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Велике социјалне разлике међу пензионерима 
Б. СТЈЕЉА  

Социјалне разлике су најочигледније међу најстаријим становништвом Србије. 

Најдебље чекове зарадили су полицајци, безбедњаци, војни обавештајци 

 

Просечна пензија износи око 24.000 динара 

Највиша могућа пензија по новом Закону о ПИО, износи 109.997 динара и њу свакога месеца 

добија укупно 83 корисника 

ГОТОВО пола милиона најстаријих који примају најниже законске пензије живи на ивици 
беде, док свега њих 154 може да ужива у сумама које прелазе рекордних 1.000 евра месечно. 
Тако су социјалне разлике, које су видљиве међу свим становницима Србије, постале 
најочигледније управо међу пензионерима. 
- У Србији има скоро 1,7 милиона пензионера и просечна примања су им око 24.000 динара. 
Највиша могућа пензија по новом Закону о ПИО, износи 109.997 динара и њу свакога месеца 
добија укупно 83 корисника. А, по старом закону, пензију од 115.787 динара подиже укупно 71 
пензионер - наводе у Фонду ПИО. 
 

У Фонду не прецизирају чиме су се тачно они бавили током свог радног века, али додају да се те 
највише пензије исплаћују из државног буџета јер су стечене по такозваним посебним 
прописима. 
- То заправо значи да су њих могли зарадити припадници полиције, односно БИА, јер су они 
имали могућност да при обрачуну пензије изаберу десет узастопних година у којима су 
добијали највеће плате. У једном периоду су им се пензије обрачунавале само у односу на 
зараду из последње године радног стажа, а у њој су по правилу и плате биле највеће - 
објашњава Радина Тодовић, државни сектретар у Министарству рада и социјалне политике и 
додаје да осим ових "специјалаца", најдебље чекове подижу и војни обавештајци, као и 
припадници Војно-безбедносне агенције, али и некадашњи радници Управе за кривичне 
санкције, бивши радници савезних министарстава... 
НА "ПОСЕБНЕ" 16,6 МИЛИЈАРДИ  
САМО у прошлој години је са рачуна Министарства рада и социјалне политике на рачун 
Пензијског фонда пребачено 16,6 милијарди динара. Овај новац је употребљен за исплату свих 
пензија "по посебним прописима". 

Тодовићева додаје да су шансе да обичан "цивил" достигне ове законом закуцане максимуме 
скоро равне нули: 
- Да би неко добијао пензију изнад 100.000 динара, плата би му током целог радног века 
морала бити најмање пет пута већа од просечне, а данас је то готово немогуће. 
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Ипак, има и оних који су довољно близу ових - за већину српских пензионера - астрономских 
износа. Тако на чековима њих 4.503 пише најмање 81.000 динара. 
С друге стране, за голу егзистенцију се свакодневно бори чак 240.361 бивших службеника, 
радника јавних и друштвених предузећа, приватних предузетника, који свакога месеца живе са 
12.645 динара, колико је најнижа законска пензија у Србији прописана за категорије 
запослених, самосталних делатности и војску. А још мање од ове "цркавице" прима чак 206.323 
пензионера који су се током прошлости бавили пољопривредом. Најнижи износ пензије за 
пољопривредне пензионере износи само 9.941 динар. 
 
НОВИ ОБРАЧУН 
ОБРАЧУН полицијских пензија мењао се више пута. Последња измена је била 1. јануара 2011. 
године. Од тада се полицајцима при рачунању пензије у обзир узима радни стаж од 1996. па 
надаље, док су се према ранијим прописима рачунале све године уназад. Пошто је овај, нови 
метод, доста повољнији, пензионисани полицајци имају право да траже поновни прерачун и 
исплату по новим законима. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/328319/Banke-ce-dnevno-izvestavati-Poresku-upravu-o-uplacenim-zaradama 

Банке ће дневно извештавати Пореску 
управу о уплаћеним зарадама 

Танјуг  

Генерални секретар Удружења банака Србије Верољуб Дугалић изјавио је данас да је 

договорено да банке од 1. јула Пореској управи шаљу податке о исплаћеним зарадама свакога 

дана, тако да ће та државна институција на дневном нивоу моћи да контролише да ли 

послодавци плаћају порезе и доприносе. 

Дугалић је на конференцији за новинаре истакао да су до сада банке такве извештаје слале 

месечно, а да ће када се то буде радило дневно Пореска управа моћи да реагује много брже у 

ситуацији да се порези и доприноси не плаћају. 

 

Према његовим речима, са Министарством финансија и Пореском управом договорено је да 

током ове године та управа припреми механизам за контролу пореза и доприноса, тако да ће 

банке моћи да провере да ли је послодавац извршио уплату и после тога исплаћују зараде. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Kroz-porodjajne-muke-do-porodiljskog-bolovanja.sr.html 

Кроз порођајне муке до породиљског 
боловања 

 

За пријаву породиљског боловања потребно је 12 докумената са чак 86 папира. И сви коштају. 
Не само пара, већ времена, труда и живаца. То је показало истраживање НАЛЕД-а. У тој готово 
књизи од докумената посебно место заузимају оригинали, а онда и фотокопије. То привреду 
годишње кошта 690 милиона динара. За тај новац могло би да се запосли 1.200 људи, који би 
годину дана примали просечну плату у Србији. Дотле породиљи тај трошак извуче из џепа, 
када јој је сваки динар велики као кућа, бар 10.000 динара или четвртину просечне плате. 

