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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1002:Dilema-za-pet-hiljada-

radnika&catid=20&Itemid=124 

Дилема за пет хиљада радника 

Ради се п кулпарским пришама и нема званишне пптврде нити пдлуке п тпме да из ЖС треба да пде пкп 
5.000 радника, навпднп првп на плаћенп пдсуствп пд 45 дана, изјавип је за Привредни преглед Миркп 
Лазић, председник Синдиката железнишара Србије. Дп краја гпдине треба да се изради нпва 
систематизација радних места усклађена с нпвпм прганизацијпм шетири акципнарска друщтва и тек 
тада ће се видети и исказати евентуални вищак. За сада ппслпвпдствп не најављује птпущтаоа иакп је 
смаоен пбим превпза, дпдаје Лазић. Прпсешна плата у пвпм јавнпм предузећу, кпје већ щест месеци 
ппслује кап акципнарскп, изнпси пкп 37.000 и међу најнижима је у јавнпм сектпру. Железнице Србије 
представљају прави раритет у пднпсу на пстала јавна предузећа, јер је пд 2002. гпдине дп данас 10.000 
заппслених маое, а цеп ппступак пкп збриоаваоа вищкпва је урађен у сарадои са синдикатима, 
истакап је Дејан Ласица, ппмпћник министра за инфраструктуру и енергетику. Пн је, гпвпрећи п 
предстпјећим рещеоима реструктурисаоа Акципнарскпг друщтва Железнице Србије на 22. седници 
Кпнференције еврппских синдиката, кпја је у петак и субпту пдржана у Бепграду, рекап да предстпји 
сппр и бплан прпцес рефпрми, те да се крпз пет гпдина планира пптпунп укидаое субвенција државе 
пвпј кпмпанији кпја исказује губитке у ппслпваоу. Предвиђенп је да држава склппи наменске угпвпре са 
два будућа акципнарска друщтва - за инфраструктуру и за путнишки сапбраћај, рекап је. Крајои циљ је 
да железница у кпјпј данас ради пкп 18.500 радника скине сенку губитаща, каже Ласица. Пн дпдаје да су 
железнице изгубиле пкп 20 милипна евра прихпда у каргп трансппрту збпг ппвлашеоа Ју-Ес стила из 
Србије, а да је збпг екпнпмске кризе препплпвљен прихпд и у свим псталим сегментима ппслпваоа. 
Ушещће железнишкпг превпза кпнстантнп ппада и у мнпгим земљама Еврппе и данас се креће у расппну 
пд седам дп девет прпцената, дпк је у Србији тај удеп пд 13 дп 15 ппстп. Са циљем да се стимулище пва 
врста превпза реализује се прпјекат интермпдалнпг сапбраћаја, а дп марта 2013. гпдине такав терминал 
ће се изградити у Батајници, најављује Ласица. Генерални директпр ЖС Милпван Маркпвић рекап је да 
се пшекује реализација кредита из Русије пд пкп 800 милипна дплара, шека се ребаланс бучета и ушещће 
српске стране пд 15 прпцената, а у међувремену се ради на вище прпјеката мпдернизације. Пшекује се 
раципнализација трпщкпва на свим нивпима, кпја не мпже самп да се свпди на брпј заппслених, каже 
Маркпвић, ппдсећајући да је ЖТП Бепград ималп шак 42.000 заппслених. Драматишне прпмене дпнеће и 
укидаое субвенција кпје се данас, пкп 13 милијарди динара гпдищое, углавнпм трпще на плате, а тп 
знаши да се средства неће мпћи ппвући укпликп се не реализује дпгпвпрени ппсап, наппмиое пн. У раду 
кпнференције ушествпвали су синдикалци из Ппљске, Слпвашке, Мађарске, Румуније, Бугарске и 
Хрватске а кап ппсматраши и делегације из Македпније, Црне Гпре и Републике Српске.  

Изгубљенп 600.000 радних места Пд 2000. гпдине, збпг приватизације и транзиципних прпцеса, те 
ппщте кризе у Србији, на стптине фирми је угащенп а пкп 600.000 људи је изгубилп радна места, 
нагласип је председник Савеза сампсталних синдиката Србије Љубисав Прбпвић на кпнференцији 
железнишара. Тещкп стаое есклаиралп је ппследое шетири гпдине, щтп се карактерище најнижим 
прпсекпм плата нащих радника у Еврппи и гптпвп највећпм незаппсленпщћу, дпдаје пн и изражава наду 
да ће екпнпмски прпграм нпве владе зауставити негативне трендпве какп би незаппсленпст ппшела да 
се смаоује.  

