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Распон плата у јавном сектору убудуће 1:8
Аутор: Јована Рабреновић

Закон о запосленима у јавним службама требало би да буде усвојен до краја септембра, што је
захтев ММФ-а и Светске банке
Када представници Међународног монетарног фонда (ММФ) дођу у осму ревизију Аранжмана
из предострожности у другој половини октобра, Србија ће први пут имати Закон о запосленима
у јавним службама. На доношење овог закона, чије је усвајање планирано до краја септембра,
обавезали смо се ММФ-у и Светској банци, а ових дана при крају је јавна расправа о закону.
Бројне су новине и решења која он доноси. Тако ће убудуће распон плата у јавном сектору бити
већи. Према новим коефицијентима, однос вредности између плата биће од 1,11 према 8,35, а
сада је распон око 1:5.
Отпремнина за одлазак у пензију биће три зараде, и то постаје законска категорија.

Вујовић: Извесно да ће бити повећања плата и пензија
Извор:Танјуг

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је вечерас да је извесно да ће бити повећања плата
и пензија, и да се тренутно пажљиво рачуна колико ће то повећање износити.
„Извесно је да ће повећања примања бити. Ми сад пажљиво рачунамо колики је простор за
повећање плата и пензија, и да то остане у габаритима учешћа у БДП-у као што је било
планирано, и да се тиме практично крене у нови пораст који ће бити већи од стартне позиције у
октобру 2014. када смо кренули у реформе”, изјавио је Вујовић гостујући на РТС-у.
Додао је да је могуће да ће пензионерима бити исплаћена једнократна помоћ до краја године.
На питање да ли би новац из суфицита могао да се потроши на капиталне пројекте, Вујовић је
рекао да средства нису ограничење, већ способност предузећа која изводе радове да то
потроше.
„Ове године покрећемо низ допунских капиталних пројеката где це се брже и лакше трошити
средства, који треба да подстичу раст и на краћи и на средњи рок, где припремају услове за
бржи раст у будућности као што су пројекти подизања квалификација, подстицања дигиталне
економије, списак пројеката којима покушавамо да подигнемо основу за бржи раст у
будућности”, рекао је Вујовиц.
Министар је навео да ће раст реалног и номиналног БДП-а до краја године бити у оквиру онога
што можемо да поднесемо, односно неће бити потребе за ревизијом било које буџетске
величине.
„Реалан раст је био пројектован на три одсто, а ми оцекујемо да буде изнад два одсто. Оцекујем
да це номинални раст бити колико је планирано, пошто имамо мало веци раст цена. Оцекујемо
да це сви агрегати бити на нивоу који је пројектован и да нецемо морати због тога да
коригујемо ниједну ставку у буџету”, рекао је Вујовиц.
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Како је додао, много се говори о успоравању раста у овој години, што је резултат негативних и
непредвидљивих утицаја у пољопривреди и делом енергетици.
„Добра вест је што ће то следеће године бити компензовано, очекујемо да буде натрпосечан
раст пољопривреде, као што је био и претходне године, посебно имајући у виду мере које се
предузимају”, рекао је Вујовић.
Вујовића је уредништво „Мобал маркета”, званичне публикације коју издају ММФ и Светска
банка, изабрало за министра финансија године за централну и истоцну Европу, наводећи да је
у претходне три године својим радом учинио изузетан допринос како би Србија изашла из
рецесије на пут ка одрживом економском расту.
„У савременом свету чак и награде које су индивидуалне, резултат су тимског рада. Да није
било мандата који су бирачи дали влади која је изабрана 2014, да влада на целу с Александром
Вуцицем није прихватила и створила да се политицки програм дефинише и спроведе, не би ни
било шанса да га спроведемо.
Ми смо искористили прилику, дефинисали добар програм и, што је најважније, истрајали у
његовом спроводењу. Многе прилике раније нису биле искоришцене. Жртве које су поднете
дале су свој резултат, а овде се оцењује резултат. Било је много програма који су добро
дефинисани али се одустало у првој, другој години, отишло се у страну и они су пропали”,
рекао је министар.
Вујовић је рекао да је морало да се штеди, јер када је преузео кормило у Министарству
финансија као вршилац дужности у јулу 2014, било је пројектовано да ће нестати пара за
финансирање буџета за 78 дана.
„Ми се налазимо сада у врло повољнијој позицији, имамо 120 милијарди изнад плана, имамо
суфицит после осам месеци, скоро у свим месецима смо имали суфицит, што су невероватно
добри резултати”, истакао је Вујовић.
Вујовић: Овогодишњи раст БДП-а изнад 2,0 процента
Министар финансија Душан Вујовић изразио је очекивање да ће реални раст БДП-а Србије у
овој години бити изнад 2,0 процента, и да неће бити потребно вршити ревизију било којих
буџетских ставки.
Подсећајући да је реални раст био пројектован на 3,0 процента, Вујовић је гостујући на РТС-у
рекао:
„Ми очекујемо да ће бити изнад 2,0 одсто. Ја лично очекујем да ће номинални раст бити
онолико колико је планирано, пошто имамо нешто мало већи раст цена”.
Како је додао, много се говори о успоравању раста у овој години, што је резултат негативних и
непредвидљивих утицаја у пољопривреди и делом енергетици.
„Верујем да ће реални и номинални раст БДП-а бити у оквиру онога што можемо да
поднесемо”, рекао је Вујовић.
Привредни раст од три одсто – неостварив
Стаменковић: Ако у овој години достигнемо економски раст од два одсто, биће врло добро. –
Николић: Суфицит у државном буџету сто милијарди динара, јавни дуг смањен за милијарду
евра
Нема изгледа да се оствари пројектовани и очекивани раст бруто домаћег производа (БДП) у
2017. од три одсто, изјавио је Стојан Стаменковић, координатор истраживачког програма
„Макроекономских анализа и трендова” (МАТ), на представљању новог броја овог месечника
Економског института. Привредни раст ће у овој години бити осетно нижи, казао је он, што је
последица проблема са енергетском производњом почетком године и пада пољопривредне
производње условљен сушом, али и веома ниских инвестиција, чији је реални раст дубоко
испод очекиваних и неопходних вредности.
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– Ако у овој години достигнемо раст БДП од два одсто, биће врло добро, иако Међународни
монетарни фонд још стоји на становишту да је могућ раст од три процента – казао је
Стаменковић.
Он је указао да је реалан раст инвестиција од два одсто у првом полугодишту, што не иде
наруку планираном повећању БДП од три одсто, а не охрабрују ни стране директне инвестиције
(СДИ), које су као и прошле године. Стаменковић је подсетио да за неопходни вишегодишњи
економски раст од четири-пет одсто инвестиције треба да достигну 25 одсто вредности БДП, а
трећину од те суме требало би да чине страна директна улагања.
– Идемо из избора у изборе, што не погодује инвеститорима, али се надам да ће се ова ставка
инвестиција поправити – казао је Стаменковић, уз опаску да су издаци из јавне потрошње за
инвестиције у првих шест месеци биле мање 20 одсто него у истом периоду лани.
Он је приметио да је грађевинска производња у Србији у првих шест месеци повећана само у
Београду, док је у остатку земље забележен пад од три процента. Притом је изразио недоумицу
да ли ће све то што се гради у главном граду доприносити привредном расту.
Према подацима Републичког завода за статистику, подсетио је Стаменковић, пораст свега
створеног у првом полугођу, у поређењу са истим периодом прошле године, износио је 1,2
одсто. Овако низак пораст БДП, у првих шест месеци, последица је пада бруто додате
вредности у електропривреди 15 процената у првом тромесечју и више од 11 процената у целом
полугођу. Поред тога, догодио се пад пољопривредне производње у првом полугођу више од
девет одсто, као и пад производње грађевинарства, где је бруто додата вредност у овом периоду
смањена за готово три процента.
Погоршава се и слика спољнотрговинске размене. Иако је извоз у периоду јануар-јул достигао
безмало 8,7 милијарди евра, што је 13,2 одсто више него у истом периоду лане, истовремени
раст увоза од 13,2 одсто (15,8 милијарди евра), повећао је спољнотрговински дефицит за 309,5
милиона евра и највише утицао на пораст полугодишњег дефицита текућег рачуна, који је
премашио милијарду евра, за 332,2 милиона евра, односно 48,3 одсто.
У јулу је успорена динамика раста зарада и промета у трговини на мало.
Према речима Ивана Николића, уредника МАТ-а, лепша страна седмомесечних дешавања у
српској економији је суфицит у државном буџету од сто милијарди динара, смањење јавног
дуга за милијарду евра, ниска инфлација и јачање динара.
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Ове године отворено само 0,6 одсто нових радних места
Пише: М. Н. Стевановић

