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Председник Србије: У новембру повећање плата и пензија; Држава у плусу 31
милијарду динара
Танјуг
Председник Србије Александар Вучић најавио је данас повећање плата и пензија у новембру
ове године
"Мислим да ће од новембра ићи повећање плата и пензија. За четири месеца пензионери ће
имати значајно увећане пензије, а и људи у јавном сектору значајно увећане плате", рекао је
Вучић новинарима у Доњим Бањанима.
Председник Србије Александар Вучић саопштио је данас да је у првих шест месеци остварен
суфицит у буџету у висини од 31 милијарду динара.
Вучић је, након обиласка засеока Петрићи у селу Доњи Бањани, где је асфалтиран локални пут,
рекао новинарима да је у првих шест месеци, после великих мука од 2012, 2013. И 2014, ово
трећа година заредом да имамо суфицит у буџету.
„Планирали смо минус од 22,6 милијарди, а ми смо након првих шест месеци у плусу од 31
милијарду динара. Остварили смо бољи резултат за 53,5 милијарду динара, односно око 470
милиона евра“, објаснио је он.
Вучић је рекао да сав новац за који смо у плусу, уколико има пројеката, уз стопу раста коју
постижемо, можемо да улажемо у друге ствари.
„Зато је страшно важно да имамо што више пројеката, не само да држава помаже за недостак
ликвидности, као што је случај у 50 или 60 општина у Србији, већ да долазе људи из Љига или
других општина које немају финансијске проблеме, као што је и Нови Сад, са пројектима, а не
само да се даје финансијска ињекција за одржавање финансијске ликвидности“, рекао је
председник.
Слободану Петрићу, сељаку из Петрића, недалеко од Љига, данас је испуњено обећање које му
је недавно дао председник Србије Александар Вучић - локални пут у његовом засеоку, који је
деценијама био у блату, добио је асфалт.
Пертрићу је председник Србије током свечаностри пробијања тунела "Бранчић" на Коридору 11
обећао да ће до његовог дома следећи пут доћи асфалтираним путем, и данас је то учинио.
"Поносан сам, не зато што смо урадили један километар и 30 метара пута, већ што смо
показали и што су ови људи доказали да држава постоји због њих, да је наш посао да испунимо
њихове захтеве и да кад год можемо учинимо грађанима", нагласио је председник Србије.
"Ово је за нас животно питање. Ништа нам не вреди све друго овде што је све лепо, ако не
можете да дођете кући као човек и да вам други људи дођу у госте" рекао је Петрић и захвалио
председнику Србије на томе што је након толико деценија засеок добио асфалт, али и његовим
сарадницима потпредседници владе Зорани Михајловић и директору "Путева Србије" Зорану
Дробњаку.
У дворишту куће Петрић председника су дочекали Слободанова супруга, ћерка, зет, сестра и
унуци, а дочекан је слатком и водом.
Вучића је интересовало које још проблеме имају људи у Петрићу, а они су навели да им је
неопходан и канал поред пута, на шта је председник рекао да ће и то бити урађено.
У обраћјању новинарима, председник Србије је рекао да тих 1,3 километара асфалтираног пута
показује да држава стоји иза грађана и да је њен псоао да испуни њихове захтеве и да их чује и
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саслуша.
"Оно што је моја највећа брига је, а урађена је комплетна анализа за 2017. годину је мало деце"
рекао је председник Србије и додао да то све "нема везе" са дужином живота, већ нас спасава
само више деце у будућности.
Како је рекао, и ако се удвоструче сва давања, није сигуран да ће и то бити довољно за раст
популације, јер простио морамо да се мењамо и да схватимо да нам је једина шанса већи број
деце.
Додао је и да га не интересује уопште шта ће разне феминистичке и друге организације да кажу
и шта ће му пребацивати, јер то је озбиљан проблем са којим се Србија сусреће.
Прилику да се обрати медијима и да, још једном, поразговара с председником, искористио је
добро и Петрић, уз опаску на сопствени рачун - да се "чичи из тунела испунила последња
жеља":
"Ово је за нас благостање и ови млади људи захвални су до до неба прво председнику а онда и
министарки Михајловић, Дробњаку...".