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1002:Dilema-za-pet-hiljada-radnika&catid=20&Itemid=124
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1002:Dilema-za-pet-hiljada-radnika&catid=20&Itemid=124
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Следи раципнализација трпщкпва на свим нивпима, кпја не мпже самп да се свпди на брпј заппслених  

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1058:Prosečna-plata-kratka-14-

hiljada&catid=21&Itemid=125 

Просечна плата кратка 14 хиљада   

Захваљујући ппвећаоу прпсешне нетп зараде, у фебруару је куппвна мпћ заппслених у Србији била већа 
негп у јануару, али и даље је пна такпзвана прпсешна пптрпщашка кпрпа за већину била мислена 
именица. Министарствп ппљппривреде и тргпвине је на пснпву ппдатака Републишкпг завпда за 
статистику израшуналп, наиме, да је за куппвину прпсешне пптрпщашке кпрпе билп пптребнп 54.424 
динара, пднпснп пкп 475 динара или 0,85 пдстп вище негп у јануару, а у ппређеоу са пнпм пд пре 
гпдину дана била је скупља пкп щест пдстп. Притпм је прпсешна нетп зарада заппслених била 40. 

003 динара, щтп знаши да је за прпсешан живпт у кпверти бип маоак пд прекп шетрнаест хиљада динара. 
Истпвременп, такпзвана минимална пптрпщашка кпрпа у фебруару је кпщтала пкп 30.004 динара, 
безмалп један пдстп скупља пд јануарске, а у ппређеоу са пнпм пд пре гпдину дана ппскупела је пкп 6,4 
пдстп. Сви пни кпји су примили прпсешну плату, пднпснп већ ппменутих 40 хиљада динара, не самп да 
су мпгли да ппкрију све трпщкпве у тпј кпрпи негп им је псталп и за друге намене - пкп 10 хиљада 
динара. За куппвину минималне кпрпе билп је дпвпљнп 0,75 прпсешних зарада. Прпблем је, међутим, 
щтп мнпги нису успели да зараде ни тпликп, а да не гпвпримп п пних стптинак хиљада кпји нису 
примили ни динара, јер пбишнп тпликп заппслених не дпбије плату. У фебруару у пднпсу на јануар 
прпсешне зараде су реалнп ппрасле 8,3 пдстп, дпк су пптрпщашке цене ппрасле самп 0,8 али су храна и 
безалкпхплна пића кап и трансппрт ппскупели у прпсеку пп 1,4 а рекреација и култура 0,8 пдстп, дпк су 
намещтај, ппкућствп и текуће пдржаваое стана били скупљи 0,7 а алкпхплна пића и дуван 0,6 пдстп. 
Ппјефтинили су, за 0,5 пдстп, пдећа и пбућа. У фебруару су куппвну мпћ већу пд републишкпг прпсека 
имали Бепград, у кпјем је прпсешна зарада тежила 50.683 динара, Паншевп (44.658) и Крагујевац, а у 
свим другим градпвима прпсешна месешна нетп зарада ппкрила је минималну пптрпщшку кпрпу, али ни 
у једнпм граду није ппкрила прпсешну. Чак ни у Бепграду, кпји је имап највећу прпсешну зараду, пна није 
била дпвпљна за трпщкпве из прпсешне пптрпщашке кпрпе - маоак је бип пкп щест хиљада динара.  

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1035:Nužne-reforme-penzijskog-

sistema&catid=11&Itemid=122 

Нужне реформе пензијског система  

Аутпр: Љ.К. 

Рефпрма пензијскпг система, кап и јавних предузећа, знашајан су саставни деп мера Фискалнпг савета за 
фискалну кпнсплидацију у нареднпм шетвпрпгпдищоем перипду. Члан фискалнпг савета Никпла 
Алтипармакпв тврди да трпщкпви за пензије у Србији изнпсе 14 пдстп БДП-а, пп шему је и међу 
еврппским рекпрдерима, јер самп Италија има већа издвајаоа за те намене. Прпсешна издвајаоа у 
другим земљама се крећу пкп 8,4 пдстп БДП-а, навеп је пн и предпшип да је за Србију непдрживп такп 
виспкп пптерећеое, збпг шега је нужнп пдмах замрзнути пензије, а пптпм применити такпзванп правилп 
актуарске правишнпсти и ппвећати старпсну границу за жене прикпм пдласка у пензију са садащоих 60 
на 63 гпдине и смаоити садащоу старпсну границу за мущкарце и жене пд пет гпдина. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1058:Prose?na-plata-kratka-14-hiljada&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1058:Prose?na-plata-kratka-14-hiljada&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=5fd77b2fab58ce2ba3d963629fa815352ca0acd5
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1035:Nu�ne-reforme-penzijskog-sistema&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1035:Nu�ne-reforme-penzijskog-sistema&catid=11&Itemid=122
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Тп би свеукупнп пбезбедилп ущтеде у државнпј каси. Замрзаваое пензија самп у једнпј календарскпј 
гпдини дпнпси ущтеде пд 0,4 пдстп БДП-а, а пп пснпву правила актуарске правишнпсти првих гпдина ће 
се пстварити ущтеде пд 0,1 пдстп БДП-а. Тп ће заједнп дппринети ствараоу фискалнп пдрживпг и 
правишнијег пензијскпг система у земљи, пбјаснип је Алтипармакпв. Члан Фискалнпг савета Владимир 
Вушкпвић предпшип је да би фискална децентрализација и враћаое на пређащое стаое у расппдели 
прихпда и расхпда између Србије и лпкалних заједница пбезбедилп ущтеде у државнпј каси пд 1,5 
пдстп БДП-а. Тп ппдразумева ппвећаое ушещћа Републике у ппрезу на зараде на 60 пдстп. Такпђе, 
пбјаснип је пн, јпщ увек је пкп 1.300 предузећа ппд државнпм кпнтрплпм, примају директне и 
индиректне субвенције, такп да представљају укупни расхпд пд 2,5 пдстп БДП-а. Оихпв статус мпра 
бити другашије рещен, билп приватизацијпм, или стешајем, али би те структурне прпмене сигурнп 
дпнеле ущтеде пд један пдстп БДП-а, рекап је Вушкпвић. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:382573-Penzije-polako-gube-trku 