* У прошлој години, упркос свим субвенцијама за стране инвеститоре, укупна
запосленост порасла је за свега један проценат * Око 220.000 радника који имају
уговор о раду, али не и плату, или бар не званичну, са доприносима * Најтеже до
радног места стижу високообразовани, па смо по "одливу мозгова" у врху светске
листе
Судећи по анкети о радној снази, Србија је у првој половини ове године забележила рекордан
број запослених - чак 2,88 милиона, што је више од десет одсто увећање у односу на претходну
годину.
Знатно су суморнији подаци о формалној запослености који се добијају из базе Централног
регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО). Бројке ту показују да је на крају јуна
регуларан уговор о раду имало 2,02 милиона становника или 13.915 више него на крају
претходне године. У процентима, скромних 0,6 одсто. И у целој претходној години, упркос
свим субвенцијама које је држава дала страним инвеститорима, укупна формална запосленост
порасла је за свега један проценат или укупно за око 20.000 људи.
Према анкети, у првих шест месеци забележен је најмањи број незапослених - свега 384.100,
што је спустио стопу незапослености на 11,8 одсто. То, међутим, не потврђују и подаци
Националне службе за запошљавање, где се на евиденцији последњег дана августа водило
укупно 638.718 особа, а укупан број оних који траже посао достигао 762.590 лица.
Одакле толика разлика? Анкета је спроведена на узорку од 11.493 домаћинства или укупно
27.593 лица старија од 15 година, а потом су резултати пројектовани на укупан број радно
способног становништва. Обухваћени су и они који раде "на црно", сезонски, повремени и
привремени послови. ЦРОСО располаже само подацима о формалној или регуларној
упослености, односно броју радника којима послодавци уплаћују здравствене доприносе.
Разлика у односу на анкету потиче од око 220.000 радника који имају уговор о раду, али не и
плату, или бар не званичну, са доприносима, али и више од 640.000 оних који раде на
"неформалном", углавном црном тржишту. Ова последња група, са тенденцијом значајнијег
раста, сада чини чак 37 одсто од укупног броја запослених (према критеријумима анкете). Реч
је о сезонцима, повремено ангажованим радницима а заједничко им је да нису пријављени
иако их статистика води као запослене. Уз то, у групи новозапослених доминирају такође
сезонски радници, углавном у пољопривреди, где је ангажована скоро четвртина од укупног
броја радника (23 одсто). Практично, до посла бар у сезони грађевинских и пољопривредних
радова, могу лакше да дођу физички радници, једноставнији послови се лакше попуњавају а за
другим, квалитетнијим и боље плаћеним, у Србији не постоји тржиште. Ако се изузму
програмери, који су већ неколико година дефицитаран кадар, најтеже ће до радног места да
стигну високообразовани кадрови, па је наша земља по "одливу мозгова" у врху светске листе.
Економиста Саша Ђоговић тврди да је то последица неизвршених реформи, пре свега у јавном
сектору јер да су велики системи прешли на корпоративно уместо партократског управљања,
они би својом активношћу генерисали много више стручних послова.
- Економска политика ове државе не иде у прилог високообразованим кадровима, они нису
добродошли и најчешће су усмерени на инострано тржиште. Субвенције које даје држава
страним инвеститорима, углавном су за стимулисање радноинтензивних занимања, јефтине
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радне снаге у текстилној и обућарској индустрији грани и пољопривреди а не подстичу домаће
привреднике да уђу у захтевније пројекте. Мислим да би то државу требало да забрине, као и
податак да се у структури запослених увећава број сезонаца и радника на црно - каже Ђоговић.
Он додаје да с једне стране инспекције нису довољно кадровски опремљене да би ефикасније
контролисале послодавце, а с друге и држава високим наметима на рад подстиче овај вид
"економије".
Заокрет
- Ако би се сада, кад је постигнута фискална консолидација, направио заокрет у економској
политици, па се уместо субвенција за стране инвеститоре, смањили укупни намети на рад,
привредници би имали интереса да пријављују раднике, чак и када их повремено ангажују. То
би потом поново пунило буџет и омогућавало привреди нова улагања. Ако би се томе додала и
реформа јавних предузећа, где посебно у највећим, попут ЕПС-а и Србијагаса до сада није
ништа "такнуто", онда би пословни амбијент био значајно повољнији - каже економиста Саша
Ђоговић.

