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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:458078-Bez-stecaja-za-tri-od-pet-preduzeca-iz-

sastava-niske-EI 

Без стечаја за три од пет предузећа из састава 
нишке ЕИ 
 
Д. МИЉКОВИЋ  

Електронска индустрија је била међу првих 26 предузећа које је по Акционом 

плану Владе Србије очекивао стечај, али од ове идеје се после само два месеца 

одустало 

ЕЛЕКТРОНСКА индустрија је била међу првих 26 предузећа које је по Акционом плану Владе 
Србије очекивао стечај, али од ове идеје се после само два месеца одустало. Стечаја су се 
дефинитивно спасла ЕИ "Ирин" и ЕИ "Метал", а реално је да се то догоди и у случају ЕИ 
"Комерца" и ЕИ "Холдинга", док је једино неизвесна судбина ЕИ "Телевизије". 
Ових пет од 17 предузећа, који су још остали у друштвеној својини после пропасти гиганта ЕИ, 
имају вредну имовину. Битка се води око тога хоће ли ова имовина бити основа за формирање 
Технолошког парка и могућности отварања нових радних места или ће завршити у рукама 
појединаца, испод тржишне вредности. 
- Када окончамо ову ујдурму око стечаја, посветићемо се коначно формирању Технолошког 
парка у који ће ући имовина и све оно што је здраво и може да се стави у функцију нових 
инвестиција - каже Милош Делибашић, заступник државног капитала. 
Држава има план да се путем стечаја ослободи баласта плаћања субвенција предузећима која су 
и више од 10 година у реструктурирању. Нишки ЕИ је годинама добијао месечне субвенције од 
од четири до 16 милиона динара или укупно 2,8 милијарди динара. 
- Чудно је да се у стечај терају предузећа која још и добро послују, а нико не обраћа пажњу на 
нека која дугују и више стотина милиона динара - каже Јован Јовановић, председник 
Самосталног синдиката ЕИ.- Не желимо да ликујемо али смо задовољни што смо успели да 
спасемо, односно докажемо да ових пет предузећа не смеју отићи у стечај. Већ 24. септембра је 
заказано рочиште када ће се одлучити судбина ЕИ "Холдинга", али сви докази су на нашој 
страни. Једино нисмо сигурно да од стечаја можемо спасти ЕИ "Телевизију". 

 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:458078-Bez-stecaja-za-tri-od-pet-preduzeca-iz-sastava-niske-EI
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:458078-Bez-stecaja-za-tri-od-pet-preduzeca-iz-sastava-niske-EI
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Moguc-talas-poskupljenja-cene-hrana.sr.html 

Могућ талас поскупљења 

Основне животне намирнице су у групи производа чија се стопа ПДВ-а подиже са осам на десет 

процената 

Шта конкретно за грађане значи повећање стопе ПДВ-а са осам на десет одсто сви ћемо брзо 
осетити по својим новчаницима, јер би могао да уследи (мањи или већи) талас поскупљења. 

Наиме, у групи производа за које се увећава ПДВ налазе се, између осталог, многе основне 
животне намирнице које хтели – не хтели, сви грађани морају да купују. И то сваког дана. Ту су 
хлеб и пекарски производи, млеко и млечни производи, шећер, уље, брашно, воће и поврће, 
месо, јаја... 

Уколико закони тржишта буду деловали и произвођачи и трговци не искористе прилику, 
основне животне намирнице не би требало драстично да поскупе. Међутим, треба подсетити да 
пре годину дана, када је виша стопа ПДВ-а са 18 процената повећана на 20, на нашем 
високомонополизованом тржишту није било артикла чија цена није увећана. И то не само за 
два одсто, већ знатно више од тога. Без обзира на то, процена нашег министра финансија је да 
ће уследити више него скромна поскупљења. Очекивање Лазара Крстића је да ће потрошачка 
корпа, која сада вреди око 65.000 динара, бити скупља за свега 450 динара. 

Који од ова два сценарија ће уследити, нико се не усуђује да прогнозира. Став економиста је да, 
уколико се поштује основна економска логика, свако повећање цена намирница веће од два 
одсто нема реално утемељење. Тако економиста Горан Николић не очекује драстична 
поскупљења. 

– Укупан раст свих цена не би требало да буде већи од 0,7 или једног процента и то је веома 
близу пројекције коју је дао министар финансија. Значи, то неће бити велики макроекономски 
шок. Али, у нашој ситуацији ће свакако бити удар на стандард сваког појединачног грађана, јер 
уколико су ту основне животне намирнице, њих једноставно не можете престати да купујете – 
наводи Николић. Са друге стране, додаје он, постоји низ фактора који би могли да буду 
својеврсна брана поскупљењима. 

– Ми већ дуго имамо веома ниску тражњу, потрошња је слаба и промет у трговинама нам из 
године у годину опада. У таквој ситуацији није лако подизати цене – закључује Николић. 

Трговци и произвођачи углавном не желе јавно да говоре о повећању цена, и једино што су јуче 
могли да нам кажу јесте да ће „до одређених корекција морати да дође”. Зато сада у 
потрошачким организацијама страхују да ће произвођачи, кроз увећање малопродајних цена, 
поново сав терет прелити на крајње купце. 

– Плашим се да ће ова мера бити удар на стандард свих потрошача у Србији и да ће додатно 
оптеретити сваки кућни буџет. Без обзира што влада очекује увећање вредности потрошачке 
корпе за свега 450 динара, ја мислим да ће бити много више, јер страхујем да ће многи 
искористити прилику. Али, уколико је ово једини могући начин да се у будућности поправи 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Moguc-talas-poskupljenja-cene-hrana.sr.html
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стандард грађана и изађе из кризе, ми то подржавамо – наводи Вера Вида, председница 
Центра потрошача Србије. 