– Са мало добре воље, ти се трошкови могу и више него преполовити. Потребно је само 
укинути обавезу подношења неких непотребних докумената и успоставити директну 
комуникацију између надлежних државних органа. Конкретне уштеде ће одмах уследити, а ко 
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зна, можда буде ефеката и на наталитет, у који се држава заклиње, а као да га сваком својом 
процедуром обесхрабрује – кажу у НАЛЕД-у. 

................................................. 
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 15. јуна.  
 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Slovenacke-penzije-sporo-pristizu.sr.html 

Словеначке пензије споро пристижу 
Из Удружења оштећених словеначких пензионера најављују да ће тужити државу тражећи 

надокнаду штете за пензије за које су остали закинути 

Словеначки пензијски фонд уплатио је закључно са априлом ове године, српском фонду за 
пензијско и инвалидско осигурање пензије за 3.315 пензионера, који су словеначку пензију 
зарадили радећи у овој бившој југословенској републици или неком њеном представништву у 
Србији. 

Истовремено је, српски пензијски фонд словеначком уплатио пензије за 1.395 корисника по 
основу одштетног захтева, каже Јелица Тимотијевић, директор Сектора за односе с јавношћу у 
ПИО фонду. 

Иако се већини српских пензионера чини да овај процес споро иде, јер је за 18 месеци од 
ступања на снагу Међудржавног споразума о социјалном осигурању од 8.000 захтева које је 
српска страна упутила Словенији обрађено 3.345 решења, дакле, ни половина, у пензијском 
фонду кажу, да су поступци у току, али с обзиром на то да је у пословима прерачуна неопходна 
комуникација између два носиоца социјалног осигурања, онда цео поступак траје мало дуже. 

У Фонду ПИО су свесни да се на потписивање споразума чекало јако дуго, односно да је 
Словенија последња од бивших југословенских република са којима је овај споразум потписан, 
али да ће сви они који су остварили право на ове принадлежности било да су радили у 
Словенији, или у неком њиховом представништву новац и добити. 

Сходно споразуму поштује се процедура према којој прво словеначки пензијски фонд мора да 
донесе решење односно да изврши прерачун пензија, а потом и да српском уплати пензије. 

Они, који су зарадили словеначке пензије, а нису дочекали да им буду исплаћене, наслеђују 
чланови њихове породице. У групу оних који имају право на словеначке пензије спадају 
старосни, породични и инвалидски пензионери. Сви они који су уплаћивали доприносе за 
пензијско и инвалидско осигурање добили су у међувремену обавештење да отворе рачуне у 
банкама како би им паре биле уплаћене. 

Право на словеначку пензију имају сви они који су радили дуже од годину дана у некој 
словеначкој фирми. Споразум са Словенијом, поред пензија, регулише и остваривање других 
права, пре свега, на здравствену заштиту грађана, као и право на осигурање за случај 
незапослености. 

Право на здравствену заштиту значи да ће сваки наш грађанин који оде у Словенију и коме се 
укаже потреба за хитном медицинском услугом моћи да је добије, а неће морати да је плати, 
већ ће то ићи на терет фонда здравства. И обрнуто, ако словеначки држављанин дође у Србију 
он ће добити ту услугу од наших установа, а плаћање иде од словеначког фонда за здравство. 
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Из Удружења оштећених словеначких пензионера, међутим, најављују да ће тужити државу, 
односно да ће се жалити суду тражећи надокнаду штете, јер су приликом обрачуна 
принадлежности, како тврде, закинути. По њима нико из Србије при потписивању 
Међудржавног споразума није имао право да им отпише претходне године које су били у 
пензији, а за које нису добијали надокнаду из Словеније. Месечна штета је од пензионера до 
пензионера од две хиљаде евра па навише. 

Ако је неко радећи у Словенији пензионисан 2001, а прву пензију примио 2011, зашто му се у 
обзир не узима и тих претходних 10 година за које му следује принадлежност, питају у 
удружењу. 

Ј. Петровић 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Pogubne-privatizacije-novosadskih-preduzeca.sr.html 

Погубне приватизације новосадских 
предузећа 
Радници „Необуса“ и „Новитета“ прете изласком на улице. – Опустела индустријска зона 

Нови Сад – Радници новосадског предузећа за производњу аутобуса „Необус“ запретили су да 
ће у понедељак изаћи на улице уколико им данас не буду исплаћене две плате и измирени 
доприноси. Иако су прошле седмице постигли договор о исплати са пословодством и 
представницима покрајинске власти, запосленима на рачун није легао ни динар. „Необус“ је 
само једна од многих новосадских фирми које су после приватизације доспеле у незавидан 
положај.  
Запосленима у фирми чији је већински власник од 2004. године саудијски бизнисмен Али 
Маграби Мохамедали обећана је исплата две од осам заосталих плата. Око 220 радника, који су 
у генералном штрајку од 25. априла, нема ни оверене здравствене књижице, па је потребно да 
се уплате и доприноси за пензијско и здравствено осигурање, о чему је наш лист недавно писао. 