Он се осврнуо и на тадашњи разговор у тунелу са Михајловић и Дробњаком и навео да су му
пренели да не хвали много Вучића, већ да га куди, на шта је Вучић реаговао кроз осмех: "А, шта
би друго Зорана рекла".
Петрић је навео да је пратио ситуацију на КиМ и Вучићев разговор са Србима који тамо живе, а
посебно на испуњено обећање "дечку са шајкачом" да ће добити трактор или мајци са петоро
деце те обајснио, да му је и то био подстрек да се Вучићу обрати за помоћ.
Председнику Србије Петрић је понудио на поклон њиву од 40 ари, како би је искористио да на
њу "доведе" неку "фабричицу", што је Вучић одбио речима да њиву да неком из породице, да је
обрађује и зарађује, а да ће и иначе у Љиг, као што су стигле и стижу фабрике у Чачак и
Краљево, ускоро довести неког од инвеститора.

Пензије веће од новембра
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић
Најава министра полиције да ће им увећани чекови стићи пре наредне године
обрадовало најстарије. – Очекују да се убудуће пензије усклађују са Законом о
ПИО два пута годишње пратећи раст инфлације
Запослени и пензионери повећање плата и пензија могу очекивати од новембра ове године, а
не тек од наредне године, најавио је јуче Небојша Стефановић, министар унутрашњих послова
Србије.
– Неће бити од следеће године, већ од ове – рекао је он гостујући на Телевизији Пинк и додао
да је о томе разговарао с председником Србије, Александром Вучићем, и премијерком Аном
Брнабић. Министар је подсетио да Србија има огроман раст, који је од почетка године достигао
4,5 одсто.
За већину пензионера, како је показала јучерашња „Политикина” мини-анкета, ово је била
лепа вест, јер су веровали да пре јануара неће видети увећање на чеку, док су се други питали
откуд да министар полиције, а не премијерка, саопштава овако важну вест.
Било како било, Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине, похваљује ову
одлуку владе и каже да је сада реално очекивати да на снагу ступи Закон о пензијском и
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инвалидском осигурању који ће подразумевати усклађивање пензија два пута годишње – 1.
априла и 1. октобра и то са растом инфлације.
– Ако се повећање очекује у новембру, то практично значи да ће после четири године поново
почети да се поштује Закон о ПИО, што су пензионери жељно чекали. С тим, што би члан 80
овог закона, који прописује начин исплате пензије, требало ревидирати – каже он.
Овим чланом закона наводи се да се пензије усклађују с растом цена на мало и половином
раста БДП-а уколико је он већи од четири одсто. Али, шта ако се догоди да БДП буде већи,
рецимо шест одсто. С чим ће се тада усклађивати пензије, а то је велика разлика, пита он.
– Друго, важно је да уколико већ креће усклађивање пензија два пута годишње с растом
инфлације да се то увећање да одмах на почетку године и то за износ планиране инфлације, а
да се касније усклади с реалном инфлацијом. Ово је тим пре могуће, јер су и Народна банка
Србије и влада успели да зауздају инфлацију и она је већ неколико година врло скромна – два
до три одсто – каже Ненадић.
Када је реч о помоћи и повећању пензија за најугроженије пензионере, он сматра да би било
добро повећање дати онима чије су пензије заиста минималне. То су примања од 14.330
динара, које добија 250.000 пензионера, без пољопривредника, којих има још толико и чија су
примања још нижа од ових, јер уплаћују доприносе на најнижу основицу. Требало би учешће
тих пензија у просечној заради повећати са 27 на 28 до 30 одсто. То не би много оптеретило
буџет, али би најсиромашнијима много значило, истиче Ненадић. Он додаје да су
пензионерске организације спремне да разговарају с министарствима рада и финансија о свим
овим детаљима како би помогли и влади и најстаријима.