С. Деспотовић 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/411225/Fiskalni-savet-Trebalo-je-oporezovati-i-visoke-penzije 

Фискални савет: Требало је опорезовати и 
високе пензије 

М. Кркић/С. Лакић  

Фискални савет условно подржава владине мере, али очекује и нове одлуке у наредном 

периоду, каже за „Блиц“ председник Фискалног савета проф. Павле Петровић. 

Ово је, додаје проф. Петровић, 

први корак на путу који ће трајати три до четири године. Постоји пуно начина да се склизне с 

тог пута, који је од Фискалног савета процењен као добар. Он повећање пореза на додату 

вредност са осам на 10 одсто доживљава као „нужну меру“. 

 

- Код примене друге мере, смањења плата у јавном сектору, постоји разлика између нас и 

Владе. Њоме је обухваћен део запослених, неких 110.000 до 120.000 људи, док ми сматрамо да 

она мора да има знатно шири опсег. Кад се штеди, онда то треба да буде широк круг. Зато смо 

ми у Фискалном савету предложили да то иде универзално за све запослене у јавном сектору 

изнад просека и за све пензионере изнад просека. На тај начин би праведност била задовољена 

- објашњава Петровић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/411225/Fiskalni-savet-Trebalo-je-oporezovati-i-visoke-penzije


5 

 

 

Када је реч о осталим мерама које је представио министар финансија Лазар Крстић, Петровић 

оцењује да су оне мало неизвесније. С тим је сагласан и његов колега из Фискалног савета 

Никола Алтипармаков. 

 

- Није у потпуности известан додатни приход у буџет од око 350 милиона евра. Није сигурно да 

ће мере, попут сиве економије, субвенција и донети те приходе. Можда ћемо већ у 2014. години 

морати додатно да консолидујемо финансије јер ће се ово показати као недовољно - констатује 

Алтипармаков. 

 

Овим мерама, подсећа проф. Владимир Вучковић, такође члан Фискалног савета, предвиђа се 

буџетски ефекат од око два одсто, али то су само предвиђања, остаје нам да видимо како ће све 

то изгледати у пракси, уз све политичке и социјалне изазове. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/411236/Cunami-Uskoro-skuplji-hleb-mleko-meso-komunalije 

Цунами: Ускоро скупљи хлеб, млеко, месо, 
комуналије... 

Маријана Кркић/Сузана Лакић  

Влада Србије повећаће ПДВ на хлеб, млеко, месо, комуналне услуге... са 8 на 10 одсто, док ће на 

“неегзистенцијалне производе”, попут компјутерске опреме, ПДВ бити повећан са 8 на чак 20 

одсто. Колико ће због повећања пореза поскупети најосновније намирнице видећемо наредних 

дана, али удружења потрошача и послодаваца оцењују да ће додатно бити угрожен стандард 

ионако осиромашених грађана, као и да ће порасти сива економија. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/411236/Cunami-Uskoro-skuplji-hleb-mleko-meso-komunalije
http://www.blic.rs/data/images/2013-10-08/386984_0405a_origh.jpg?ver=1381264083.jpg
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Кликни за увећање (+) 

 

Према рачуници министра Лазара Крстића просечна потрошачка корпа од 65.000 због већег 

ПДВ-а биће скупља за 450 динара, а држава од ове мере очекује додатни приход од 200 

милиона евра. Међутим, председник Центра за заштиту потрошача Вера Вида каже да ће 

поскупљења бити много већа. 

 

- Поскупеће хлеб, млеко, млечни производи, месо, прерађевине, јаја, мед, воће, поврће, 

брашно, житарице, уље, масти и друго. Влада рачуна да ће потрошачка корпа поскупети за 450 

динара, али верујем да ће она бити и скупља, што ће бити додатно оптерећење за грађане - 

каже Вера Вида. 

 

Она истиче да ће ова мера натерати грађане да све више хране купује на бувљим пијацама на 

којима су цене ниже и до 30 одсто него у продавницама. 

 

- Сигурни смо да су те мере добре за Владу и попуњавање буџета, али за потрошаче нису и биће 

додатни удар на њихов новчаник и кућни буџет - рекла је Вида. 

 

Директор Уније послодаваца Драгољуб Рајић упозорио је да ће повећање ПДВ-а изазвати 

додатни пад промета у продавницама. 

 

- Подсећам да је претходно повећање ПДВ са 18 на 20 одсто довело до додатног пада продаје од 

четири одсто - каже Рајић. 

 

Економисти су подељени. Једни сматрају да ће повећање ПДВ додатно угрозити 

најсиромашније делове становништва, док други верују да повећање ПДВ не значи и да ће 

одмах доћи до поскупљења најосновнијих намирница. Бошко Мијатовић каже да ће после 

http://www.blic.rs/data/images/2013-10-08/386984_0405a_origh.jpg?ver=1381264083.jpg
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повећања ниже пореске стопе ПДВ поскупети све ствари које спадају у ту групу, храна, 

комуналије, рачунари. 

 

- Ову мера неће битно погодити оне бољестојеће грађане, али сиромашнији, којима је храна 

већа ставка у буџету, могу да очекују погоршање животног стандарда - каже Мијатовић. 

 

С друге стране, Стипе Ловрета сматра да повећање ПДВ није велико повећање и да не би 

требало битније да се одрази на цене. 

 

- Трговци не би требало да аутоматски та два одсто пребацују на цену јер они морају да 

рачунају и на категорију становништва са најнижим примањима. Ако дође до пораста цена, 

тиме се и категорије становништва са најнижим примањима укључују у овај процес 

свеобухватне штедње - каже Ловрета. 

 

Оливера Ћирковић из “Универекспорта” каже да ће повећање ПДВ за два одсто подићи цену 

производа искључиво за толики проценат. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/411392/Dacic-Bice-otpustanja-u-javnoj-upravi 

Дачић: Биће отпуштања у јавној управи 

Бета  

Премијер Србије Ивица Дачић изјавио је данас да ће у јавној управи бити отпуштања 

запослених "свуда где не може да се издржи" превелики број службеника. 

