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Шест потеза за спас Србије 
Е. В. Н.   

Влада једногласно усвојила пакет економских мера којима се спречава грчки 

сценарио и банкрот државе. Дачић: Без ове одлуке народ не би имао наду. Вучић: 

Ове мере су важне за опстанак економије и државе 

НОВИ пакет економских мера, које би у наредним месецима требало да спрече банкрот 
државе, једногласно је усвојила Влада Србије на седници у уторак која је била отворена за 
јавност. 
Најјаче фигуре у Немањиној 11 - премијер Ивица Дачић и први потпредседник Владе 
Александар Вучић - оценили су да су ови економски потези нужни да би се - спасла Србија! 
На почетку заседања, министар финансија Лазар Крстић изложио је кључних шест тачака које 
би постепено требало да доведу до опоравка српске привреде. 
У најкраћем: 
* Током следеће године биће смањене плате у јавном сектору веће од 60.000 динара. За 20 
одсто ће бити смањен део који премашује тај износ, односно за 25 одсто за плате веће од 
100.000. 
* Повећање прихода - ПДВ са осам процената „скаче“ на 10 одсто. Биће појачана контрола 
наплате пореза. 
ПУТОВАЊА НЕЋЕ ПРОЋИНА отвореном делу седнице, Вучић је скинуо са дневног реда тачку 
о службеним путовањима. Готово љутито се обратио колегама: - Осма тачка дневног реда неће 
проћи, таман нико више не путовао! Ово је пети пут како упозоравам на бесмислена службена 
путовања. Енорман број људи иде у иностранство. Неко мисли да су државне паре алајбегова 
слама. Ови запослени у МУП као да раде у Министарству спољних послова, стално негде путују. 
Сваког другог дана неко иде у Литванију. На то му је министар полиције Дачић одговорио да 
Литванија председава ЕУ и да неће више ићи у ту земљу кад нека друга држава буде 
председавајућа. - Прихватам да сам погрешио, али, шалу на страну, овако се више не може 
путовати - узвратио је Вучић, који је најавио да ће у наставку седнице, „чим новинари изађу“, 
бити покренуто и питање службених аутомобила, „којих има више од 50.000, а нико не зна 
колико кошта њихово одржавање, нити за шта се све користе“. 

* Смањење субвенција јавним предузећима. 
* Уштеда 30 до 40 милиона евра у министарствима на куповини робе и услуга (коришћење 
службених возила, путовања). 
* Узимање јефтинијих кредита. 
* Промена пословног амбијента. 
Премијер Ивица Дачић нагласио је да иза ових мера за опоравак привреде и консолидацију 
јавних финансија стоји цела Влада. 
- Без њих, Србија би за две године доживела аргентински или грчки сценарио. Нисмо овде да 
бисмо лагали народ. Највећи терет кризе треба да понесу они који највише имају, и ми из 
Владе! Циљеви мера су стабилизација финансија, смањење дефицита и укидање непотребних 
трошкова и привилегија. 
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Премијер је објаснио да мере нису креација само министра финансија, нити само његова 
одговорност, већ цела Влада са пуном одлучношћу улази у предстојећи процес: 
- Без оваквог приступа, људи у Србији не би имали чему да се надају у наредним годинама. 
Влада има два циља, а оба подразумевају тешке реформе: један је приближавање и улазак у 
Европску унију, што подразумева и спровођење Бриселског споразума, а други је економска и 
финансијска консолидација. Ако у обе области Влада не управља ситуацијом, ситуација ће 
управљати не само Владом, него читавом земљом и настаће хаос. А стање је такво да смо скоро 
потрошили нашу будућност, у економском смислу. 
Први потпредседник владе Александар Вучић истакао је да је важно да се изнете мере 
недвосмислено подрже, као и да је он лично у потпуности сагласан са сваком речју министра 
Крстића. 
- Министар Крстић свој говор није извео политички вешто, већ стручно, наносећи нам више 
политичких удараца у ових 30 минута него што смо их добили у последњих годину дана. То 
што је рекао важно је за опстанак економије и српске државе. Грчка је имала ЕУ да финансира 
њене дугове, а ми не бисмо имали никога. 

