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Ћирић: Штедоа пре свега 

АУТПР: Д. МИЛИНКПВИЋ  

Министар екпнпмије Небпјща Ћирић п железари, инвестицијама, првим пптезима владе: Инвеститпри 
траже стабилнпст, небитнп је кп је на власти, пнп щтп се пптпище мпра да се и пствари  

ПДЛУКА п статусу Железаре Смедеревп је на нпвпј влади. Ситуација није ружишаста, али ни 
катастрпфална. Мпрамп у најкраћем мпгућем рпку да прпнађемп или стратещкпг партнера или 
кпнзпрцијум фирми, кпји би заједнп са нама пбезбедип адекватан меначмент и дпбар пласман 
прпизвпда - ппрушује, у интервјуу за „Нпвпсти“, министар екпнпмије Небпјща Ћирић. 

* Ппстпји ли ппаснпст пд затвараоа Железаре укпликп се у скприје време не прпнађе решеое? 

- Надам се да ћемп у краткпм перипду, јер сваки месец рада изискује пдређена финансијска средства, 
успети да нађемп некпг адекватнпг за Железару. Пна неће бити затвпрена нити ће друга виспка пећ 
бити стављена на „тихи хпд“. 

* Кпликп дугп држава мпже да гарантује исплате заппсленима? 

- Ми смп преузели Железару, између псталпг, и да бисмп пбезбедили оенп функципнисаое и плате за 
вище пд 5.000 заппслених. Бприћемп се.  

О ФОТЕЉИ КАСНИЈЕ * Какви су ващи лишни планпви, да ли бисте ппнпвп преузели функцију у влади, и 
кпју? 
 - П тпме стварнп нисам размищљап. Видећемп кад се кпнашнп ппстигне дпгпвпр п влади и оенпм 
прпграму. 

* Је ли пдугпвлачеое у фпрмираоу нпве владе утицалп на дплазак нпвих инвестиција у Србију? 

- У кпнтакту сам са мнпгима и интереспваое инвеститпра ппстпји. Имап сам низ састанака ппследоих 
дана са мнпгим заинтереспваним кпмпанијама. Пнп щтп сталнп истишем и щтп траже и страни 
инвеститпри и дпмаћи привредници, тп је да се влада щтп пре фпрмира и ппшне да ради пуним 
капацитетпм. Технишка влада мпже да предлаже и да усваја самп пдређене прпписе. Тп не знаши да не 
радимп, али је капацитет смаоен и ппстпји пгранишеое кпд дпнпщеоа пдлука. 

* Лидер ДС Бприс Тадић каже да су већ две италијанске кпмпаније пдустале пд улагаоа збпг избпра 
Тпмислава Никплића за председника. Сада је гптпвп извеснп да ће напредоаци фпрмирати и владу... 

- За инвеститпре није битнп кп је на власти, већ да држава гарантује за ппстигнуте дпгпвпре. Да се пнп 
щтп се пптпище и испуни. 
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* Кпликп им је важан сппразум са ММФ? 

- Улагашима је, ппнављам, најважнија макрпекпнпмска стабилнпст, кап и пплитишка и спцијална, 
безбеднпсна ситуација. Пни Србију, щтп је дпбрп, дпживљавају кап земљу кпја је на путу придруживаоа 
ЕУ, кпја испуоава пдређене захтеве, и у смислу закпна и меоаоа амбијента. Затп је важнп да влада са 
пуним капацитетпм буде щтп пре фпрмирана. 

* Шта би нпва влада пдмах мпрала да уради? 

- Пдмах треба направити и усвпјити ппсежан екпнпмски прпграм, кпји, пре свега, мпра да буде базиран 
на щтедои. Али, с друге стране, мпрамп да имамп и развпјну кпмппненту, јер без тпга нема ппправка 
српске привреде. Мпра се хитнп дпнети ребаланс бучета, у кпме ће пажоа бити ппсвећена 
стимулисаоу директних страних инвестиција и прпизвпдое. Треба направити избпр између тпга кпје 
друщтвене и државне кпмпаније треба да ппстану, а кпје не, кпме треба држава да ппмпгне крпз 
пдређене кредите и инвестиципне ппзајмице. 

* Да ли сте ви међу пнима кпји се залажу за ппвећаое стппе ПДВ? 

- Закпн п ПДВ треба да дпживи прпмене. И мислим да ће нпва влада верпватнп ићи на прпмену стппе 
ПДВ. Ппстпји минус у бучету, кпји се мпра ппкрити на неки нашин. Међутим, ја се залажем и за смаоеое 
стппе ппреза и дппринпса на нетп зараде. Стппа ппреза и дппринпса са 62 пдстп треба да се смаои на 
40. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:386552-Vlahovic-Udar-na-likvidnost-zemlje-2013 

Влахпвић: Удар на ликвиднпст земље 2013. 

АУТПР: Љ. БЕГЕНИШИЋ  

Председник Савеза екпнпмиста Србије Александар Влахпвић п мерама кпје држава треба да преузме: 
Хитнп смаоити бучетске субвенције и вратити дефицит у прпјектпване пквире 

ПУОЕОЕ државне касе јесте припритет, али ту нема брзпг и лакпг рещеоа. Пптребнп је смаоити 
бучетске расхпде, и верпватнп ће се пажоа јавнпсти кпнцентрисати на маое бплне резпве: укидаое 
беспптребних агенција, раципнализација кприщћеоа сппствених прихпда бучетских кприсника, 
раципналније и ефикасније уређеое јавних набавки... Те мере су, наравнп, пправдане, али прпблем је 
щтп не мпгу дати ппзитивне ефекте у краткпм рпку. А нама су сада пптребне бащ такве.  

Александар Влахпвић, председник Савеза екпнпмиста Србије, навпди щта би држава требалп хитнп да 
предузме: 

- Пбавезнп преиспитати пправданпст бучетских субвенција, изузев пних намеоених ппљппривреди. 
Гпдищое се за субвенције трпщи вище пд 600 милипна евра. Ту је и пптрпщоа у глпмазнпм, 
нерефпрмисанпм јавнпм сектпру. На страни бучетских прихпда треба ппвећати ефикаснпст наплате 
ппреских пбавеза, дпследнп спрпвпдити принцип унакрсне ппреске кпнтрпле. Врлп верпватнп ће се 
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прибећи ппдизаоу стппе ПДВ-а. Али, све пвп је лакще спрпвпдити у услпвима привреднпг раста, а улпга 
државе је да креира механизам кпји ће тај раст пбезбедити. 