Вујовић: Пажљиво се рачуна колико ће бити повећане плате и пензије
Пише: ФоНет
Пажљиво се рачуна колико ће бити повећане плате и пензије, изјавио је вечерас за РТС
министар финансија Душан Вујовић који је рекао да је лепо поделити новац одмах, али треба
имати основу да то буде одрживо.
Извесно је да ће бити повећања плата и пензија, рекао је Вујовић и истакао да се на основу тзв.
базног сценарија пажљиво рачуна колико ће то повећање бити.
"Да видимо колики је простор за повећање плата и пензија, да то остане у габаритима учешћа у
БДП како је и планирано, и да се тиме практично крене у нови пораст који ће бити већи од
стартне позиције у октобру 2014. када смо кренули у реформе", навео је он.
Рекао је и да је могуће да ће пензионерима бити исплаћена једнократна помоћ до краја године.
Наводи и да није добро да улазимо са суфицитом ове године, а да опет планирамо дефицит
наредне године.
"Много се говори о успоравању раста у овој години које је делом резултат непредвидивих и
негативних утицаја пре свега у пољопривреди и делом у енергетици. Добра вест је што ће то
следеће године бити компензирано, очекујемо да буде натрпосечан раст пољопривреде, као
што је био и претходне године, посебно имајући у виду мере које се предузимају", рекао је
Вујовић.
Раст реалног и номиналног БДП до краја године биће, како је истакао, у оквиру онога што
можемо да поднесемо, односно неће бити потребе за ревизијом било које буџетске величине.
"Реалан раст је био пројектован на три одсто, а ми очекујемо да буде изнад два одсто. Очекујем
да ће номинални раст бити колико је планирано, пошто имамо мало већи раст цена. Очекујемо
да ће сви агрегати бити на нивоу који је пројектован и да нећемо морати због тога да
коригујемо ниједну ставку у буџету", рекао је Вујовић .
Он је додао да неће бити ревизије буџета.
Поводом награде "Глобал маркета", званичне публикације коју издају ММФ и Светска банка,
која га је изабрала за министра финансија године за централну и источну Европу, Вујовић је
истакао да су у савременом свету чак и награде које су индивидуалне, резултат су тимског рада.
"Да није било мандата који су бирачи дали влади која је изабрана 2014, да влада на челу с
Александром Вучићем није прихватила и створила да се политички програм дефинише и
спроведе не би ни било шанса да га спроведемо. Ми смо искористили прилику, дефинисали
добар програм и, што је најважније, истрајали у његовом спровођењу",нагласио је Вујовић.
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Многе прилике, како је додао, раније нису биле искоришћене.