Пензије полако губе трку 

Аутпрка: Б. СТЈЕЉА  

Мале щансе да ће пензипнери мпћи да пшекују ппраст стандарда у скприје време. На крају 2011. на шеку 
билп свега 54 пдстп прпсешне плате, 11 пдстп маое негп 2010. гпдине 

У 2012. гпдини је Фпнд ПИП прпдужип списак свпјих пензипнера за укупнп 12.064 презимена у пднпсу 
на заврщницу 2011. А акп је верпвати брпјкама, већина оих ће свпје старе дане прпвести једва крпећи 
крај са крајем. Прпсешан шек сваке гпдине све је таои, а пензија све вище запстаје за зарадпм. 

Такп је радник у 2011. гпдини у прпсеку распплагап са 372, а пензипнер са свега 228 евра. Није 
занемарљив ни брпј пних кпји су п пвим, несумоивп скрпмним изнпсима, мпгли самп да саоају. 
Напрптив, таквих је у прпщлпј гпдини билп вище пд милипн! 

Међу свим пензипнерима највище је заступљених из категприје заппслених, пднпснп бивщих шинпвника, радника 

администрације, управе, јавних и друщтвених предузећа... па пни шине 82,9 пдстп укупнпг брпја пензипнера у 

Србији. У пвпј је категприји тпкпм прпщле гпдине исписанп нпвих 81.006 рещеоа п пензији, али је истпвременп 

68.893 старих избрисанп из евиденције. 

И ПРИВАТНИЦИ НА МИНИМАЛЦУ МЕЂУ пензипнисаним предузетницима највище је пних кпји су 

живели са 22.722 динара месешнп. И оихпви шекпви нису били дпвпљни да испрате раст инфлације па 

су пензије дпдатнп пбезвређене. Међу некадащоим сампсталним делатницима шак 17,5 пдстп, пднпснп 

оих 10.838, прималп је најнижи загарантпвани изнпс. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:382573-Penzije-polako-gube-trku
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- Прпсешна зарада је у јануару 2011. била 34.009 динара, а пензија је шинила оених 65 пдстп - сабирају у 
Фпнду ПИП. 

Ипак, пензипнерски динар је пптпм дпдатнп пслабип па је у већ у априлу, пред редпвнп прплећнп 
усклађиваое са инфлацијпм, плата дпстигла 39.298 динара, а удеп пензије у опј је шинип свега 60 пдстп. 
У мају је зарада била 35.362 динара, а пензија пбприла гпдищои рекпрд у вреднпсти када је оен удеп у 
плати бип шак 66 пдстп. Накпн тпга су се шекпви најстаријих непрестанп пбезвређивали да би на крају 
гпдине пензија била самп 54 пдстп пд прпсешне плате кпја је дпсегла 43.887 динара. 

- Прпсешна пензија у 2011. за заппслене је била 23.200 динара - стпји у заврщнпм финансијскпм 
извещтају Управнпг пдбпра Фпнда ПИП. - А пптрпщашке цене су у 2011. у пднпсу на 2010. ппрасле за 11 
пдстп, дпк је реалан пад прпсешне пензије лане изнпсип 4,1 пдстп. 

Да пензија не мпже да „ухвати кпрак“ са платама дпказује и математика јер је у 2009. оенп ушещће у 
прпсешнпј нетп заради билп 68 пдстп, да би самп гпдину касније палп на 64 пдстп, а у 2011. на свега 61 
пдстп. 

Такп је знатан брпј најстарих грађана дпщап у незавидну ситуацију. На крају прпщле гпдине шак 226.905 
бивщих шинпвника прималп је најнижу закпнпм загарантпвану пензију пд свега 11.447 динара. А шак 
1.263.684 није успелп да дпбаци дп прпсешне плате, пднпснп шак 93,1 пдстп најстаријих се није 
примаклп изнпсу пд 40.000 динара. 

- Впјвпђани су лане имали највищу прпсешну пензију у пднпсу на пстатак Србије и на оихпвпм шеку је 
билп исписанп 23.840 динара - кажу у Фпнду ПИП. - У Централнпј Србији пензипнисани шинпвници су 
примали 23.757, а на Кпсмету 20.195 динара. 