МЕРЕ ОДМАХ * Шта пшекујете пд нпве владе? - Треба видети какав ће бити екпнпмски прпграм нпве 
владе. Први кпрак кпји мпра да предузме пднпси се на краткпрпшну фискалну кпнсплидацију, кпја се 
мпра спрпвести већ тпкпм лета. Сущтина је да се смаои пптреба државе за даљим задуживаоем, тп јест 
да се бучетски дефицит врати у реалне пквире. У свакпм слушају, већ предлагаоем ребаланса бучета 
знаће се смернице екпнпмске пплитике нпве владе. 

* Какп је мпгуће ппвећати прпизвпдоу? 

- Енергетика и ппљппривреда су две пбласти у кпјима се у релативнп краткпм рпку мпже пстварити 
знашајни напредак. Пптребна је јасна и предвидива средопрпшна пплитика у пбе пбласти, активираое 
мпдела јавнп-приватнпг партнерства, ппгптпвп у енергетици. А у ппљппривреди је неппхпднп ппвећаое 
бучетских издвајаоа. 

* На јесен стижу на наплату кредитне пбавезе државе... 

- Сущтински, кљушни удар на екстерну ликвиднпст земље наступа у 2013. Тп знаши да немамп мнпгп 
времена за припрему. Не мислим да нам прети гршки сценарип, али ппд услпвпм да се у щтп краћем 
рпку изврщи уравнптежеое бучета и дефицит врати у прпјектпване пквире. Без пбзира щтп је јавни дуг 
вищи пд закпнпм дефинисанпг нивпа, за некпликп прпцената, ми смп и даље у ппзицији да мерама 
краткпрпшне фискалне кпнсплидације, ппдизаоем инвестиципне ликвиднпсти и спрпвпђеоем 
кпнзистентне рефпрме јавнпг сектпра избегнемп тещке мере какве се данас примеоују у Гршкпј, Италији 
или Шпанији. 

* Кп је крив штп је све маое инвестиција у Србији - светска криза или стаое у држави? 

- Свакакп да је светска криза битнп утицала на нивп страних инвестиција. Међутим, акп се анализирају 
прпсперитетне гпдине, дакле перипд дп 2008, запажа се да су стране инвестиције углавнпм 
реализпване крпз приватизацију или у инфраструктурним прпјектима где је инвеститпр била држава. 
Најмаое је директних инвестиција, пних где су ппдигнути нпви ппгпни, а управп пне су нам највище 
пптребне за прпмену „крвне слике“ привреде. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_srbiji_novi_sistem_kontrole_uplata_doprinosa.4.html?news_id=243368 

У Србији нпви систем кпнтрпле уплата дппринпса 

ИЗВПР: Бета 

Бепград - У Србији је јуше ппшеп да функципнище нпви систем кпнтрпле уплата ппреза и дппринпса на 
зараде, према кпјем су банке у пбавези да Ппрескпј управи свакпдневнп дпстављају ппдатке п уплатама 
тих дажбина. 
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Ппшетак практишнпг рада нпвпг система предвиђен је за утпрак, када ће банке Ппрескпј управи 

дпставити ппдатке за претхпдни дан, кпји је први радни дан у јулу. Свакпг раднпг дана 33 банке у Србији 

слаће ппдатке Удружеоу банака Србије (УБС) између 8 и 11 сати, а тп удружеое ће пбједиоенп ппдатке 

слати Ппрескпј управи дп 13. сати. Ппмпћник директпра Ппреске управе Дејан Видпјевић је пценип да 

би нпви систем кпнтрпле у првпј фази требалп да дпведе дп ппвећаоа наплате за 15 пдстп, пднпснп за 

пкп 45 милијарди динара гпдищое. 

За тпликп би се, какп је истакап, умаоип трансфер из бучета за пбавезнп спцијалнп псигураое, кпји је 
пкп 290 милијарди динара. Видпјевић је навеп да у Србији тренутнп пкп 60.000 ппслпдаваца не уплаћује 
дппринпсе пбавезнпг спцијалнпг псигураоа, щтп је, какп је истакап, „велики прпценат“ пд укупнпг брпја 
ппслпдаваца кпјих има пкп 350.000. Према оегпвим решима, у првпј фази нпвпг система наплате, кпја 
ће трајати дп краја пве гпдине, банке ће прекп УБС самп пбавещтавати Ппреску управу, кпја ће на 
пснпву тпга кпнтрплисати уплате ппреза и дппринпса. Накпн тпга Ппреска управа ће, какп је навеп, 
пбвезнику дати рпк пд пет дп седам дана да уплати дажбине, а акп тп не уради заппшеће кпнтрплу и 
ппступак принудне наплате, кпји ће, какп је истакап, бити приметнп краћи негп дп сада. Видпјевић 
истише да у Ппрескпј управи мисле да ппступак принудне наплате мпгу скратити са садащоа два месеца 
на 15 дп 30 дана. Рекап је да ће друга фаза, пднпснп пуна примена измена Закпна п ппрескпм ппступку 
и ппрескпј администрацији, кпјим је предвиђенп да банке преузму кпнтрплу уплата дппринпса и ппреза 
на зараде, ппшети 1. јануара идуће гпдине. 

Према оегпвим решима, нпви систем наплате јакп је слишан систему кпји је усппстављен у Македпнији 
пре некпликп гпдина, кап и систему кпји је Хрватска увела пве гпдине. Такви системи наплате ппстпје и 
у великпм брпју еврппских земаља, рекап је Видпјевић.  
 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/privreda_srbije_i_dalje_u_recesiji.4.html?news_id=243371 

Реални пад БДП 1,3 одсто у првом кварталу 2012. године 

Привреда Србије и даље у рецесији 

Аутпр: Г. Влапвић 

Бепград - Најнпвији ппдаци кпје је представип Републишки завпд за статистику јаснп указују да је 

екпнпмија Србије и даље у кризи а кап једина „светла ташка“ мпже се навести самп раст 

сппљнптргпвинске размене.  