 

Према Вучићевим речима, претходне владе понашале су се неодговорно, „па смо дошли у 
ситуацију да не знамо ни колико држава људи издржава, као послодавац“. 
 
Како је протекла седница Владе на којој су представљене мере штедње прочитајте ОВДЕ 

Први потпредседник је још једном прецизирао да пензионери неће поднети терет ових мера: 
- Избегли смо да на било који начин оптеретимо пензионере. Они су своје пензије поштено 
зарадили и неће платити ни један једини динар - каже Вучић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:457899-Iz-krize-uz-odricanje 

Из кризе уз одрицање 
З. РАДОВИЋ - Д. И. КРАСИЋ  

Шта доносе владине мере за опоравак наше економије међу којима су смањење 

плате и субвенција, већи ПДВ: Потрошачка корпа скупља 450 динара. Мање 

службених путовања 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:457799-Sest-mera-Vlade-za-oporavak-ekonomije
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:457899-Iz-krize-uz-odricanje
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СЕЧА плата у јавном сектору погодиће највише 200.000 људи, са зарадама већим од 60.000 
динара, али ће мере штедње осетити и сви остали грађани Србије. Министар финансија Лазар 
Крстић најавио је у уторак мере за економски опоравак привреде, међу којима је и пораст ниже 
стопе пореза на додату вредност са осам на десет одсто. Уз то, неки производи који су до сада 
били опорезовани нижом стопом ПДВ, сада ће бити обухваћени стандарном стопом од 20 
одсто.  
Осим хлеба, млека и осталих животних намирница, стопа од осам одсто ПДВ зарачунава се и на 
огрев, лекове, градски превоз, комуналне услуге... Све ово ће да поскупи. Тако ће, на пример, 
хлеб "сава" уместо досадашњих 44 динара, коштати 44,8 динара. 
- Променом ове пореске стопе, основна потрошачка корпа од 65.000 динара поскупеће за 450 
динара, односно 0,7 одсто - објашњава министар финансија Лазар Крстић.  
Како је протекла седница Владе на којој су представљене мере штедње прочитајте ОВДЕ 

- То и није мала цена, али мора да се плати. 
Осим егзистенцијалних намирница, у овој групи повлашћених производа налазе се и 
компјутери и пратећа опрема, хотелски смештај, улазнице за биоскопе, концерте и друго. 
Порез на нека од ових добара ће сигурно скочити са осам на 20 одсто, али је министар у уторак 
јавности ускратио конкретан списак, рекавши само да је реч о делу неегзистенцијалних добара. 
Нови обрачун ПДВ државној каси требало би, по прорачунима, да донесе 200 милиона евра 
годишње. Још 150 милиона евра у буџет би требало да се слије од системске борбе против сиве 
економије, која укључује и сузбијање шверца дувана и нафте, који односе добар део акцизних 
прихода. У борбу против сиве економије највише ће бити укључена Пореска управа Србије, која 
ће и сама бити темељно реорганизована. Од идуће године, фирме ће електронски да пријављују 
порез, а не кроз 11 папирних докумената, а министар Крстић најавио је и директну проверу 
оствареног промета. 
- Од другог квартала 2014. године увешћемо онлајн контролу фискалних рачуна са новим 
касама и фискализацијом - појаснио је Крстић. 
БЕЗ МЕРА ПРОПАСТ- Тешке мере су неопходне. Могли смо овако, без њих, да живимо још 
шест месеци, до две године - каже Лазар Крстић.  
- Али бисмо за две године имали јавни дуг од 85 одсто БДП и банкрот државе. Три критеријума 
су била кључна за усвајање ових мера: огроман фискални дефицит, велико учешће државе, од 
50 одсто, у српској привреди, и одржање стандарда грађана и стварање нових могућности. 

