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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:401224-PDV-puni-budzete-i-sirom-Evrope 

ПДВ пуни буџете и широм Европе 
В. Н.  

Не постоји држава у Европи која није прибегла повећању намета преко пореза на 

додату вредност. У Мађарској, Данској и Румунији 25 одсто и за основне 

намирнице 

 
ПовеЋање пореза на потрошњу мера је коју цела Европа примењује као најефикаснији рецепт 
за повећање прихода државне касе. 
Након што су виши порез применили Французи, Британци, Хрвати, Мађари, па и Срби, и 
португалска влада најављује велико повећање пореза. Да ли ће се повећати порез на додату 
вредност, још увек није познато, али је већ објављено да ће намет на дохотке бити увећан са 
овогодишњих 9,8 на 13,2 одсто. Тренутно је, иначе, општа стопа ПДВ-а у Португалу 23, а нижа 
шест, односно 13 одсто. 
 

Нови порези на потрошњу и доходак најављени су, пред викенд, и Италијанима. 
Буџети свих држава Европе највише се пуне захваљујући приливу од наплате пореза на додату 
вредност. Неке од држава не устручавају се чак и да наплаћују високе стопе пореза на храну, 
док друге земље основне животне намирнице ослобађају било каквих намета. 
Тако је, рецимо, порез на основне намирнице у Шпанији од четири до осам одсто, а Италији од 
четири до десет одсто, Луксембургу - три одсто, а Холандији шест. С друге стране, земље попут 
Мађарске наплаћују порез на додату вредност за куповину основних намирница чак 25 одсто 
(изузетак је млеко и млечни производи, где се примењује стопа од 18 одсто). Данска такође 
примењује стопу ПДВ на храну од 25 одсто, а Румунија - 24 одсто. 
 

СТОПЕ КОД НАС 
У наШој земљи је од 1. октобра повећана општа стопа пореза на додату вредност на 20 одсто, 
али је за већину основних намирница остала стара стопа од осам одсто. Процењује се да је 
директан ефекат повећања ПДВ на цене 0,9 одсто, а индиректан око два одсто. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:401220-Svi-beze-od-proizvodnje 

Сви беже од производње 
М. Љ. П.   

Услужне делатности су ”пребукиране”. У индустрији 15 одсто запослених 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:401224-PDV-puni-budzete-i-sirom-Evrope
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:401220-Svi-beze-od-proizvodnje
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СРБИЈА, чини се, макар према подацима о броју запослених у услужним делатностима, прати 
земље Европске уније. Тако, "на западу" у овом сектору ради око 70, а у нашој земљи око 60 
одсто радника. Међутим, ова бројка, тврде стручњаци, показатељ је само тога колико је код нас 
производња слаба, а увоз велики, јер је највише оних који примају плату у области трговине. 
Управо објављени подаци Еуростата показују да скоро више од две трећине запослених у 
земљама Европске уније ради у усклужним делатностима. 
 

- То што Србија прати овај тренд не значи да је на нивоу развијених европских економија - 
објашњава Драгољуб Рајић, из Уније послодаваца. - Тамо се запосленост сели у услужни сектор, 
јер човека у производњи све више замењују машине и роботи. Код нас је то због тога што је 
индустрија на врло ниском нивоу. 
У прилог овој тврдњи иде и податак да у производном сектору у Србији ради свега 277.000 
људи, што је мање од 15 одсто запослених. У развијеним земљама ова бројка креће се од 25 до 
30 одсто. 
- У финансијски и привредно стабилним државама, упоредо са развојем привреде, све више се 
шири и сектор услуга - објашњава Рајић. - Међутим, специфичност наше економије је то што се 
све више људи упошљава у области трговине, а то показује колико мало производимо и колико 
много увозимо. 
Упркос увреженом мишљењу да је пољопривреда област у којој увек има посла, као и да би она 
требало да буде покретач српске привреде, статистика говори да тренутно није тако. 
- Званично у нашој земљи ради свега 120.000 пољопривредника - додаје наш саговорник. - То 
није ни пет одсто оних који су на платном списку. То што их у сивој зони, односно 
непријављених, има бар дупло толико, још један је у низу лоших показатеља колико је и та 
грана привреде код нас у запећку. 
 