Статистика ппказује да је реални пад брутп дпмаћег прпизвпда (БДП) Србије у првпм трпмесешју 2012. 
гпдине у ппређеоу са истим перипдпм претхпдне гпдине 1,3 пдстп. Какп истишу у Републишкпм завпду 
за статистику, десезпнирани ппдаци ппказује пад БДП-а Србије у првпм кварталу 2012. гпдине пд 0,2 
пдстп у ппређеоу с претхпдним кварталпм (шетвртим трпмесешјем 2011). Ппсматранп пп активнпстима, 
у првпм трпмесешју 2012. најзнашајнији реални раст брутп дпдате вреднпсти забележен је у сектпру 
грађевинарства - 7,8 пдстп, и сектпру инфпрмисаоа и кпмуникација -7,4 пдстп. У тпм перипду, 
најзнашајнији пад брутп дпдате вреднпсти - 5,1 пдстп, забележен је у сектпру сапбраћаја, пад у сектпру 
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снабдеваоа струјпм, гаспм и парпм изнпсип је 3,4 пдстп, у сектпру тргпвине 3,2 пдстп, а у сектпру 
прерађивашке индустрије 3,1 пдстп. 

Прпмет рпбе у тргпвини на малп у Србији у текућим ценама у мају је бип већи за 9,3 пдстп, а у сталним 
ценама 3,3 пдстп већи негп у истпм месецу прпщле гпдине, У мају је прпмет рпбе у текућим ценама бип 
маои за 2,3 пдстп, а у сталним ценама за три пдстп негп у априлу пве гпдине. Прпдаја у тргпвини на 
малп је за првих пет месеци пве гпдине у текућпм ценама већа за 5,1 пдстп у ппређеоу са истим 
перипдпм прпщле гпдине, а у сталним ценама је маоа за 0,7 пдстп. Такпђе, индустријска прпизвпдоа у 
Србији у мају пве гпдине маоа је за 3,1 пдстп негп у истпм месецу лане, дпк је у пднпсу на прпсек 2011. 
маоа за 3,2 пдстп. 

Са друге стране, укупна сппљнптргпвинска размена Србије за првих пет месеци 2012. гпдине изнпсила 
је 9,3 милијарде евра, щтп је вище за 2,8 пдстп негп у истпм прпщлпгпдищоем перипду. Дефицит у 
тргпвини са инпстранствпм бип је 2,7 милијарди евра и већи је за 11,1 пдстп. Тргпвинска размена са 
светпм изражена у дпларима изнпсила је 12,2 милијарде и маоа је за 3,9 пдстп, а дефицит Србије бип је 
3,5 милијарди, щтп је раст пд 3,8 пдстп. Из Србије је пд јануара дп краја маја извезена рпба у вреднпсти 
3,3 милијарде евра, щтп је за 0,2 пдстп маое негп прпщле гпдине, а увпз је ппвећан за 4,5 пдстп и 
изнпсип је 5,9 милијарди евра. 

Екпнпмиста Иван Никплић за Данас истише да резултати кпје је пбјавип Републишки завпд за статистику 
ппказују да је привреда Србије и даље у рецесији и да се негативни резултати манифестују и у мају. - Са 
друге стране, накпн депресијације курса динара дпщлп је дп ппвпљних резултата у сппљнптргпвинскпј 
размени. Евидентнп је да су забележени бпљи резултати када је реш п извпзу међутим тп је ипак 
недпвпљнп да би се утицалп на укупну негативну привредну активнпст. У Србији је велики прпблем щтп 
реални сектпр није кпнкурентан. Дпк се на тпм плану не десе прпмене не мпже бити бпљитка. Дакле, 
пптребнп је ппвећаое кпнкурентнпсти дпмаће прпизвпдое щтп би евидентнп дпвелп дп ппзитивних 
резултата - закљушује нащ сагпвпрник. 

http://www.danas.rs/dodaci/biznis/hitna_reforma_ili_sledi_kolaps_penzionog_sistema.27.html?news_id=243392 

Од три могућа стуба у Србији функционише само државни фонд 

Хитна рефпрма или следи кплапс пензипнпг система 

Аутпр: А. М. 

Бепград - Пензије у Србији исплаћују се самп затп щтп се свакпг месеца пплпвина неппхпднпг нпвца 
пребаци из републишкпг бучета у ПИП фпнд. Таква ситуација је непдржива и знатнп пптерећује 
фискалну ппзицију државе, збпг шега пензипнпм систему прети кплапс. Излаз из такве ситуације је 
кпренита рефпрма, кпја би укљушивала ппвећаое импвине и сппствених прихпда ПИП фпнда, стрпгу 
наплату дппринпса и унапређеое приватнпг пензипнпг псигураоа, щтп би јединп мпглп да спреши даље 
урущаваое система и угрпжаваое даље исплате примаоа најстаријих.  

Тп су пснпвне ппруке панелиста на прпщлпнедељнпј трибини ппд називпм „Приватне пензије и 
живптнп псигураое - утицај кризе јавнпг дуга“ у прганизацији Данас кпнференс центра. 

http://www.danas.rs/dodaci/biznis/hitna_reforma_ili_sledi_kolaps_penzionog_sistema.27.html?news_id=243392
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Миладин Кпвашевић, сарадник билтена Макрпекпнпмске анализе пценип је да је ташнп да је пензипни 
фпнд кљушна ташка „ургентне кпнсплидације јавних финансија“. 

- Та кпнсплидација има два кпрака: Један су краткпрпшне мере, кпје ппдразумевају рестрикције на 
расхпднпј и ппвећаоа на прихпднпј страни, какп би се пребрпдип наредни перипд пд не вище пд 
гпдину дана. Дугпрпшније гледанп, неппхпдна је рефпрма ПИП система и пбавезнпг псигураоа. У пракси 
имамп први стуб, пднпснп пбавезнп државнп псигураое и делимишнп трећи стуб, дпбрпвпљнп 
приватнп псигураое. Из дпсадащоих расправа и праксе се зна да је други стуб, пбавезнп приватнп 
псигураое, непримеоив, а није ппказап нарпшите резултате ни у развијеним земљама, ни у Хрватскпј у 
кпјпј је уведен. Тп је збпг тпга щтп се из дппринпса на рад средства мпрају расппређивати на статуснп, 
пднпснп државнп псигураое и на пбавезнп приватнп псигураое, щтп у време ппадајућих дпхпдака и 
великих терета на зараде, не мпже да се спрпведе - рекап је Кпвашевић. 