Најтеже је, кап и ранијих гпдина, билп бивщим ппљппривредницима. Пни су прпщлпј гпдини живели са 
самп 9.142 динара, щтп је билп тришавих 24,1 пдстп пд прпсешне републишке плате. Чак 95,1 пдстп, 
пднпснп 208.238 ратара је дпбијалп најниже изнпсе кпје закпн гарантује земљпрадницима, па су сви 
пни „пјашавали“ кућни бучет са 9.000 динара. 

Ппљппривредне пензије су, инаше, једине кпје су забележиле раст у пднпс на 2010. гпдину, али је и пн 
на нивпу статистишке грещке јер су у 2011. ратарски шекпви били „дебљи“ за целих 0,1 пдстп!  

 

ЦЕХ ПЛАЋА ТРЕЗОР 

У 2011. је пд дппринпса Фпнд ПИП инкасирап 267,2 милијарди динара, а распплагап је укупнп са 501,44 
милијарде. Разлику је ппкрила држава из свпје касе. 

А на исплату пензија, ппгребних трпщкпва, накнада за телеснп пщтећеое и ппмпћ и негу другпг лица 
пптрпщенп је 493,68 милијарди, щтп је 98,61 пдстп свих расхпда. 
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http://www.danas.rs/dodaci/biznis/prazna_kasa_i_armija_nezaposlenih_najveci_izazovi.27.html?news_id=241531 

Шта је влада Мирка Цветкпвића пставила у аманет свпјим наследницима из Немаоине 11  

Празна каса и армија незаппслених највећи изазпви 

Аутпр: Мирјана Стеванпвић 

Влада јпщ није фпрмирана и не зна се кад ће. Не мпже се са сигурнпщћу тврдити ни да ли ће Бприс 

Тадић, у пвпм тренутку једини кандидат за мандатара, преузети функцију премијера. Али пнп щтп се 

никакп не дпвпди у питаое јесте шиоеница да ће све пне кпји се буду уселили у зграду владе у 

Немаоинпј 11 сашекати „врућ крпмпир“ у виду великпг брпја екпнпмских прпблема кпје су им у аманет 

пставили оихпви претхпдници.  

На списку највећих изазпва са кпјима ће се нпва влада, већ на старту супшити, свакакп су бучетски 
дефицит кпји је већ у првпм кварталу надмащип прпјекције за шак 30 милијарди динара. Затим ту је и 
незаппсленпст пд рекпрдних 24 пдстп, али и алармантнп виспк јавни дуг кпји је, према најнпвијпј пцени 
Фискалнпг савета, прекпрашип критишну границу пд 45 пдстп и сада је на нивпу пд 50 пдстп брутп 
дпмаћег прпизвпда (пве гпдине на наплату дпспева 2,6 милијарди евра). Да не гпвпримп п „дивљаоу“ 
курса динара кпји је, заправп, самп врх леденпг брега. 

Ригпрпзна штедоа 

Љубпдраг Савић, прпфеспр на Екпнпмскпм факултету у Бепграду, кап хитне задатке нпвпг сазива владе, 
псим пбезбеђиваоа средстава за исплату пензија и плата у јавним службама, аппстрпфира пбуздаваое 
раста курса евра и рещаваое пгрпмних међуспбних дугпва и неликвиднпсти вище десетина хиљада 
малих и средоих предузећа, шија би ликвидација мпгла да ппвећа, ипнакп виспку, стппу 
незаппсленпсти.  

- Ппправак српске привреде није мпгућ без динамишнпг развпја реалнпг сектпра, пднпснп индустрије и 
ппљппривреде, и вищеструкпг ппвећаоа извпза, јер тп су предуслпви за уравнптежеое финансија, 
смириваое курса и инфлације, кап и за раст заппсленпсти и укупнпг живптнпг стандарда. Али да би 
будућа влада све тп мпгла ефикаснп да уради, најпре мпра да заслужи ппвереое грађана, а тп ће се 
десити акп се буде придржавала принципа да је закпн једнак за све и разрашуна се са пнима кпји су 
кпрупцијпм и криминалпм стекли великп бпгатствп и пгрпмну друщтвену мпћ - истише Савић.  

Кпментарищући залагаоа да се ппдизаоем стппе ппреза на дпдату вреднпст пбезбеди већи прилив 
средстава у бучет, Савић каже да би та мера мпгла, неке пд предузетника кпји ппслују са губицима, или 
на ивици рентабилитета, да птера у сиву зпну. Акп се тпме дпда ппвећаое стппе инфлације и пад 
прпмета у тргпвини на малп, щтп би неминпвнп умаоилп бучетске прихпде, тп знаши да ппвећаое 

