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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/411834/Dusan-Petrovic-Vlada-donela-ekonomske-mere-ali-nema-plan 

Душан Петровић: Влада донела економске 
мере, али нема план 

Тањуг  

Шеф посланичког клуба Заједно за Србију Душан Петровић изјавио је вечерас у Јагодини да је 

Влада донела економске мере, одлуку за коју има политичка и економска образложења, али да 

нема плана. 

"Видећемо како ће се повећање ПДВ-а од два осто за суштински важне животне намирнице 

показати у малопродајним местима и да ли ће доћи до повећања цена, али како год да је, Влада 

је донела одлуку за коју има и политичка и еконмска образложења, али нема плана", рекао је 

Петровић новинарима. 

 

Одлично је оно што се дешава са страним инвеститорима, добро је да долазе они који улажу у 

пољопртивреду, али су то све послови који решавају проблем за, у најбољем случају, неколико 

хиљада људи, а "нама је потребан план који решава проблем милионима људи", истакао је 

Петровић који је председавао састанку Окружних иницијативних одбора Заједно за Србију 

Поморавског, Барничевског и Подунавског округа. 

 

У производњи хране са једне и у рударству и енергетици са друге старне, како је навео, имамо 

огроман развојни потенцијал, али је потребан план за све то. 

 

"Наш суштински предлог је децентрализација, да се људима на 10.000 до 12.000 тачака у 

Србији, да се милионима људи, да прилика да одлучују о јавном животу, да свака месна 

заједница, насељено место, добије своје буџете ма колико они били мали, да би људи могли да 

кажу шта им је то најважније, да могу да кажу да ли су задовољни или нису како се школују 

њихова деца, са учитељима, наставницима, професопррима, да ли су задовољни како се лече у 

амбулантама, домовима здравља, болницама, дакле озбилојно инстутуционално решење", 

истакао је Петровић. 

 

Говорећи о будућој странци Заједно за Србију, Петровић је казао да је Заједно за Србију "врло 

близу почетку скупљања потписа". 

 

"Милсим да ћемо до нове године завршити све формалности и формирати странку. За десетак 

дана у Крушевцу ћемо имати један велики скуп, а ево сада по окружним центрима, по целој 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/411834/Dusan-Petrovic-Vlada-donela-ekonomske-mere-ali-nema-plan
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Србији, организујемо једну велику акцију која треба да у кратком року покаже што смо 

урадили", додао је Петровић. 

 

"Наша порука 'Самоуправа, Солидарност, Европа' мислим да ће наићи на један добар одзив код 

људи Србије", истакао је Петровић. 

 

Он је рекао да је "на жалост, велика већина грађана Србије данас резигнирана, имају једну 

лошу емоцију због тога што не виде шта би то био излаз из ове ситуације". 

 

"Ми ћемо на добар и конструктиван начин, покушати да нађемо решење и излаз за најтеже 

проблеме са којима се држава и економија суочавају", нагласио је Душан Петровић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/411657/Krstic-Do-sad-smo-prebrojali-675000-zaposlenih-u-javnom-sektoru 

Крстић: До сад смо пребројали 675.000 
запослених у јавном сектору 

Тањуг  

На припреми нацрта закона који треба да прате економске мере Владе радиће се сукцесивно, и 

већина тих закона ће у новембру ићи у Скупштину Србије, рекао је данас министар финансија 

Лазар Крстић. 

 Прво ће бити припремљени нацрти који треба да прођу Владу - неки од њих ће бити готови до 

краја октобра, а у новембру ће већина ићи у скупштину. 

  

Гостујући на телевизији Б92, Крстић је рекао да се увидом у број запослених у јавном сектору 

стигло до цифре од 675.000, али да још 300 институција треба да поднесе податке, па је могуће 

да ће их бити до 700.000, што је 150.000 више него што се првобитно мислило. 

 

Говорећи о отпуштањима, Крстић је рекао да у јавни сектор мора да се уведу системска решења 

- јединствени платни разреди. Они који се баве истим послом, имају исту стручну спрему, у 

различитим институцијама, у било ком крају Србије - зарађиваће исто, док ће они који боље 

раде моћи брже да иду кроз платне разреде. Они који не раде уопште или који су, каже Крстић, 

постављени по политичкој линији, постоји могућност да буду отпуштени. 

 

- Са министарствима правде и државне управе правимо регистар институција да видимо шта 

свака од њих заправо ради, колико људи је потребно за те послове, који је њихов учинак, и да 

на основу тога направимо темељну реорганизацију - навео је Крстић. 

 

То би, према његовим речима, омогућило да се профилира радна снага, да се види где има 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/411657/Krstic-Do-sad-smo-prebrojali-675000-zaposlenih-u-javnom-sektoru
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вишка запослених који нису продуктивни или су постављени да би само примали плату. 

  

Крстић је казао да се већ почело са регистром запослених и институција и истакао да се нада да 

ће Србија са новом систематизацијом у јавном сектору моћи да уђе у буџетски циклус за 2015. 

годину. 

 

- Тада, када будемо додељивали средства државним буџетским корисницима, знаћемо зашто 

их дајемо и шта можемо од тога да очекујемо, што сад није случај - истакао је Крстић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/411633/Knezevic-Recesivne-mere 

Кнежевић: Рецесивне мере 

ФоНет  

Потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа Милан Кнежевић изјавио је да су 

привредници резигнирани оваквим мерама Владе Србије, које имају рецесивни карактер, и 

чињеницом да ни у једној речи у њима није споменута привреда. 