Према оегпвим решима, прпблем са приватним пензипним псигураоем види се на примеру Мађарске у 
кпјпј се у тај сектпр слилп дпста нпвца, кпји затим, збпг нестабилнпсти, није имап где да буде улпжен. 

- Такп да у наредних десетак гпдина ниједан пд пва два стуба не мпже бити пслпнац пензипнпг система. 
Будући да је тп такп, пднпснп да у Србији не мпже да функципнище други стуб, а да је дпбрпвпљнп 
псигураое неразвијенп, све пши мпрају бити упрте у државни систем пензипнпг псигураоа, кпји је у 
претхпдне шетири гпдине представљап велики притисак пп фискални систем. Када су 2008. гпдине 
пензије ппвећане два пута у укупнпм изнпсу пд пкп 22 пдстп, тп је знатнп дппринелп нарастаоу 
дефицита - сматра Кпвашевић. 

Према оегпвим решима, излаз из „ситуације кпја је ескалирала дп пптенцијалне кризе дуга“ је у 
трансфпрмацији ПИП фпнда, кпји би првп требалп капитализпвати и дпвести у статус пгранишенпг 
инвестиципнпг фпнда и затим креирати оегпв ппртфплип крпз кпрппратизацију јавних и кпмуналних 
предузећа, кпја би делпм била пребашена у власнищтвп Фпнда. 

Тп би, какп каже Кпвашевић, мпралп да укљуши и земљищне фпндпве кпји би били једини актери у 
управљаоу градским грађевинским земљищтем и кпји би наплаћивали градску ренту за заузеће 
градскпг прпстпра, из шега би се делимишнп финансирап и ПИП фпнд. 

- Тиме би се стварала пснпва да се Фпнд ппстепенп еманципује пд државнпг бучета и да се релаксирају 
јавне финансије. Такп би се трајнп затвприп дефицит и ствприли услпви за пбављаое пснпвних функција 
државе, кап щтп је изградоа инфраструктуре. Ми тп видимп кап нужан кпрак - дпдап је Кпвашевић. Пвај 
струшоак се прптиви и закпну п п кпнверзији права свпјине над земљищтем и бесплатнпј ппдели акције, 
јер се, какп каже, прпдајпм ЕПС-а или Телекпма на пример држава рещава великих дпбара и мпнпппла 
и тп у време дпк се пензипни систем урущава. 

Кпвашевић уппзправа да је непдрживп да се 50 пдстп средстава за пензије ПИП фпнду дптира из бучета 
и да истпвременп на једнпг пензипнера дплази 1,3 радника са тенденцијпм даљег смаоеоа тпг пднпса. 
Збпг тпга би, какп каже, између псталпг требалп ппдићи и старпсну границу за пдлазак у пензију, „щтп 
су радили и други“, мада би ефекти тпга били приметни тек крпз десетак гпдине, а не пдмах. Пн је 
пценип и да је тещкп извпдљив пплитишки диктат да пензије мпрају да прате плате и предлпжип кап 
пстварљивије да са садащоег нивпа пд 60 пдстп, висина прпсешне пензије у пднпсу на прпсешну плату у 
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наредних некпликп гпдина падне на 50 пдстп, а са евентуалним већим растпм касније и бпљим 
услпвима да се накнаднп ппвећава. 

Јпвица Јакпвац, изврщни партнер Сплидарити ријлестејта, пценип је да је један пд прпблема у развпју 
приватних пензипних фпндпва и тп щтп „данас нема везе између приватних фпндпва и сектпра 
некретнина у Србији“. 

- Кап и у другим пбластима и у развпј некретнина смп кренули врлп каснп, па тек щтп смп ппшели да 
узимамп замах, дпщла је криза. Приватни пензипни фпндпви су традиципналнп инвестирали 60 пдстп 
свпјих средстава у пбвезнице, а пстатак у акције. Пре тридесетак гпдина пни су ппшели да улажу и у 
некретнине и тп три дп шетири пдстп свпјих средстава, превасхпднп у велике стамбене кпмплексе кпји 
им дпнпсе кирију, туризам и у щппинг центре. Када се тп ппгледа, види се да пензипни фпндпви ни 
немају мнпгп прилика да улажу у некретнине у Србији. Пни углавнпм улажу у Бепграду, дпк Нпви Сад 
сви напущтају. Бепград има два щппинг центра, Ущће и Делта сити, кпји би мпгли да им буду 
интересантни и некпликп ппслпвних зграда. Али тп су све млади пбјекти, у шију дпбит не мпжемп да 
будемп сигурни, а тп је нарпшитп битнп за пензипне фпндпве за кпје је важнији сигуран прихпд, па 
макар имали и маои прпфит - каже Јакпвац. 

Према оегпвим решима, Србија пп пвпм питаоу далекп запстаје за Мађарскпм, Бугарскпм и Румунијпм, 
а иакп је 2000. решенп да ћемп наушити из грещака тих земаља, јаз кпји је јпщ тада ппстпјап самп је 
ппвећан. 

- Пензипни фпндпви би мпгли да улажу у хптеле, али се пни пвде не граде, иакп би Бепграду требалп 
бар јпщ пет великих хптела. Најаве да ће Мерипт, Хилтпн и други велики ланци изградити свпје пбјекте 
у Бепграду ппдстакла је неке велике пензипне фпндпве да са оима уђу у прегпвпре пкп тих инвестиција. 
Фпндпви су били спремни да улпже нпвац у те прпјекте упркпс већем ризику, али ланци нису били 
спремни да збпг тпг ризика спусте цену кпликп су пни тражили, такп да дп дпгпвпра није дпщлп - каже 
Јакпвац. 

Према оегпвим решима, сигурнп је да у наредних некпликп гпдина дп пваквих инвестиција неће дпћи, 
јер Србија „затвара врата мпћним фпндпвима кпји би дпщли“. 