- Идемо у реформу државне управе да установимо колико има и колико треба запослених и да 

онда установимо, законске услове за отпуштање. Биће отпуштања свуда где не може да се 

издржи са таквим стварима - рекао је Дачић новинарима у Криминалистичко полицијској 

академији. 

  

Дачић је навео да је у јавном сектору 660.000 стално запослених и да у тај број не улазе 

ангажовани по уговору. 

  

Посланик Демократске странке Божидар Ђелић изјавио је данас да су мере штедње покушај 

неспособне владе да пребаци терет сопстевених грешака на грађане и да Србију следеће године 

чека "скалпел" у виду масовних отпуштања и распродаје државе. 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/411392/Dacic-Bice-otpustanja-u-javnoj-upravi
http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/411336/Djelic-Sledece-godine-skalpel-u-vidu-masovnih-otpustanja
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http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/411314/Dinkic-Ne-povecavati-PDV-vec-ukinuti-birokratiju-i-promeniti-Zakon-o-

radu 

Динкић: Не повећавати ПДВ, већ укинути 
бирократију и променити Закон о раду 

Председник Уједињених региона Србије и доскорашњи министар финансија и привреде 

Млађан Динкић, поручио је преко Твитера да треба одустати од повећања ПДВ-а на храну, 

лекоове, станове и рачунаре, јер ће то смањити потрошњу. 

Повећање ПДВ на храну, лекове, станове, рачунаре ће смањити потрошњу и успорити ионако 

скроман привредни раст. Треба одустати од те мере - написао је Динкић и наставио:  

  

"Уместо тога, треба одмах укинути бирократију и увести електронско издавање грађевинских 

дозвола, да би повећали инвестиције. Треба одмах променити Закон о раду, на начин да 

олакша ново запошљавање, а не да буде препрека као што је сада." 

  

Динкић је још додао: 

"Да се разумемо, ове две важне структурне мере нису посао за министра финансија, већ за 

премијера и ресорне министре". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/411507/Savic-Izostale-mere-za-rast-zaposlenosti-proizvodnje-izvoza 

Савић: Изостале мере за раст запослености, 
производње, извоза 

Тањуг  

Влада Србије је у пакету економских мера изоставила мере које треба да повећају запосленост, 

производњу и извоз, изјавио је професор Економског факултета у Београду, Љубодраг Савић. 

- Ако Влада те мере не донесе најкасније за пола године суочићемо се са ситуацијом да се 

поново буџетска "рупа" крпи повећањем пореза - рекао је Савић. 

 

У том случају, сматра он, Влада би могла да покуша да обезбеди средства снижавањем 

основице плата које подлежу солидарном опорезивању, а могуће је да ће се на удару онда наћи 

и пензионери. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/411314/Dinkic-Ne-povecavati-PDV-vec-ukinuti-birokratiju-i-promeniti-Zakon-o-radu
http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/411314/Dinkic-Ne-povecavati-PDV-vec-ukinuti-birokratiju-i-promeniti-Zakon-o-radu
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/411507/Savic-Izostale-mere-za-rast-zaposlenosti-proizvodnje-izvoza
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Савић је навео да се једино повећањем запослености, производње и извоза могу дугорочно 

уравнотежити јавне финансије. 

  

Према његовом мишљењу, Влада се није осврнула ни на вишак администрације, где, како је 

рекао, има најмање око 20.000 вишка запослених. 

 

Савић је навео да у јавној управи ради преко 30 хиљада људи, што је, како каже, више него што 

је запошљавало бивше Савезно извршно веће за шест република и две покрајине старе 

Југославије, а ако се томе додају и запослени на покрајинском и локалним нивоима, у државној 

администрацији ради више од 70.000 радника. 

 

- Само од плата ових 20.000 вишка радника могло је годишње да се уштеди више од 300 

милиона евра, што је много више него што се очекује од солидарног пореза - рекао је он. 

 

Савић је рекао да нема никакве сумње да је ова Влада морала да донесе неке мере штедње али 

да "није баш добро одмерила на коме треба највише уштедети". 

  

- Спорно је то да ли је требало изједначити државну администрацију, јавна предузећа и јавне 

службе. Мислим да је ту требало имати више слуха за јавне службе, јер то може да створи 

проблеме запосленима у тим делатностима - реко је он. 

  

Требало је да економске мере да погоде пре свега богате, што овде, како је оценио, није случај. 

Савић је такође мишљења да ће повећање доње стопе ПДВ-а са осам на 10 одсто значајно 

погодити грађане, јер се та стопа односи на основне животне намирнице. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaboravili_na_privredu_i_sivu_ekonomiju.4.html?news_id=269011 

Економисти и привредници незадовољни мерама Владе 

Заборавили на привреду и сиву економију 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ, И. НИКОЛЕТИЋ 

Београд - Мере нису одушевиле привреднике, јер се ниједна од поменутих у излагању министра 
финансија Лазара Крстића не односи на њих. Потпредседник Асоцијације малих и средњих 
предузећа Милан Кнежевић каже за Данас да је Влада бирала између смањења буџетског 
дефицита и растерећења једног дела привреде. „Привредници су резигнирани оваквим мерама 
и чињеницом да ни у једној речи у њима није споменута привреда. Све мере су рецесивног 
карактера“, напомиње Кнежевић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaboravili_na_privredu_i_sivu_ekonomiju.4.html?news_id=269011
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Он каже да ће се ово негативно одразити и то на смањење тражње, да ће услови пословања 
бити отежани, као и да ће један део привреде запасти у још веће проблеме. „Ригидна принуда 
борбе против сиве економије значи ликвидацију једног дела фирми које су захваљујући 
амортизацији сиве економије успеле да преживе“, напомиње Кнежевић. Он истиче како је 
буџетски дефицит рангиран на четврто место приоритета српске економије, иза запошљавања, 
раста БДП-а и јавног дуга. 