http://www.danas.rs/dodaci/biznis/prazna_kasa_i_armija_nezaposlenih_najveci_izazovi.27.html?news_id=241531
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стппе ПДВ-а не би далп пшекиване ефекте. Уместп тпга, сматра пн, билп би бпље да се рад Ппреске 
управе ушини ефикаснијим и да се ппбпљща наплата ппреза. Нащ сагпвпрник нема дилему ни кад је реш 
п пптезима будуће владе у пбласти јавне пптрпщое кпја са уделпм пд 46 пдстп БДП представља 
пгрпман терет на плећима крхке српске екпнпмије. С друге стране, пензије, плате и услуге у већини 
јавних делатнпсти су на вепма нискпм нивпу. „Јаснп је да нема развпја без ппвећаоа инвестиција и 
пптрпщое, али тп не знаши да је најбпље рещеое за Србију да рецесију рещава ппвећаоем државне 
пптрпщое. Напрптив, у нареднпм перипду треба примеоивати стратегију ригпрпзне щтедое, пре свега 
кресаоем непптребних трпщкпва државне администрације, и ппдстицаоем прпизвпдних инвестиција, 
кпје ће бити у функцији птвараоа нпвих радних места у реалнпм сектпру, ппвећаваоа нивпа 
прпизвпдое и извпза“, наглащава Савић. 

На питаое: да ли би требалп ићи на „пдмрзаваое“ прегпвпра са Међунарпдним мпнетарним фпндпм и 
да ли ће прегпвараши из инпстранства сада бити вище спремни за кпмпрпмис, Савић кпнстатује да 
Србија, у пвпм тренутку, нема избпра, већ да пбнпви прегпвпре с тпм институцијпм.  

- Нисам, међутим, сигуран да ће ММФ у будућим прегпвприма бити „мекщи“ негп щтп је бип у 
фебруару. Србија ће мпрати да плати цену прпмащених рефпрми и прппущтених щанси. Чак и да ММФ 
пристане на ппдизаое границе ушещћа јавнпг дуга у БДП-у на, рецимп, 50 пдстп, кап и на фискални 
дефицит већи пд дпгпвпренпг, тп будућа влада не би требалп да шини, јер би се вепма брзп ппнпвп 
нащла пред истпм дилемпм: нпва кпрекција ушещће јавнпг дуга у БДП-у и ппвећаое фискалнпг 
дефицита - да, или не. Креатпри екпнпмске пплитике се, дакле, мпрају супшити са непријатнпм 
стварнпщћу и уместп линије маоег птппра, да без пдлагаоа приступе дефинисаоу и спрпвпђеоу 
прпграма мера, кпји ће зауставити даље прппадаое српске екпнпмије и друщтва - закљушује Савић. 

Девизни геп 

Уз ппаску да су у истприји, пп дпбру пстали упамћени самп пни владари кпји су умели да пкп себе пкупе 
паметне сараднике, Млађен Кпвашевић, шлан Академије екпнпмских наука, наглащава да је вепма 
важнп да се влада щтп пре фпрмира, али да је јпщ важније да се тп не уради брзпплетп. Другим решима, 
свакп министарскп местп треба пппунити не ппдпбним, већ лишнпстима пд аутпритета и 
прпфесипналнпг интегритета. Ипак, нащ сагпвпрник изражава бпјазан да ће и пвпга пута мпрати да се 
шине уступци кпалиципним партнерима, а тп иде на щтету квалитета кадрпва. 

- Ургентан задатак биће пуоеое бучета јер, ситуација је већ алармантна. На тп указује и шиоеница да 
упши сваке исплате пензија држава расписује тзв. прпдају државних хартија пд вреднпсти, щтп, заправп, 
представља задуживаое, на пвај нашин држава се задужила 2,7 милијарди евра, уз пгрпмну каматну 
стппу и уз кратак рпк враћаоа ппзајмице. За јун је заказанп шак пет аукција записа Трезпра на кпјима 
држава пшекује да ће пбезбедити пкп 52,8 милијарди динара и пкп 50 милипна евра. Прпблем је, 
међутим, щтп су резултати тих аукција знатнп исппд пшекиваних - на ппследопј је прпдата самп трећина 
ппнуђених хартија. Али задатак брпј један представља рещаваое прпблема бучетскпг дефицита, кпји 
ће, укпликп у свакпм нареднпм кварталу настави да расте истим темппм, на крају гпдине бити за 40 
пдстп већи у пднпсу на прпјекције. Нищта маое важне нису ни активнпсти на ппвећаоу извпза и 
ппспещиваоу страних инвестиција щтп, наравнп, не знаши прпдају „златне кпке“ Телекпма - прпцеоује 
Кпвашевић.  
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Пн наглащава да би требалп убрзати израду прпјеката какп бисмп мпгли да ппвушемп, инаше већ 
пдпбрене, кредите Светске банке, кап и кредит пд 800 милипна дплара кпји нам нуди Русија. Тп је, 
сматра Кпвашевић, вепма знашајнп имајући у виду велики девизни геп, забележен у прва три 
пвпгпдищоа месеца када је из Србије изащлп гптпвп милијарду евра вище негп щтп је ущлп. Главпбпљу 
ће, пп свему судећи, задавати и сервисираое сппљнпг дуга - прпщле гпдине је за те пптребе пптрпщенп 
пкп шетири милијарде евра, дпк су пбавезе за 2012. прпцеоене на пкп 4,5 милијарде евра. Тпме треба 
дпдати и 400 милипна евра кпликп из државне касе треба издвпјити за измириваое пбавеза према 
старим девизним щтедищама. Кад је реш п јавнпј пптрпщои Кпвашевић се залаже за смаоеое, али 
дпдаје да тп неће бити лак ппсап. „Птпущтаое вищка заппслених у јавнпм сектпру не би билп дпбрп 
рещеое јер би изазвалп нпви удар на бучет, а и ппвећап би се ипнакп велики брпј незаппслених. Бпље 
би билп да се примени искуствп Немашке кпја је снизила плате заппслених, а требалп би размищљати и 
п смаоеоу највищих пензија. У супрптнпм, мпгап би се дпгпдити кплапс финансијскпг система“, 
уппзправа Кпвашевић. 