Кнежевић је за Данас рекао да ће се мере негативно одразити на тражњу, услови пословања 

биће отежани, а 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 бруто домаћег производа 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", нагласио је Кнежевић. 

  

Покретање производње, уз измене Закона о раду, зато би могло да буде трајни искорак у 

правом смеру како би се постигло да српска привреда буде одржива, оценио је Кнежевић. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/411805/Selakovic-negira-tvrdnje-sindikata-pravosudja 

Селаковић негира тврдње синдиката 
правосуђа 

Бета  

Поводом саопштења Синдиката правосуђа Србије да је министар правде Никола Селаковић 

председник или члан у више радних тела, Министарство правде и државне управе наводи да је 

Селаковић по функцији коју обавља члан Високог савета судства и Државног већа тужилаца. 

"Приходи које прима као министар и члан ВСС и ДВТ, као и имовинска карта уредно су 

пријављени Агенцији за борбу против корупције и ти подаци су доступни јавности. 

Министар Селаковић је од стране Владе Републике Србије именован као члан поменутих 

радних тела и за обављање ових послова не прима никакву зараду", навело је Министарство у 

саопштењу. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/411717/Sindikat-pravosudja-Ministar-Selakovic-clan-cak-devet-radnih-tela 

Синдикат правосуђа: Министар Селаковић 
члан чак девет радних тела 

Фонет  

Синдикат правосуђа Србије саопштио је данас да мере Владе Србије неће у значајнијој мери 

допринети побољшању економског стања у земљи и предложио да се опорезују укупна 

примања посланика, министара и државних функциора, а као пример навео да је министар 

правде Србије Никола Селаковић члан девет радних тела. 

Синдикат правосуђа Србије је упозорио да смањење зарада, смањује куповну моћ па, самим тим 

неће бити прихода од увећаног ПДВ-а. Синдикат подсећа да у последње време, све чешће, 

политичари хушкају грађане да то да је највећи кривац за овакво стање превелика и 

прегломазна државна администрација. 

  

Зна се добро да су они ти коју су увећавали државну администрацију и јавни сектор уопште, 

бнаглашава се у саопштењу. Најављују реформу јавног сектора и државне управе а да пре тога 

нису извршили анализу постојећег стања, упозорио је Синдикат правосуђа. 

  

Недопустиво је да не знају колико има запослених у државној управи, локалној самоуправи, 

јавним предузећима, не знају број службених возила, немају евиденцију о имовини државе, 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/411805/Selakovic-negira-tvrdnje-sindikata-pravosudja
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јавних предузећа, као ни остале податке који су од великог утицаја на најављену реформу, 

указује се у саопштењу. Синдикат правосуђа предлаже да се опорезују укупна примања 

посланика, министара, односно свих функционера, као и реформу закона о платама 

функционера од локалног до републичког нивоа. 

  

- Садашња законска регулатива омогућава им да се бесрамно богате и одлучују о висини 

сопствених плата и других примања која не пријављују. Дакле, раст њихових плата морао би да 

се усклади са растом плата остатка запослених у земљи - истиче синдикат. 

  

Као пример наводи да је министар правде Никола Селаковић председник или члан у више 

радних тела. Селаковић је члан Савета Универзитета у Београду, Националног савета за 

регионални развој, Савета за сарадњу са Хашким трибуналом, председник је Владиног Одбора 

за правни систем и државне органе, члан је Владине Кадровске 

комисије, председник је Владине Административне комисије, члан је Савета за националну 

безбедност, Високог савета судства и Државног већа тужилаца, наводи Синдикат и предлаже да 

се наплати солидарни порез на укупна примања функционера. 

такође предлаже да се бришу законске одредбе које омогућавају функционерима да након 

престанка функције примају плату још шест месеци. 

  

Ради контроле буџетских расхода, Синдикат правосуђа предлаже да се формира посебна 

комисија коју ће чинити представници гранских синдиката и Министарства финансија, а 

главни задатак комисије требало би да буде преиспитивање свих зарада и других примања из 

буџета. Такође предлаже њихово међусобно усклађивање уз доношење универзалних решења, 

о висини отпремнине, јубиларне награде, бонуса, стимулације. 

  

Синдикат правосуђа Србије је најавио да ће позвати све заинтересоване синдикате да се удруже 

и да заједно делују у циљу конкретизације његових предлога. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Vucic-Antikrizne-mere-ili-haos-na-ulicama.sr.html 

Вучић: Антикризне мере, или хаос на 
улицама 
БЕОГРАД – Први потпредседник владе Александар Вучић уверен је да би Србија „имала хаос 
на улицама” да Влада Србије није донела пакет мера које су усмерене на спас економије и спас 
Србије. 

Вучић је у интервјуу магазину Недељник указао да би за годину дана у Србији „имали 
Аргентину”, да се наставило овако као до сада, те да је у тим прогнозама сагласан са ММФ-ом. 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Vucic-Antikrizne-mere-ili-haos-na-ulicama.sr.html
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„То значи да не бисмо имали више новац за војску и полицију, хаос на улицама, да не бисмо 
имали за лекове у државним и приватним апотекама. Имали бисмо буквално упадање по свим 
продавницама”, рекао је Вучић и поновио да је уверен да је у ситуацији у каквој јесмо не треба 
крити да је веома тешка и да то не треба крити и да је у веома тешкој ситуацији, у каквој је 
Србија, једино могуће предузимати болне и тешке резове. 