Позитивни економски трендови, али раст БДП мањи од 3 одсто
Извор:Танјуг

БЕОГРАД : У Србији се наставља тренд позитивних економских кретања, али се због проблема
у пољопривреди и енергетици неће остварити предвиђени привредни раст од три одсто до
краја године, речено је данас на представљању двоброја билтена МАТ (Макроекономске
анализе и трендови).
Директор за научно истраживацки развој Економског института, Иван Николић навео је да је
суфицит у буџету за јул месец износио 26,9 милијарди динара, да је јавни дуг смањен за
милијарду евра, али и да је дошло до изједначавања увоза и извоза, као и до климатских
фактора који су у пољопривреди и енергетици донели смањене приходе.
"Пољопривреда ће након суша одузети најмање један процентни поен у расту БДП, а проблем
су и инвестиције. Док је стање са страним директним инвестицијама задовољавајуће, домаће
инвестиције су мале због политике штедње државе, а стање није боље ни са инвестицијама у
приватном сектору", навео је Николић.
Он додаје да је стање другачије у грађевинској индустрији која доприноси расту, као и да се
број страних туриста који је већи за 21,8 одсто одражава позитивно на промет.
Николић је рекао да подржава политику владе о повећању плата и додао да очекује да ће курс
динара и даље бити стабилан.
Економиста Стојан Стаменковић навео је да подаци за јун и јул не потврђују повољне
тенденције на које су указивали подаци из првих пет месеци ове године, иако је индустријски
раст убрзан као последица нормализације производње у секторима рударства и
електропривреде.
"Тренд раста прерађивачке индустрије преведен је из брзо растућег у скоро стагнирајући,
повећава се спољнотрговински дефицит и нема изгледа да се оствари пројектовани и
очекивани раст БДП-а", истакао је Стаменковић.
На ове прогнозе утичу проблеми са енергетском производњом почетком године, пад
пољопривредне производње због суше, али и веома ниске инвестиције чије је реални раст
дубоко испод очекиваних вредности, каже Стаменковић.
Он је додао да су за једну петину смањени издаци за домаће инвестиције, као и да расту
привреде доприноси већи број туриста и пораст грађевинске индустрије, али да су ти трендови
везани највише за Београд.
"Прехрамбена индустрија, производња моторних возила је у паду. Динамика фиксних
инвестиција је оно што брине, зараде минимално расту и не прате промет", закључио је
Стаменковић.
Директор Републичког завода за статистику, Миладин Ковачевић рекао је да је стопа
незапослености у другом кварталу године била 11,8 одсто.
Он је додао да се глобална економија оправља, а приоритети мењају.
Ковачевић је указао на недостатак домаћих инвестиција, као и фактор све старијег
становништа који доводе до смањење продуктивности и стагнације.
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Он је рекао да очекује да фискална политика сигурно неће ићи даље у смеру рестрикција, као и
да је потребно да се настави са радом на решавању старих проблема, смањењу проблематичних
инвестиција и спровођењу структурних реформи.

Вујовић: Биће веће плате и пензије, још рачунамо колико
Извор:Бета

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да је извесно да ће бити повећање плата и
пензија, али да се још пажљиво рачуна колики је простор за њихово повећање.
"После осам месеци имамо суфицит у буџету скоро свих месеци. То су невероватно добри
резултати, они смањују потребу за задуживањем. Треба да будемо пажљиви како трошимо",
казао је Вујовић за РТС.
Говорећи о признању часописа Глобал маркет, који га је изабрао за министра финансија
године за централну и источну Европу, Вујовић је рекао да је та награда резултат тимског
рада.
"Да није било мандата који су бирачи дали Влади која је изабрана марта 2014. године да у
целини на челу са (тадашњим премијером Александром) Вучићем није прихватила и створила
политички простор да се тај проблем дефинише и спроведе, не би ни било шансе да га
спроведемо... Жртве које су поднете у том периоду дале су резултат", казао је Вујовић.
Награда ће Вујовићу бити уручена на церемонији у оквиру јесењег заседања годишње
скупштине ММФ и Светске банке које се одржава од 12. до 15. октобра 2017. у Вашингтону.

