајући да је, захваљујући новозапосленима,
укупни број радника у сомбрском погону „Калцедоније“ од отварања 2008. године до данас
порастао на 1.712. – Прва смена ради од шест до 14 сати, друга од 14 до 22 и могу рећи да су
сви задовољни
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mirnim-resavanjem-radnih-sporova-do-usteda

Мирним решавањем радних спорова до уштеда
Влада Србије препоручила је данас јавном сектору да колективне и индивидуалне радне
спорове решавају пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова
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чиме ће се, према речима директора те агенције Милета Радивојевића, постићи уштеде и
растеретити судови.
Радивојевић наводи да ће се на тај начин постићи уштеда у буџету, јер се процењује да у
великим јавним предузећима дан штрајка кошта од педесет хиљада па до пола милиона евра,
док код индивидуалних радних спорова судски поступци трају више година и такође
подразумевају велике трошкове.
"Овом препоруком ће се у великој мери растеретити судови и остварити стратешко
опредељење Владе да свако има право на достојанствен рад", истакао је Радивојевић, а
преноси Агенција у саопштењу.
Он је додао да је у случајевима радних спорова, конфликата, мобинга и сличних нежељених
појава у радним односима, поступак пред Агенцијом најефикаснији начин да се спор реши,
пред независним арбитрима и потпуно бесплатно.
Влада је данас донела закључак којим се јавном сектору препоручује да радне спорове
решавају пред агенцијом за мирно решавање радних спорова.
Препорука се односи на све државне органе, органе државне управе, јавне агенције,
покрајинске органе, органе јединица локалне самоуправе, јавна предузећа и друге облике
организовања чији је оснивач Србија, као и на привредна друштва чији је оснивач Србија или у
којима држава има учешће у власништву, установе и друге јавне службе које се финансирају
из републичког буџета.
Републичка агенција за мирно решавање радних спорова једина је институционализована
посебна организација Владе која се бави мирним решавањем индивидуалних и колективних
радних спорова, као алтернативним начином решавања ових спорова у Републици Србији.
Основни циљ Агенције је хармонизација радних односа, очување социјалног мира и права на
достојанствен рад.
(Танјуг)

21