Он је додао да су чак постојале идеје да се иде на лаки банкрот, али да се одустало од тога. 

„Решили смо да опоравимо Србију. Ове наше мере су мере за спас економије, мере за спас 
Србије, иако знам да ће оне спасти опозицију, а нас сасвим сигурно уништавати. Зато што је 
много важније шта ће се догодити у земљи, него шта ће се догодити с политичким странкама 
на власти”, истакао је Вучић. 

Он је, указујући на политички ризик и одговорност која је преузета оваквим мерама, оценио да 
другог избора није било. 

Упитан какви су коментари ММФ, Вучић је рекао да је са људима из делегације тог фонда 
разговарао два сата, да су они тешки таман колико и он, да се у том разговору нити ко осмехне, 
нити има нечег љубазног. 

„Најхладнија могућа пристојност с најјезивијим условима и захтевима с обе стране. Али, људи 
из ММФ су у праву”. 

„Ми смо деценијама трошили оно што нисмо зарадили, и то сад све долази на наплату. Кад вам 
земља за четири године повећа задуженост са 30 на 60 одсто БДП, кад истовремено сваке 
године имате повећање фискалног дефицита, пад индустријске производње, онда резултат 
мора да буде такав да једино можете да предузимате болне и тешке резове”, рекао је Вучић. 

Према његовим речима, није лако кад било коме одузмете део примања, а он мисли да је 
заслужио и више од тога јер се тешко живи - али, то је морало да се деси. 

„Нема ту више никакве филозофије. Пензионери ће наравно остати нетакнути, као и људи који 
примају мање од 60.000 динара. То је једноставно структурно добра мера коју подржава ММФ 
јер не дира у оно што је најздравије”, рекао је Вучић. 

Он је прецизирао да мере „не додирују” приватни сектор који је најздравији део друштва, већ 
да се одузима оно што је био недозвољени део потрошње. 

„Директор који има 200.000 динара плату, имаће сада зараду од 167.000. Он с том сумом може 
да живи као са 200.000 динара, а знате ли колика је то уштеда за буџет”, нагласио је Вучић. 

Упитан да ли је то нови удар на средњу класу, интелектуалце, он је одговорио да мере не гађају 
средњу класу, јер су издвајања за онога ко прима 70.000 динара минимална, а да се, с друге 
стране, не можете рећи да је средња класа онај ко има плату већу од 120.000 динара. 

„То је удар на њих. Средња класа су приватници који вуку земљу напред...”, рекао је Вучић. 

На констатацију да средњу класу, међутим, чине и професори лекари, судије, тужиоци..., Вучић 
је рекао да највећи део просвете нема плату до 60.000, и то се на њих уопште не односи. 

Како је прецизирао, мером која се односи на смањење плата обухваћено је 179.843 људи, али од 
тога највећи број, око 130.000, има плату до 80.000 динара. 

„То значи да је то минимално: на зараду од 70.000, то је 2.000 динара, од 80.000 је 4.000 
динара, од 90.000 је 6.000, и на плату од 100.000, то је 8.000 динара. То се једноставно неће 
осетити. Ова мера највише погађа политичаре, људе постављене на различите високе 
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функције, директоре јавних предузећа, помоћнике министара, запослене у РРА... А ја не 
мислим да су они средња класа”, рекао је Вучић. 

Он је додао и да је захтев ММФ је био да идемо на зараде од 40.000 и да би тако управо 
ударили на средњу класу, а да то није учињено. 

„Али, наравно, да будем отворенији и да кажем нешто што политичари не би рекли - немамо 
избора... Ово је нешто што смо морали да урадимо. И крај. Имате литар воде - па не може од 
њега да се напије 50 људи. А десет људи ипак може нешто да попије од тог литра и утоли 
донекле жеђ. У јавном сектору то може да прође, јер је боље да ти људи не добијају отказе него 
да наставе да раде”, казао је Вучић и додао да се размишља и о састанку са свим запосленима у 
јавној управи, да би се свима ставило до знања како мора да се ради у јавној администрацији. 

Упитан да ли ће уз штедњу, ићи и развој, јер без тога, тумачи се, не може да се победи лоша 
економска ситација, Вучић је рекао да те теорије стално слушам и приметио да је то је била 
Мишковићева теза, која, како је рекао можда није сасвим тачна. 

„Та теза да не треба да се штеди, него народу треба поделити кредите да троши што више, јер 
ће то повећати домаћу тражњу, подићи домаћу привреду, обавезати људе да купују домаће 
производе... То не звучи нелогично, међутим, није сасвим реално. Ми морамо и на трошковној 
и на приходној страни буџета да правимо нове ствари”, рекао је Вучић. 

Он је указао и да у Србији не постоји логика здравог бизниса, да људи не разумеју да смо 
завршили са социјализмом и социјалистичким самоуправљањем, да живимо у капитализму и 
да морамо да се понашамо тако што ћемо да трошимо колико имамо. 

На питање да ли је то нова визија Србије коју нуди, Вучић је одговорио потврдно, али и додао 
да није сигуран да ће то бити остварено због „недовољне снаге и велике неверице Срба у било 
какве промене, у било какву жељу да се неке мере изгурају, да се негде нешто направи”. 