– Састаћемо се са градоначелником Игором Павличићем и чланом Градског већа за привреду 
Марком Наранчићем, али уколико не добијемо чврсте гаранције да ће радници бити 
исплаћени, следеће недеље ћемо протестовати испред Извршног већа и Скупштине града. 
Држава мора да стане на страну запослених, јер је управо она одговорна за лошу приватизацију 
некадашњег гиганта – каже председник градског синдиката металских радника Новак Васић. 

................................................. 
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 15. јуна. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sad-su-doprinosi-obavezni-ne-i-plate 

Сад су доприноси обавезни, а не и плате? 
 

У Министарству финансија мисле веома озбиљно када се ради о контроли наплате 
пореза и доприноса на зараде, у шта су укључене и пословне банке. Удружење 
банака Србије је већ добило и објашњење за спровођење измена Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији, чија примена почиње 1. јула ове 
године. 

Потписао га је министар финансија, односно премијер Владе у одласку Мирко Цветковић. У тој 
информацији се каже да се порези на зараде утврђују и плаћају на плату и сваки остварени 
приход, и то за сваки од њих понаособ, без обзира на то да ли је он у новцу, натури или се 
исказује на други начин, рецимо услуге. Тачно се прецизира улога пословних банака у овом 
послу. 

Ево и ко је све ту укључен и како је осмишљено да то функционише: осим пореза, сваки 
послодавац је дужан да са зарадама уплати и доприносе за обавезно социјално осигурање. 
Новац који се ту прикупи користи се за финансирање обавезног пензионог и инвалидског те 
социјалног осигурања и за накнаде које се исплаћују за случај незапослености. Уколико 
послодавац не исплати зараду до 30. у текућем месецу за претходни, обавезан је да до тог рока 
уплати доприносе за претходни месец а на најнижу основицу. Другим речима, из угла 
Министарства финансија, и ако плата не легне на рачун, те обавезе се морају платити. Толико 
је у њиховој надлежности. 

Осим стално запослених и њихових примања, послодавци су обавезни да, у складу са законом, 
плате порезе и дориносе и за свако лице које остварује приход. Под тиме се подразумевају 
приходи изабраних, именованих и постваљених лица, ту су чланови разних управних одбора и 
сличних тела. Ту су и они који обављају повремене и привремене послове за послодавца. 
Обавезама су обухваћени и запослени на неплаћеном одсуству, странци који раде на основу 
уговора о техничкој сарадњи или међународној помоћи.  

Банке преко којих се исплаћују поменути приходи дужне су да по истеку дана у којем су 
реализовани налози за уплату доставе Пореској управи у електронскох форми информацију о 
извршеном платном промету у тој области. У том документу мора бити назнака банке која је 
налог реализовала, датум плаћања, име исплатиоца, износ зараде или друге врсте накнаде, 
износ пореза и доприноса. Међу документима морају бити и уплате на рачун јавних прихода и 
сви други подаци повезани с извршеним налозима везаним за зараде и сличне поменуте 
накнаде. Подаци између банака и Пореске управе размењују се у форми и на начин како је 
договорено с Удружењем банака Србије. Када добије информације од банака, Пореска управа 
проверава приспеле податке. Уколико установе да има неправилности, следи контрола 
пореских органа и ако су њихове сумње тачне, подношење прекршајних или кривичних 
пријава, зависно од тога о каквој врсти неправилности се ради. 

Д. Вујошевић 
Пронађено решење 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sad-su-doprinosi-obavezni-ne-i-plate
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Да су банке пристале да се укључе у нови систем контроле доприноса и пореза на зараде 
потврдио је и секретар њиховог струковног Удружења Верољуб Дугалић. Он је објаснио да су 
банке до сада слале исте извештаје порезницима месечно, а од наредног месеца ће то бити 
дневно. Пореска управа ће тако моћи да регује много брже у наплати ових прихода. Током ове 
године размењиваће се подаци, а од наредне ће цео систем функционисати другачије. Пореска 
управа ће контролисати уплате пореза и доприноса, а банке ће након добијене потврде моћи да 
исплате зараду. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/stedeti-ne-okrnjiti-zarade-i-penzije 

Штедети, а не окрњити зараде и пензије 
Замрзавање плата и пензија, по најавама водећих домаћих политичара, не би 
требало да буде део пакета мера штедње нове владе, било да стожер те владе буде 
ДС или СНС, али ће, по мишљењу економиста, Србија свакако морати да штеди. 

Председник Савеза економиста Србије Александар Влаховић оценио је   да замрзавање плата и 
пензија није нужна мера, али је неопходно свођење буџета у планиране оквире, а тиме и 
буџетског дефицита на ниво од 4,25 одсто БДП-а. 

– Уштеде се негде морају постићи. Оне не морају нужно бити постигнуте кроз смањење плата и 
пензија, али се на неким другим буџетским издацима очекује постизање одговарајућих уштеда 
– истако је Влаховић. 

По његовим речима, суштина је у ономе што је Фискални савет рекао – да се у овој и идућој 
години мора уштедети минимум милијарду евра, а то треба остварити или повећањем буџетсих 
прихода или смањењем буџетских расхода, а најбоље и једно и друго. Челник СЕС-а је указао 
на то да је неопходно урадити краткорочну фискалну консолидацију која за циљ мора да има 
свођење нивоа буџетског дефицита у планиране оквире. 