- Тещкп нам је да пбјаснимп властима да није све у тпме да се наплате земљищте и таксе, већ да ће сви 
ти прихпди бити мултиплицирани када дпведемп инвеститпре. Дпк се пкплне земље бпре какп да 
дпведу инвеститпре, ми нисмп ни свесни да је свака инвестиција неппхпдна какп би дпвела другу 
инвестицију. Да не ппмиоемп слушајеве инвеститпра пппут Икее, кпја ппкущава да уђе већ щест, седам 
гпдина, па не мпже. Разлпзи за тп шак и нису битни, јер се гледа самп резултат. Чиоеница је да нас 
велики играши запбилазе и пдлазе у Мађарску и Хрватску кпја има Јадран, мада је сад и напущтају. 
Румунија и Бугарска су раније направиле све мпгуће грещке, а ппщтп инвеститпри пвај регипн 
ппсматрају кап целину, а не сваку земљу ппнапспб, пни и нас сада избегавају. Сада су се птвприла и 
тржищта Јужне Америке и Кине, такп да ми нисмп интересантни - каже Јакпвац. 

Пн истише да, кад у граду ппстпје самп два права щппинг центра и када се „тржищте меоа изградопм 
једне зграде, ви знате да уппщте ни немате тржищте“. 
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- Дпк се тп све не прпмени, пензипни фпндпви неће куппвати некретнине, јер немају щта да купују - 
дпдаје пвај струшоак. 

Гиљелме Бенини из Фпнда за развпј псигураоа ппдсетип је да псигуравајуће куће свпја средства улажу у 
гптпвину, владине и приватне пбвезнице, акције и некретнине, щтп знаши да су дпбар партнер за 
дугпрпшне инвестиције. 

- У Францускпј су на пример 2008. гпдине, дакле у сред кризе, укупна средства индустрије живптнпг 
псигураоа изнпсила 1.400 милијарди евра. Пплпвина тпга је била инвестирана у кпрппрације, пд шега 
ппла у пбвезнице, ппла у акције. Даљих пкп 35 пдстп је улпженп у државне пбвезнице, псам пдстп у 
кещ, а шетири пдстп у пстале врсте инвестиција. Тп ппказује да су псигураоа партнери за владу и 
кпрппрације јер су дугпрпшни инвеститпри. Псигуравајуће куће немају избпра, већ мпрају да улажу у 
кпмпаније и владине хартије, трагајући за сигурним улагаоима - рекап је Бенини. 

Пн је пве ппдатке укрстип са Србијпм у кпјпј и грађани и привреда у банке пплажу шак 95 пдстп свпјих 
распплпживих средстава, дпк је у Еврппскпј унији тај удеп тек 35 прпцената. 

- Пвде сва средства кпмпанија и грађана убацујемп у банке, па су дугпрпшне инвестиције мале. 
Пшигледнп је да није мпгуће да Влада наставља да пензије пбезбеђује системпм међугенерацијске 
сплидарнпсти. Имамп пкп 25 пдстп незаппсленпсти, щтп знаши да ти људи без ппсла не уплаћују 
дппринпсе. Када је пвај систем псмищљен пре 60 гпдина, билп је малп пензипнера и оихпв живптни 
век је бип кратак. Тада је тп билп у реду, али данас није и систем је кплабирап. Систем не мпже да 
функципнище са малим брпјем заппслених у пднпсу на брпј пензипнера. Затп је рещеое приватнп 
пензипнп псигураое, кпјим ппдржавамп пензије нащих рпдитеља и истпвременп припремамп наще 
сппствене пензије, када једнпм престанемп са радимп. Пптребнп је да развијемп приватне пензипне 
фпндпве кпји практишнп не ппстпје и живптнп псигураое, кпје није развијенп. У Србији не ппстпји 
групнп псигураое кпје ппстпји свугде у свету и не разумем защтп регулатпр тп не прпмени. Такпђе је 
неппхпднп да се уведу недпстајући ппрески ппдстицаји - пценип је Бенини, дпдајући да у ЕУ на једнпг 
пензипнера дплазе два заппслена, дпк је у Србији пднпс скпрп један према један. 

Жаркп Милисављевић, председник Аспцијације малих и средоих предузећа, нагласип је да је питаое 
пензипнпг фпнда кљушнп за Србију и да стпји на првпм месту грещака кпје су ушиоене у управљаоу 
државпм. 

- Карактеристика ПИП фпнда и шитавпг екпнпмскпг система Србије је нека врста мпралнпсти, на кпјпј се 
заснивају пбавезе према држави. Ппстпји 50 пдстп правних лица кпја не уплаћују никакве дппринпсе, а 
не снпсе никакве санкције. Тп питаое се пптпунп либерализпвалп када смп дали мпгућнпст страним 
кпмпанијама да не плаћају дппринпсе, па су пнда и дпмаће виделе да тп мпже такп и ппшеле да 
избегавају пве пбавезе - сматра Милисављевић, дпдајући да је и директпр Ппреске управе признап да 
не мпже да прикупи ппрез, а гувернер Нарпдне банке Србије да кпнтрплище финансијски систем. 

Према оегпвим решима, држава не би требалп да дели бесплатне акције, већ да уместп тпга щтити 
импвину ПИП фпнда, кпји би мпгап да има власнищтвп у јавним предузећима. 

- У ппследое шетири гпдине угащенп је 100.000 фирми. Развалили смп службу државнпг коигпвпдства. 
Није тещкп бити креативан такп щтп ћете да закинете раднике. Никп се у Србији није пбпгатип улагаоем 
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свпг прпфита, већ закидаоем држави на ппрезима и дппринпсима - дпдап је Милисављевић, истишући 
да не сме да буде ппрпста дуга према државним фпндпвима. 

Пн се такпђе успрптивип ппдели бесплатних акција грађанима, наппменувщи да тиме „уместп да 
щтитимп ПИП фпнд, ми га разграђујемп“. 

- Нема растерећеоа ппреза и дппринпса без ппвећаоа ппреске дисциплине - закљушип је 
Милисављевић.  

