РЕЗУЛТАТИ – 100 ДАНА РАДА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Повећање плата и пензија
Одлични резултати у домену стабилизације државне касе створили простор за трајно
повећање примања свих пензионера и великог броја запослених у јавном сектору,
управо оних категорија друштва које су поднеле највећи терет штедње.
Већ у наредних месец дана биће исплаћен једнократан износ од 5.000 динара свим
пензионерима, а од 1. јануара 2018. године трајно ће бити повећана примања свим
пензионерима за 5%.
Највећем броју запослених у јавном сектору, пре свега учитељима и наставницима у
основним и средњим школама
школама, васпитачима у предшколским установама, као и у ученичком
и студентском стандарду,
стандарду научницима
научницима, лекарима, медицинским сестрама и техничарима
односно запосленима у установама
становама здравствене и социјалне заштите плате ће бити
повећане за 10%.
Десет одсто повећања добиће и запослени у судовима и тужилаштвима и заводима за
извршење кривичних санкција, као и запослени у установама културе и Пореска управа. Због
тежине послова које обављају и одговорности коју имају, као и условима под којима раде,
повећање од 10% следује припадницима Војске Србије, МУП-а и безбедносних
едносних служби.
Запослени у администрацији (стручне службе министарстава
министарстава, Скупштина
Скупштина) добиће
повећање од 5%. Тако ће на пример,
пример Министарство правде добити повећање од 5%, али ће
запосленима у Управи за извршење кривичних санкција, плате бити повећане 10%.
Током првих 100 дана рада Владе Србије закључено је 7 нових уговора са
инвеститорима, укупне вредности око 78 милиона евра, чиме ће бити обезбеђено
2.778 нових радних места
места. У овом тренутку преговарамо са још 45 кредибилних
инвеститора да инвестирају у Србију
Србију. Укупна вредност потенцијалног улагања по основу
ових пројеката износи 2.47 милијарде евра и представља потенцијал
нцијал за отварање нових
23.600 радних места.

Минимална цена рада повећана је за 10% у односу на прошлу годину.
годину Повећање са 130
динара на 143 динара значајно је за 350.000 запослених који примају минималну зараду.
Због доброг стања у буџету Србије,
Србије планирано је повећање плата и пензија до краја године,
као и једнократна давања.
Србија је напредовала за 12 места на глобалној листи конкурентности коју
објављује Светски економски форум
форум. Наша земља данас заузима 78. место од 137 земаља,
што је најбоља позиција у последњих 10 година.
У првих осам месеци ове године,
године Србија је остварила раст спољнотрговинске размене
од 13,2%, при чему је извоз порастао за 13,4%, број новозапослених у истом периоду је
порастао за 5,5%. Такође,
Такође директне стране инвестиције су у првих седам месеци ове
године порасле у односу на претходну за 12,9%.
Индустријска производња у Републици Србији бележи раст од 3% у првих осам месеци
2017. и поред изузетно неповољних климатских прилика које су владале ове
године, при чему су области
сти које су имале највећи допринос растућем тренду:
тренду производња
гума и пластике, металних производа и хемикалија. Остварен је и значајан месечни
међугодишњи раст индустријске производње у августу од 7,3%, при чему је раст забележен
у 22 области које чине 72% укупне производње, док је пад забележен у 7 области које чине
28% производње.
Прерађивачка индустрија је највише допринела месечном међугодишњем расту у
августу са 9,7% (у првих осам месеци забележен је раст од 6,5%), док је рударство
забележило раст од 4,7 (у
у првих осам месеци забележен је раст од 0,8%).
Европскa комисијa изузела је Србију из антидампинг мера на увоз челика.
челика То значи да
ћемо челик у ЕУ извозити без антидампинг царина, чиме ће Железара Смедерево имати
бољу конкурентну позицију од других произвођача. То је сигнал за друге кинеске
инвеститоре и европске партнере да је Србија кредибилан и поуздан партнер.
партнер
Пројекти наводњавања вредни око 15 милиона евра - започета реализација 9 пројеката
наводњавања у Војводини,
Војводини док су још два пројекта у фази одобравања а до краја године
почеће још 2 пројекта у Централној Србији, што ће донети нових 50.000 хектара под
системима за наводњавање.
Подршка пољопривредницима – донето је 1.600 решења за набавку нових трактора за
пољопривредна газдинства. Повраћај
Пов
средстава износи 50% што је у просеку око 11.000
евра по трактору. Обезбеђени су и подстицаји за око 620 младих пољопривредника.
пољопривредника
Максимална вредност инвестиције је 10.000 евра, од чега су бесповратна средства 75%.
Настављено је са изградњом и уговарањем стратешких саобраћајница:
саобраћајница на Коридору
X завршено је и пуштено у саобраћај 30,5 км пута на Источном краку ка Бугарској,
Бугарској од чега
око 29 км аутопута у пуном профилу
профилу. Такође, започели смо са радовима на брзој прузи
Београд - Будимпешта, деоница Стара Пазова – Нови Сад, где је издата грађевинска