Миша Радовић, председник Удружења синдиката пензионера Србије, каже да је, док не стигну
решења у новембру, где ће се видети тачан износ пензија, тешко рећи да ли ће пензионери
бити задовољни.
– Према Закону о ПИО увећање пензије не може да буде од осам до 13 одсто, како је најављено.
Увек је усклађивање било линеарно. Ми још чекамо да се неко из владе обрати и јавно каже
како ће се надокнадити мањак сваком оном пензионеру који у новембру буде видео да му
пензија није као пре умањења. И шта ће бити с каматама за то умањење – објашњава он.
Радовић додаје да пензионери не одустају ни од суда у Стразбуру, ни од тужби домаћим
судовима, за оштећења у ове четири године, и каже да се за око 20.000 пензионера у Србији већ
воде управни спорови.

Прибојским ФАП-ом управља Министарство одбране
Аутор: Бранко Пејовић
ФАП је годинама носилац дозволе за производњу наоружања и војне опреме али сада ће овај
некадашњи гигант имати исти третман као и друге фабрике из наше наменске индустрије
Прибој – Најаве с почетка године из ФАП-а да би та прибојска фабрика – која је с већинским
државним капиталом и пословима производње нових камиона за Војску Србије – могла
постати део Одбрамбене индустрије Србије почеле су на Видовдан да се обистињују.
Представници Војске Србије од прекјуче су званично ушли у органе управљања ФАП-а,
саопштено је на званичном порталу општине Прибој.
Након што је одржана скупштина акционара ФАП-а, формиран је у овом предузећу по
препоруци Владе Србије нови надзорни одбор састављен од представника Министарства
одбране који ће кроз њега управљати ФАП-ом. Председник новог надзорног одбора у име тог
министарства је пуковник Томислав Радивојевић. Остали органи управљања у предузећу се
неће мењати, на својој функцији остаје и генерални директор Ранко Вуковић који оцењује да
ове промене за ФАП много значе:
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– Овим смо постали део једне породице, мада и раније с обзиром на то да је ФАП већ годинама
носилац дозволе за производњу наоружања и војне опреме. Нама у ФАП-у ће сигурно бити
лакше, јер је Министарство одбране било наш купац и сада имамо један активни уговор са
Војском Србије, односно Управом за снабдевање, а очекујем да у наредном периоду добијемо
још један уговор – изјавио је Вуковић додајући да је ФАП са оваквим уговорима ушао међу
привредна друштва која производе опрему и наоружање за Војску Србије што, по његовом
мишљењу, свакако значи да ће овај некадашњи гигант имати исти третман као и друге фабрике
из наше наменске индустрије.
Наводи се и да није искључена могућност да ФАП у будућности, иако је од јуче контрола
управљања у надлежности Министарства одбране, поред војног програма производи и
комерцијална возила. Зато се креће у нове развојне програме. А јуче је, поводом сарадње наше
са египатском наменском индустријом и могуће производње ФАП-ових возила за ту државу,
општину Прибој и ФАП посетио амбасадор Египта.
Директор Вуковић најављује да ће, имајући у виду досадашње пословне уговоре, око 200
радника и даље у ФАП-у бити ангажовано, са амбицијом да се тај број и обим посла повећају у
будућности. Кад је реч о производњи за нашу војску, на измаку прошле и у овој години послови
производње нових камиона ФАП-а с Министарством одбране већи су него што су били укупни
током 2014, 2015. и 2016. године.

СЕС ће учествовати у изради буџета за 2019. Годину
Пише: ФоНет

Социјално-економски савет (СЕС) ће учествовати у изради буџета Србије за 2019.
годину и у изради нацрта закона о којима би требало да достави мишљење, речено
је данас на конференцији за новинаре одржаној у Влади Србије после седнице
СЕС.
„Охрабрује нас што ће социјални партнери, а пре свега СЕС, имати прилику да учествују у
изради буџета за 2019. годину. До сада је пракса била да се СЕС само информише“, рекао је
потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) и члан СЕС Душко Вуковић.