„Једино трајно решење за буџетски дефицит јесте да се повећа производња. Ово сад су 
привремене мере које ће довести до тога да дефицит буде у најбољем случају на нивоу 
планираног, од 1,2 милијарде евра“, наглашава он. Покретање производње, уз измене Закона о 
раду, зато би, како каже, могло да буде трајни искорак у правом смеру како би се постигло да 
српска привреда буде одржива. 

Председник Српске асоцијације менаџера Милан Петровић каже да то удружење подржава 
мере Владе у настојању да спроведе неопходне фискалне и економске реформе у нашој земљи. 
„Менаџери су из прве руке сведоци да смо у ситуацији која изискује предузимање великих и 
тешких корака, уколико желимо да побољшамо пословни амбијент. Морамо бити свесни да ће 
то бити дуготрајан посао и да ће захтевати ангажовање свих учесника пословног живота“, 
напомиње Петровић. Он истиче да ће САМ, као и до сада, бити конструктивни партнер Влади. 

У Националној алијанси за локални економски развој сматрају да је Влада пропустила прилику 
да изменама Закона о раду у делу који регулише исплату отпремнина, на време отвори себи 
простор за смањивање вишка запослених у јавном сектору што би донело уштеде којима би 
била избегнута потреба за новим повећањем ПДВ-а и удар на стандард грађана и привреду. 
Осим тога, другим повећањем ПДВ-а у кратком периоду, напомињу у НАЛЕД-у, Влада је 
затворила једна од врата за смањење пореског оптерећења на зараде. 

Добар модел како да се то уради, а који предлаже НАЛЕД, јесте укидање доприноса на 
здравство и незапосленост док би недостајућа средства могла да буду обезбеђена кроз виши 
ПДВ. С друге стране, то би дало шансу да сви грађани имају здравствену заштиту. 

Економиста Љубодраг Савић истиче како Влада „није добро одмерила на коме и колико треба 
да штедимо“. Он ове мере назива „краткорочним предахом“ који не решава кључне проблеме. 

- Први утисак ми је да је терет стезања каиша пребачен на грађане, а да није исти аршин 
применила према себи, јер грађани треба да плаћају 25 одсто солидарних пореза, а 
министарства треба да смање за 10 одсто набавку робе. Праведно би било да буде у истом 
проценту - каже Савић. 

Веће изненађење за њега је, како каже, то што Влада није размишљала да се реши вишка 
државне администрације. „У администрацији бившег СИВ-а било је 28.000 запослених, а 
данашња републичка има 31.000. Ако томе додамо администрацију на покрајинском и 
републичком нивоу, то превазилази износ од 70.000 људи. Сигуран сам да би 25.000 сутра 
могло да оде, а посао би ишао исто као досад“, напомиње Савић. За плате тих 25.000 људи, 
истиче, држава годишње издваја више од 300 милиона евра. 

Лицемерно 

- Лицемерно звучи објашњење да су мере погодиле само оне с натпросечним платама, јер је 
повећање ПДВ-а велики удар на најсиромашније грађане. Очекивао сам да ће, паралелно са 
планом штедње, која је нужна, бити донет и програм повећања производње и запослености. 
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Дубоко сам убеђен да ће ова иста Влада, уколико тај план не буде врло брзо донет, најдаље за 
пола године изаћи са новим пакетом штедње, који ће тај пут да обухвати и пензионере, да ће 
морати плате да опорезује на нижем износу и покрене ново повећање ПДВ-а - каже Љубодраг 
Савић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/populisticka_mera_bez_rezultata.4.html?news_id=269005 

Запослени у високом образовању тврде да ће претрпети највећи удар 

Популистичка мера без резултата 

АУТОР: В. АНДРИЋ 

Београд - Владиним мерама штедње биће погођено око 12.000 запослених у образовању, међу 

којима је највише наставника на високошколским установама. У овом тренутку просветарима 

није јасно да ли ће се солидарни порез обрачунавати само на део зарада које се финансирају из 

буџета или ће бити обухваћени и сопствени приходи.  

 
- Ми то још увек не знамо и зато смо тражили тумачење од Министарства просвете. Уколико се 
буде штедело и на рачун сопствених прихода факултета, то ће значити да ће сви пројекти са 
факултета бити измештени на друго место - каже за Данас Миодраг Поповић, проректор за 
финансије Универзитета у Београду. 

Он истиче да се плате запослених у високом образовању обрачунавају по веома сложеној 
формули и да се део који добијају из буџета разликује међу факултетима. Поповић каже да је 
просечна нето зарада редовног професора око 78.000 динара, а да сопствени приходи варирају 
- на неким факултетима удео тих прихода у зарадама је 10 до 15 одсто, а негде се креће и до 50 
одсто. 

Из Синдиката просветних радника Србије поручују да ће, од око 147.000 запослених у 
образовању, солидарни порез плаћати око 12.000. Председник тог синдиката Бранислав 
Павловић каже за Данас да најновије мера штедње неће угрозити запослене у предшколским 
установама, основним и средњим школама, сем понеког директора који има више од 30 година 
стажа. На факултетима и високим школама ће бити обухваћено наставно особље, део секретара 
и шефова рачуноводства. 

Председник Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“ Томислав 
Живановић увођење солидарног пореза оцењује као „популистичку меру, иза које суштински 
нема ничега“. 

Он указује да ће мерама штедње бити погођени сви запослени у настави на високошколским 
установама, од асистената до редовних професора. Живановић каже да велики број факултета, 
међу којима су Пољопривредни, Хемијски, Биолошки, Физички и Машински, неће имати шта 
да дода на зараде које се исплаћују из буџета, јер сопствене приходе троши на измирење 
материјалних трошкова, које би требало да плаћа држава. 