дозвола, а главни радови се изводе на излазном порталу тунела Чортановци.
Чортановци У самом смо
финишу усаглашавања Комерцијалног уговора за пројектовање и изградњу 31 км аутопута
од Пожеге до Прељине,
Прељине правац Београд – јужни Јадран
У циљу повећања броја туриста из иностранства, а посебно са удаљених тржишта,
тржишта укинуте
су визе за грађане Индије и уведена је авионска линија Пекинг – Београд.
Београд У поређењу
са прошлом годином, повећан је број туриста са удаљених тржишта (Кина,
(Кина Иран, Јапан,
САД, Русија, Јужна Кореја)
Кореја за чак 53%.
Усвојене су Измене и допуне Закона о пољопривредном земљишту чиме се ограничава
страним држављанима стицање својине над пољопривредним земљиштем.
земљиштем
Повећане површине под заштићеним подручјима за 83.200 хектара
ектара, проглашење
заштићених подручја Радан и Златибор, што је повећање од 14,5% у односу на укупну
површину под заштићеним подручјима у Србији.
Настављено је улагање у туристичку инфраструктуру. Пуштени су у рад спортска сала у
дечијем одмаралишту „Голија
ја“ на Златибору, авантура парк и теретана на отвореном
на Копаонику, отворени базен у Брусу, велика летња позорница и базен са термалном
водом на Палићу, целовити туристички комплекс на Авалском торњу, спортски терени у
кошаркашком кампу на Сребрном језеру.
Први пут након 1987. године набављени су авиони за потребе РВиПВО Војске Србије.
У циљу опремања и модернизације Војске Србије, закључен је уговор за набавку 6 авиона
типа МиГ-29, у оквиру програма војно-техничке
војно
сарадње са Руском Федерацијом.
Федерацијом

Влада је Скупштини Србије упутила на усвајање Закон о електронском пословању,
а завршен је и рад на Нацрту закона о електронској управи, као и јавна расправа. Ово
коначно даје правни оквир за праву модернизацију државне управе и процеса пословања у
Србији.
Завршен је пилот пројекат преквалификација у ИТ сектору за 100 полазника,
полазника већина је
тренутно на пракси у компанијама широм Србије, а неки су већ нашли посао.
посао Започели смо
са припремама за други круг, односно преквалификације за још 900 полазника.
полазника
На Електронском факултету у Нишу отворен је Центар за иновативно предузетништво
младих и тиме завршена прва фаза формирања Научно-технолошког
технолошког парка.
парка Тренутно у