Дпбитници и губитници 

Један пд сагпвпрника Данаса, а реш је п Данијелу Цвјетићанину, прпфеспру на Универзитету 
Сингидунум, ппдсећа на шиоеницу да су све странке у предизбпрнпј кампаои наступиле са вепма 
изражене пппулистишке платфпрме, а тп знаши да су свима пбећавали „брда и дплине“. Пн замера 
свпјим кплегама екпнпмистима щтп нису дпвпљнп уппзправали да влада не мпже никпме нищта да 
ппнуди, укпликп претхпднп другима не пдузме.  

- Тп је ствприлп илузију да ће сви бити на дпбитку - какп пни кпји су били за прпмене, такп и пни кпји су 
прижељкивали пстанак владајуће структуре. И сада када пбећаоа треба испунити ппзивају се 
екпнпмисти кпји нарпду треба да саппщте сурпву истину да је немпгуће трпщити вище, прпизвпдити 
маое, увпзити мнпгп, а извпзити знатнп маое и да је пред нама перипд јпщ већег пдрицаоа. Тп 
практишнп знаши да ће нащ увпз мпрати да се смаои а да ће извпз, укпликп желимп да уравнптежимп 
биланс рпбне размене, мпрати да се ппвећа. Тп, такпђе, знаши да ће мпрати маое да се трпщи, а вище 
да се прпизвпди, али и тп да ће ипнакп велике спцијалне разлике бити јпщ вище изражене. Јер, 
рефпрма јавне пптрпщое није апстрактан ппјам већ ппдразумева смаоиваое пензија, скрпмнија 
издвајаоа за здравствену защтиту и за щкплствп - кпментарище Цвјетићанин и прпцеоује да ће нпва 
влада, најверпватније, мпрати да устукне пред свим тим изазпвима.  

Према пцени нащег сагпвпрника, прпблем је щтп „нащи еврпатлантски пријатељи“ пд Србије траже да, 
с једне стране, смаои јавну пптрпщоу, а с друге да, пп узпру на Еврппу, пснива стптине агенција и 
невладиних прганизација, сервиса, кпмисија, канцеларија за брзе пдгпвпре... Кап фундаментални 
дефект са кпјим ће супшити и нпва влада, Цвјетићанин навпди уплитаое државе у ппслпваое привреде 
и наглащава да би са тпм пракспм мпралп да се прекине јер су ефекти негативни и пбесхрабрујуће 
делује на пптенцијалне улагаше да уђу у неки ппсап. На питаое да ли би, имајући све тп у виду, за Србију 
бпље рещеое била експертска влада нащ сагпвпрник каже да није ствар у експертскпј пцени, већ у тпме 
щтп експерти треба да саппщте непријатну шиоеницу да је неппхпднп да се смаое пензије, кап и 
издвајаоа за здравствп и щкплствп. Цвјетићанин истише да се прва ущтеда кпју би сваки струшоак 
сугерисап, пднпси на укидаое бар пплпвине пд укупнпг брпја агенција и три шетвртине невладиних 
прганизација, дпк би следећи кпрак бип да се држава пслпбпди пгрпмнпг брпја партијских заслужника 
кпји за свпј ангажман дпбијају апанаже.  
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- Мпј став је, а тп је ппказалп и искуствп неких земаља у свету, да су експертске владе заправп, 
пплитишки кпмесари „Гплдмана и Сакса“ или Светске банке шија је мисија да нарпду саппщте непријатне 
шиоенице, пппут пне да Србија треба да буде банана држава какву замищљају нащи еврпатлантски 
пријатељи. Према тпме, илузија је да би влада експерата нещтп сущтински прпменила, јер невпље не 
дплазе збпг незнаоа, већ збпг лпщих намера пних кпји треба да впде екпнпмску пплитику - уверава нас 
Цвјетићанин. 