- Не знам зашто су из ових мера изузети пензионери са високим пензијама? На 
Пољопривредном факултету има пензионисаних професора који имају већу пензију него 
њихове колеге у истом звању - истиче Живановић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/populisticka_mera_bez_rezultata.4.html?news_id=269005
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Промашај 
- Увођење солидарног пореза за запослене у просвети и здравству је апсолутни промашај, са 
сваког, па и моралног аспекта. Има много начина да ова држава уштеди на разним 
непотребним трошковима, а не на платама врхунских стручњака, научника, професора и 
лекара. Иначе, цела прича о платама у јавном и приватном сектору уопште није тачна. Плате у 
приватном сектору нису видљиве, јер велики број послодаваца исплаћује један део зараде као 
минималац, а други део на руке, па се у ствари и не зна колика је просечна плата. Када би се 
само сива економија смањила на прихватљивих 15 одсто, не би требало уводити никаква 
додатна оптерећења најобразованијем делу становништва - сматра Павловић. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/fantomski-visak-od-150000-ljudi-kosta-600-miliona-evra 

Фантомски вишак од 150.000 људи кошта 
600 милиона евра 

Чињеница да у Србији у јавном сектору има чак око 150.000 запослених више него 
што се раније тврдило можда је фрапантнија од самих економских мера штедње 
које је представила Влада Србије. Намеће се и питање како се свих ових година 
уопште могла водити економска политика земље ако се баратало тако погрешним 
подацима. 

 А колико су подаци погрешни показује проста рачуница, која каже да је годишње за плате 
150.000 фантомски запослених држава издвајала најмање 600 милиона евра. 

Да ствар буде гора, стручна јавност већ годинама тврди да је и оних 550.000 запослених у 
јавном сектору које је држава признавала превише те да је вишак најмање 180.000 људи, што 
када се све сабере и одузме, значи да је сада вишка преко 300.000 радника. У јавни сектор 
спадају школство, здравство, државна администарација, али и јавна и јавна комунална 
предузећа... 

О рационализацији тог сектора, али само о јавној управи, то јест о државним чиновницима, 
говорио је јуче и премијер Ивица Дачић. Он је рекао да се иде у реформу јавне управе – прво да 
се установи колико има запослених, а потом следи рационализација 

– Биће отпуштања свуда где то може да се издржи – нагласио је Дачић. 

Како смо то превидели читаву армију запослених, бројну готово толико колико половина 
Новог Сада има становника? Откуд то да ни надлежни не знају колико људи ради у тој бранши 
и како рационално смањити ту бројку? О томе стручњак за управно право и професор Правног 
факултета у Новом Саду др Драган Милков каже: 

– У Србији имамо случај прикривеног запошљавања у администрацији – наводи Милков. – Ту 
пре свега мислим на разне агенције и слична тела. Зато у овом тренутку не можемо тачно 
пребројати колико људи ту ради. Јасно је да је број запослених већи него у земљама које имају 
сличан степен развоја и број становника као Србија. Неминовно је да се та бројка смањи и да се 
уради реорганизација јавне управе. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/fantomski-visak-od-150000-ljudi-kosta-600-miliona-evra
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Милков наглашава да то мора да се уради ефикасно, али не и брзо. За то ће реално требати бар 
две године. Он подсећа на то да у време када почну приче о реорганизацији чиновничког 
апарата имамо и низ пропратних  појава: саветници, службеници и слично особље мање ради а 
више се бави својом каријером – процењују како би у најављеној реорганизацији могли проћи 
а мање својим редовним послом. Односно, док траје реорганизација, ефикасност јавне управе 
се смањује. 

– Свака влада код нас је почињала реформу у том сектору и узгред напомињала да претходна ту 
није ништа урадила. Никако не би било добро да ту неко пожури и реформише брзо. Уосталом, 
већ имамо искуства с реформом правосудног система и не би било добро да се то понови. 

Стручњак из Института за упоредно право у Београду др Александра Рабреновић каже да је 
врло незахвално говрити о оптималном броју запослених у јавном сектору. У Норвешкој и 
Данској ту ради трећина запослених, а у Јужној Кореји само 3,7 одсто! Негде се у ту обаст 
убрајају и запослени у војсци, а негде то није случај. Генерално, то није лако упоредити тако да 
Светска банка већ прати цивилни сектор од  запослених у тој области. 

– У Србији релативно мало људи ради у административном апарату а више их је у здравству и 
образовању – каже Александра Рабреновић. – Сматрам да је веома добро што надлежни 
приводе пребројавање крају и што добијамо електронски регистар у тој области. Тако ће моћи 
да се види који кадрови се преклапају у којем министраству и сличнм телима и објективно су 
вишак, а где треба да се запосле нови људи. До сада је било програма смањења 
администрације, али су они обично подразумевали смањење од десетак одсто линеарно у 
сваком телу. Такав начин није се показао као добар. Циљ треба да буде то каква нам је 
администрација потребна и ту треба узети у обзир и процес приближавања Европској унији. 

– Све процене о запосленима у јавном сектору говоре да је код нас у тој бранши изостао систем 
валидних евиденција – каже професор и декан Правног факултета у Новом Саду др Ранко 
Кеча. 

Он сматра да евиденције треба да се воде како је то предвиђено у складу са светским 
стандардима и да се тако и користе. Да смо то урадили како треба, не бисмо имали проблема 
код пребројавања администрације. 

Д. В. –  Д. У. 
Приватни затвори 
– Један од начина смањења административног апарата је и пребацивање дела послова с јавног 
сектора на приватни – каже др Рабреновић. – У САД имају, рецимо, приватне затворе. 

Уопште, искуства из света у тој области треба проучити и проценити шта би нама одговарало а 
да се при томе не смањује ефикасност и ниво рада. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/korpa-za-penzionere-skuplja-150-dinara-za-ostale-450 

Корпа за пензионере скупља 150 динара, а за 
остале 450 

Ово лето и почетак јесени прегурали смо без непријатних изненађења на пијацама 
и у радњама, барем када је о ценама најважнијих намирница реч, међутим, цех 
ћемо платити врло брзо, када нас по новчанику ударе нове Владине мере. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/korpa-za-penzionere-skuplja-150-dinara-za-ostale-450
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Једна од њих је повећање ПДВ-а с осам на десет одсто, што ће, како је „Дневнику” потврђено у 
Министарству финансија, важити за хлеб, месо, млеко, шећер, уље, брашно и друге намирнице, 
као и комуналне услуге. Све су то ставке из потрошачке корпе, која би, по рачуници креатора 
економских мера, требало да поскупи 450 динара. Како објашњава министар финансија Лазар 
Крстић, за пензионере ће то повећање износити свега 150 динара на месечном нивоу. Међутим, 
потрошачи, било да су запослени, било да нигде не раде, било да живе од пензије, верују да ће 
удар ипак бити жешћи јер свако повећање пореза неминовно иде преко њихових леђа. 