Он је додао да их је министар финансија Синиша Мали „уверавао да ће, чим Влада буде
разматрала фискалну стратегију за следећу и наредних неколико година, на дневном реду СЕС
бити буџет“ и да ће представници послодаваца и синдиката моћи да изнесу стратешке предлоге
за његову израду.
Вуковић је додао да их је Мали „уверавао“ да ће о законима, који су у делокругу рада
Министарства финансија, расправљати СЕС и да ће предаставници синдиката и Уније
послодаваца Србије учествовати у изради нацрта тих закона.
Председавајући СЕС и председник Уније послодаваца Србије Милош Ненезић рекао је да је на
седници договорено да социјални партнери активно учествују у изради нацрта закона, а не
само да дају мишљење, као и да се локалним социјално-економским саветима помогне да
ојачају.
Он је изнео податак да у Србији има 18 регистрованих локалних социјално-економски савета и
да они не функционишу.
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„Интенција свих социјалних партнера је да се локални социјално-економски савети ојачају, да
они који постоје функционишу много боље, а да се у градовима у којима их нема формирају“,
рекао је Ненезић.
Председник Уједињених гранских синдиката „Независност“ и члан СЕС Зоран Стојиљковић је
казао да им је обећано да ће СЕС добијати „значајнија средства“ за свој рад.
Он је на седници информисао представнике Владе и партнере да синдикат „Независност“
покреће „народну иницијативу“ за стављање ван снаге закона којим су ограничене плате
директним и индиректним корисницима буџета.
Стојиљковић је рекао да ће се потписи грађана прикупљати од 3. до 10. јула у Београду, Нишу,
Крагујевцу и Новом Саду.
Према његовим речима, нису повећане плате свима у јавном сектору којима су овим законом
смањене.
„Узето је једним потезом, а враћа се на кашичицу“, оценио је Стојиљковић.
Он је рекао да, на пример, у „Пошти“ плате константно падају, а предузеће није губитник и
„солидне суме“ уплаћује у државни буџет.
Вуковић је рекао да СССС подржава укидање овог закона.
Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије оценио је да „мора да се престане са
праксом да плате“ у јавном сектору расту више од раста бруто домаћег производа.
Седници СЕС присуствовали су министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Зоран Ђорђевић и министар финансија Синиша Мали, али нису били на конференцији за
новинаре зато што су, како је речено, „били спречени“ због обавеза.

Републички завод за статистику: Благи раст производње
Индустријска производња у Србији у мају 2018. године већа је за 0,5 одсто него у
мају 2017. године и већа је за 2,9 одсто у односу на просек прошле године,
саопштио је данас Републички завод за статистику.
Индустријска производња у периоду јануар – мај 2018. године, у поређењу са истим периодом
2017. године, већа је за 4,1 одсто.
Прерађивачка индустрија је остварила раст од 3,4 одсто у периоду јануар – мај 2018. године, у
поређењу са истим периодом 2017. године, додаје се у саопштењу.

ДЕМОНСТРАЦИЈЕ У БЕЧУ Око 100.000 људи против радног времена
од 12 САТИ
Танјуг
Око 100.000 људи протествовало је данас у Бечу због новог радног времена које аустријска
влада намерава да омогући, а могло би дневно да износи и 12 сати.
Савез синдиката Аустрије (ОеГБ) успео је, и поред почетка летњег распуста у школама на
истоку Аустрије, да мобилише огроман број људи који су устали против намере владе.
Употреба информација и политика приватности у Твитер огласима
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Председник ОеГБ Волфганг Кациан затражио је од владе да пита грађане на тему радног
времена. Ради се о највећем протесту од 2003, када је такође више десетина хиљада људи
демонстрирало против пензијске реформе.
Међу учесницима протеста био је градоанчелник Беча Михаел Лудвиг, као и некадашњи
канцелар, лидер Социјалдемократске партије Аустрије (СПО) Кристијан Керн, који је протест
оценио одговором грађана на политику актуелног канцелара Себастијана Курца.
Председница Радничке коморе Ренате Андерл истакла је у обраћању окупљенима да није време
за продужавање, већ скраћење радног времена.