„Јер, пре него што је било ко чуо какве ћемо мере да донесемо, новине и телевизије су биле 
пуне критика. Најсмешније ми је било прошле недеље кад Б92 прави анкету јесте ли против 
мера владе. И наравно, сви су против мера, а нико нема појма које су то мере и против чега су. 
Не могу да верујем, да сам то видео на Хепи телевизији, па да кажем „у реду”, али то сам гледао 
на Б92. То говори о нашем негативистичком приступу, цинизму, сарказму, о томе да будете 
против свега. Увек”, казао је Вучић. 

Упитан да ли сматра да ће уласком у економију угрозити велику популарност коју има, Вучић је 
испричао да је добио велики број порука од разних ПР стручњака, од људи који му стварно или 
тобож помажу и да су му они рекали да не улази у економију, да то препусти „овом или оном" 

„Одговорио сам: Тако сте ми рекли око Косова, тако сте ми рекли око сваке теме, али сам 
уверен да бар добар део људи разуме шта је неопходно урадити.„ Разумем да многи не желе да 
гледају у будућност и праве планове за 2016, већ само шта ће да ураде за два дана или два 
месеца”, рекао је Вучић. 

Он је рекао да је тако било и кад су први пут били потрошачки кредити, одмах је 1,2 милиона 
људи узело те кредите од 5.000 евра и потрошили их на летовања и куповину веш-машина. 

„Нико то није уложио у бизнис, јер нико не размишља о бизнису. Код нас се чека да ти држава 
обезбеди посао. Погледајте само коментаре политичких странака како држава није обезбедила 
посао. Али, није то посао државе. Задатак државе је да ти обезбеди услове да ти можеш да 
нађеш посао. Ту има много некоректног односа у политици, али нешто сам научио, и сам сам се 
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некад тако понашао. Да не будем лицемер и да то не кажем себи. Не могу да кажем за период 
последњих четири-пет година, али раније свакако”, рекао је Вучић. 

Према његовим речима, мораш да кажеш људима какве ствари јесу и шта планираш да 
урадиш, ма колико то било тешко и некоме се не свиђало. 

„Морамо себе да научимо да радимо више, напорније. А ако не будемо у стању, нисмо ни прва 
земља која је пропала, нити било шта друго”, закључио је вицепремијер. 

Вучић: Србијагас „рак рана”, неке ствари не смем ни да кажем 
Први потпредседник владе Александар Вучић изјавио је данас да је предузеће Србијагас „рак-
рана Србије” и да постоје неке ствари које не сме ни да каже јавно, не зато што се плаши 
(Душана) Бајатовића, Србијагаса или било кога другог, већ зато што је за земљу лоше да их 
изговори. 

Вучић је у интервјуу Недељнику, говорећи о неопходности да се смање субвенције које држава 
даје јавним предузећима, пре свега неким предузећима у реструктурирању, као примера 
великих трошкова навео Железнице и Србијагас. 

„За Железницу смо издвајали између 150 и 200 милиона евра. Србијагас нам је рак-рана. 
Буквално. Постоје чак неке језиве ствари које не смем да вам кажем јавно. Не зато што се 
плашим Бајатовића, Србијагаса или било кога у овој земљи, већ зато што је то лоше за земљу да 
кажем”, навео је Вучић. 

Упитан да ли је због тога угрожен пројекат Јужни ток, он је рекао да не мисли да јесте, али да 
Србија има безброј проблема са субвенцијама, јавним предузећима и њиховим несолидним 
пословањем. 

„Они су у претходном периоду добијали налоге - иди купи Агрожив, иди купи Српску фабрику 
стакла. Људи нису били нормални. Какве везе има Србијагас с тим бизнисом! Али, ваљда су 
тако радили да би приказали лажну слику. Боље је болестан бизнис угасити и направити здрав 
него све време оне фирме које су у стању да им је потребна еутаназија, одржавати у животу и 
уништавати много већи организам. То је један од кључних проблема”, рекао је Вучић. 

Вучић:Не могу Мишковић и Ђилас да победе Србију 
ВРБАС – Лидер Српске напредне странке Александар Вучић поручио је данас да ни власник 
Делта холдинга Мирослав Мишковић, ни лидер демократа Драган Ђилас неће победити 
Србију. 

„Поново се криминалци и тајкуни и поједини политичари уједињују”, рекао је Вучић на 
предизборном митингу за локалне изборе заказане за 13. октобар у Врбасу и указао да је ДС 
стала на страну Мишковића, што се и знало све време. 

„Знамо колико новца имате и како сте га стекли. Знамо све што имате, много велику моћ, 
новац, свега имате..„, рекао је Вучић, али и поручио грађанима да немају чега да се плаше и да 
„неће ни Мишковић, ни Ђилас победити Србију”. 

Он је рекао да Уставни суд има 13.000 уставних жалби и да их није решио, а да Мишковицеву 
од пре пар месеци јесте, по хитном поступку. Он је запитао и да ли је то случајно. 

Вучић је окупљенима рекао да им је то испричао да би показао колика је њихова моћ у 
институцијама и ван институција и зато што хоће државу да баце на колена на сваком случају и 
поручио да се не меша, нити ће у одлуке Уставног суда. 
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Вучић је раније данас изјавио је да је ДС отворено подржала власника Делта Холдинга 
Мирослава Мишковића. 

„Драго ми је што је ДС отворено подржао Мишковића, јер сада су ми много јасније неке одлуке 
одређених органа, као и поједини написи у медијима”, рекао је Вучић у Равном селу поводом 
изјаве функционера ДС Владимира Тодорића о питању „неуставних притвора”. 