– Мере које би требало спровести могу бити на страни буџетских прихода или расхода – указао 
је Влаховић, истакавши да је очигледно да ће уследити повећање за одређени процентни поен 
индиректног пореског опорезивања и стопе ПДВ-а, док се уштеде могу постићи не само 
замрзавањем плата и пензија већ и преиспитивањем буџетских субвенција. Влаховић је навео 
да буџетом предвиђене субвенције износе око 150 милиона евра, али када се пажљивије 
погледају многа „скривена субвенционисања” и виду датих гаранција за кредите које узимају 
јавна предузећа, износ субвенција заправо прелази суму од 500 милиона евра. 

– Уколико не буде дошло до замрзавања плата и пензија мора се наћи начин како остварити 
уштеде у буџету кроз смањење буџетских расхода – истиче он. – Мислим да ће концентрација 
оних који ће водити економску политику бити усмерена ка буџетским субвенцијама, 
преиспитивању нивоа сопствених прихода код буџетских корисника а исто тако и буџетских 
расхода. Економиста Љубодраг Савић рекао је за Тањуг да је против замрзавања плата и 
пензија јер је ефекат таквих мера прилично скроман. Он се заложио за подстицање 
производње и повећање прихода у државном буџету. То, како је навео, никако не значи да је 
против ограничавања потрошње, напротив, али не кроз меру замрзавања плата и мензија. 

– Наравно да треба ограничавати потрошњу, али не кроз замрзавање плата и пензија. Важније 
је да се окренемо повећавању производње и повећавању прихода у државном буџету – истакао 
је Савић. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/stedeti-ne-okrnjiti-zarade-i-penzije
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Он сматра да свакако треба штедети, али пре свега на рационалној држави, кроз смањење 
трошкова за финансирање великог броја непотребних државних агеција чији је ефекат или 
миноран или готово никакав. Такође би се, како је предложио Савић, требало позабавити 
људима у држави који примају плате на више места, а та примања су прилично висока. 

– Можда број тих људи није велики, али би у овом кризном времену то било врло важно и због 
уштеде у трошковима, али и због тога што би држава показала да и она сноси терет кризе – 
нагласио је Савић. 

Прво буџет 
Члан Фискалног савета Никола Алтипармаков рекао је за Танјуг да Фискални савет убудуће 
неће коментарисати за медије могуће мере које ће влада предузети већ ће чекати ребаланс 
буџета и пакет мера штедње и тада се изјаснити о ефектима предложених мера. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pekaru-jos-pece-stecaj 

Пекару још пече стечај 
 

Други круг продаје Пекаре „Кикинда„ у стечају биће одржан 24. јула у 12 сати. 
Крајем маја одржана је прва лицитација и тада су заинтересовани понуђачи 
откупили документацију, али нису уплатили депозит. Стога је прва лицитација 
проглашена неуспешном. 

– Почетна цена за куповину Пекаре „Кикинда„ у стечају биће нижа, а откупна цена конкурсне 
документације остаће непромењена – каже стечајна управница Милица Богуновић. – Почетна 
цена је сада 85 милиона динара. На првој лицитацији била је 96 милиона, а тада су конкурсну 
документацију откупила два правна лица из Кикинде. 

У просторијама такозване Градске пекаре налази се словенчако предузеће “Дон-дон” које је у 
закупу. У производњи учествују и некадашњи запослени у Пекари “Кикинда”.  

У Пекари “Кикинда” производња је прекинута октобра 2010, године када је 120 запослених 
започело штрајк због неисплаћених зарада и дневница. Већ почетком 2011. године у овој 
фирми покренут је стечајни поступак. 

        А. Ђ. 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kalinovic-nema-prostora-za-zamrzavanje-penzija 

Калиновић: Нема простора за замрзавање 
пензија 
 

Директорка Републичког фонда ПИО Драгана Калиновић сматра да нема простора 
за замрзавање пензија у Србији, а да уколико би се оно, ипак, догодило био би то 
прави "геноцид над највећим бројем пензионера". 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pekaru-jos-pece-stecaj
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kalinovic-nema-prostora-za-zamrzavanje-penzija
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        Калиновићева је казала да замрзавање пензија, што је ових дана актуелно у јавности, 
додуше, још нико званично није предложио али је додала да, без обзира на кризу у држави и на 
успорен привредни раст, замрзавање пензија није решење и да би решења требало тражити на 
другом месту. 

    "Исплата пензија није угрожена ... Начин на који функционише наш пензиони систем, где је 
држава гарант, не поставља питање њихове угроженостии", рекла је Калиновићева Танјугу. 

        Она је прецизирала да од 1,6 милиона пензионера 20 одсто њих прима износ до 
минималне пензије, која је у априлу износила 12.645 динара, а 58 одсто их прима до просечне 
пензије, која је у истом месецу износила 23.103 динара. 

        Према њеним речима, чак 90 одсто пензионерских примања досеже до просечне зараде од 
око 40.000 динара без пореза и доприноса, односно 58.465 динара бруто. 

        "Ако би постојао предлог о замрзавању и ако би он био усвојен ми бисмо могли да 
говоримо о једном геноциду највећег броја пензионера. За то нема економске оправданости, 
без обзира на кризу у држави и без обзира на успорен привредан раст", закључила је 
Калиновићева. 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/plate-ili-protest 

Плате, или протест 
 

Представници запослених у "Необусу" требало би да разговарају у Влади 
Војводине о томе како да преброде штрајк у којем су већ скоро два месеца. 
Досадашњи разговори нису донели решење. 