Говорећи о повећању ПДВ-а с осам на десет посто, Крстић је рекао да је Влада водила рачуна о 
најугроженијим грађанима, наводећи пример пензионера. Рекао је да просечна потрошачка 
корпа за пензионере износи око 20.000 динара, а просечна пензија је 23.000. 

– Повећање корпе за њих ће бити око 150 динара, и то је минимум на који смо морали да идемо 
– рекао је Крстић. – Примери из других земља Европе показују да се у малопродајним ценама 
неће видети ефекат повећања ПДВ-а јер ће део тога малопродаја апсорбовати кроз профитне 
марже. Водили смо рачуна о паду стандарда. То није мера која се лако повлачи, нарочито у 
ситуацији у каквој је наша земља, с економијом која се ослања углавном на извоз. Али морали 
смо да је донесемо, да смо раније радили на неким стварима из тог домена које би нам 
омогућиле да имамо пореске приходе, можда не бисмо морали. 

С друге стране, потрошачке организације упозоравају на то да се врло лако може десити да 
поскупљења добрано премаше зацртаних 450 динара на просечну корпу и 150 динара за 
„пензионерску”. Председница Центра потрошача Србије Вера Вида каже да је сасвим 
оправдана бојазан да ће многи искористити прилику да још више дигну цене. Она подсећа на 
то да лане, када је виша стопа ПДВ-а дигнута с 18 на 20 посто, готово није било производа 
којем цена није увећана, и то не за два посто већ и више од тога. 

– Али, уколико је то једини начин да се на дуже стазе поправи стандард грађана, подржавамо 
такву меру – каже Вера Вида. 

Трговци, пак, уверавају да ће повећање ПДВ-а од два посто подићи цену производа искључиво 
за толики проценат, и да не би требало ни по којем основу очекивати већа поскупљења. 

Генерални директор „Салфорда” Слободан Петровић казао је да „Имлек” неће подићи цене 
према трговцу, али хоће трговац према потрошачима. Грађани ће практично млеко и млечне 
производе плаћати два процента скупље, али Петровић поручује да треба очекивати пад 
промета, који је, код млека и млечних производа, ионако пао шест одсто. 

Економисти ипак не очекују поскупљења. Члан Фискалног савета Владимир Вукчевић сматра 
да ће повећање ниже стопе ПДВ-а бити и најиздашнија мера у буyетском смислу. Економиста 
Горан Николић за наш лист каже да неће бити „макроекономског шока”, али напомиње да је, у 
тако тешкој ситуацији, и најмање померање цена значјан удар на yепове потрошача. 

– Укупан раст свих цена не би требало да буде већи од 0,7 или једног процента, што је и 
пројекција министра финансија – каже Николић.    

С. Глушчевић 
Од хлеба, јаја, уља... 
Уз повећање ПДВ-а с осам на десет посто, хлеб би са 46 динара, а то је највиша цена коју је 
раније Влада ограничила уредбом, поскупео на 46,9. Млеко би, уместо 85 динара, коштало 
86,7, а уље, које је сада 135 динара, уз повећање пореза било би 137,7. Јаја, која су сада 130 
динара десет комада, не би требало да буду скупља од 132,6 динара, а свињски бут, који је око 
490 динара, скочио би десет динара. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zene-ce-raditi-tri-godine-duze 

Жене ће радити три године дуже 

Реформа пензионог система још није стигла на дневни ред, али ће се и то убрзо 
свакако десити. Међутим, неке мере су већ у припреми, а извесно је да драстичног 
повећања радног века за жене и мушкарце неће бити те да се неће морати радити 
до 67. године. 

Како је најављено из Министарства финансије, од следеће године почиње примена мера у вези 
с превремним одласцима у пензију, тако што ће они који се на то одлуче примати мање 
пензије. 

Министар финансија Лазар Крстић је на отвореној седници Владе Србије рекао да ће држава 
постепено приближавати старосну границу за одлазак у пензију за мушкарце и жене, тако што 
ће мушкарци радити до 65, а жене до 63 године. 

– Ако одете у пензију превремено, пензија ће вам бити нешто нижа – рекао је он. 

Ове године, на пример, мушкарци стичу право на пензију када наврше 65 година, а жене са 60 
и с најмање 15 година стажа осигурања или са 40 година стажа када су у питању мушкарци и 38 
година када је реч о женама. Када је бенефицирани стаж у питању онда су ту граници ниже. 

Повећање старосне границе ће ићи постепено и то све до 2.020. године. 

У Фонду ПИО кажу да, када је у питању тајкозвани бенефицирани радни стаж,  мушкарци у 
овој години могу у пензију са 40 година стажа и најмање 54 године живота, а жена с 35 година 
и четири месеца стажа и 53 године и четири месеца живота. У Пензијском фонду објашњавају 
да је Србија већ пооштрила услове за одлазак у пензију, и додаје да садашњи закон предвиђа да 
старосна граница расте све до 2023. године. Тада ће жене, опет за бенефицирани радни стаж, у 
пензију одлазити с најмање 58 година живота и 38 година стажа, а мушкарци с исто година и 
најмање 40 година рада. 

Све то ће вероватно убрзо бити промењено, а тада ће се знати и којом динамиком ће бити 
повећавана старосна граница женама за одлазак у пензију. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/radnici-pomoc-ocekuju-i-od-sindikata_428134.html 

Радници помоћ очекују и од синдиката 

НОВИ САД  

Незаконити откази, неисплаћивање зарада, неодговорајући услови рада, 

непоштовање права трудница и рад на црно најчешћи су разлози због којих се 

запослени обраћају инспекцији рада. 