Једна од шест нових мера, о којој се највише и причало, јесте смањење зарада у јавном сектору. 
Све плате до 60.000 динара ће остати исте, а све више од тога биће "кресано" по одређеном 
проценту. Износи између 60.000 и 100.000 динара биће умањени за 20 одсто, а преко 100.000 
динара за 25 одсто. 
- Ова мера буџету ће донети уштеду од 100 до 150 милиона евра годишње, што је око 0,3 одсто 
БДП - указује Крстић. 
Ни јавна предузећа неће бити поштеђена стезања каиша. Трећа група мера односи се управо на 
смањење субвенција фирмама које су годинама живеле на рачун пореских обвезника. 
- Ниво субвенција је два, односно три пута већи него у европским земљама, која помаже само 
пољопривреду и железницу у неким случајевима - каже Крстић. - Укинуће се члан бр. 37 
Закона о буџету и више се неће моћи испод црте издвајати до 300 милиона евра на име 
гаранција. 
Те гаранције јавним предузећима представљају и иначе велики проблем државе. Оне, по 
речима Крстића, јесу урачунате у укупан јавни дуг који је достигао 60 одсто БДП, али камате 
које ће држава уместо њих морати да плаћа - нису. 
- То додатно увећава јавни дуг, јер због камата на задужења јавних предузећа сваку од наредне 
четири године почињемо са минусом од 200 до 400 милиона евра - појаснио је министар. Он 
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није могао да прецизира тачну уштеду коју ће буџету донети сређивање стања у јавним 
предузећима, као и оним у реструктурирању, али је нагласио да се, до 2017. године, очекује 
структурни ефекат ове мере од 300 до 400 милиона евра годишње. 
КРЕДИТ ОД ММФ- Међународни монетарни фонд је Србији понудио оно што се оваквим 
земљама не нуди, па ћемо можда имати најповољнију подршку од ММФ - обелоданио је у 
уторак први потпредседник Владе, Александар Вучић. 

Уштеде на робама у услугама, што је четврта мера, подразумевају да влада боље контролише 
саму себе. Овде су укључена сва службена путовања, коришћење возила, дневнице... 
- Министарство финансија већ је упутило инструкцију свим министарствима да сама одреде 
уштеде од 10 одсто за трошкове робе и услуга у односу на ребаланс буџета за 2013. годину - 
каже Крстић. 
- Овде "цедимо суву дреновину", јер ова мера може да донесе уштеде од 30 до 40 милиона евра. 
Пета мера не подразумева стезање каиша, већ се односи на могућност коришћења јефтинијих 
кредита, што би требало да буде омогућено спровођењем претходних мера. На сваку милијарду 
евра новог задужења по цени нижој од два до три одсто, Србија може да уштеди 150 милиона 
евра у току три године. 
КАД ЋЕ БИТИПо најавама из Владе Србије, већ идуће недеље креће рад на изменама закона и 
подзаконских аката, који ће омогућити спровођење усвојених економских мера. Неопходно је 
променити закон о ПДВ, закон о раду, укинути субвенције јавним предузећима кроз нови закон 
о буџету... Тако да се први ефекти очекују с почетка 2014. године. 

Последња група мера тиче се побољшања пословног амбијента који подразумева хитну измену 
Закона о раду, поједностављење процена издавања грађевинских дозвола и других кључних 
процеса за пословање. Такође, неопходна је промена модела инфраструктурних инвестиција, 
које ће се од сада финансирати кроз јавно-приватна партнерства, односно концесије. 
 