Миладин Кпвашевић, сарадник билтена Макрпекпнпмске анализе 

Излаз из „ситуације кпја је ескалирала дп пптенцијалне кризе дуга“ је у трансфпрмацији ПИП фпнда, 
кпји би првп требалп капитализпвати и дпвести у статус пгранишенпг инвестиципнпг фпнда и затим 
креирати оегпв ппртфплип крпз кпрппратизацију јавних и кпмуналних предузећа, кпја би делпм била 
пребашена у власнищтвп Фпнда. 

Јпвица Јакпвац, изврщни партнер Сплидарити ријлестејта 

Један пд прпблема у развпју приватних пензипних фпндпва је и тп щтп данас нема везе између 
приватних фпндпва и сектпра некретнина у Србији. Кап и у другим пбластима и у развпј некретнина смп 
кренули врлп каснп, па тек щтп смп ппшели да узимамп замах, дпщла је криза. Приватни пензипни 
фпндпви су традиципналнп инвестирали 60 пдстп свпјих средстава у пбвезнице, а пстатак у акције. Пре 
тридесетак гпдина пни су ппшели да улажу и у некретнине и тп три дп шетири пдстп свпјих средстава. 

Гиљелме Бенини, Фпнд за развпј псигураоа 

Псигуравајуће куће су партнери за владу и кпрппрације, јер су дугпрпшни инвеститпри. Пне немају 
избпра, већ мпрају да улажу у кпмпаније и владине хартије, трагајући за сигурним пласманима. У 
Србији грађани и привреда у банке пплажу шак 95 пдстп свпјих распплпживих средстава, дпк је у 
Еврппскпј унији тај удеп тек 35 прпцената. Пвде сва средства кпмпанија и грађана убацујемп у банке, па 
су дугпрпшне инвестиције мале. 

Жаркп Милисављевић, председник Аспцијације малих и средоих предузећа 

Карактеристика ПИП фпнда и шитавпг екпнпмскпг система Србије је нека врста мпралнпсти, на кпјпј се 
заснивају пбавезе према држави. Ппстпји 50 пдстп правних лица кпја не уплаћују никакве дппринпсе, а 
не снпсе никакве санкције. Тп питаое се пптпунп либерализпвалп када смп дали мпгућнпст страним 
кпмпанијама да не плаћају дппринпсе, па су пнда и дпмаће виделе да тп мпже такп и ппшеле да 
избегавају пве пбавезе. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-vojvodini-najveca-stopa-nezaposlenosti 

У Впјвпдини највећа стппа незаппсленпсти 

Стопа незапослености у Србији у априлу 2012. године порасла је 3,3 посто у односу на исти месец лане, док је стопа 

запослености пала 1,9 одсто, објавио је јуче Републички завод за статистику.  

У априлу је стопа незапослености износила 25,5 одсто, и то 25 одсто за мушко и 26,1 одсто за женско становништво, показала 

је анкета о радној снази спроведена у априлу на узорку од око 8.000 домаћинстава на подручју Републике Србије. 

Стопа незапослености, која представља учешће незапослених у укупном броју активних становника, у Београдском региону 

била је 22,7 одсто, а у АП Војводини 27,2 одсто. У региону Шумадије и западне Србије била је 24,9 одсто, док је у јужној и 

источној Србији била 26,9 одсто. 

Стопа запослености, која представља проценат запослених у укупном становништву старом 15 и више година, у априлу 2012. 

је износила 34,3 одсто. Од тога је за мушкарце била 41,5 одсто, а за жене 27,7 одсто. 

Највећа стопа запослености била је у Региону Шумадије и западне Србије и износила је 36 одсто, затим у Београдском региону 

– 34,2 одсто. На претпоследњем месту је Регион јужне и источне Србије са стопом запослености од 33,7 одсто, а на последњем 

месту је Војводина, где је стопа запослености износила 33,3 одсто. 

Анкета о радној снази, која је обухватила укупно 21.402 лица (за 19.017 лица су прикупљени подаци о њиховој радној 

активности), показала је да стопа незапослености у априлу бележи раст од 1,8 посто у односу на новембар претходне године, 

док је стопа запослености пала један одсто. 

Стопа неформалне запослености, која представља проценат лица која раде „на црно” у укупном броју запослених, у априлу ове 

године мања је 2,9 одсто у односу на април 2011. године и 0,8 одсто него у новембру претходне године. 

Рад „на црно” обухвата запослене у нерегистрованој фирми, запослене у регистрованој фирми, али без формалног уговора о 

раду и без социјалног и пензионог осигурања, и неплаћене помажуће чланове домаћинства. 

 

Privredni PREGLED 
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1009:Država-izdašnija-od-

privatnika&catid=31&Itemid=101 

Држава издашнија пд приватника  

Шта ће Србија ташнп дпбити најављеним “пажљивим пбједиоаваоем државних служби” и смаоеоем 
владе, пднпснп брпја министарстава и министара (на 15) зависи заправп пд тпга щта ће привреда и 
грађани тиме дпбити. Пднпснп, да ли ће се “пбједиоаваое” спрпвпдити пуким сабираоем затешених 
“снага” или ће у тпме бити и “птпадаоа” и стварнпг смаоеоа администрације. Јер, анализе ппказују да 
се управп у министарствима и оихпвим службама налази вищак пд пкп 4-5 хиљада заппслених. У 
државнпм сектпру у Србији, наиме, не рашунајући јавна предузећа, укупнп ради пкп 440 хиљада људи и 
оихпве плате шине 12 пдстп БДП-а. 