Тодорић је у писаној изјави рекао да би министар правде Никола Селаковић, уместо 
„беспредметних изјава” да ће држава тужити чланове Високог савета судства због реформе 
правосуђе, требало да брине о штети која ће по државу настати због, како тврди, неуставих 
притвора којима је злоупотребљена борба против корупције у последњих годину дана. 

Он је истакао да се Уставни суд Србије у више наврата огласио поводом „неуставних притвора”, 
али нико из Министарства правде нити тужилаштва није реаговао. 

Према његовим речима, министар Селаковић и први потпредседник владе би, да „имају било 
какав осећај политичке одговорности”, понудили извињење или објашњење за веома висок 
број неуставних притвора на које је ДС указивала у последњих годину дана. 

Танјуг 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-budzetu-Srbije-20-milijardi-manje.sr.html 

У буџету Србије 20 милијарди мање 
 

БЕОГРАД –Министар финансија Србије Лазар Крстић изјавио је данас да ће државни приходи 
ове године бити за 20 милијарди динара мањи од предвиђених и да ће бити неопходно донети 
ребаланс буџета, ако се тај новац не уштеди. 

„Предузели смо мере, ограничили дискреционе трошкове у свим министарствима и 
покушавамо да уштедимо. Ако не будемо успешни у томе, бићемо суочени с тим да по закону 
радимо ребаланс”, казао је Крстић на телевизији Б92. 

Министар финансија је најавио повећање пореза на додату вредност (ПДВ) са осам на 20 одсто 
за хотелске услуге и ИТ опрему, и истакао да се листа ставки које могу да остану у нижој 
пореској стопи усклађује са ЕУ. 

Он је најавио да ће у новембру, заједно са Законом о буџету за 2014. годину, бити усвојене и 
измене више закона који би требало да омогуће боље функционисање привреде и јавне управе. 

На питање да ли ће бити изузетака од додатног опорезивања плата изнад 60.000 динара, 
Крстић је одговорио одречно и истакао да иза предложених мера стоји „цела Влада Србије”. 

Он је казао да у јавном сектору према постојећим подацима ради око 670.000 људи, али да 
коначан број може бити већи од 700.000, јер неке институције тек треба да поднесу извештаје о 
броју запослених. 

Бета 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-budzetu-Srbije-20-milijardi-manje.sr.html
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zbog-poreza-smanjene-plate-16_000-lekara.sr.html 

Због пореза смањене плате 16.000 лекара 
Међу 78.000 наставника нема оних са платом већом од 60.000 динара 

 

Најављени солидарни порез изазваће револт белих мантила, судећи по првим реакцијама 
лекара, јер, по садашњим проценама, само плате лекара опште праксе неће бити опорезоване. 
На другој страни просветари се не брину – плате наставника у основној и средњој школи не 
премашују 60.000 динара, што је минимални износ плате у јавном сектору који ће бити 
опорезован да држава не би банкротирала, па се они због најављеног опорезивања зарада и не 
буне. 

Примаријус др Татјана Радосављевић, директорка Лекарске коморе Србије (ЛКС), каже да још 
нису заузели став према најављеном смањењу плата, јер чекају да надлежни кажу како ће се 
тачно рестриктивне мере спроводити. Она истиче да је логично размишљати о томе да би ове 
новине могле да утичу на одлуку да лекари специјалисти, којих ионако немамо довољно, оду у 
иностранство и тамо потраже посао. 

– Чињеница је да од 30.000 лекара у Србији свега 3.000 ради у приватној пракси, што значи да 
је 27.000 запослено у државним установама. Око 16.000 лекара имају специјализације и веће 
плате и они ће бити погођени новим мерама. Испод 60.000 динара имају лекари опште праксе. 
Специјалисти и хирурзи у болници могу да имају додатних 40 сати рада у оквиру дежурстава, 
што значи од 10.000 до 12.000 динара веће зараде – сматра др Радосављевић. 

У Синдикату запослених у здравству и социјалној заштити Србије напомињу да у овом тренутку 
није примерено да дође до смањења зарада и увођења нових намета, јер ако лекари имају веће 
плате не значи да они не раде свој посао. Зоран Савић, председник овог синдиката, истиче да 
надлежни треба да дају оставке ако нису способни да подстакну производњу. 

– Тражићемо да скала за опорезивање не буде тако ниска, то јест да се нове мере односе само 
на плате веће од 100.000 динара. Нисмо против мера, али треба знати да су у здравству 
последњи пут повећане плате 2008. Велика превара јесте и ефекат капитације, јер од 6.800 
лекара свега 28 има увећану зараду – наглашавају Мирсада Аговић и Слободан Ђурић, из 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zbog-poreza-smanjene-plate-16_000-lekara.sr.html
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Гранског синдиката здравства и социјалне заштите Асоцијације слободних и независних 
синдиката Србије. 

Др Милена Јауковић, хирург КЦС-а, међутим, не мисли да ће лекари због нових мера 
негодовати, јер је ова професија више незадовољна због услова рада и недовољног респекта у 
јавности. 

– Највише ће се од плате одузети професорима који уз наставу раде и у болницама и имају 
места начелника, а самим тим и веће плате. Због смањења плате ће се можда одлучити за 
одлазак у друге земље они којима је ова вест само прелила чашу. Рецимо, кардиоваскуларни 
хирурзи су у Америци најплаћенији лекари који годишње зарађују до милион долара – додаје 
др Јауковић. 

