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Министар финансија треба да заборави 
изборна обећања 
Обнављање аранжмана са ММФ-ом и попуњавање буџета први задаци новог кабинета владе, 

кажу економисти 

 
За економисте нема дилеме шта треба да буде први потез новог министра финансија, ко год да 
формира владу. Онај ко седне у ту фотељу најпре ће морати да заборави сва предизборна 
обећања, каже Данијел Цвјетићанин, професор на Универзитету „Сингидунум”. Јавне 
финансије су у таквом стању да ће за будућег министра најбоље бити ако народу каже да су 
обећања била само за предизборне сврхе и да је јасно да не могу да се примене у пракси, додаје. 

– Осим заборава, друга мера ће морати да буде обнављање аранжмана из предострожности са 
Међународним монетарним фондом. Од те сарадње зависиће и евентуална трећа мера, а с 
обзиром на ситуацију у буџету, могуће је очекивати неке мере и на приходној и на расходној 
страни касе – каже Цвјетићанин и додаје да креатори постизборне економске политике у 
народу неће бити запамћени по добрим делима. 

А зашто ће први потези министра финансија морати да буду драконски, најбоље ће рећи 
бројке. Само у прва два месеца јаз између прихода и расхода на нивоу целе државе био је већи 
од 31 милијарду, иако је планирано да у првом тромесечју не може бити већи од 26 милијарди. 
Ситуација је још алармантнија када је о републичкој каси реч. Дакле, кад се искључе буџети 
локалних самоуправа, фондови и покрајинска каса, дефицит централног буџета у прва два 
месеца већи је од 37 милијарди динара. Фискални савет је проценио да постоји опасност да 
минус у првом кварталу буде двоструко већи од планираног. У најбољем случају, држава ће 
морати да уштеди најмање 30 милијарди евра како би минус остао у законском оквиру. Влада 
је усвојила план којим се обезбеђује половина те суме, али је Фискални савет оценио да је то 
недовољно да се испоштује закон и договор са ММФ-ом. 

– И поред најбоље воље будућег министра финансија да народу остане у лепом сећању, то неће 
бити могуће – каже Цвјетићанин. – Неке ствари неће зависити од њега. Свако задуживање има 
свој крај и ми ћемо моћи још једно годину и по да живимо на кредит. А после тога и уз најбољу 
вољу власти и међународних кредитора, мораћемо да се помиримо са чињеницом да не 
можемо да трошимо више од својих могућности. Чека нас штедња – вољна или невољна. 

Небојша Савић, професор на Факултету за економију, финансије и администрацију, сматра да 
прво треба донети дугорочну стратегију развоја земље. На констатацију да Србија већ има 
модел посткризног оправка на основу кога је направљена „Студија 2020”, наш саговорник каже 
да је то само начелна прича која у пракси није примењива. 

– Требају нам краткорочне оперативне мере које ће бити у функцији дугорочних циљева. 
Такође, све земље имају стратегију унапређења конкурентности, која је и нама неопходна. Наш 
проблем је што не знамо у ком правцу идемо. Кад дође мисија ММФ-а смањујемо дефицит, чим 
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оде – повећавамо. Тумарамо у мраку. Обнављање сарадње са Фондом донело би 
макроекономску стабилност и побољшало кредитни рејтинг. Такође, треба обезбедити добре 
услове пословања, смањити бирократију и корупцију, али и повећати улагање у 
инфраструктуру и образовање – каже Савић. 

Да будућа влада треба у наредне две до две и по године да спроведе реформе како би точкове 
економије преусмерила на развојни колосек, оценио је у изјави Танјугу и Миладин Ковачевић, 
сарадник Економског института. Када је у питању економија, влада ће бити суочена са 
„ургентном ситуацијом гашења пожара” и одмах по формирању мораће да донесе краткорочне, 
али и системске мере. 