Ковачевић: Незапосленост на преткризном нивоу
Аутор:Војислав Стевановић
Стопа незапослености регистрована у другом тромесечју 2017. је 11,8 одсто, рекао је директор
Републичког завода за статистику Миладин Ковачевић. Он каже да је пад незапослености
карактеристичан за целу централну и источну Европу и додаје да сматра да је незапосленос
пала на "преткризни ниво".
Ковачевић објашњава да нови подаци о незапослености представљају резултат добијен на
основу Анкете о радној снази, и да се обухвата и формалана и неформална запослност.
Говорећи о чињеници да статистика бележи снажнији раст запослености него што је раст БДПа, Ковачевић је рекао да те две величине морају да се посматрају одвојено. Тај феномен, према
његовим речима, говори о слабијем квалитету запослености.
“Говори се о новом карактеру запослености, о квалитету запослености, па се ту мисли на
запосленост са скраћеним радним временом, на повремене и привремене послове, на
неформалну запосленост и тако даље. То објашњава зашто је раст запослености снажнији него
што је стопа раста БДП-а. Такође, објашњава и феномен о коме ММФ говори - стагнантне
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продуктивности. Када имате снажнији раст запослености него што је кретање БДП-а, онда
имате стагнацију или пад продуктивности”, каже он.
Статистика, рекао је Ковачевић, да се бележи и раст плата – у јуну око 3,9 одсто реално. При
томе, плате не расту у јавном сектору, већ више зарађују запослени код приватника.

Новости: Пензионерима у новембру једнократна помоћ од 6.000
динара
Извор:Танјуг
Пензионери у Србији би у новембру требало да добију једнократну помоћ од 6.000 динара,
пишу "Новости".
Како наводи лист, до краја године стићи ће им и најављено повећање пензија, али још није
утврђен износ повећања.
Једнократну помоћ, чији износ је, како сазнаје лист, већ утаначен, треба да добију сви
пензионери, а то је према подацима ПИО фонда више од 1,7 милиона људи.
Како надлезни наглашавају, за пензије се сада издваја из буџета 37 одсто што је резултат
повећања запослености док је у исте сврхе пре неколико година из дрзавне касе стизало 20
одсто више.
Мерама фискалне консолидације дошло се до вишка новца у буџету који ће бити искоришћен
да се помогне најстаријим суграђанима, напомиње лист.