Министарка здравља професорка др Славица Ђукић-Дејановић за „Политику” каже да 
министарство предузима мере штедње: започела је реформа система јавних набавки у 
здравству кроз увођење централизованог система који треба да омогући штедњу без утицаја на 
квалитет услуга. 

– Службена путовања у Министарству здравља већ су редукована, исто као и коришћење 
службених аутомобила. Као министар здравља трудим се да се услови за рад побољшају у 
највећој могућој мери, али и здравствени радници морају поднети терет кризе – сматра др 
Ђукић-Дејановић. 

– Ми смо толико сиромашни да нама више немају шта да узму. Ни примања директора школа 
не премашују 60.000 динара. Захвални смо влади што је мислила на нас, просветне раднике 
који по економским могућностима не припадају чак ни средњем слоју српског друштва – каже 
Драган Матијевић, председник Уније синдиката просветних радника Србије. 

Статистика ове синдикалне организације сведочи да је у школама Србије око 104.000 
запослених, од тога око 78.000 наставника. Чистачице у образовању некада су зарађивале три 
пута мање од наставника. Однос плата помоћног особља и професора се из године у годину 
смањивао и сада је близу један према два. 

– Не бисмо се бунили да месечно зарађујемо опорезованих више од 60.000 динара, јер ако се 
настави смањивање разлике у платама техничког особља и наставника у школама, професори 
ће дохватити метле – сматра Милан Јевтић, професор историје у Политехничкој школи у 
Крагујевцу. 

Универзитетски професори зарађују више од 60.000 динара, али њихова плата се делом 
финансира из републичког буџета и делом из сопствених прихода факултета, а распон висина 
плата варира. 

– Не знамо да ли ће се тај нови порез примењивати на укупна примања, сопствена или из 
буџета. Ако се односи на примања из државне касе, то не би требало да буде значајно 
оптерећење, јер редовни универзитетски професори из буџета добијају 78.000 динара. 
Факултети имају своје правилнике о расподели средстава који дозвољавају да распон плата 
професора буде много већи зависно од радног доприноса, броја часова, пројеката – потврдио 
нам је професор др Миодраг Поповић, проректор за финансије и организацију Универзитета у 
Београду. 

Да ли ће увођење пореза на плате у јавном сектору утицати на смањење плата просветних 
радника? Колико запослених у образовном систему зарађује више од 60.000 динара месечно и 
колико ће универзитетски професори осетити ово умањење зарада, питали смо и надлежне у 
Министарству просвете. 
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– Министарство просвете, науке и технолошког развоја поштоваће сваку одлуку Владе 
Републике Србије и спроводити је, као и предочени пакет мера штедње. Министарство 
разматра и предлоге могућих уштеда – одговорили су из ресорног министарства. 

Миленија Симић-Миладиновић 
Данијела Давидов-Кесар 
Факултети морају за два дана да направе трогодишњи план издвајања за плате 
„Политика” сазнаје да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја послало допис 
факултетима у којем тражи да доставе план трошења средстава за личне дохотке за наредне 
три године. Да тај посао заврше дато им је два дана, а рок за достављање података истиче 
данас. Да ли је то могуће урадити за тако кратко време? 

– Није могуће. У Закону о високом образовању пише да финансијски план мора да усвоји савет 
факултета, то јест универзитета. Немогуће је тај план саставити за два дана и немогуће је 
сазвати седницу органа који ће то да усвоји. Овим дописом министарство показује да не познаје 
Закон о високом образовању. Заиста нас бомбардују неразумним захтевима, управо им пишем 
писмо да им на то скренем пажњу – објашњава за „Политику” професор др Миодраг Поповић, 
проректор за финансије и организацију Универзитета у Београду. 

Није јасно да ли у редукцију плата која је предвиђена пакетом мера штедње улази део примања 
универзитетских професора из сопствених прихода факултета, да ли се то односи и на приходе 
по међународним пројектима, што је Ректорату веома значајно, јер обавља међународну 
сарадњу за све факултете. 

– Средства од међународних пројеката далеко превазилазе динарске износе које добијамо од 
министарства, али она се не могу планирати унапред. На пример, овог месеца следи нови 
циклус пројеката, међутим, не знамо које ћемо добити и у ком износу – прецизира професор 
Поповић. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vlast_vise_voli_termin_racionalizacija_od_otpustanja.4.html?news_id=26906

8 

Посланици опозиције не верују да је влада спремна на отпуштање у јавном сектору 

Власт више воли термин рационализација 
од отпуштања 
АУТОР: М. Р. М. 

Београд - Дан након што је премијер Србије Ивица Дачић рекао да ће у јавном сектору бити 

отпуштања тамо где се утврди да је ситуација неодржива - посланици у изјавама новинарима у 

Скупштини Србије сложни су у оцени да је јавни сектор прегломазан и неодржив, али не и у 

томе како тај проблем решити. 
 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vlast_vise_voli_termin_racionalizacija_od_otpustanja.4.html?news_id=269068
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vlast_vise_voli_termin_racionalizacija_od_otpustanja.4.html?news_id=269068
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У владајућој коалицији сматрају да не би требало говорити о отпуштањима, већ да је за то 
прави термин - рационализација и прерасподела вишка запослених. Став опозиције је, ипак, да 
Влада нема јасан план и зато не верују да је спремна да реши проблем вишка . 