СЛУЖБЕНИЦИ 
У јавном сектору у Србији ради 550.000 људи. Број различитих владиних органа и институција 
достигао је 4.920, а број места где се обавља неки друштвени посао који се финансира из 
националне касе је 11.200. 
- Трећина свих запослених ради у јавном сектору - каже Драгољуб Рајић. - Али то не значи да је 
наш државни апарат преразвијен за наше потребе, већ да је економија, која би требало да га 
финансира, неразвијена. Она не може то да носи, јер је земља деиндустријализована. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:401257-Krkobabic-Nepravda-prema-zenama 

Кркобабић: Неправда према женама 
В. Н.   

Министар изјавио је да се не би сложио да буду изједначене старосне границе за 

одлазак у пензију за жене и мушкарце 

 
МИНИСТАР рада, запошљавања и социјалне политике Јован Кркобабић изјавио је да се лично 
не би сложио да буду изједначене старосне границе за одлазак у пензију за жене и мушкарце. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:401257-Krkobabic-Nepravda-prema-zenama
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Министар Кркобабић је оценио да би то било неправедно према женама које су истовремено и 
мајке и домаћице и због тога се, како је навео, налазе у тежем положају. 
Кркобабић је подсетио да је Фонд пензионо-инвалидског осигурања пре две године, кроз 
реформу, уз сугестије ММФ и Светске банке уредио систем и услове за одлазак у пензију. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/347705/Povecanje-zaposlenosti-u-Srbiji-tek-u-2014 

Повећање запослености у Србији тек у 2014. 

Танјуг  

Макроекономске пројекције за привреду Србије период од 2013. до 2015. указују на благ раст у 

наредној години од два одсто, а затим убрзавање раста од 3,5 и четири одсто у 2014. и 2015, 

наведено је у Нацрту фискалне стратегије коју је објавило Министарство финансија и 

привреде. 

Пројектована просечна стопа раста за наредне три године од 3,2 одсто укупног домаћег 

производа (БДП) омогућиће повећање запослености тек у 2014, уз пораст продуктивности који 

би ојачао међународну конкурентност привреде. 

У наредном периоду биће, такође, настављена промена привредне структуре, у правцу бржег 

раста извоза робе и услуга у односу на увоз, као и подстицање инвестиционе активности. 

  

Убрзање раста извоза и инвестиција је носећи развојни фактор који ће, уз реструктурирање 

привреде у правцу разменљивих добара, омогућити убрзање раста, смањивање унутрашње и 

спољне макроекономске неравнотеже и отворити простор за повећање животног стандарда на 

реалним основама, наведено је у документу.  

На тим премисама је заснован и предвиђени кумулативни раст БДП од 9,8 одсто у наредне три 

године, што би пратили и благи просечни годишњи раст личне потрошње и смањивање 

државне потрошње. 

  

На тим основама би били обезбеђени повећање запослености и продуктивности, као и промена 

привредне структуре у правцу раста удела индустрије у БДП. 

Средњорочна пројекција запослености заснива се на пројектованом расту БДП и повећању 

инвестиција. Према пројекцијама, укупна запосленост ће успорити пад у 2013, након оштрог 

пада у претходне четири године. 

 

Очекује се кумулативни раст регистроване запослености у наредне три године од 3,3 одсто, док 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/347705/Povecanje-zaposlenosti-u-Srbiji-tek-u-2014
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ће, истовремено, укупна незапосленост забележити благо смањивање. Такође, анкетна стопа 

назапослености у наредном трогодишњем периоду ће се благо смањивати. 

 

У наредном периоду очекује се да ће раст реалних зарада пратити раст продуктивности рада у 

привреди. Спорији раст реалних нето зарада од раста реалног БДП, као и раст бруто зарада у 

складу са растом продуктивности, утицаће на смањивање јединичних трошкова рада и на 

побољшање конкурентске позиције земље. 

 

Процењује се да ће укупан спољни дуг Србије у периоду 2013-2015. године бити повећан, 

највећим делом због раста спољног дуга јавног сектора. 

У наредном трогодишњем периоду удео укупног спољног дуга Србије ће се смањивати, након 

повећања у 2012. години, и износиће око 84 одсто БДП у 2015. години. 

 

Примат у повлачењу средстава из спољних извора имаће првенствено финансирање 

националних инфраструктурних пројеката. 

Очекује се да инвестиције приватног сектора допринесу расту укупних инвестиција у 2014. и 

2015. години. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/347710/Krkobabic-Zene-i-muskaraci-ne-bi-smeli-da-imaju-istu-starosnu-granicu-za-

odlazak-u-penziju 

Кркобабић: Жене и мушкараци не би смели 
да имају исту старосну границу за одлазак у 
пензију 

Министар рада, запошљавања и социјалне политике Јован Кркобабић изјавио је данас да се 

лично не би сложио да буду изједначене старосне границе за одлазак у пезнију за жене и 

мушкарце. 