Вујовић: Овогодишњи раст БДП-а изнад 2,0 процента, биће повећања
плата и пензија
Извор:Танјуг
Министар финансија Душан Вујовић изразио је очекивање да ће реални раст БДП-а Србије у
овој години бити изнад 2,0 процента, и да неће бити потребно вршити ревизију било којих
буџетских ставки.
Подсећајући да је реални раст био пројектован на 3,0 процента, Вујовић је гостујући на РТС-у
рекао:
- Ми очекујемо да ће бити изнад 2,0 одсто. Ја лично очекујем да ће номинални раст бити
онолико колико је планирано, пошто имамо нешто мало већи раст цена - рекао је Вујовић.
Како је додао, много се говори о успоравању раста у овој години, што је резултат негативних и
непредвидљивих утицаја у пољопривреди и делом енергетици.
- Верујем да ће реални и номинални раст БДП-а бити у оквиру онога што можемо да поднесемо
- рекао је Вујовић.
Извесно да ће бити повећања плата и пензија
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је вечерас да је извесно да ће бити повећања плата
и пензија и да се тренутно пажљиво рачуна колико ће то повећање износити.
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- Извесно је да ће повећања примања бити. Ми сад пажљиво рачунамо колики је простор за
повећање плата и пензија и да то остане у габаритима учешћа у БДП-у као што је било
планирано и да се тиме практично крене у нови пораст који ће бити већи од стартне позиције у
октобру 2014. када смо кренули у реформе - изјавио је Вујовић.
Додао је да је могуће да ће пензионерима бити исплаћена једнократна помоћ до краја године.
На питање да ли би новац из суфицита могао да се потроши на капиталне пројекте, Вујовић је
рекао да средства нису ограничење, већ способност предузећа која изводе радове да то
потроше.
- Ове године покрећемо низ допунских капиталних пројеката где це се брже и лакше трошити
средства, који треба да подстичу раст и на краћи и на средњи рок, где припремају услове за
бржи раст у будућности као што су пројекти подизања квалификација, подстицања дигиталне
економије, списак пројеката којима покушавамо да подигнемо основу за бржи раст у
будућности - рекао је Вујовиц.
Министар је навео да ће раст реалног и номиналног БДП-а до краја године бити у оквиру онога
што можемо да поднесемо, односно неће бити потребе за ревизијом било које буџетске
величине.
- Реалан раст је био пројектован на три одсто, а ми очекујемо да буде изнад два одсто. Очекујем
да ће номинални раст бити колико је планирано, пошто имамо мало већи раст цена. Очекујемо
да ће сви агрегати бити на нивоу који је пројектован и да нећемо морати због тога да
коригујемо ниједну ставку у буџету - рекао је Вујовиц.
Како је додао, много се говори о успоравању раста у овој години, што је резултат негативних и
непредвидљивих утицаја у пољопривреди и делом енергетици.
- Добра вест је што ће то следеће године бити компензовано, очекујемо да буде натрпосечан
раст пољопривреде, као што је био и претходне године, посебно имајући у виду мере које се
предузимају - рекао је Вујовић.
Вујовића је уредништво "Мобал маркета", званичне публикације коју издају ММФ и Светска
банка, изабрало за министра финансија године за централну и источну Европу, наводећи да је
у претходне три године својим радом учинио изузетан допринос како би Србија изашла из
рецесије на пут ка одрживом економском расту.
- У савременом свету чак и награде које су индивидуалне, резултат су тимског рада. Да није
било мандата који су бирачи дали влади која је изабрана 2014, да влада на целу с Александром
Вучићем није прихватила и створила да се политички програм дефинише и спроведе, не би ни
било шанса да га спроведемо. Ми смо искористили прилику, дефинисали добар програм и, што
је најважније, истрајали у његовом спровођењу. Многе прилике раније нису биле искоришћене.
Жртве које су поднете дале су свој резултат, а овде се оцењује резултат. Било је много програма
који су добро дефинисани али се одустало у првој, другој години, отишло се у страну и они су
пропали - рекао је министар.
Вујовић је рекао да је морало да се штеди, јер када је преузео кормило у Министарству
финансија као вршилац дужности у јулу 2014, било је пројектовано да ће нестати пара за
финансирање буџета за 78 дана.
- Ми се налазимо сада у веома повољнијој позицији, имамо 120 милијарди изнад плана, имамо
суфицит после осам месеци, скоро у свим месецима смо имали суфицит, што су невероватно
добри резултати - истакао је Вујовић.
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Стаменковић: Биће добро ако раст БДП Србије буде два одсто
Извор:Бета
Пројектовани раст бруто домаћег производа (БДП) у Србији од три одсто неће бити остварен и
биће добро ако буде и два одсто, рекао је данас сарадник часописа Макроекономске анализе и
трендови (МАТ) Стојан Стаменковић.
Он је на представљању новог броја МАТ-а рекао да је прерађивачка индустрија, која је у првој
половини године расла по високим стопама, почела у јулу да пада и скоро стагнира.
- Успорењу раста прерађивачке индустрије највише је допринео пад у производњи моторних