У првих осам месеци ове године извршено је преко 20 хиљада контрола, а за преко 4.000 лица 

откривено је да ради на црно. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zene-ce-raditi-tri-godine-duze
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/radnici-pomoc-ocekuju-i-od-sindikata_428134.html
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Међутим, охрабрујући податак је да је око три и по хиљаде њих, након инспекцијског надзора, 

добило посао. 

Охрабрује и чињеница да је ове године број повреда на раду мањи, иако су несреће и даље 

најчешће у области грађевинарства. 

Радници помоћ очекују и од синдиката. У војвођанском Самосталном синдикату најављују 

активности поводом нових закона из области рада. 

Да синдикати могу бити утицајни, тврде у новосадској Солидарности. Ипак, сцене масовног 

израза незадовољства радника, попут оних у свету, на нашим улицама нема. 

Иначе, крајња инстанца да би се радник изборио за своја права јесте суд, који као и све у 

животу, кошта. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=09&nav_id=763499 

Синдикати критикују мере Владе 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Синдикати критикују предложене мере штедње Владе Србије, 

оцењујући да је терет опоравка привреде стављен на раднике. 

 Зараде лекара ионако "бедне", тврде синдикати (сxц.ху) 

Потпредседница Савез самосталних синдиката Србије (СССС) Бранислава Планчак, рекла је 

агенцији Бета да би Влада требало да ради на томе да покрене привреду и производњу, а не да 

штеди на просвети и здравству. 

"Треба да их је срамота, јер очигледно нису способни да воде ову државу. Ја се са тиме 

мерама не слажем као синдикалац и као лекар", рекла је Планчакова.  

 

По њеним речима, месечна плата лекара у Србији је између 60 и 70 хиљада динара, што је 

оценила као "бедно", због тога што се лекари дуго школују и обављају велики посао.  

 

Она је оценила да за доношење оваквих мера, које је описала речима "да узмемо једнима да би 

ставили на друго место", нису потребни стручњаци, него их је могао осмислити "било ко од 

нас".  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=09&nav_id=763499
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Председништво Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) оценило је данас да су 

мере Владе површне и да не решавају ниједан проблем.  

 

Како се истиче у саопштењу, АСНС захтева од Владе Србије озбиљне реформе, које ће 

омогућити да терет кризе сносе сви подједнако, а не само радници.  

 

Тај синдикат наводи да је изенађен површносћу предлога мера, које не само да не дају одговоре 

на структурну и друствену кризу, нити суштински решавају ниједан економски проблем.  

 

Друштвена криза се не решава смањењем плата рандницима и повећањем цене најосновнијих 

животних намирница, већ је потребно да коначно приступи структурним реформама, пре свега 

јавних предузећа, државне и пореске управе, наводи се у саопштењу АСНС.  

 

Конфедерација слободних синдиката оценила је да нове мере штедње неће донети брз и 

ефикасан опоравак привреде.  

 

Конфедерација слободних синдиката поздравља реформски курс, али констатује да ће тајкуни 

и други који су се "обогатили преко грбаче радника преживети без икаквих последица, док је 

осиромашеним радницима боља перспектива обећана тек од 2017. године".  

 

Мере штедње суштински су рестриктивне, економски неоправдане, а највећи терет "опоравка 

привреде" сваљен је на најсиромашније слојеве становништва кроз повећање ПДВ-а са осам на 

десет одсто, због чега су неминовни таласи поскупљења хране и свих основних потрепштина за 

живот које чине потрошачку корпу, указала је Конфедерација.  

 

"Боља наплата реалних пореза и царина, сузбијање сиве економије и корупције донеле би 

више прихода од смањења плата запосленима у јавном сектору", наводи се у саопштењу.  

 

Конфедерација слободних синдиката оценила је као недопустиво да Влада не зна колико има 

запослених.  

 

"Конфедерација слободних синдиката захтева од Владе да се укључи у социјални дијалог и 

решавање структурних реформи, првенствено доношење новог закона о раду и свих 

системских закона који се односе на запослене у Србији. У супротном, радикализоваћемо 

своје активности у циљу заштите права радника", упозорила је Конфедерација.  

 

Предложене мере Владе Србије предвиђају смањење плата у јавном сектору, повећање ниже 

стопе ПДВ са осам на 10 одсто, смањење субвенција, смањење расхода министарстава, 
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коришћење повољнијих кредита и побољшање пословног амбијента. Те мере би требало да 

ступе на снагу уз државни буџет за 2014. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1413801/Reagovanja+na+ekonomske+mere+Vlade.html 

Реаговања на економске мере Владе 

Мере Владе за опоравак привреде изазвале су бројне реакције, како политичких 
странка, тако и синдиката и невладиног сектора. Влада могла да избегне повећање 
ПДВ-а, поручују из НАЛЕД-а. Конфедерација слободних синдиката оценила да 
нове мере штедње донети брз и ефикасан опоравак привреде. 

Влада Србије могла је изменом начина исплате отпремнине у Закону о раду да омогући 
оптуштање запослених у јавном сектору и тако избегне повећање ниже стопе пореза на додату 
вредност и удар на стандард грађана и привреду, оценила је Национална алијанса за локални 
економски развој (НАЛЕД). 

"Предлог економских мера представља први корак у смањивању трошкова администрације, 
али не и довољан, јер ће тешко надоместити мањак који ће буџет имати у наредним годинама", 
указује се у саопштењу НАЛЕД-а. 

Додаје се да у пакету нових Владиних мера нема подстицаја економском развоју, јер су у плану 
нова задуживања, као основни начин обезбеђивања ликвидности, а није прецизирано за шта ће 
тај новац бити намењен. 