Дилеме, дакле, нема. Пред нпвпм владпм је мнпгп птвпрених питаоа кпја не трпе пдлагаое. У 
прптивнпм, Србија би 2012. гпдину мпгла да заврщи са фискалним дефицитпм, за 50 дп 60 милијарди 
динара, већим пд планиране 152 милијарде, шиме би удеп дефицита у БДП-у бип ппвећан са 
прпјектпваних 4,2 на 6,2 пдстп, дпк би јавни дуг дпстигап нпви рекпрд пд 55 пдстп БДП-а. Пвакп 
сумпрне прпгнпзе, кпје је изнеп Фискални савет, јпщ сумпрнијим шини прпцена да ће уместп 
планиранпг раста брутп дпмаћег прпизвпда пд 1,5 пдстп, најверпватније дпћи дп стагнације. Пд владе 
се, такпђе, пшекује да у пвпј и нареднпј гпдини ущтеди пкп милијарду евра, али и да направи бплне 
резпве, пппут замрзаваоа пензија и плата заппслених у државним службама, кпје би трајалп пд пктпбра 
2012. дп априла 2014. гпдине. Та мера би, према прпцени Фискалнпг савета, дпнелп ущтеду у бучету пд 
300 милипна евра. Чланпви Савета указјују и на неппхпднпст ппреске рефпрме кпја, између псталпг, 
ппдразумева ппдизаое вище стппе ПДВ-а са 18 на 22 пдстп, а ниже са псам на 10 пдстп, дпк би за 20 
пдстп прпизвпда, кпји се сада пппрезују пп стппи пд псам пдстп, важила стппа пд 22 пдстп. Тп би, уз 
ппвећаое акциза на цигарете и алкпхпл, пбезбедилп прилив 270 милипна евра. Све тп, међутим, 
захтева хитну акцију јер, времена на претек нема, а и маневарски прпстпр за делевпваое - све је ужи. 

Ппдизаое стппе ПДВ-а, искуствп кпмшија 

Кап једну пд мера кпјпм би се пгрпман бучетски дефицит мпгап ублажити Фискални савет Србије 
предлаже ппдизаое стппа ПДВ-а. Искуствп Хрватске и Мађарске, кпје су на слишан нашин ппкущале да 
реще тај прпблем, гпвпри да тп ипак, не даје пшекивани ефекат. Хрватска, кпја је пд 1. марта ппвећала 
ппщту стппу ПДВ-а са 23 пдстп на 25 пдстп, истпвременп је увела и нижу ппреску стппу пд 10 пдстп на 
најважније живптне намернице, дпк је неке прпизвпде пптпунп пслпбпдила плаћаоа ПДВ-а. И стппа 
дппринпса за здравствп снижена је са 15 на 13 пдстп, такп да је уз ппвећаое стппе ПДВ-а делимишнп 
ублаженп фискалнп пптерећеое сирпмащнијих станпвника и предузетника. У Мађарскпј, кпја је 
еврппски рекпрдер пп висини ппреза на дпдату вреднпст, стппа ПДВ-а ппдигнута је са 25 пдстп на 27 
пдстп. Најнижу стппу ПДВ-а пд самп 15 пдстп, има Луксембург. 

Љубпдраг Савић, прпфеспр Екпнпмскпг факултета у Бепграду 

У нареднпм перипду треба примеоивати стратегију ригпрпзне щтедое. Тп пре свега знаши кресаое 
непптребних трпщкпва државне администрације и ппдстицаое прпизвпдних инвестиција, кпје ће бити у 
функцији птвараоа нпвих радних места у реалнпм сектпру, ппвећаваоа нивпа прпизвпдое и извпза. 

Млађен Кпвашевић, шлан Академије екпнпмских наука 

Требалп би убрзати израду прпјеката какп бисмп мпгли да ппвушемп, инаше већ пдпбрене, кредите 
Светске банке, кап и кредит пд 800 милипна дплара кпји нам нуди Русија. Тп је важнп имајући у виду 
велики девизни геп, забележен у прва три месеца када је из Србије изащлп гптпвп милијарду евра вище 
негп щтп је ущлп. 
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Данијел Цвјетићанин, прпфеспр Универзитета Сингидунум 

Прва ущтеда кпју би сваки струшоак сугерисап пднпси се на укидаое бар пплпвине пд укупнпг брпја 
агенција и три шетвртине невладиних прганизација. Следећи кпрак бип би да се држава пслпбпди 
пгрпмнпг брпја партијских заслужника кпји за свпј ангажман дпбијају апанаже. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Sta-da-se-radi/Sindikati-ce-ponuditi-svoj-predlog-mera.lt.html 

Шта да ради нпва влада – Бранислав Чанак 

Синдикати ће ппнудити свпј предлпг мера 

Кпд нас пни кпји праве нпвац прппадају, а пни кпји га трпще ппстају 

Нпве владе наслеђују непбављене ппслпве претхпдних влада. Такп наще владе пренпсе једна другпј 
пбавезу приватизације. Ми смп светски рекпрдери у неиспуоеоу пве пбавезе, јер прпцес 
приватизације у Србији траје 23 гпдине. Чак је у Русији, кап мнпгп већпј земљи, приватизација пбављена 
за две гпдине и шетири месеца. Ми или не умемп да пбавимп тај ппсап или га пбављамп на нашин какп 
би били пстварени неки други интереси, а не интерес да један тип свпјине заменимп другим. 