овом центру већ ради 6 студентских старт-ап фирми и одржавају се редовна предавања и
консултације са заинтересованим ученицима.
Отворен је Центар дигиталне пољопривреде на Институту Биосенс у Новом Саду. Ово
је један од првих резултата заједничког рада Владе Србије, Владе АПВ и Института Биосенс
на увођењу информационих технологија у пољопривреду. Центар
ар је пример примене ИТ
решења и дигитализације у циљу повећања ефикасности и конкурентности домаће
пољопривреде. Пуштена је у рад и дигитална платформа АгроСенс
АгроСенс, чији су основни сервиси
бесплатни за све пољопривреднике
пољопривреднике.
Уведена је аутоматска овера здравствених књижица чиме престаје обавеза
послодавцима да оверавају књижице запосленима. Ово је смањивање административних
баријера привреди, којој се штеде око 1,5 милиона евра годишње. Влада је направила Радну
групу и кренула да ради на смањењу употребе печата у пословању.
Покренут је програм обуке за старије грађане у коришћењу информационих
технологија.

У оквиру Берлинског процеса
процеса, Србија је учествовала на Самиту у Трсту где је
потписан Уговор о оснивању Транспортне заједнице Југоисточне Европе.
Европе Србија се
кандидовала за седиште ове важне регионалне организације. На Самиту у Трсту основан је
и Коморски инвестициони форум (КИФ), прва заједничка институција у региону коју су
основале привредне коморе земаља региона. Усвојен је и Акциони план за регионално
економско повезивање и кренуло се у његову примену. Председница Владе Србије се
током Самита у Трсту
Трсту, поред састанака са регионалним лидерима и високим
представницима ЕУ, састала и са немачком канцеларком Ангелом Меркел,
Меркел председником
Француске, Емануелом
елом Макроном,
Макроном председником Владе Аустрије
Аустрије, Кристијаном Керном,
председником Владе Италије, Паолом Ђентилонијем и министром спољних послова Велике
Британије, Борисом Џонсоном.
Србија је посвећена регионалној сарадњи. На састанку Америчко-јадранске
јадранске повеље у
Подгорици, председница Владе имала је билатерални сусрет са потпредседником
Сједињених Америчких Држава Мајком Пенсом. Србија је активно учествовала и
на неформалном састанку лидера региона у Драчу где је договорена прва званична

посета председника Владе Македоније,
Македоније Зорана Заева, Србији. Ова посета заказана је за 20.
и 21. новембар ове године.
Србија је са Немачком потписала Записник о међувладиним преговорима,
преговорима чија укупна
вредност износи 39.5 милиона евра бесповратне помоћи СР Немачке и обухватиће
пројекте у 3 области (одрживи
одрживи економски развој, заштита животне средине,
средине демократија,
реформа јавне управе и владавина права).
Успешно је завршена прва званична посета председнице Владе Бриселу.
Бриселу Премијерка
се састала са известиоцем Европског парламента за Србију Дејвидом Мекалистером,
Мекалистером
председавајућим политичкој групи „Европска народна партија“ у Европском парламенту
Манфредом Вебером, комесаром за проширење и суседску политику ЕУ Јоханесом Ханом,
председником Европског парламента Антонијем Тајанијем, комесаром за регионалну
политику ЕУ Корином Крецо, председником Европске комисије Жан Клод-Јункером
Јункером и
високом представницом ЕУ за спољну и безбедносну политику Федериком Могерини.
Могерини У
сусретима за званичницима ЕУ
ЕУ, потврђено је отварање нових поглавља до краја
године. За следећу годину договорене су посете председника Европског парламента
са делегацијом инвеститора из ЕУ, као и председника Европске комисије.
комисије

Завршени су радови на Музеју савремене уметности и овај значајан музеј ће, после 10
година реконструкције, бити отворен за посетиоце 20. октобра.