Министар Кркобабић је за Тањуг оценио да би то било неправдено према женама које су 

истовремено и мајке и домаћице и због тога се, како је навео, налазе у тежем положају. 

Кркобабић је подсетио да је Фонд Пензионо-инвалидског осигурања (ПИО) пре две године, 

кроз реформу, уз сугестије Медјународног монетарног фонда (ММФ) и Светске банке (СБ) 

уредио систем и услове за одлазак у пензију. 

  

"Недостатак је ту, неки мисле, што старосна граница за одлазак у пензију није подигнута са 65 

на евентуално 67 година. То може бити предмет неких даљих размишљања и проуцучавања", 

казао је Кркобабић. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/347710/Krkobabic-Zene-i-muskaraci-ne-bi-smeli-da-imaju-istu-starosnu-granicu-za-odlazak-u-penziju
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/347710/Krkobabic-Zene-i-muskaraci-ne-bi-smeli-da-imaju-istu-starosnu-granicu-za-odlazak-u-penziju
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Према Кркобабићу, у систему Фонда ПИО су и права која нису настала као резултат рада, 

доносно уплате доприноса и радног стажа, већ их је утврдила држава. 

"Реч је о стотинак милијарди динара на годишњем нивоу. Та права, ту врсту давања, би требало 

изместити из пензијско-инвалидског осигурања или бар посебно евидентирати, чиме би се 

очистио систем и слика о ПИО фонду би била повољнија", сматра Кркобабић. 

  

Кркобабић је објаснио да се то, пре свега, односи на средства за здравствено осигурање 

пензионера, која би директно из буџета могла да буду исплаћивана Заводу за здравствено 

осигурање. 

"То су и тудја нега и помоћ, затим накнада за телесно оштећење и нека права која су настала 

као решење државе - посебне пензије, као што је рецимо, пензија за уметнике", навео је 

министар. 

  

Кркобабић је истакао да су у систему ПИО три категорије незаобилазне - старосна, породична и 

инвалидска пензија. 

Уколико би остала давања била измештена, или посебно исказивала, слика о томе шта је 

систем ПИО би била прецизнија и потпунија и утишала би се критика коју трпи у јавности - да 

је велики потрошач и да оптерећује државу и друштво, навео је Кркобабић. 

  

Фонд ПИО по основу неплаћених доприноса потражује више од 250 милијарди динара од 

којих, упозорава министар Кркобабић, "највећи проценат никада неће наплатити". 

Кркобабић је навео да је то зато што многа предузећа и појединци који нису уплатили 

доприносе, више и не постоје. 

  

"Чињеница јесте да је фискални систем заказао, да су они сви прошли поред тог система и нису 

захваћени државним обавезама", навео је министар, који сматра да је могућа рационализација 

средстава Фонда са искључењем права која нису пензије. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/veca-zaposlenost-tek-od-2014-godine 

Већа запосленост тек од 2014. године 

Макроекономске пројекције за привреду Србије за период од 2013. до 2015. указују 
на благ раст у наредној години од два посто, а затим убрзавање раста од 3,5 и 
четири посто у 2014. и 2015, наведено је у нацрту фискалне стратегије коју је 
објавило Министарство финансија и привреде. Пројектована просечна стопа раста за наредне 
три године од 3,2 посто укупног домаћег производа омогућиће повећање запослености тек у 
2014, уз пораст продуктивности који би ојачао међународну конкурентност привреде. У 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/veca-zaposlenost-tek-od-2014-godine
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наредном периоду биће, такође, настављена промена привредне структуре, у правцу бржег 
раста извоза робе и услуга у односу на увоз, као и подстицање инвестиционе активности. 

Убрзање раста извоза и инвестиција је носећи развојни фактор који ће, уз реструктурирање 
привреде у правцу разменљивих добара, омогућити убрзање раста, смањивање унутрашње и 
спољне макроекономске неравнотеже и отворити простор за повећање животног стандарда на 
реалним основама, наведено је у документу. На тим премисама је заснован и предвиђени 
кумулативни раст БДП-а од 9,8 посто у наредне три године, што би пратили и благи просечни 
годишњи раст личне потрошње и смањивање државне потрошње. 