Миладин Ковачевић: Радикално, али неопходно 
Кризне мере су изнуђене, али оправдане. Очекујемо да ће дати ефекат на смањење буџетског 
дефицита од 2,5 процентних поена - оценио је економиста Миладин Ковачевић.  
- Водило се много рачуна о њеној социјалној прихватљивости, јер нису захваћена примања 
нижа од 60.000 динара, као ни пензије - сматра Ковачевић.  
- Влада је предузела радикалне и оштре кораке за санацију фискалног дефицита, који ће у 
следећој години вероватно бити сведен у оквире испод четири одсто БДП-а. 
Владимир Вучковић: Реформе на расходима 
- "Солидан корак", ако се то схвати као процес од три године прилагођавања. 
- То је корак који предвиђа буџетски ефекат "на папиру" од око два одсто, а видећемо колико ће 
то бити у пракси - рекао је Владимир Вучковић, члан Фискалног савета.  
- Ту ће бити и политичких и социјалних изазова и ту ће се заправо видети колико је тај план 
одржив. У мерама је посебно добро то што се отприлике две трећине планираног ефекта 
спроводи на расходима, а једна трећина на приходима. То су по правилу успешније реформе, 
које се спроводе на расходима. 
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Милојко Арсић: Није довољно 
- Мере су добро конципиране са становишта њиховог утицаја на економску ефикасност, 
односно дугорочни раст привреде, и са становишта правичности - рекао је економиста Милојко 
Арсић.  
- Уштеде се планирају у оним сегментима јавне потрошње где је иначе јавна потрошања 
предимензионирана. Ипак, укупне уштеде неће бити довољне. Резултат мера биће смањење 
фискалног дефицита за око 1,5 одсто БДП. То је недовољно смањење, с обзиром на то да је он 
ове године врло висок, а да ће и следеће године бити на врло високом нивоу. 
 
700.000 НА ЈАСЛАМА  

Запослених у јавном сектору има далеко више од процењених 550.000. Министар Лазар 
Крстић рекао је да су се до сада у Регистар запослених у јавном сектору слили подаци из 92 
одсто буџетских корисника, где је запослено чак 660.000 људи. - Очекујемо да, када се у 
регистар унесу сви корисници, број запослених у јавном сектору достигне 700.000 људи - каже 
Крстић. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:457830-Roaf-MMF-spreman-da-podrzi-Srbiju-

finansijskim-aranzmanom 

Роаф: ММФ спреман да подржи Србију 
финансијским аранжманом 
Тањуг  

ММФ је спреман да подржи Србију путем финансијског аранжмана и 

консултација, како би јој помогао у смањењу дуга на средњи рок 

ВАРШАВА/БЕОГРАД - Међународни монетарни фонд је спреман да подржи Србију путем 
финансијског аранжмана и консултација, како би јој помогао у смањењу дуга на средњи рок, 
изјавио је данас представник ММФ-а за централну и источну Европу, Џејмс Роаф.  

"Спремни смо да подржимо српске власти на начин који њима буде одговарао. Уколико желе 
савет, можемо им дати савет, а уколико желе финансијски аранжман, можемо заједно радити 
на томе", изјавио је Роаф за Ројтерс. 

Према његовим речима, економски раст у региону би наредне године требало да буде већи, али 
су и даље присутни значајни ризици, укључујући и оне који проистичу из смањења 
задужености банака у Западној Европи. 

"Процењујемо да ће готово све земље у региону остварити већи раст наредне године, 
захваљујући опоравку у западној Европи", закључио је Роаф. 

Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић најавио је данас, приликом 
представљања пакета економских мера на седници владе, да ће те мере подржати 
Међународни монетерни фонд. 

"Захваљући њима и одговорности коју је влада Србије показала спемношћу да те мере 
спроведе, ММФ је понудио Србији оно што се земљама попут наше не нуди - подршку под 
најповољнијим финансијским условима", рекао је Вучић. 