– Буџет ће најпре морати да има креткорочни програм којим ће бити прекинуто ширење 
дефицита и задуживање – рекао је Ковачевић. 

Нови порески облици, подизање пореске стопе већ постојећих пореза, само су неке од 
препорука Ковачевића, који је прецизирао да би једна од краткорочних мера могла да буде и 
повећање ПДВ-а. 

То би могло да угаси пожар, али није решење које ће довести до дугорочнијих резултата и 
прилива у буџет. Како је додао, решење није ни прописивање индиректних пореза, јер могу 
додатно да оптерете животни стандард становништва и доведу до повећања цена. 

Без тих реформи, како је истакао, и без ремонта фундаменталних закона, попут закона о 
реституцији, својини, развојној банци, пензионом и фискалном систему, неће бити простора за 
спровођење капиталних инвестиција, као што су улагања у инфраструктуру. А то би требало да 
буде замајац економији, привлачењу приватног капитала и отварању радних места. Он сматра 
да је Србији остало још две, две и по године да спроведе реформе и тако избегне суров 
сценарио, какав се сада може видети у Грчкој, Шпанији. 

Ана Трбовић, професорка на Факултету за економију, финансије и администрацију, оценила је 
у изјави за агенцију Бета да нову владу очекују тешки економски изазови растуће 
незапослености и јавног дуга. 

– Треба храбрости за доношење мера које нису увек популарне, али које ће донети резултате. 
Уколико се темпо реформи не убрза, очекује нас додатно задуживање и спор економски раст – 
рекла је она. 

Према речима Трбовићеве, првих шест месеци мандата новој влади пружају прилику да се 
донесе тешке, али неопходне одлуке и системски реформише пензијски систем и покрене 
озбиљније реструктурирање јавних предузећа и рада целокупног јавног сектора. 

Истовремено, како је рекла, треба радити на унапређењу пословне климе, што подразумева и 
нови закон о раду и ефикасније процедуре добијања дозвола. 

Аница Телесковић 
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Шта с новим рупама у стажу 
Уставни суд је оспорио право држави да из буџета плаћа повезивање стажа, али шта са 

радницима којима послодавци не плаћају порезе и доприносе 

 
Одлука Уставног суда да оспори владино решење о повезивању радног стажа за запослене у 
државним предузећима која су у процесу реструктурирања или приватизације, поставила је 
пред раднике који имају исти овај проблем озбиљно питање како ће њима бити надокнађене 
изгубљене године радног стажа, а да Уставни суд такав поступак поново не прогласи 
противуставним. 

Први пут је радни стаж повезан 2003. године када је донет Закон о повезивању стажа, који се 
односио на период од 1. јануара 1991. до 31. децембра 2003. Од почетка примене закона па до 
јула прошле године, из буџета је, како се сазнаје, пребачено 20,65 милијарди динара по основу 
дуговања за чак 60.163 предузећа. Тако је повезан стаж за више од 274.000 радника. У просеку 
је сваком од њих плаћено по две године и три месеца. 

Иако су у влади ову акцију описивали као преседан, ту није био крај, па је са сваком следећом 
годином држава продужавала рокове и доносила нове закључке. Од тада до данас усвојила их је 
– осам. 

................................................. 
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 8. маја. 
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Привреда не сме остати у чекаоници 
 

За економију Србије је изузетно важно да нова влада буде формирана у кратком 
року да би што пре започела решавање горућих проблема као што су покретање 
привредне активности, смањивање неликвидности, али и реформа јавног сектора 
и наставак аранжмана с ММФ-ом. 

Професор Економског факултета у Београду Драган Ђуричин оценио је да би влада као први 
корак требало да дефинише приоритете економског развоја – "два до три приоритета која мо-
рају да привуку инвестиције у Србију с обзиром на то да је главни проблем економије недовољ-
ни ниво привредне активности". 