Запослене у "Необусу" после два месеца штрајка издаје стрпљење 

Председник синдиката у "Необусу" Милан Шуштум казао је јуче да запослени размишљају о 
протесту пред Владом Војводине.Тражимо чврсте гаранице да ћемо добити бар две плате, од 
осам колико нисмо примили - рекао је Шуштум. 

Председник Градског одбора синдиката металаца Новак Васић казао је да синдикат тражи да се 
хитно реши случај "Необуса". Синдикат, о чему смо писали, предлаже да се "Необус" припоји 
Градском саобраћајном предузећу и да за градског превозника прави аутобусе. То је за сада 
неизводљиво због тога што је Фабрика аутобуса приватна фирма. Да би до спајања два 
предузећа дошло потребно је да се власнику одузме право управљања акција, што би се могло 
решити увођењем стечаја. 

- Држава је фирму продала, држава нека сада решава социјални статус 220 запослених - 
истакао је председник синдиката металаца Новог Сада Васић додајући да ће од недеље, ако не 
дође до помака, пријавити скуп полицији, односно да ће радници да изађи на улицу. 
"Необус" је на аукцији купио Мохамедали Маграби из Саудијске Арабије, коју у  домовини има 
возни парк од  преко две хиљаде аутобуса. 

З. Делић 
 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/plate-ili-protest
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/plate_stizu_i_od_jula.4.html?news_id=242182 

Мирко Цветковић као министар финансија ослободио банке законске обавезе да 

контролишу уплату доприноса 

Плате стижу и од јула 
Несавесним послодавцима још пола године за неплаћање дажбина за запослене - Уместо да 

спречавају исплату зарада, ако нису плаћени и доприноси, банке ће само чешће обавештавати 

Пореску управу спроведеним трансферима - Блокада исплата тек од наредне године 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Према изменама Закона о пореском поступку и администрацији с краја прошле 

године, банке у Србији дужне су да од 1. јула контролишу да ли су послодавци уплатили све 

порезе и доприносе на нето зараде својих радника и да обустављају исплату дела плата на које 

нису плаћени доприноси. Дакле, ако послодавац није платио доприносе, радник не добија 

плату. 
Међутим, премијер Мирко Цветковић, наступајући у својој функцији министра финансија пре 
пар дана донео је званично Објашњење ове законске одредбе, којом ју је практично ставио ван 
снаге. 

Тако ће уместо да обустављају исплате зарада радницима, како је прописано Законом, банке 
имати само обавезу да Пореску управу свакодневно обавештавају о свим трансакцијама у 
којима послодавци новац пребацују на рачуне својих радника и о евентуално плаћеним 
порезима и доприносима. 

Како је јуче изјавио генерални секретар Удружења банака Србије Верољуб Дугалић, такво 
решење је исход дуготрајних преговора банкарске индустрије са Пореском управом и 
Министарством финансија, будући да банке нису хтеле да преузму улогу контролора понашања 
сопствених клијената, а Закон не може да се измени док Влада не буде конституисана и 
парламент почне нормално да функционише. 

- Решење ће бити примењено у две до три фазе. У почетку, од јула, банке ће свакодневно слати 
податке о трансферима Пореској управи. Ми смо то радили и до сада, али једном месечно, тако 
да ће од сада порезници моћи много брже да реагују, ако установе да неки послодавац није 
платио порезе и доприносе. Касније, највероватније почетком наредне године Пореска управа 
ће припремити механизам за проверу уплате доприноса, па ће банке у Пореској управи моћи да 
добију потврду да ли је послодавац испоштовао своје обавезе и на основу ње да исплате плате 
радницима - објаснио је Дугалић. 

Према његовој оцени, такво решење је коректно, јер ће ПУ и даље сама контролисати 
обвезнике, а банке ће деловати у складу са потврдом коју добију од ње. 

- Да смо крајем прошле године имали овакву комуникацију са влашћу и овакав договор, не 
бисмо изгубили шест месеци, као што је сада случај - додао је Дугалић, подвукавши да 
банкарски сектор ни једног момента није оспоравао обавезу послодаваца да плаћају порезе и 
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доприносе, већ је само био против тога да надзор над њима спроводе банке уместо порезника. 
Он је оценио да ће се договореним решењем повећати уредност у плаћању дажбина држави. 

Ипак, остаје чињеница да су послодавци практично добили још пола године „луфта“, током 
којег ће моћи да наставе по старом, исплаћујући плате радницима, али не и обавезе према 
буџету Србије. То што ће сада Пореска управа податке о уплатама на рачуне запослених 
добијати свакодневно уместо месечно, тешко да ће ишта променити, јер Пореску управу ни до 
сада ништа није спречавало да казни послодавце за које је имала податке да нису уплатили 
доприносе. 

С друге стране, поставља се питање легалности „тумачења“ министра финансија, с обзиром да 
је важећи законски текст потпуно јасан: „Банка ће дозволити исплату зарада... само уз 
истовремено плаћање обавеза по основу пореза и доприноса... Ако на рачуну исплатиоца нема 
довољно средстава за истовремену исплату зарада уз плаћање припадајућих пореза и 
доприноса, банка ће дозволити исплату сразмерног дела зараде, уз плаћање припадајућих 
пореза и доприноса“. 