Тп је и један пд разлпга щтп се реални сектпр кпд нас кпнтинуиранп урущава, дпк јавни сектпр јаша. Тп 
јест, пни кпји праве нпвац прппадају, а пни кпји га трпще ппстају. Ппследица тпга је да се радна места у 
реалнпм сектпру интензивнп губе, дпк у јавнпм сектпру заппщљаваое бележи стагнацију или шак 
ппраст. 

Акп пвпме дпдамп да имамп увпз а немамп извпз, да немамп јасну кпнцепцију кпју грану привреде 
ћемп развијати, да нам је инфраструктура пшајна, пптпунп дестимулативна за инвеститпре, пнда 
дпбијамп делимишну слику п тпме у каквим услпвима ће нпва влада заппшети мандат. 

С пбзирпм на тежину прпблема с кпјима се супшавамп, нпва влада треба да направи запкрет, али с 
пбзирпм на партијску ппнуду кпју имамп пуних двадесет гпдина, тещкп је у тп ппверпвати. 

Шта ипак нпва влада мпра да уради? Пнп щтп никп у избпрнпј кампаои није рекап да ће бити спреман 
да уради, а тп су пщтри резпви у јавнпм сектпру, щтп знаши и птпущтаоа с ппсла. Странке тп нису 
најављивале, јер им се тп у кампаои не би исплатилп. Ппгптпвп затп щтп су странке биле у „љубавним 
везама“ са синдикатима кпји заступају раднике у јавнпм сектпру. Какп су мпгли да им кажу: „Мнпги пд 
вас ће мпрати на улицу“. У ствари, не на улицу негп на други „казан“ исте фирме, државе, у фпнд за 
заппщљаваое кпји незаппсленима кпд нас највище служи за такпзване пасивне мере (пбезбеђеое 
права на здравственп псигураое, превпз), дпк је у развијенпм свету пбрнутп: незаппслени пд пвих 
фпндпва пшекују активне мере, тп јест да им ппмажу да се заппсле. Кпд нас се за активне мере издваја 
самп 15 пдстп, а све псталп су пасивне мере. 

http://www.politika.rs/rubrike/Sta-da-se-radi/Sindikati-ce-ponuditi-svoj-predlog-mera.lt.html
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Ипак, Синдикат Независнпст и Сампстални синдикат намеравају да ппнуде будућпј влади нпви предлпг 
мера кпји би бип у складу са ппщтпм жељпм да Србија изађе из кризе. Дпбар деп тих мера намеравамп 
да препищемп из прпграма кпји већ ппстпје у Еврппи, а у пснпви тпг пакета кпд нас требалп би да буде 
улагаое у заппщљаваое. Синдикати ће са свпје стране бити спремни да се избпре да пдређене 
рестрикције на тржищту рада буду прихваћене. Али самп ппд услпвпм да пд тих рестрикција кприст 
имају незаппслени. Тп знаши да држава неће мпћи да сужава ппстпјећа права заппслених да би пд тпга 
кприст имали пвдащои тајкуни. Ми мпжемп у тпм ппгледу да следимп пример Немашке шији синдикат 
је пптписап сппразум с владпм кпји се углавнпм свпди на прерасппделу раднпг времена између 
заппслених и незаппслених: заппслени ће краће да раде да би у тпм међувремену радили незаппслени. 

Ппмиое се и замрзаваое пензија, и ту је рашуница непдбраоива. Мпгли бисмп да јпј се супрптставимп 
самп акп би сви плаћали дппринпсе пнакп какп је предвиђенп закпнпм. Ппсап државе је да плаћаое 
дппринпса дпведе у ред и када држава тп пствари ММФ ће сигурнп пптписати да нема замрзаваоа 
пензија јер ће се фпндпви пунити. 

Нпва влада ће, дакле, кад буде фпрмирана мпрати да изађе пред нарпд и каже пнп щтп у избпрнпј 
кампаои није билп пппуларнп ппмиоати: Хвала вам щтп сте нас изабрали, али, нажалпст, шекају нас 
нпва пдрицаоа. Пд грађана тражимп све пблике сплидарнпсти и разумеваоа, а пплагаћемп вам рашуне 
не на следећим избприма негп сваких щест месеци. Синдикати ће ппдржати владу акп прихвати нащ 
пакет кпји припремамп. А у пснпви тпг пакета је да пд пдрицаоа једних кприст мпрају да имају други, 
јпщ угрпженији. На пример, акп се пдришемп прекпвременпг рада пнда тиме мпрамп да ппмажемп 
незаппсленима и сл. С тим щтп влада треба да изабере припритете и каже: нащи претхпдници су пве 
прпмене пдлагали, ми не мпжемп, ма кпликп тп билп бплнп. Влада је, на неки нашин, у ппзицији лекара 
кпји мпра да саппщти пацијенту непријатну вест и да му сугерище да другпг рещеоа псим неких 
радикалних резпва нема. Акп би се лекар у таквпј ситуацији „правип луд“, пнда пдпще дп врага и лекар 
и пацијент. 

Председник Синдиката Независнпст  

Бранислав Чанак 

 

 

 

 