Употреба информација и политика приватности у Твитер огласима
Представници синдиката најавили су да ће наставити са протестом портив намере владе.
"Ако желе раднички рат, добиће га", поручио је шеф синдиката запослених у дрвној индустрији
Јозеф Мухич.
И Кацијан је најавио да ће се окупљени вероватно веома брзо поново видети.
"Ми ћемо отпор пружити сви средствима која су нам на располагању", рекао је он.
Употреба информација и политика приватности у Твитер огласима
Шеф синдиката запослених у пошти Хелмут Кестингер чак је позвао на рушење владе.
Аустријска влада намерава да омогући радно време од 12 сати, али истиче да се задржава
законско осмочасовно радно време, односно радна недеља од 40 сати, али да предузећа треба
да добију могућност да од запослених, ако на то добровољно пристану, у случају потребе,
затраже да раде и 12 сати, уз надокнаду кроз слободан дан или новац.

Социјално-економски савет: Учествоваћемо у изради 40 закона
Аутор текста:Бета

Социјално-економски савет (СЕС) учествоваће у изради закона, а неће, као до сада
давати само мишљење, рекао је председавајући тог тела Милош Ненезић.
Он је на конференцији за новинаре у Влади Србије, после седнице тог тела, рекао да су се
"дешавали чести конфликти због неслагања са садржајем закона јер СЕС није учествовао у
њиховој припреми".
Савет је основан 2004. године као независно тело кога чине представници Владе Србије,
репрезентативних удружења послодаваца и представници синдиката.
"Са представницима владе договорили смо и да се оснују социјално-економски савети на
локалном нивоу јер је до сада регистровано само 18, али не функционишу сви", рекао је
Ненезић који је и председник Уније послодаваца Србије.
Додао је да ће се ојачати рад постојећих савета и да је договорено да им се обезбеде бољи
услови за рад.
Вуковић: Мали обећао да ће СЕС учествовати у изради буџета
Потпредседник Већа Савеза самосталних синдиката Србије Душко Вуковић рекао је да су
чланови СЕС-а "охрабрени чињеницом да је на седници, поред министра за рад, запошљавање
борачка и социјална питања Зорана Ђорђевића био и министар финансија Синиша Мали, чиме
су дали значај СЕС-у".
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"Министар финансија је обећао да ће СЕС убудуће учествовати у изради буџета, већ за следећу
годину, као и других закона из надлежности тог министарства", рекао је Вуковић.
Председник Уједињених гранских синдиката "Независност" Зоран Стојиљковић рекао је да би
СЕС и његове радне групе до краја године требало да учествују у изради око 40 закона.
Он је рекао да је УГС "Независност" информисао чланове владе да ће покренути иницијативу за
стављање ван снаге Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других примања код корисника јавних средстава.
Тај закон је донет 2014. године и "забрањује" повећање плата у комуналним предузећима,
организацијама социјалног осигурања, агенцијама и другим установама које се финансирају из
буџета.
Стојиљковић: Нема разлога за заустављање раста плата
Стојиљковић је рекао да више нема разлога за заустављање раста њихових плата јер је буџет
уравнотежен.
"Јавно предузеће "Пошта Србије" послује профитабилно, али није дозвољено повећање плата,
чак ни када падају као сада, иако се не запошљавају нови радници", рекао је Стојиљковић.
Додао је да тај закон не омогућава повећање плата ни у Радио-телевизији Србије (РТС) иако
није искључиви корисник јавних средстава, већ се финансира и од такси које плаћају грађани.
На питање зашто се залаже за повећање плата селективно, само у јавном сектору, иако су више
него у привреди, Стојиљковић је рекао да у "реалном сектору имају вероватно и веће плате јер
се део исплаћује у кешу на руке".
Члан СЕС-а Небојша Атанацковић рекао је да није тачно да су плате у привреди веће него у
јавном сектору и да зараде треба да расту сразмерно расту бруто домаћег производа (БДП), а не
да се административно повећавају.
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