возила и приколица, прехрамбеној индустрији, нарочито производњи меса, производњи
нафтних деривата и неметалних минерала, односно цемента - рекао је Стаменковић.
Додао је да су привредни раст успориле и слабе инвестиције које су у првом полугодишту
реално веће само за два одсто.
За бржи привредни раст, према његовим речима неопходно је да инвестиције чине 25 одсто
БДП, од чега иностране треба да износе око 30 одсто.
Паду инвестиција, како је рекао Стаменковић, допринели су избори за председника државе, па
је могуће да ће се у другом делу године стање поправити.
Мала улагања домаћих привредника
- У укупним инвестицијама највише су подбацила улагања домаћих привредника - рекао је
Стаменковић.
Он је истакао да се недовољно инвестира и у електропривреди и да ако се улагања не повећају
може бити озбиљних проблема у расту БДП-а.
Додао је да је и у гарђевинарству регистрован пад у првом полугођу за око три одсто и да се
једино гради у Београду али да није сигуран да је то велика подршка расту БДП-а.
- Прво се изгради велелепна фонтана на Славији, а онда се раскопа да би се уредио трг. Говори
се да ће се реконструисати фонтана на Тргу Николе Пашића и да ће бити округла уместо
дугуљаста. Осим што ти радови стварају трошкове, нисам сигуран ни да им је редослед добар рекао је Стаменковић.
Грађевина у сивој зони
Додао је да се грађевинска индустрија вероватно сели у сиву зону и да радови касне.
Уредник МАТ-а Иван Николић рекао је да раст БДП неће бити три одсто како је пројектовано
јер је суша однела најмање један процентни поен БДП-а и да расте спољнотрговински
дефицит.
- Иако расте извоз расте и увоз још брже па се повећава дефицит - рекао је Николић и додао да
је добро што је у буџету остварен суфицит од око 100 милијарди динара и што је пао јавни дуг
за годину дана смањен за око милијарду евра.
Капитални издаци су од јануара до јула према његовим речима мањи за око петину, а плате
нису подигле промет у трговини.
- Добро је што је у јулу на повећање промета утицала потрошња 67.000 туриста - рекао је
Николић.
Сарадник МАТ-а Миладин Ковачевић рекао је да Међународни монетарни фонд препоручује
Србији смањење ненаплативих кредита и структурне реформе како би се повећале инвестиције
као предуслов за подизање стопе привредног раста.
На питање колика је стопа незапослености у Србији, Ковачевић је рекао да је 11,8 одсто мерено
европским критеријумима што значи да су у запослене урачунати и они на привременим и
повременим пословима, као и неформално запослени.
Додао је да Републички завод за статистику није истраживао колика би стопа незапослености
била када би се искључили европски критеријуми односно повремено и неформално
запослени.
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Пензионерима по 6.000 динара
Аутор:Ј. Ж. С.
У новембру једнократна помоћ најстаријим грађанима. Овај износ добиће свих 1,7 милиона
корисника. До краја године и повишица
ПЕНЗИОНЕРИ у Србији ће у новембру добити једнократну помоћ од по 6.000 динара, сазнају
"Новости". До краја године стићи ће им и најављено повећање пензија. Колико ће пензиони
чекови бити дебљи још није утврђено, али је зато износ помоћи већ утаначен.
Како надлежни наглашавају, за пензије се данас из буџета издваја 37 одсто, што је резултат
повећања запослености, док је у исте сврхе пре неколико година из државне касе стизало чак
20 процената више. Мерама фискалне консолидације дошло се до вишка новца у буџету који ће
бити искоришћен управо да се помогне најстаријим суграђанима који су до сада поднели
највећи терет државне штедње.
Последњи пут коверте најстаријих грађана биле су "ојачане" за по 5.000 динара крајем прошле
године, односно 23. новембра за оне са пребивалиштем у Србији, док су 19. децембра своје
следовање добили и сви они који живе ван територија наше земље, а чекове примају из нашег
фонда. Они су тада износ примили у девизној противвредности. За ову намену тада је
издвојено 8,5 милијарди динара, што је унапред било договорено са мисијом Међународног
монетарног фонда, а повећање од 1,5 одсто стигло је већ почетком 2017. године.
Тада су први пут једнократну помоћ добили сви, што се очекује и сада. Пре тога, на таква
додатна примања могли су да рачунају само домаћи пензионери или само они са пензијом до
одређеног износа, односно нису је добијали корисници са већим износима на чеку.
Једнократну линеарну помоћ до краја 2017. године може да очекује, према подацима Фонда
ПИО, више од 1,7 милиона људи. Њихова статистика показује да ће ову финансијску ињекцију
преко текућег рачуна добити око 1,3 милиона најстаријих, док ће нешто више од 450.000
пензионера тај новац добити у готовини на руке. Трошкове поштарине и овог пута платиће
Фонд ПИО, и тај трошак неће ући у тих 6.000 динара.
ПОТРЕБНО 10 МИЛИЈАРДИ
ЗА исплату једнократне линеарне помоћи од 6.000 динара за нешто више од 1,7 милиона
пензионера у Србији, Влада ће морати да обезбеди нешто више од 10 милијарди динара.