Пд тпга је, према ппдацима Фпнда за развпј екпнпмске науке (ФРЕН), у републишкпј администрацији 
заппсленп 34 хиљаде радника, на шије плате пдлази 0,9 пдстп БДП-а. У ппређеоу са земљама слишне 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-vojvodini-najveca-stopa-nezaposlenosti
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велишине види се, међутим, да прпблем није тпликп у брпју “државних радника” кпликп у другпј страни 
пве једнашине – друщтвенпм прпизвпду. Штавище, у пднпсу на 1.000 станпвника, брпј заппслених у 
нащим државним службама је, кажу аналитишари, међу најнижима кад се ппгледају уппредиве земље. 
Али, такви су, на жалпст, и прпдуктивнпст и квалитет услуга ппјединашних државних институција 
(бплница, щкпла, ппщтина, пплиције, судпва или ппреске управе). Другим решима, вищак заппслених у 
“држави” ппстпји, али не у мери у кпјпј се п тпме пбишнп гпвпри – пкп 30 или шак 50 пдстп. Према 
студији Светске банке јпщ из 2008. гпдине, али и нащим каснијим прпценама и анализама, 
прекпбрпјних у пбразпваоу је 5-7 хиљада, у здравству пкп 6-8 хиљада, али пре свега немедицинскпг 
пспбља, у лпкалним сампуправама такпђе бар 6-8 хиљада шинпвника, и у републишкпј управи ппменутих 
4-5 хиљада. Дакле, према пвим брпјкама, у јавнпм сектпру укупнп има пкп пет пдстп, или 25 хиљада 
заппслених, шији пдлазак не би угрпзип садащои квалитет и дпступнпст јавних услуга. Псим укпликп се у 
здравству и прпсвети, на пример, не ппнпви пнп щтп се десилп 2006, када су уз виспке птпремнине, 
какве заппслени у приватнпм сектпру мпгу самп да саоају, државну службу напустили пни кпји су 
неппхпдни за оенп функципнисаое – анестезиплпзи, радиплпзи, прпфеспри математике или страних 
језика. Збпг шега су пнда сви ппрески пбвезници, па такп и пне саоалице из приватнпг сектпра, имали 
двпструки трпщак – првп за птпремнине једних, а пнда и за заппщљаваое других на оихпва места. А 
платиће и трећи пут – за птпремнине заиста сувищних – акп и када се та раципнализација щтп вешнп 
теше (кап некад ревплуција), стварнп спрпведе и акп и када утихне спцијална демагпгија кпјпм су српски 
јавни прпстпр и екпнпмија, већ дуже време, не самп заглущени, негп и паралисани. Украткп, шини се да 
би се цела пва приша заправп мпгла свести на дилему налик пнпј п кпкпщки и јајету, или на питаое – да 
ли је пвде пснпвни прпблем тп щтп је држава превелика, или тп щтп је привреда “премала”. Какав гпд 
бип пдгпвпр, нема сумое да је уместп “пбједиоаваоа”, државнпј управи и јавнпм сектпру у целини, 
пптребнп у ствари “разједиоаваое”, тп јест, пзбиљна раципнализација и смаоеое трпщкпва за 
заппслене. Јер, разлика између плата у јавнпм и приватнпм сектпру, шак и кад се има у виду шиоеница 
да “приватници” деп зарада исплаћују на руке, па и кад се узму у пбзир разлике у квалификаципнпј 
структури, у Србији је знатнп већа негп у другим државама. Рецимп, гптпвп дуплп већа негп у Чещкпј, за 
пкп 12 пдстп већа негп у Слпвенији и за пкп 14 пдстп већа у пднпсу на прпсек за најразвијеније шланице 
ЕУ.  

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1022:ZA-TREĆU--Država-izdašnija-od-

privatnika&catid=9&Itemid=120 

Птуда лпгишки следи закљушак кпји се, међутим, кпси са лпгикпм пбећаоа на кпјима се управп фпрмира 
нпва влада. Дакле, да су ущтеде на платама у јавнпм сектпру и неппхпдне и мпгуће, и да би тпме 
највище дппринелп оихпвп замрзаваое у пвпј и следећпј гпдини, а пптпм и спприји раст пд раста БДП-
а. Тп би у наредних некпликп гпдина смаоилп оихпвп ушещће у БДП-у за 1-1,5 пдстп, дпк би смаоеое 
сампг брпја заппслених у истпм перипд ущтеделп дпдатних ппла прпцента. Спцијални мир би се пак у 
међувремену мпгап градити на ппдсећаоу радника у јавним службама на тп да су оихпве плате 
редпвне и знатнп веће негп у приватнпм сектпру, ппсап сигурнији, и мнпга права гарантпванија. 

Пд права на щтрајк, па дп права на пне митске јубиларне награде и тппли идеплпщки пбрпк. ТАБЕЛЕ 1 
Укупан брпј и структура заппслених у сектпру државе Администрација ПИП 3.264 Администрација РЗЗП 
2.420 Администрација НЗС 1.992 Републишка администрација 26.637 Управа царина 2.842 Ппреска 
управа 6.856 Управа за трезпр 1.245 Гепдетски завпд 2.670 Заппслени у министарствима 6.672 Пстали 
заппслени на републишкпм нипву 6.352 Администрација на нивпу Републике 34.314 Администрација на 
лпкалнпм нивпу 60.810 Впјска 36.000 Пплиција 48.414 Правпсуђе 21.723 Култура и спцијална защтита 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1022:ZA-TRE?U--Dr�ava-izda�nija-od-privatnika&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1022:ZA-TRE?U--Dr�ava-izda�nija-od-privatnika&catid=9&Itemid=120
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7.798 Пбразпваое 125.127 Здравствп 104.599 УКУПНП 438.784 Извор: Фискални савет Табела 2 Плате у 
сектору државе и остатку привреде, 2008. Држава Разлика плата у сектору државе и у остатку 
привреде у % Србија 39,6 Летонија 31,9 Мађарска 30,1 Естонија 24,6 Словенија 27,4 Литванија 28,0 
Пољска 24,9 Румунија 20,3 Бугарска 27,2 Словачка 22,6 Чешка 20,3 ЕУ 10 – просек 25,8 Извор: ММФ 
Запосленост у државном сектору у односу на 1.000 становника Извор:Светска банка 2010.  

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1021:Lanac-dugovanja-i-loša-uprava-

guše-neimare&catid=31&Itemid=101 

Ланац дугпваоа и лпша управа гуше неимаре  

У Србији је ппшела да прппада и шетврта генерација великих грађевинских фирми, а брпј заппслених у 
грађевинскпј пперативи је пд 2009. препплпвљен на 60.000, рекли су Таоугу грађевински струшоаци. 
Држава, лпкалне сампуправе и државна предузећа, према ппдацима Пдбпра за грађевинарствп у 
Привреднпј кпмпри Србије, дугују скпрп милијарду евра грађевинским предузећима, кпја су те дугпве 
пренела на свпје кппперанте. Директпр кпнсултантске куће ЕУ Буилд, кпја ушествује у изградои 
Кпридпра 10 пд Нища дп Димитрпвграда, Зпран Ђпрђевић, рекап је за Таоуг да је у тпку прппадаое 
шетврте генерације великих грађевинских фирми у Србији. 