„Тачно је да у јавном сектору данас има вишка запослених и то апсолутно сви знају. То питање 
се неће решити ако данас радикалном мером отпустимо 500, 1.000 или 1.500 радника“, истакао 
је јуче посланик СПС Ђорђе Милићевић и додао да је премијер био врло јасан, „али га многи 
нису разумели“, када је рекао да ће се на основу релевантних података кроз системски приступ 
ући у реформу јавног сектора. 

„Ми заговарамо тезу да нема вишка запослених, већ да има мањка посла, рекао је Чолаковић и 
нагласио да људима који остану без посла треба обезбедити други посао у реалном или 
приватном сектору, а посланица Нове Србије Дубравка Филиповски очекује да се после 
економских мера уђе у други део структурних реформи које подразумевају реформу јавног 
сектора. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/trgovci_spremni_da_zastite_profit.4.html?news_id=269070 

Произвођачи неће дизати цене због раста ПДВ-а, али ће намирнице ипак поскупети 

Трговци спремни да заштите профит 

АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ 

Београд - Трговци ће ипак подићи цене меса, млека и воћа због повећања доње стопе ПДВ-а са 
осам на десет одсто, иако већина произвођача најављује да то неће учинити, а том потезу се 
противе и потрошачке организације које подсећају да су марже иначе високе, као и да посебно 
велики ланци своје добављаче плаћају „на одложено“. 
 
У Делезу нису могли да нам одговоре на питање да ли ће до повећања цена основних 
намирница у њиховим продајним објектима доћи уз образложење да званично још увек није 
прецизно дефинисано који ће се све производи наћи на тој листи. Међутим, како незванично 
сазнајемо, ако се предложена мера штедње, везана за повећање ниже стопе ПДВ усвоји, сви 
трговински ланци у Србији ће са тим ускладити цене основних производа. То фактички значи 
да ће стандард свих грађана бити додатно оптерећен како је то најавио и министар финансија 
Лазар Крстић - потрошачка корпа од 65.000 динара биће увећана за 450 динара. 

Слободан Петровић, генерални директор Салфорда, каже за Данас да та компанија неће 
повећавати цене млека и млечних производа. „Да ли ће трговци подићи своје цене, то је питање 
које треба упутити њима“, објашњава наш саговорник. 

Евица Михаљевић, из асоцијације „Плодови Србије“, истиче да ће повећање ПДВ само 
незнатно утицати на произвођаче да повисе цена воћа. „Разлог за то је што је род ове године 
велики како код нас, тако и у иностранству. То само по себи смањује цене, односно омогућава 
да оне буду приступачније. Са друге стране, веома је могуће да ће трговци у већој мери 
повећати цене воћа у својим ланцима“, каже за Данас Михаљевићева. 

Према тврдњи председника Уније пекара Србије и народног посланика Зорана Пралице, хлеб и 
други пекарски производи неће поскупети. „Цена хлеба од 500 грама од брашна Т500 остаје у 
оквирима до максималног износа од 46 динара. То је став Уније пекара и договор с ресорним 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/trgovci_spremni_da_zastite_profit.4.html?news_id=269070
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министрима“, рекао је Пралица. Он је истакао да је два одсто нешто што не утиче тренутно на 
цене у пекарству, односно „толико је занемарљиво и мало да нико нема рачуна да због тога 
мења цену. Више кошта промена цене. Кифла је 15 или 20 динара. Не може да буде ни 21, ни 19 
динара. Немате ни довољно кованог новца, много што шта немате и онда пекари заокружују 
или на горе или на доле - истакао је Пралица. Он је додао и да пекари не могу, као на пример 
продавци горива, да сваки дан мењају цену. „Ми смо направили стратегију где имамо једну 
цену и надам се да ће та цена бити дуже времена. Та цена трпи и позитивне и негативне 
осцилације, тако да не можемо да се играмо с грађанима и не можемо да мењамо цену хлеба 
сваки дан“, закључио је Пралица. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ko-brine-o-privredi 

Ко брине о привреди? 
 

Потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа Милан Кнежевић оценио 
је данас да су мере Владе изнуђене и рецесивног карактера, и да ће додатно 
отежати пословање у привреди. 

Он је рекао да су привредници очекивали смањење пореза и доприноса привреди. Кнежевић 
такође каже да су јавности представљене само мере Министарства финансија, а ниједна од 
мера Министарства привреде није ни споменута. 

Привредници сматрају, додао је, да је смањење пореза и доприноса предуслов и корак у правом 
смеру за растерећење привреде да би запошљавање постало исплативо па да се потом уђе у 
ригидну борбу са „сивим” тржиштем и „сивом” економијом, и да се на тај начин компензује део 
новца. 

– Мере које је Крстић изнео, то су изнуђене мере и тичу се санације фискалног дефицита – 
оценио је Кнежевић, и истакао да је, по његовом мишљењу, консолидација буyетског дефицита 
тек четврта по приоритетима проблема у Србији. – На првом месту је запошљавање и стандард 
грађана, на другом је раст бруто друштвеног производа, на трећем проблем јавног дуга, и тек 
четвртом месту буyетски дефицит. 