Мисија ММФ-а, предвођена Зузаном Мургаосовом, јуче је завршила седмодневну посету 
Србији, а о разговорима мисије и српских званичника о најновијим макроекономским 
кретањима, програму реформи, као и активностима на припремима буџета Србије за 2014. и 
дугорочној фискалној стратегији, београдска канцеларија ММФ-а данас ће се огласити 
саопштењем. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:457914-Penzija-kao-milostinja 

Пензија као милостиња 
Б. СТЈЕЉА  

Међу 1,7 милиона пензионера убедљиво најнижа примања имају 

пољопривредници. Просечан чек од 10.151 ће бити „подебљан“ за 50 динара 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:457830-Roaf-MMF-spreman-da-podrzi-Srbiju-finansijskim-aranzmanom
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:457830-Roaf-MMF-spreman-da-podrzi-Srbiju-finansijskim-aranzmanom
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:457914-Penzija-kao-milostinja
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МАЛО би се који од 1,7 милиона пензионера - колико их је укупно у Србији - похвалио добрим 
примањима, али убедљиво најтање чекове примају пољопривредници. У овом часу са непуних 
сто евра животари чак 213.524 пензионисаних ратара, а готово никаквог изгледа за веће износе 
немају ни земљорадници који тек треба да иду у пензију. 
 

И мада у Фонду ПИО кажу да је за овако ниске приходе крив скроман стаж јер је свега 1,6 одсто 
пензионисаних ратара уплаћивало доприносе целог радног века, у селима широм земље имају 
другачију верзију. 
- Пољопривредници су тек од 1986. године могли сами себи да уплаћују доприносе, а да би 
примили први чек било је неопходно да имају најмање 15 година плаћеног осигурања - 
објашњава Нада Сатарић, из „Амитија“, највећег хуманитарног удружења за помоћ старима.  
- Они који су остварили тај услов, одлазили су у пензију, али је још најмање 100.000 
пољопривредника напунило 65 година, али није успело да „добаци“ до 15 година стажа. Они су 
Фонду ПИО доприносе плаћали осам, десет, 12 година, али то држава третира као да нису дали 
ни динара. 

Бројке 

213.524 пољопривредних пензионера има укупно у Србији 

60.896 динара је просечна бруто зарада у Републици 

13.982 земљорадника прима инвалидску пензију 

Она објашњава да су ови стари људи „жртве лошег законодавства“ и да су практично 
опљачкани, јер им Фонд ПИО не враћа новац који су годинама издвајали. 
- Јасно је да они не могу да примају пензију ако немају довољно радног стажа, али то не значи 
да им се новац није могао исплатити једнократно, баш као што се ради и у другим земљама - 
додаје Сатарићева. 
У Фонду ПИО, међутим, објашњавају да они не пишу законе већ их спроводе, а садашњи 
прописи им не дозвољавају да исплаћују новац за ове године јер за то немају утемељење у 
прописима. Ипак, о изменама овог (неправедног) закона се засад и не размишља. 
А пољопривредни пензионери у међувремену таворе. Према последњим подацима Фонда ПИО, 
тек 83 пољопривредника прима пензију већу од просечне плате док сви остали живе са далеко 
скромнијим износима. Данас је просечна пољопривредна пензија свега 10.151 динар и чини 
само 23 одсто републичке нето зараде. А са октобарском повишицом од тричавих 0,5 одсто, 
ратарима ће чекови бити увећани за „целих“ 50 динара. 
Невоље, међутим, неће избећи ни они који још обрађују земљу јер тек мањина плаћа уредно 
доприносе. Тако је 2002. године у Србији било 212.778 пензионисаних пољопривредника, али 
је 419.253 земљорадника уплаћивало осигурање. У прошлој години је, међутим, пензију 
примало 215.530 ратара, а доприносе плаћало само 172.509 земљорадника. 
Бољи условиУ СРБИЈИ је просечан ратар радио 23 године пре него што је заслужио пензију. С 
друге стране, чиновници, државни службеници, радници у администарцији и јавном сектору, у 
просеку су плату примали 36 година, након чега су одлучили да оду у пензију. 

- Данас се на селу веома тешко живи и мало ко уплаћује доприносе, а многи раде само током 
сезоне и то за јадне наднице. Зато ће, уколико држава нешто не предузме, већина 
земљорадника у старости постати социјални случајеви. А и тада ће неко морати да брине о 
њима - оцењује Сатарићева. 
 