У Објашњењу овог члана министра Цветковића наводи се потпуно супротно: „Од 1. јула банке... 
до истека дана у коме су реализовале налоге за исплате, достављају Пореској управи... 
информације о извршеном платном промету. Уколико банка реализује налог конкретног 
исплатиоца за плаћање само неке од обавеза које се према пореским прописима плаћају 
истовремено са исплатом зараде, банка такође поступа на наведени начин“. Дакле, док закон 
каже да се исплата зараде за коју нису плаћени доприноси мора спречити, министар финансија 
својом одлуком ту законску забрану брише и дозвољава исплату. 

Уз то, касније фазе решења које је навео Дугалић, а које се односе на то да ће банке од наредне 
године ипак заустављати исплате када доприноси нису плаћени, уопште се не помињу у 
Објашњењу Цветковића, па се поставља питање како ће и да ли ће тај процес уопште и бити 
примењен. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rokove_placanja_svesti_na_45_dana.4.html?news_id=242180 

Рокове плаћања свести на 45 дана 
АУТОР: БЕТА 

Београд - Привредна комора Србије предложила је јуче нове мере економске политике од 2012. 

до 2016. године, које би требало да омогуће привредни раст, раст инвестиција, одрживи ниво 

запослености, повећање конкурентности и смањење неликвидности привреде. 

 
Председник ПКС-а Милош Бугарин рекао је да ће те мере бити достављене новој влади чим 
буде формирана и додао да су на документу радили привредници, професори и стручњаци из 
области економије. Он је нагласио да је циљ тих мера смањење незапослености и подстицање 
привреде, а посебно сектора индустријске производње који има највећи пад. 

„Мере се односе на финансирање привреде и отклањање неликвидности, одрживи економски 
развој и развој индустрије“, рекао је Бугарин. Он је навео да је дефинисано да највећи 
потенцијал имају пољопривредно-прехрамбена индустрија, енергетика, као и 
телекомуникације. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rokove_placanja_svesti_na_45_dana.4.html?news_id=242180
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Како је рекао, потребна је комплетна пореска реформа, уз могуће повећање ПДВ-а под условом 
да се смање порези на лична примања и зараде. 

Потпредседница ПКС-а Видосава Џагић рекла је да је краткорочно у првих 100 дана рада Владе 
потребно предузети хитне мере које ће зауставити пад економске активности. Према њеним 
речима, приоритети су решавање проблема неликвидности, стварање услова за јачу кредитну 
активност према привреди и снижавање цена капитала, повећање инвестиција у 
инфраструктуру које ангажују домаћу привреду, производња за извоз, пољопривреда, 
енергетика, смањење трошкова пословања и укидање парафискалних намета. 

Џагићева је рекла да ове мере дугорочно треба да допринесу достизању стопе раста од око пет 
одсто у условима макроекономске стабилности. Она је додала да је за то потребна ниска 
инфлација и флексибилан, али предвидив курс за циљем очувања конкурентности, 
дестимулисање прилива шпекулативног капитала, смањење јавне потрошње и реформа јавног 
сектора. 

ПКС предлаже и да се донесе закон о роковима измирења новачних обавеза и скраћивање 
рокова измирења обавеза на максимално 45 дана. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/poslodavci_protiv_sive_ekonomije.4.html?news_id=242176 

Послодавци против сиве економије 
АУТОР: БЕТА 

Београд - Удружење послодаваца Србије „Послодавац“ саопштило је јуче да је надлежним 

институцијама упутило свој предлог Нацрта закона о спречавању обављања нерегистроване 

делатности, чијим би се усвајањем, како истичу, сузбила сива економија. 

 
Нацртом закона се прописује шта се сматра бављењем нерегистрованом делатношћу, која су 
овлашћења за сузбијање нерегистроване делатности, као и прекршајне санкције. Како је 
истакнуто, нацртом закона би се као лица која обављају нерегистровану делатност сматрала 
физичка и правна лица која наручују, посредују или објављују оглас у новинама, путем 
телевизије, радија и других медија или рекламних обавештења. 

Из удружења послодаваца подсећају да су, према проценама, буџетски губици Србије због сиве 
економије на годишњем нивоу око 1,5 милијарди евра, као и да је број грађана ангажованих у 
сивој економији између 650.000 и милион. Према неким анализама, како се додаје, ван 
система наплате пореза је близу 40 процената укупне привредне делатности земље. 

Удружење „Послодавац“ окупља близу 43.000 привредних друштава и предузетника, који 
запошљавају више од 500.000 људи на територији Србије. 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/poslodavci_protiv_sive_ekonomije.4.html?news_id=242176
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ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1026:reforme-pks-zaustavljaju-

sunovrat&catid=31&Itemid=101 

Реформе ПКС заустављају суноврат 
  

У првих сто дана влада мора да предузме хитне мере да стабилизује економију, поручују из 
Привредне коморе Србије 

Податак да је пре двадесет три године из индустрије долазио сваки трећи динар бруто 
друштвеног производа (БДП) Србије, а сада тек сваки седми, најбоље говори о главном 
проблему привреде: паду производње који се и даље наставља, саопштено је јуче у Привредној 
комори Србије (ПКС). Управни одбор и Скупштина ПКС дали су зелено светло мерама 
економске политике од 2012. до 2016. године које је предложила Привредна комора Србије 
(ПКС), чија је основна претпоставка раст БДП-а од пет одсто годишње како би се зауставио 
привредни суноврат и негативни трендови у свим областима економије. 