На тим основама би били обезбеђени повећање запослености и продуктивности, као и промена 
привредне структуре у правцу раста удела индустрије у БДП-у. Средњорочна пројекција 
запослености заснива се на пројектованом расту БДП-а и повећању инвестиција. По 
пројекцијама, укупна запосленост ће успорити пад у 2013, након оштрог пада у претходне 
четири године. 

Очекује се кумулативни раст регистроване запослености у наредне три године од 3,3 посто, док 
ће, истовремено, укупна незапосленост забележити благо смањивање. Такође, анкетна стопа 
назапослености у наредном трогодишњем периоду ће се благо смањивати. У наредном периоду 
очекује се да ће раст реалних зарада пратити раст продуктивности рада у привреди. Спорији 
раст реалних нето зарада од раста реалног БДП-а, као и раст бруто зарада у складу с растом 
продуктивности, утицаће на смањивање јединичних трошкова рада и на побољшање 
конкурентске позиције земље. 

Процењује се да ће укупан спољни дуг Србије у периоду 2013–2015. године бити повећан, 
највећим делом због раста спољног дуга јавног сектора. У наредном трогодишњем периоду 
удео укупног спољног дуга Србије ће се смањивати, након повећања у 2012. години, и износиће 
око 84 одсто БДП-а у 2015. години. Примат у повлачењу новца из спољних извора имаће 
првенствено финансирање националних инфраструктурних пројеката. Очекује се да 
инвестиције приватног сектора допринесу расту укупних инвестиција у 2014. и 2015. години. 

  

Пољопривреда, рударство... 
Влада Србије ће се одговорно бринути о природним ресурсима земље и обезбедиће 
одговарајућа улагања у пољопривреду, рударство, енергетику, саобраћај и телекомуникациону 
инфраструктуру, наведено је у нацрту фискалне стратегије за 2013. годину с пројекцијама за 
2014. и 2015. 

Како је наведено у стратегији, Влада ће водити активну и предвидиву пољопривредну политику 
усмерену на повећање издвајања за подстицање пољопривреде као развојне шансе Србије. 
Обезбедиће се одговарајућа институционална и буџетска подршка пољопривредницима кроз 
праведнију расподелу субвенција и загарантовани систем подстицаја најмање пет година. 
Посебна пажња посветиће се стимулисању инвестиција у пољопривреду, нарочито у системе за 
наводњавање. 

У области рударства и енергетике обезбедиће се подизање енергетске безбедности земље кроз 
повећање енергетске ефикасности и инвестиција у отварање нових рудних поља, изградњу 
хидро и термоенергетских капацитета, обновљиве изворе енергије и кроз утврђивање политике 
цена и ценовних паритета. 
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Синдикати огорчени због новог закона о зарадама у јавном сектору 

Радницима смањење, директорима 
стимулације 
АУТОР: В. Л. 

Суботица - Синдикат радника запослених у комуналној делатности у Суботици упутио је 

протест Влади Србије због умањења зарада радницима који раде у овим предузећима. 
Наиме, према недавно усвојеном Закону о утврђивању максималних зарада у јавном сектору, а 
који се односи на предузећа која се финансирају из буџета или чији је оснивач покрајина или 
локална самоуправа, месечна примања тих радника биће смањена за 20 до чак 40 одсто. 
Критеријуми по којима ће се плате смањивати говоре да Закон практично иде у корист оних 
чије су плате и иначе високе, док ће највише бити погођени радници са најнижим степеном 
стручне спреме, наводе комуналци. 

Момчило Петровић, председник Синдиката комуналаца Суботице, наводи да ће се по новој 
рачуници догодити да неквалификовани радници у комуналној делатности добију месечно 
мање од минималца, те да је јасно да је новоусвојени закон о зарадама у супротности са неким 
другим законима. Са друге стране, директори јавних предузећа ће овим законом добити 
могућност да чак и повећају своје плате, јер им закон обезбеђује и такозване стимулације, у 
висини од чак тридесетак одсто. Како је дозвољена плата директора око 160 хиљада динара, са 
дозвољеним повећањима она ће бити и десетак пута већа од најниже радничке. 

Иначе, како наводи Петровић, плата директора у већини суботичких комуналних предузећа 
није до сада прелазила 130 хиљада динара. 

Због свега наведеног, радници и синдикат захтевају да се одложи примена новог закона и он 
још једном преиспита, а затражен је и састанак са градоначелником Суботице. Уколико се 
власти оглуше о ова упозорења синдиката, најављен је и штрајк упозорења. 
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