"Другим повећањем ПДВ-а у кратком периоду Влада је затворила једна од врата за смањење 
пореског оптерећења на зараде. Добар модел како да се то уради јесте укидање доприноса на 
здравство и незапосленост, док би недостајућа средства могла да буду обезбеђена кроз виши 
ПДВ", предложио је НАЛЕД. 

Та организација је позитивно оценила најаву измена Закона о раду и Закона о планирању и 
изградњи, јер су то важни прописи за поправљање пословног амбијента, као и смањивање 
субвенција за предузећа која књиже губитке. 

Конфедерација слободних синдиката оценила је да нове мере штедње које је Влада Републике 
Србије најавила у уторак, неће донети брз и ефикасан опоравак привреде. 

Конфедерација слободних синдиката поздравља реформски курс, али констатује да ће тајкуни 
и други који су се "обогатили преко грбачерадника преживети без икаквих последица, док је  
осиромашеним радницима боља перспектива обећана тек од 2017. године". 

Мере штедње суштински су рестриктивне, економски неоправдане, а највећи терет "опоравка 
привреде" сваљен је на најсиромашније слојеве становништва кроз повећање ПДВ-а са осам на 
десет одсто, због чега су неминовни таласи поскупљења хране и свих основних потрепштина за 
живот које чине потрошачку корпу, указала је Конфедерација. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1413801/Reagovanja+na+ekonomske+mere+Vlade.html
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"Боља наплата реалних пореза и царина, сузбијање сиве економије и корупције донеле би више 
прихода од смањења плата запосленима у јавном сектору", наводи се у саопштењу. 

Транспарентност о мерама Владе 

Организација "Транспарентност Србија" оценила је да од најављених економских мера Владе 
Србије на борбу против корупције позитивно могу да утичу завршетак реструктурирања и 
приватизације предузећа, смањење државних субвенција и снажнија пореска контрола. 

"Ако се мање државног новца и интереса буде налазило у привредној сфери, мање ће бити и 
мотива и прилике да до корупције дође", наводи се у саопштењу те невладине организације. 

Промоција ових мера, како се наводи, "суочила нас је са запањујућим сазнањем да Влада до 
скора није располагала тачним подацима о броју запослених у јавном сектору Србије, па се 
логично поставља питање на основу каквих параметара су до сада прављени фискални планови 
и планови за реформу јавног сектора". 

"Међутим, најављене мере изазивају бојазан из најмање два разлога. Први је чињеница да је 
процес приватизације до сада био прожет разним сумњама, које су у неким случајевима већ 
преточене у оптужнице, као и недовољно снажном контролом испуњавања обавеза", истиче се 
у саопштењу. 

"Транспарентност" поручује да, пошто ниједан пропис који се односи на ту област није 
измењен, ризици који су постојали за раније приватизације постоје и сада. 

Пошто ће, према најавама из Владе, власничка трансформација да се одвија и кроз јавно - 
приватна партнерства, "Транспарентност" подсећа да овај поступак носи са собом још веће 
ризике од корупције, и да је код њих чак и елементарна јавност података незаконито 
ограничена Правилником које је Министарство финансија донело ове године. 

"Други, много већи проблем, јесте то што је током реконструкције Владе донета одлука о 
претварању дугова једне приватне фирме у државни удео у власништву и што нема никакве 
законске гаранције да ова или нека будућа влада неће поново 'подржавити' већ приватизована 
предузећа или донети арбитрерну одлуку о томе које ће губиташе спасавати, а које не, неким 
новим тајним или јавним 'закључком'", наводи та НВО. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=09&nav_id=763494 

"Са Белорусима се још разговара" 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Трстеник -- Потпредседник СНС-а Братислав Гашић поручио је радницима 

трстеничке "Прве петолетке" да разговори са белоруском компанијом "Амкодор" 

нису завршени. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=09&nav_id=763494
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 "Радницима сам пренео да нико ништа није лоше учинио за фабрику. Према информацијама 

које сам добио из Министарства привреде и Агенције за приватизацију разговори јесу вођени, 

али нису завршени. Нико категорично није рекао не, већ је министар желео да се упозна са 

комплетном сликом и личном картом Прве петолетке", рекао је Гашић Тањугу после састанка 

са радницима. 

Он је додао да је у Прву петолетку дошао на позив синдиката предузећа, а да је томе претходио 

збор радника.  

 

"Разговори јесу били тешки, њима (Амкдору) је нешто обећавано у претходном периоду, али 

нису рекли не, ми се повлачимо из те прице", навео је Гашић.  

 

Председник општине Трстеник Мирослав Алексић негодовао је јуче због тога што ни он ни 

представници "Прве петолетке" нису позвани на састанак између министра привреде Саше 

Радуловића и представника белоруске компаније.  

 

Он је на конференцији за новинаре казао да је од "Амкодора" добио информацију да су они као 

потенцијални купци за три Петолеткине фабрике ППТ "Сервоуправљачи2, ППТ ТМО и ППТ 

"Цилиндри" после састанка са министром Радуловићем изразили незадовољство.  

 

Алексић је упозорио да је могуће да ће "Амкодор" прекинути комерцијалну сарадњу са ППТ 

"Сервоуправљачи", као и да ће одустати од куповине предузећа.  

 

Према информацијама из "Прве петолетке", јавни позив за продају три друштва требало је да 

буде расписан 16.септембра, али се то, подсетио је председник општине Трстеник, није 

догодило, а на састанку је речено "да све што је договорено са претходним министром 

Динкићем више не важи".  

 

Белоруски инвеститори су били спремни да уложе 15 милиона евра, задрже 600 радника и 

наставе делатност, додао је.  

 

У међувремену, министарство привреде је у саопштењу навело да је белоруским партнерима 

недвосмислено саопштено да Србија жели да "Амкодор" дође и инвестира у њу.  

 

Министарство привреде уводи потпуно нови приступ продаји који це, како је навело, важити за 

све и бити чист и транспарентан, са којим инвеститори неће имати проблем, а повериоци, 

радници и синдикати неће бити незадовољни. 
 

 