Циљ је да мере стигну до оних који ће водити економску политику у наредне четири године и 
да буду мапа са обележеним кризним тачкама, али и путоказ за бољи пут напред уз помоћ 
привреде, а намера да се предложи нови модел раста јер се показало да актуелни модел не даје 
резултате и да је истрошен, казали су уводничари на овим седницама, председник ПКС, Милош 
Бугарин и потпредседница Коморе Србије, Видосава Џагић. Џагић је навела да би у првих сто 
дана влада морала да предузме хитне мере да стабилизује економију, а да се опоравак темељи 
на дугорочним мерама и реформама целокупног друштвеног и привредног система, расту 
инвестиција и структурним променама у привреди, како би се омогућио одрживи ниво 
запослености, смањила неликвидност и повећала конкурентност привреде на домаћем 
тржишту и повећао извоз. Она је оценила да се мора ревидирати процена раста до краја године 
и одмах предузети мере за заустављање пада индустријске производње и раста дефицита 
спољне трговине. Нови модел економске политике до 2016, који ће бити упућен новој влади 
Србије има задатак да отклони кључне диспаритете у српској економији. Предлаже се хитно 
смањење оптерећања привреде пореским реформама и укидањем или кресањем појединих 
намета као што су на пример парафискални који износе чак 4,2 одсто БДП-а, идентификовано 
их је укупно 370 и прошле године су пунили буџет са 570 евра по запосленом. Проблем је и што 
ови намети имају незадрживи раст на штету привреде па су прошле године повећани за 38 
одсто на локалном и 13 одсто на националном нивоу, навела је Џагић и додала да се у том 
пакету и инспекцијске службе морају учинити ефикаснијим и смањити непотребне 
административне процедуре, посебно у издавању грађевинских и повећати ефикасност 
правосудних процедура. На средњи и дуги рок неминовна је темељна реформа читавог јавног 
сектора, уз смањење јавне потрошње, спровођење пензионе реформе, са циљем да се ПИО 
фонд не наслања само на буџет, већ да се финансира и од сопствених прихода. У монетарној 
сфери потребна је ниска инфлација и флексибилан, али предвидив курс за циљем очувања 
конкурентности и дестимулисање прилива шпекулативног капитала. Ради јачања економије 
потребно је успоставити и ефикаснији механизам заштите поверилаца и поштовања уговора, 
окончати процесе приватизације и реструктурирања у наредне две године, обезбедити реформу 
тржишта рада, донети план опоравка производње до 2020, креирати ефикаснију политику 
подстицања инвестиција и стабилнији пословни амбијент, укључујући ефикасну и рационалну 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1026:reforme-pks-zaustavljaju-sunovrat&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1026:reforme-pks-zaustavljaju-sunovrat&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=b1936411e70788e4c4f2bd6133b8286efb468d03
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администрацију и одсуство корупције и донети посебан закон о роковима измирења новчаних 
обавеза од максимално 45 дана, навела је Џагић. 

Експрес пошиљка за нову владу 

Председник ПКС-а Милош Бугарин рекао је да ће мере бити достављене новој влади чим буде 
формирана и додао да су на документу радили привредници, професори и стручњаци из 
области економије. Мере се односе на финансирање привреде и отклањање неликвидности, 
одрживи економски развој и развој индустрије, прецизирао је Бугарин и навео да је 
дефинисано да највећи потенцијал имају пољопривредно-прехрамбена индустрија, енергетика, 
као и телекомуникације. Он је оценио да је потребна комплетна пореска реформа, уз могуће 
повећање ПДВ-а под условом да се смање порези на лична примања и зараде. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1020:ekonomisti-stednja-moguca-i-bez-

zamrzavanja-plata-i-penzija&catid=9&Itemid=120 

Економисти: штедња могућа и без 
замрзавања плата и пензија 
  

Замрзавање плата и пензија, према најавама водећих домаћих политичара, не би требало да 
буде део пакета мера штедње нове владе, било да стожер те владе буде ДС или СНС, али ће 
према мишљењу економиста Србија свакако морати да штеди. Председник Савеза економиста 
Србије (СЕС) Александар Влаховић оценио је за Тањуг да замрзавање плата и пензија није 
нужна мера, али је неопходно свођење буџета у планиране оквире, а тиме и буџетског 
дефицита на ниво од 4,25 одсто БДП-а. Уштеде се негде морају постићи. Оне не морају нужно 
бити постигнуте кроз смањење плата и пензија, али се на неким другим буџетским издацима 
очекује постизање одговарајућих уштеда, истако је Влаховић. 