Цркавица 
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ДЕЦА или удовице преминулих земљорадника примају још мање пензије од просечних 
пензионера пољопривредника. Породична пензија у овој категорији износи свега 7.413 динара 
и исплаћује се на 25.003 адресе. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/411230/Zene-u-penziju-sa-63-godine 

Жене у пензију са 63 године 

Међу мерама за опоравак економије које је Влада јуче обелоданила, предвиђени су и нови 

услови за пензионисање жена, тако да ће се сада важећи старосни услов од 60 година сваке 

године подизати за шест месеци како би се постепено достигла планирана граница од 63 

године. 

     Колико ће пензије порасти у априлу и октобру 2014. године? 

Колико ће се у 2015. и 2016. повећавати просечна пензија која сада износи око 24.000 

динара? 

Шта су "пенали" које ће Влада увести за ранији одлазак у пензију? 

Колико ће се умањивати пензија, ако се не задовољи "старосни услов"? 

Са колико година ће жене одлазити у пензију 2016, а колико година живота ће бити потребно 

да би се запослена жена пензионисала 2018. године? 

Да ли ће се пензија "бонусима" увећавати за рад дужи од законом прописаних услова? 

Шта су разлози за пооштравање услова пензионисања? 

Шта о Владиним мерама мисле запослене жене, какав је став Синдиката, а како на подизање 

старосног услова гледају економисти из Фискалног савета? 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/411230/Zene-u-penziju-sa-63-godine
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/411203/MMF-Mere-za-javni-sektor-i-poreze-u-pravom-smeru 

ММФ: Мере за јавни сектор и порезе у 
правом смеру 

Тањуг  

Међународни монетарни фонд (ММФ) данас је оценио да најављено смањење плата у јавном 

сектору и субвенција, као и мере за бољу наплату пореза, које је најавила Влада Србије, говоре 

о решености српских власти да се изборе са економским изазовима. 

У саопштењу објављеном на сајту ММФ-а, наведено је да ће пуно спровођење ових мера које ће 

почети од 2014. године, значити важан корак у правом смеру. 

Амбициозна фискална консолидација и структурне реформе намењене смањењу нивоа јавног 

дуга и јачању раста представљају хитни приоритет, а тако су их препознале и српске власти, 

наведено је у саопштењу. 

  

Према оценама ММФ-а, владин план фискалне консолидације садржи низ мера намењених 

враћању јавних финансија на одрживе темеље. 

  

- Очекује се да ће дефицит консолидованог буџета Србије достићи око 7,5 одсто бруто 

друштвеног производа (БДП) ове године, док би инфлација требало да се ускоро смањи и врати 

у планирани оквир Народне банке Србије - предвиђања су ММФа. 

 

Уз коснстатацију да је економска ситуација у Србији и даље крхка, ММФ, чија је мисија јуче 

завршила седмодневну посету Србиј, оцењује да је стопа незапослености од 25 одсто и даље 

највећа социјална брига. 

  

Очекује се да ће привреда Србије ове године остварити скромни раст од 1,5 одсто, што је нешто 

испод октобарске прогнозе из извештаја "Перспективе светске економије", наведено је у 

саопштењу ММФ-а. 

  

- Привредни раст Србије подупреће опоравак пољопривредне производње и већи извоз 

аутомобила, као и других производа, што ће помоћи смањењу дефицита текућих плаћања, али 

који ће, и поред тога, остати прилично висок - додаје се у саопштењу. 

  

Међутим, слабљење приватне кредитне активности и пад домаће тражње су, према речима 

ММФ-а, угрозили економски опоравак. 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/411203/MMF-Mere-za-javni-sektor-i-poreze-u-pravom-smeru
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/411152/SSSS-Mere-ce-ipak-pogoditi-i-najsiromasnije-gradjane 

СССС: Мере ће ипак погодити и 
најсиромашније грађане 

Тањуг  

Савез самосталних синдиката Србије (С С С С) упозорио је данас да ће економске мере Владе, 

ипак, погодити и насиромашније слојеве друштва и пензионере због планираног повећања 

ниже стопе пореза на додату вредност (ПДВ) и превођења неких од неегзистенцијалних добара 

из ниже у вишу категорију. 