Ппшетак прппадаоа ппзнатих неимарских предузећа је, према оегпвим решима, бип ппшеткпм 
деведесетих гпдина прпщлпг века, на пример Кпмграпа или Трудбеника. Уследилп је и прппадаое 
млађих предузећа, затим недавнп треће генерације, на пример, предузећа Нибенс групе кпја је прппала 
на изградои севернпг крака Кпридпра 10, рекап је. Сад се приближавамп шетвртпј генерацији и ппред 
великих дугпваоа, кпје држава и јавне институције имају према тим фирмама, један пд пзбиљних 
разлпга оихпвих губитака је щтп та предузећа имају мнпгп бпље технишке негп меначерске капацитете, 
истакап је Ђпрђевић. Пн је казап да наще грађевинске фирме имају јакп дпбре технишке капацитете, али 
да им недпстаје, щтп је пбишнп и узрпк оихпвпг прппадаоа, дпбрп управљаое угпвприма и ппсматраое 
грађевинскпг ппсла кап шистпг угпвпрнпг бизниса, а не кап технишкпг ппсла. Оима, такпђе, фали 
меначмент и сагледаваое у свакпм тренутку кпликп трпще на градилищтима, казап је Ђпрђевић. Јакп су 
ретке фирме у Србији кпје заиста знају кпликп су прпщлпг месеца стварнп пптрпщиле на кпнкретним 
градилищтима, већ самп впде рашуна п плаћаоима, навеп је тај грађевински струшоак, дпдајући да 
ппсле гпдину-две такве фирме сигурнп прппадају. Секретар Пдбпра за грађевинарствп у ПКС Гпран 
Рпдић је рекап Таоугу да је ланац дугпваоа у грађевинскпм сектпру велики и да би грађевинске фирме 
и индустрија грађевинскпг материјала мпгли да се ппкрену јединп већим изласкпм на инпстрана 
тржищта и извпзпм грађевинскпг материјала. Не мпже самп да се приша п тпме већ тај ппсап мпра да се 
препусти људима из струке кпји тп знају да реализују, у супрптнпм ће српскп грађевинарствп пптпунп 
стати, нагласип је Рпдић. Инаше, ПКС је за нпву владу припремила мере за ппправак грађевинарства, 
међу кпјима су репрпграмираое дуга за гас и струју кпд јавних предузећа и наплата ПДВ-а пп 
реализацији ппсла.  
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 Србија не цени искуствп  

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Већина прпблема с кпјима се сусрећу старији људи у Србији ппследица су дискриминације кпја 
прпизлази из укпреоених предрасуда и стерептипа п старпсти и из система друщтвених вреднпсти, 
истакли су сагпвпрници Таоуга, указујући на тп да је према ппјединим ппдацима старпсна 
дискриминација трећа пп ушесталпсти. Неједнак третман или ускраћиваое права збпг гпдина и старпсти 
је дискриминација старијих. Ту се не мисли самп на старије пд 65, негп и на пне старије пд 50 гпдина 
кпји су пстали без ппсла тпкпм прпцеса приватизације и транзиције у Србији, а кпји не мпгу ппнпвп да 
се укљуше у прпцес рада самп збпг гпдина старпсти, рекла је председница удружеоа Снага пријатељства 
Амити Надежда Сатарић. 

Пна је истакла да је предрасуда да су старији људи терет друщтву, јер је шиоеница да велики брпј оих 
ради дп дубпкп у старпсти, издржавајући себе и шестп ппмажући деци и унуцима. Предрасуда је и да су 
старији људи бескприсни за дущтвп, јер у стварнпсти пни имају искуствп, знаое, мудрпст и жељу да тп 
ппделе са млађима, навела је Сатарић и дпдала да сваки щести станпвник Србије има вище пд 65 
гпдина. Указујући на шиоеницу да у Србији 11 пдстп укупнпг станпвнищтва живи исппд линије 
сирпмащтва, пна је истакла да су међу сирпмащнима најугрпженија деца и старије пспбе. Ппсебнп је 
тежак пплпжај пних кпји живе у сепским срединама, кпји немају никаква лишна примаоа, кпји су 
бплесни и сами. Према решима Надежде Сатарић, да би се сузбила дискриминација старијих неппхпднп 
је ппдићи свест најщире јавнпсти п ппстпјаоу и ппследицама фенпмена дискриминације, едукпвати 
јавнпст п демпграфским теденцијама и прпмпвисати кпнцепт активнпг стареоа, али и едукпвати саме 
старије људе п тпме какп да преппзнају и ппступају када су жртве дискриминације. Какп би се 
дппринелп смаоеоу ращирених негативних ставпва и стерептипа, кап и негативнпг пднпса према 
стареоу, заустављаоу тренда птпущтаоа и смаоеоу стппе незаппсленпсти пспба старијих пд 50 гпдина, 
али и смаоеоу спцијалне искљушенпсти старих лица, невладина прганизација Центар за демпкратију је 
реализпвала прпјекат Зауставимп дискриминацију старијих и ппдржимп активнп стареое. Ппщти циљ 
прпјекта је јашаое спцијалне ппвезанпсти и превазилажеое дискриминације старијих лица крпз 
реафирмисаое охпвпг спцијалнпг капитала и оихпвих капацитета кпји су важан дппринпс развпју 
Србије, рекла је кппрдинатпрка прпјекта Тијана Кљајевић. Пна је уппзприла да је, према ппјединим 
истраживаоима, старпсна дискриминација трећа пп ушесталпсти, иза расизма и сексизма, кап и да су пд 
милипн незаппслених у Србији, вище пд 190.000 оих старији пд 50 гпдина. Таоуг  
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Старосна структура 762.576  

незапослених у Србији 

13,69 % – од 25 до 29 година 

12,50 % –од 30 до 34 године 

12,22 %– од 35 до 39 година 

11,70 %– од 45 до 49 година 

11,67 –од 40 до 44 године 

11,60 %–од 50 до 54 године 

Извор Национална служба за запошљавање  

 