Од ове школске године
године, коначно је у Србији, као обавезан предмет од петог разреда
основне школе уведена Информатика и рачунарство. Основне школе умрежене су у
оквиру Академске мреже Србије (АМРЕС), набављени су компјутери и друга опрема,
развијен је најмодернији програм наставе и наставници су обучени.
Повећане су квоте за упис студената на техничким факултетима за око 20%. Да би се
омогућила акредитација факултетима за ово повећање, Влада је дозволила ново

запошљавање професора и асистената и инвестирала, заједно са факултетима,
факултетима у
инфраструктуру (ЕТФ, ФОН, ПМФ).
ПМФ
Потписан споразум за подршку ЕУ образовању у износу од 27,4 милиона евра, који
обухвата побољшање квалитета наставе и учења, укључујући образовање на језицима
националних мањина, као и повећање релевантности образовног система и повезивање са
потребама тржишта рада.
Кроз пилот-пројекат Е-просвета
просвета, око 200 школа широм Србије је од 1. септембра почело
да користи електронски дневник.
дневник
Усвојен је Закон о високом
соком образовању
образовању. Неке од значајнијих промена које закон доноси
су формирање Савета послодаваца на свакој високошколској установи како би се
успоставила веза високог образовања и приведе; унапређивање система акредитације кроз
оснивање Националног тела за акредитацију; даје се прилика наставницима,
истраживачима и студентима да оснивају „спин-оф” и „старт-ап” компаније,
компаније као и могућност
ангажовања у настави експерта из привреде. Предвиђа се и увођење кратких програма
студија и студија уз рад који омогућавају стицање практичних знања и вештина у складу са
потребама тржишта рада
рада. Кроз јединствени информациони систем просвете уводе се
регистри акредитованих студијских програма, запослених и студената, којима се додељује
Јединствени образовни број за праћење напретка у високом образовању и основа за
увођење новог система финансирања
финансирања.

У оквиру пројеката обнове објеката јавне намене потписани су уговори за набавку апарата
за магнетну резонанцу за дечју клинику „Тиршова“ и уговор за спровођење прве фазе
радова на згради „Тиршова”.
Тиршова”. Потписан је и уговор за унапређење апарата за магнетну
резонанцу Центра за радиологију и магнетну резонанцу КЦС. Завршена је и реконструкција
43 објекта јавне намене
намене: 27 школских,
школских 13 здравствених и 3 социјалне установе,
установе у вредности
од 1.05 милијарди динара. Закључен је уговор за набавку радиотерапијске опреме (6
линеарних акцелератора и 3 ЦТ симулатора) у здравственим установама.
установама Започети су
радови на изградњи објеката за смештај линеарних акцелератора у Крагујевцу,
Крагујевцу Нишу,
Кладову и Београду. Објављен јавни позив за набавку радиотерапијског апарата за
стереотаксичну радиохирургију целог тела - „сајбер нож“, а закључење уговора очекује се у
октобру 2017. године.

Влада је одобрила 1.239 места за запошљавање у здравственим установама.
Одобрено је 870 специјализација и ужих специјализација.
У завршној фази су радови на изградњи потпуно нових инфраструктурних објеката за
заштиту од поплава у Смедеревској Паланци, Лучанима, Новом Пазару, Нишу и Алексинцу.
Започети радови на изградњи потпуно нових објеката у Параћину, Свилајнцу и Ваљеву.
У потпуности су реновиране зграде суда и тужилаштва у Краљеву и Пријепољу,
Пријепољу у току
су радови на потпуној ревитализацији зграде „Палате правде“ у Београду,
Београду а у завршој
фази се налазе радови на изградњи нове зграде Прекршајној суда у Панчеву.
Побољшани су смештајни услови у заводима за извршење кривичних санкција
санкција.
Фонд за младе таленте Владе Србије доделио је 1.407 стипендија студентима
завршних година основних академских и мастер студија у Србији.
Основан је Савет за сузбијање насиља у породици и почела примена Закона о
спречавању насиља у породици.
породици

Одржана је прва седница Савета за популациону политику.. Тестиране мере
популационе политике у 15 општина
општина, пре свега у циљу олакшавања родитељске улоге
младим брачним паровима.
Влада је Скупштини Србије упутила на усвајање Закон о националној академији за
јавну управу којим се отвара пут за оснивање модерне академије за унапређење
капацитета целокупне јавне управе
управе. Захваљујући овоме, локалне самоуправе ће по први пут
имати на располагању систематичну и континуирану обуку.