- Проблематично је и то што у предложеним мерама није видјив развојни део буџета, односно 

отварање нових радних места, инвестиције и запошљавање - рекао је потпредседник тог 

синдиката Зоран Михајловић Тањугу. 

 

Како је навео, уштеде које ће се добити смањењем плата биће искоричхене за враћање кредита, 

а није најјасније ни то како ће се решити проблем 179 предузећа у реструктурисању. 

 

Михајловић је рекао да није лако спровести приватизацију, а још теже ће бити када се тим 

предузећима укину субвенције. 

 

Као једна од мера за консолидовање српске привреде наведено је смањење субвенција јавним 

предузећима, уз најаву завршетка приватизације 179 предузећа и реструктурисање којим би се, 

како је рекао, уштедело 300 милиона евра до 2017. године. 

 

Пакет нових економских мера, који је представљен данас, предвиђа смањење плата у јавном 

сектору, повећање стопе ПДВ са осам на 10 одсто, реструктурисање јавних предузећа и смањење 

субвенција, уштеде у домену роба и услуга, узимање јефтинијих кредита и побољшање 

пословног амбијента. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/411120/Stamenkovic-Zelezara-Smederevo-bila-prva-za-gasenje-i-pre-30-godina 

Стаменковић: Железара "Смедерево" била 
прва за гашење и пре 30 година 

Економиста Стојан Стаменковић изјавио је данас да су "лицне карте" предузећа прављене и пре 

30 година, у бившој Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији и да је тада први 

кандидат за гашење била Железара "Смедерево". 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/411152/SSSS-Mere-ce-ipak-pogoditi-i-najsiromasnije-gradjane
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/411120/Stamenkovic-Zelezara-Smederevo-bila-prva-za-gasenje-i-pre-30-godina
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На представљању билтена "Макроекономске анализе и трендови", Стаменковић је рекао да су 

"лицне карте" предузећа радјене у (савезној) влади Милке Планинц, чији је био саветник, како 

би се видело стање привреде, посебно великих система. 

  

"Тада је први кандидат (у Србији) за гашење била Железара у Смедереву, али политички то 

није било изводљиво. Сада, 30 година после, ми имамо исти проблем", рекао је он. 

  

Стаменковић је напоменуо да је свака тадашња република имала своје губиташе и истао да је то 

изгледало мало другачије и да је држава тада инфлацијом затрпавала те губитке. 

  

"Резултат смо у крајњој линији видели у оној првој хиперинфлацији 1989. године, као и кад 

узмете деценију од '79. до '89, у којој је морало да се санира јавни дуг по аранзману са ММФ, 

тада је пер капита раст БДП је био нула годисње", рекао је он. 

  

Додао је да је тада пропало 12,5 милијарди долара девизне штедње кроз курсне разлике 

капитала. 

  

"И оног тренутка кад је политицка нестабилност дошла у деведесетој години (прослог века) 

банкарски систем је морао да распадне", рекао је координатор истразивачких пројеката МАТ-а 

Стојан Стамнековић. Месечни билтен "Макроекономске анализе и трендови" издаје Економски 

институт, уз подрску Привредне коморе Србије. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/411079/Radulovic-Potrebna-profesionalizacija-javnih-preduzeca 

Радуловић: Потребна професионализација 
јавних предузећа 

Министар привреде Саша Радуловић изјавио је данас да је циљ тог министарства да уведе 

принципе корпоративног управљања и оствари професионализацију јавних предузећа 

укључујући и она у надлежности Агенције за приватизацију. 

Он је у Привредној комори Србије (ПКС) на састанку о унапређењу корпоративног управљања 

казао да би се ти циљеви остварили да је неопходно организовати обуке из области 

корпоративног управљања у сарадњи са пословним удружењима и академским установама 

водећи се принципима корпоративног управљања ОЕЦД-а . 