Према његовим речима, суштина је у ономе што је Фискални савет рекао - да се у овој и идућој 
години мора уштедети минимум милијарду евра, а то треба остварити или повећањем 
буџетских прихода или смањењем буџетских расхода, а најбоље и једно и друго. Челник СЕС-а 
је указао да је неопходно урадити краткорочну фискалну консолидацију која за циљ мора да 
има свођење нивоа буџетског дефицита у планиране оквире. Мере које би требало спровести 
могу да буду на страни буџетских прихода или расхода, указао је Влаховић, истакавши да је 
очигледно да ће уследити повећање за одређени процентни поен индиректног пореског 
опорезивања и стопе ПДВ-а, док се на уштеде могу постићи не само замрзавањем плата и 
пензија већ и преиспитивањем буџетских субвенција. Влаховић је навео да буџетом предвиђене 
субвенције износе око 150 милиона евра, али када се пажљивије погледају многа скривена 
субвенционисања и виду датих гаранција за кредите које узимају јавна предузећа, износ 
субвенција заправо прелази суму од 500 милиона евра. Уколико не буде дошло до замрзавања 
плата и пензија мора се наћи начин како остварити уштеде у буџету кроз смањење буџетских 
расхода, истиче он. Мислим да ће концентрација оних који ће водити економску политику бити 
усмерена ка буџетским субвенцијама, преиспитивању нивоа сопствених прихода код буџетских 
корисника а исто тако и буџетских расхода, закључио је Влаховић. Економиста Љубодраг Савић 
рекао је за Тањуг да је против замрзавања плата и пензија јер је ефекат таквих мера прилично 
скроман. Он се заложио за подстицање производње и повећање прихода у државни буџет. То, 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1020:ekonomisti-stednja-moguca-i-bez-zamrzavanja-plata-i-penzija&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1020:ekonomisti-stednja-moguca-i-bez-zamrzavanja-plata-i-penzija&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=249ec72b741c35a84ef15575e192035c8a10aa73
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како је навео, никако не значи да је против ограничавања потрошње, напротив, али не кроз 
меру замрзавања плата и пензија. Наравно да треба ограничавати потрошњу али не кроз 
замрзавање плата и пензија. Важније је да се окренемо повећавању производње и повећавању 
прихода у државни буџет, истакао је Савић. Он сматра да свакако треба штедети, али пре свега 
на рационалној држави, кроз смањење трошкова за финансирање великог броја непотребних 
државних агеција и чији је ефекат или миноран или готово никакав. Такође би се, како је 
предложио Савић, требало позабавити људима у држави који примају плате на више места, а та 
примања су прилично висока. Можда број тих људи није велики, али би у овом кризном 
времену то било врло важно и због уштеде у трошковима, али и због тога што би држава 
показала да и она сноси терет кризе, нагласио је Савић. Члан Фискалног савета Никола 
Алтипармаков рекао је за Тањуг да Фискални савет убудуће неће коментарисати за медије 
могуће мере које ће влада предузети, већ ће чекати ребаланс буџета и пакет мера штедње и тада 
се изјаснити о ефектима предлозених мера. Тањуг 
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Негативан салдо приватизованих предузећа 
 

Према подацима из финансијских извештаја за 2011. годину које је обрадила Агенција за 
привредне регистре (АПР), у Србији је лане пословало 1.438 приватизованих предузећа, што је 
за 5,4 одсто мање у односу на претходну годину, али и аргумент више у прилог тезе да је на 
сцени озбиљан застој у структурним реформама и приватизацији. Ова предузећа су иначе 
чинила 1,6 одсто укупног броја привредних друштава која су поднела финансијске извештаје и 
у њима је радило око осам одсто укупног броја запослених у Србији. Уз то, број запослених у 
њима је у 2011. смањен за 10,5 одсто у односу на 2010. 

годину, то јест, на 81.400, а више од половине укупног броја радника радило је у прерађивачкој 
индустрији (52,8 одсто). Територијално посматрано, нешто више од трећине радника (21,7 
одсто) било је ангажовано у приватизованим предузећима у региону Баограда. За разлику од 
укупне привреде, приватизоване фирме су иначе и лане исказале негативан нето финансијски 
резултат који јесте био за готово две трећине (57,9 одсто) мањи него у претходној години, али је 
свеједно износио више од 1,7 милијарди динара. Уз то, ове фирме су са 498,3 милијарде динара 
у укупним приходима свих привредних друштава у Србији учествовала са 6,2 а у укупним 
расходима (498,1 милијарда) са 6,3 одсто, док је њихов нето губитак од нешто више од 25 
милијарди динара представљао 7,3 одсто губитака привреде. Укупна средства ових предузећа 
смањена су у прошлој години у односу на претходну за 4,3 одсто и износила су нешто више од 
684 милијарде динара, док су обавезе остале на нивоу од 2011, и чиниле три петине укупних 
извора средстава. Кумулирани губици су повећани за 10,5 одсто, односно на 140,2 милијарде 
динара, чиме су достигли ниво од 6,3 одсто кумулираних губитака целокупне привреде. 
Безмало четвртина тих губитака налази се у зони изнад висине капитала, а стопа изгубљеног 
капитала је у 2011. достигла ниво од 37,6 одсто – што је за готово четири процента више у 
односу на претходну годину. Коначно, трећина приватизованих привредних друштава (431) је, 
према подацима АПР, и прошле године пословала у сектору прерађивачке индустрије и то на 
територији града Београда (368 друштава или 25,6 одсто). Што се тиче величине и правне 
форме, доминирала су мала предузећа (чак 74,8 одсто) и отворена акционарска друштва 
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(безмало две трећине), док су, кад је реч о запосленима готово половину радника (49,7 одсто) 
апсорбовала велика привредна друштва. 

 

 

 