– Други корак је улога државе у том процесу, посебно улога јавних предузећа и регулаторних 
механизама, под тим подразумевам и увођење етичког и ефикасног управљања јавним секто-
ром, и професионализацију јавног сектора где год је то могуће – навео је Ђуричин. – Трећи ко-
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рак је остваривање императива компатибилности с ЕУ, односно прављење система који је пре-
познатљив европским инвеститорима. Коначно, последња ствар је одржавање чврстог буџет-
ског ограничења на макро нивоу у складу с пропорцијама које дефинише ММФ, с обзиром на 
то да смо ми земља која одржавање своје спољне ликвидности дугује кредитима који долазе од 
међународних финансијских институција па морамо да испуњавамо одговарајуће услове. 

Почасни председник компаније "Таркет Синтелон" Никола Павичић оценио је да Србији треба 
влада са широком подршком у земљи и свету, која може да донесе целовит програм реформи и 
да их реализује. 

– Реформи нема без подршке међународних финансијских институција. Треба нам унутар др-
жаве социјални договор о подношењу терета тих реформи јер друштва без унутрашње кохезије 
не могу да их спроведу – рекао је Павичић. Према његовим речима, важно је да се брзо форми-
ра влада, али како је истакао, "не било какав кабинет" јер влада са мало подршке неће моћи да 
спроведе реформе. Као главне реформске процесе, Павичић је навео смањење јавне потрошње 
и њено довођење у склад са друштвеним производом, што се може остварити у наредне четири 
године. Битан елеменат реформи је и покретање привредне активности и повећање извоза ко-
јим би се надоместио и смањио велики спољотрговнски дефицит, повећао прилив девизних 
средстава, али и подстало отварање нових радних места, додао је он. Павичић је нагласио и да 
камате на кредите треба да буду на нивоу земаља ЕУ и да износе до шест процената, "а не 19 од-
сто као што је случај у Србији", а неопходна је и нова политика курса и инфлација испод три 
процента на годишњем ниову. "Све то треба да се оствари да би привреда функционисала и да 
би радници радили", сматра он. Некадашњи председник Привредне коморе Србије Радослав 
Веселиновић оценио је да су главни економски задаци нове Владе Србије стабилизација буџета, 
рационализација јавне потрошње и подстицаји за повећање производње. Он је истакао да је 
неопходно "подићи" српску привреду како би се обезбедила макорекономска стабилност. Весе-
линовић, који је и председник компаније "Галеб група", подсетио је да је привреда у тешком 
стању због велике неликивидности која, како је рекао, неће брзо бити решена. Због тога, према 
његовим речима, што пре треба да буде формирана нова влада, како би на време почела да ре-
шава проблеме привреде.                                                               

Е. Дн. 

Скуп систем а резултати слаби 
Стручњак са Новосадског универзитета Синша Остојић каже да нова Влада мора да настави са 
структурним и институционалним реформама 

-Неопходна је реформа пензионог и здравственог осигурања.Овакав систем какав сада имамо је 
прескупа а резултати су слаби. Неопходно је затим смањење јавног дуга ,ту су се ствари прилич-
но отеле контроли. Наравно ту је и однос динар -евро. Морали би да јасно дефинишемо шта 
желимо у будућности . Односно да програм динаризације стварно инплемнетирамо у наши си-
истем или да  кренемо другим путем.То подразумева што је брже могуће улазак у Европску 
унију и  еврозону. 
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ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4527:Nameti-se-ni%C5%BEu-bez-