 Тањуг ов саговорник је навео да су, без повећавања бруто друштвеног производа кроз 
индустријску производњу и извоз, све мере краткорочне и без ефекта. Како је навео, смањење 
плата у јавном сектору директно ће се одразити на мању тражњу, а слично је и с повећањем 
ПДВ-а, који ће, по његовој оцени, утицати на смањење ионако мале куповне моћи и стандарда 
грађана. 

 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ko-brine-o-privredi
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mere-treba-sprovesti 

Мере треба спровести 
– Неке од економских мера које је усвојила Влада Србије, попут такозваних тврдих 
мера као што су повећање доње стопе ПДВ-а и смањење зарада у јавном сектору, 
сигурно ће дати позитивне ефекте, али је неопходно да Влада што пре почне да их 
реализује – 

изјавио је члан Фискалног савета Владимир Вучковић за  Танјуг . – Пресудно је да се што пре, 
крајем ове године и у првој половини идуће, обећања конкретизују и да крену оперативно да се 
спроводе. 

Он је навео да се ефекат поменути „тврдих мера” може прилично прецизно израчунати, али да 
остаје отприлике половина планираних уштеда за које се сада не може с прецизношћу казати у 
којој мери ће бити остварене. 

– Зато је важно да Влада што пре промени законе и изађе с конкретним одлукама, да се јасно 
види да ће субвенције бити смањене и да ће бити уштеда на роби и услугама и да ће се читав 
пакет остварити у пуној мери – истакао је Вучковић. 

По његовом мишљењу, друга димензија реформских мера у неким деловима није прецизно 
дефинисана. 

– Колико су краткорочне стабилизационе мере важне, толико су битне и друге реформске мере 
јер ће оне одредити наш привредни систем – рекао је он, и додао да међународна јавност и 
ММФ с једнаком пажном анализирају и краткорочне и дугорочне мере српских власти, и да 
само њихова успешна комбинација може дати резултате добре за привреду. Вучковић је, 
такође, указао на то да је врло значајно доношење нових закона о раду, о планирању и 
изградњи, који треба да убрза издавање грађевинских дозвола, а као посебно важан посао 
истакао је спровођење реформе пензионог система. 

 

24 САТА 

http://www.24sata.rs/vesti/ekonomija/vest/novi-zakon-100-000-ljudi-ostaje-bez-posla/109372.phtml 

Нови закон = 100.000 људи остаје без посла 
 
Аутор: М. Кркић  

Запослени ће у следећој години имати разлога да стрепе за своја радна места јер се 

у 2014. очекује доношење новог закона о раду којим би се олакшало отпуштање, 

али и смањивање вишка радника јавног сектора. Највише разлога за страх има 

око 63.000 радника предузећа у реструктурирању, а процене су да би због укупних 

измена до 100.000 људи могло да остане без посла. 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mere-treba-sprovesti
http://www.24sata.rs/vesti/ekonomija/vest/novi-zakon-100-000-ljudi-ostaje-bez-posla/109372.phtml
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СИНДИКАТИ - Најнесигурнији су запослени у предузећима у реструктурирању, слажу се 

саговорници „24 сата“, јер ће од 179 таквих предузећа, она која не могу да нађу стратешког 

партнера морати у стечај, а радници на улицу. 

Када је реч о јавном сектору, отпуштања је већ најавио премијер Ивица Дачић, а процене су да 

ће прва бити на удару јавна и комунална предузећа, јер тамо има највише вишкова. 

 

- Отпуштања, пре свега, видим у јуну следеће године због предузећа у реструктурирању. Ту ће 

велики број радника остати без посла. Све фирме које не могу да се приватизују и немају 

тржиште ићи ће у стечај и у ликвидацију. Отпуштени ће добити отпремнине. Већ је донета 

одлука да радници имају 300 евра по години стажа - каже за „24 сата“ Ранка Савић, 

председница Асоцијације слободних и независних синдиката. 

 

У Савезу самосталних синдиката Србије упозоравају да ће се откази прелити и на друге, 

„посебно ако се новим законом о раду, како се спекулише, укину отпремнине“. 

 

- Ако укину отпремнине у новом закону о раду, који се најављује, сигурно ће од 50.000 до 

100.000 људи остати без посла. Отпуштање ће бити лако и многи послодавци ће то 

искористити - кажу у овом синдикату. 

 

Савић се не слаже с том оценом и тврди да према њиховим анализама „сви они који раде добро 

и савесно неће бити оштећени ни отпуштени“. 

 

Миладин Ковачевић, економиста, сматра да би отпуштања у државној администрацији сада 

била грешка, као што је то било и у 2010, јер је касније све надокнађено. 

 

- План редукција треба пажљиво направити, укупни вишкови нису велики, а неке службе имају 

и мањак запослених попут Пореске управе, Геодетског завода, судства, Републичког завода за 

статистику. Вероватно има вишкова у јавним предузећима, комуналним, и у локалној 

администрацији. Кад се губиташи припреме за санацију, видеће се колики су ту вишкови - 

каже Ковачевић. 

  

Откази у јавном сектору кад стигне регистар  

ВРЕДНОСТ - Премијер Ивица Дачић изјавио је да ће Влада ићи у реформу државне управе. 

„Отпуштања ће бити свуда где више не може да се издржи. Имамо много оних који раде тамо 

где се не производи нова вредност. Немогуће је да опстане таква врста система“, рекао је Дачић. 
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Он је додао да још није утврђено колики је вишак запослених у државној управи јер није 

постојао јединствени регистар како би се на једном месту пописали сви запослени и њихова 

примања. 

 

 

 