Специјалисти напуштају домове здравља
Аутор:Е. В. Н.
Примарна здравствена заштита отежано функционише због мањка доктора и медицинских
сестара. Стручњаци одлазе у приватни сектор. Угрожене сеоске амбуланте
ОФТАЛМОЛОЗИ, педијатри, ОРЛ стручњаци, лекари опште медицине, интернисти и
гинеколози - специјалисти су који недостају здравственим установама у Србији. Тако је Дом
здравља Лазаревац недавно био принуђен да хонорарно ангажује очне лекаре који су
претходно дали отказ и отишли у приватну праксу, док двоје доктора не заврши
специјализацију која траје четири године. Слична ситуација је и у другим престоничким
домовима здравља.
12

Према речима др Александра Стојановића, директора ДЗ "Др Милутин Ивковић" на
београдској општини Палилула, лекари дефицитарних специјалности у последње време
масовно одлазе у приватну праксу, а домови здравља не могу да ангажују нове, јер их нема на
евиденцији Завода за запошљавање.
- Свим домовима здравља у Београду недостају ови специјалисти. На бироу их нема, јер раније
нису одобраване специјализације из ових области - каже др Стојановић.
Осим специјалиста, јагодинском дому здравља недостају и лекари опште праксе, јер је држава
забранила запошљавање, а број лекара свела на минимум, у складу са нормативима. Од 80
лекара, ова здравствена установа је спала на 72, што је недовољно, с обзиром на то да Јагодина
има 20 сеоских амбуланти.
- Специјалност није толико битна ако немаш расположив кадар - каже Дарко Милетић,
директор Дома здравља у Јагодини. - Три лекара чекају одобрење за специјализацију. Када би
отишли, морао бих да затворим сеоске амбуланте. Три лекара су пред пензијом. У мају сам
послао допис Министарству здравља да се запосле три нова лекара, али још нисам добио
одговор. Општа болница има само четири педијатра, што је за одељење које ради 24 сата мало.
Директорка Дома здравља у Свилајнцу Вера Бранисављевић каже да дописе шаље већ годину и
по, пошто је пријем два лекара ургентан, а за добар рад недостаје четири-пет доктора.
- Проблем нам је и кућно лечење, јер ради лекар који нема печат, јер је "неуговорени" радник истиче она. - Пошто нема права да преписује рецепте, укућани морају да заказују код изабраног
лекара и онда се губи предност кућног лечења. Офталмолог за четири-пет година одлази у
пензију, па треба примити лекара који ће за то време да заврши специјализацију.
Према речима др Василија Антића, директора Дома здравља у Крагујевцу, тренутно има 186
лекара, од којих је 140 специјалиста из разних области.
- Засад је ситуација добра, али већ за пет-шест година ће недостајати лекари одређених
специјалности - наводи др Антић. - Држава треба да реагује и да на време обезбеди
специјализације.
У пиротском дому здравља тренутно је довољно специјалиста, али ће се проблем појавити већ
за годину-две.
- Имамо по двоје специјализаната на гинекологији и педијатрији и једног на ургентној
медицини - каже др Радован Илић, директор. - Нажалост, и неколико колега из ових области је
најавило одлазак у пензију, и они ће отићи пре него што нам стигну нови специјалисти.
УПОЛА МАЊЕ ГИНЕКОЛОГА НИШКОМ дому здравља неопходни је најмање 20
педијатара, гинеколога и специјалиста опште медицине. Милорад Јеркан, директор ове
установе, наводи да су до пре годину дана имали 23 гинеколога, а данас само 12. - Слична је
ситуација и са педијатрима, којих је било 60, а сада 44, или са специјалистима опште
медицине, којих је 98, а било их је 120 - наводи др Јеркан. - Лекари су отишли у пензију, а
немамо могућност да запослимо нове.
У новосадском дому здравља број специјалиста је усклађен са предвиђеним нормативима, али
је то недовољно да се подмире све потребе.
- Здравствене установе у приградским насељима немају све профиле специјалиста, па
пацијенте упућују у Дом здравља у граду - каже др Љерка Попов, помоћник директора за
здравствену делатност у ДЗ Нови Сад. - Проблем представља и то што Нови Сад нема
секундарну (општу) болницу, а Клинички центар Војводине више не прима пацијенте без
прегледа специјалисте из Дома здравља.
ПОЈАЧАЊЕ У БЕОГРАДУ
ХРОНИЧНИ мањак здравствених радника у београдским домовима здравља требало би да
буде решен до краја године. Планом запошљавања Института за јавно здравље "Др Милан
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Јовановић Батут", београдски здравствени систем ће до краја године бити "богатији" за 274
лекара и медицинске сестре.
Како "Новости" сазнају у Министарству здравља, нови кадар предвиђен је за девет установа
примарне здравствене заштите, а највеће повећање броја запослених планирано је за домове
здравља у Новом Београду и Палилули - по 47, следи Вождовац са 45 и Земун са 44.

Радници "Гоше" сакупљају паре да дођу у Београд
Аутори:Ј. И. - П. Ж.
У Смедеревској Паланци настављен штрајк, а долазак на протесте у престоницу одложен.
Директор им обећава паре за 15-20 дана
РАДНИЦИ "Гоше" из Смедеревске Паланке би, као што су и обећали пре десетак дана када су
протестовали испред Владе Србије, поново дошли у Београд да траже испуњење својих захтева,
али - немају новац да плате превоз.
- У тешкој смо ситуацији, сакупљамо паре, покушавамо да нађемо неког да нам помогне да се
некако превеземо до Београда и да испред Владе Србије још једном покажемо да нећемо
одустати од нашег, тешко зарађеног новца - каже за "Новости", Милан Вујчић, председник
Штрајкачког одбора "Гоше".
Штрајк у "Гоши" је настављен, а нема изгледа да би, упркос најавама претходне седмице, могао
да буде постигнут договор око услова за наставак производње.
Председник Штрајкачког одбора Милан Вујчић каже да обећани новац није уплаћен
радницима.
- Поново смо преварени. Директор фабрике опет тражи да прекинемо штрајк, да почнемо да
радимо, па ћемо новац добити за 15 до 20 дана. Радници то неће, и штрајк се наставља - каже
Вујчић. - Ми смо недавно у Београду рекли да ћемо, чим некако опремимо децу и она пођу у
школу, доћи испред зграде Владе Србије у Немањиној и да ћемо тамо остати дуже него први
пут, кад смо морали, опет због превоза, да протест прекинемо у један поподне.
Вујчић тврди да се после низа састанака у Министарству привреде, радницима нико више не
јавља.
- Важно је да само сваки пут нешто обећају, а што ништа не испуњавају изгледа их не
интересује - каже Вујчић. - Ми смо чврсто решени да истрајемо јер не тражимо ништа што
нисмо зарадили.
Подсетимо, било је речи да ће Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије
омогућити "Гоши" добијање кредита под повољним условима, из кога би радници добили у два
наврата по 30.000 динара. Прва уплата је била услов да почну да раде. Међутим, договор се
изјаловио.
Министарство привреде накнадно је саопштило да је одржан састанак са представницима
Агенције за финансирање и осигурање извоза (АОФИ) и директором "Гоше", као и да су се
појавиле "нове отежавајуће околности".
Радници штрајкују од 28. марта и траже више од 20 неисплаћених зарада.
ПРОЧИТАЛИ У НОВИНАМА
Када је реч о тврдњама из Министарства привреде да је предложено решење у складу са
законом и прихватљиво за све стране, и да се чека званичан одговор радника, у "Гоши" тврде
да о томе не знају ништа.
- То смо и ми прочитали у новинама. Нама нико ништа није нудио, то је само политикантство каже председник штрајкачког одбора.
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