kraja&catid=21&Itemid=125 

Намети се нижу без краја 

Док су политичарима пуна уста прича о смањењу дажбина, привредници су суочени са 
значајним повећањем трошкова пословања. Поред сталног раста цена сировина, 
репроматеријала и енергената, на које су навикли, све више новца морају да издвајају на разне 
парафискалне дажбине локалних самоуправа, али и државе која новим законима, а још чешће 
уредбама, одлукама и правилницима дубоко завлачи руку у џеп привреде. Ово је у најкраћем 
резултат анкете коју је стручна служба Регионалне привредне коморе Ваљево спровела међу 
привредницима Колубарског и Мачванског округа. У анкети је указано на двојне цене 
комуналних услуга, за привреду и домаћинства, при чему су цене воде за привреду више од 2,4 
до три пута, канализације два до седам пута, а цене смећа од 1,9 до 5,9 пута. Комуналне таксе за 
истицање фирме наплаћују се у различитим износима по општинама и градовима, зависно од 
величине привредног друштва, делатности, локације, површине простора, броја запослених, 
профитабилности програма, економске снаге. За 2012. годину у неким локалним самоуправама 
фирмарине су смањене (Ваљево), у некима износе само један динар (Уб), док су у некима 
(Осечина, Коцељева, Богатић) повећане за четири до 15 одсто. Значајну ставку у трошковима 
пословања представља накнада за заштиту и унапређење животне средине, велика су и 
издвајања за накнаде за производе који после употребе постају посебни токови отпада, накнаде 
за шуме, за одводњавање, за коришћење воде, заштиту и вађење материјала из водотокова, за 
стављање амбалаже у промет, накнаде Агенцији за хемикалије, накнаде за промену намене 
пољопривредног обрадивог земљишта, накнаде за коришћење минералних сировина, учешће у 
финансирању зарада особа са инвалидитетом... Анкетирана предузећа оцењују да су трошкови 
пословања повећани за пет до 30 одсто и највише су погођени произвођачи неметалних 
минерала, индустрије грађевинског материјала, електроопреме, прехрамбене индустрије, 
посебно прераде воћа. На основу свега, Управни одбор РПК Ваљево је предложио да градске и 
локалне самоуправе преиспитају висину локалних комуналних такси и других накнада, ради 
њиховог смањења. У том смислу неопходно је да Министарство финансија донесе уредбу о 
минималним и максималним износима локалних комуналних такси, да се локалне самоуправе 
зонирају према степену развијености и да се уведе јединствен модел формирања локалних 
комуналних такси, као и да се преиспитају и остале накнаде, саопштено је. Асоцијација 
привредника тражи да се преиспитају и ревидирају и сва остала оптерећења, првенствено са 
аспекта оправданости њиховог увођења, висине, начина трошења средстава... Посебно је 
потребно на јединствен начин решити усклађивање прописа из више законских области, 
детаљно проучити утицај нових прописа на привреду и проценити оптерећења за привредне 
субјекте, посебно мала и средња предузећа, поручују привредници. @ЛЕГЕНДА: Таксама 
највише погођена индустрија неметала и грађевинског материјала, као и прерада воћа и 
поврћа Фото: С. Раковић 

 

 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4527:Nameti-se-ni%C5%BEu-bez-kraja&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4527:Nameti-se-ni%C5%BEu-bez-kraja&catid=21&Itemid=125
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РАДИО 021 

http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Radnici-Neobusa-bez-plate-vec-sedam-meseci.html 

Радници "Необуса" без плате већ седам 
месеци 

Радници новосадског "Необуса" штрајкују већ две недеље јер плате нису добили већ седам 
месеци, а почетак социјалног дијалога у некадашњем гиганту се ни не назире. 

Председник синдиката у овом предузећу Милан Шуштум наводи за Дневник да газда 
запосленима дугује зараде од октобра 20011. године. 

Већински власник Саудијац Али Маграби Мохамедали, који се у домовини бави хаџи превозом, 
у  возном парку своје компаније има преко 2.000 аутобуса. Добар део возила купљен је баш у 
"Аутокаросерији", садашњем "Необусу". 

Фабрика аутобуса је приватизавана на аукцији 2004. године и после власничке трансформације 
испручила је више десетина аутобуса за новог власника. Иначе, "Необус" је 2006. године 
потписао Уговор о стратешкој сарадњи са шведским Волвом захваљујући којем је постао 
званични каросериста за југоисточну Европу. 
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