  

"Желимо да пренесемо најбољу праксу из привреде у јавни сектор и професионализујемо рад 

јавних предузећа. Само увођењем професионализације засноване на транспарентном 

корпоративном управљњу можемо да решимо нагомилане проблеме у тим предузећима", 

нагласио је Радуловић. Према његовим речима, стање "личних карти" јавних предузећа 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/411079/Radulovic-Potrebna-profesionalizacija-javnih-preduzeca
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показује на колико ниском нивоу је управљање јавним сектором у Србији, односно колико је 

низак степен квалитета менаџмента јавног сектора. 

  

Радуловић је истакао и да Међународна финансијска корпорација (ИФЦ) може такодје да буде 

партнер у реализацији професионализације јавног сектора. 

  

Он је казао да ће министарство, такодје подстицати и даљи развој корпоративног управљања у 

приватном сектору. 

  

Саветник у Министарству привреде за предужетништва и конкурентност Ана Трбовић казала је 

да свака привреда жели да унапреди систем управљања у јавном сектору, као и да се најбоље 

праксе из приватног сектора уведу у јавни, у смислу да постоји корпоративно транспарентно 

управљање. 

  

Она је нагласила и да је неопходно да се промени Закон о јавним предузећима, односно да се 

одреди начин извештавања и израде планова рада тих предузећа, јер је то тренутно 

неодређено. 

  

Председник ПКС Жељко Сертић казао је да је корпоративно управљање много више од 

ускладјености са прописима и стандардима, односно да пракса показује да добро корпоративно 

управљање доноси компанијама конкретне користи и доприноси побољшању и ефикасности 

пословања. 

  

"Омогућава предузећима и да идентификују и управљају ризицима, да 

 управљају променама и не дозволе да буду изненадјене. Посебно је важно што инвеститори 

добру праксу корпоративног управљања препознају и вреднују као важан параметар у процени 

ризика инвестирања",казао је он. 

  

Сертић је нагласио да би добро корпоративно управљање омогућило држави да боље штити 

имовину, повећа вредност државних предузећа и учини их привлачнијим за стратешке 

партнере и инвеститоре, а то би имало позитивне ефекте на буџетске приходе. Секретар одбора 

за банкарство и осигурање ПКС-а Бранислава Жунић 

казала је да је данашњи састанак веома важан и да показује да је министарство привреде 

препознало корпоративно управљање као важан сегмент заазвој привреде Србије, као и да 

искуства из приватног сектора могу да се искористе на прави начин за уводјење корпоративног 

управљања у јавном сектору. 

  

Корпоративно управљање је скуп правила и понашања која одређују како се управља 

привредним друштвима и како се она контролишу.  
 

 

 



14 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/411096/Izracunajte-Kolika-ce-vam-plata-biti-posle-novih-mera-stednje 

Израчунајте: Колика ће вам плата бити 
после нових мера штедње 

МБС  

Главна мера штедње коју је данас представила Влада Србије односи се на смањење плата у 

јавном сектору изнад 60.000 динара. Део плата изнад 60.000 динара од почетка идуће године 

биће опорезован са 20 одсто, док ће део који прелази 100.000 бити опорезован са 25 одсто. 

То, ипак, не значи да ће плате од 60.000 динара бити аутоматски умањене за 20 одсто, на 

48.000, нити ће плате од 100.000 динара бити 25 одсто мање, то јест 75.000 динара. Рачун је 

мало компликованији. 

  

Пођимо редом кроз примере. 

  

Плате од 60.000 до 100.000 динара 

  

Како је објаснио Лазар Крстић, министар финансија, смањење ће се односити само на износе 

веће од 60.000 динара. Још једноставније речено, део до 60.000 динара неће бити обухваћен 

смањењем. 

  

ПРИМЕР 1: Плата од 61.000 динара   

1. Почетна плата 61.000 

2. Део који не подлеже смањењу 60.000 

3. Део који подлаже смањењу (све преко 60.000) 1.000 

4. Смањење (20 одсто од ставке 3) 200 

Нова плата (ставка 1 - ставка 4) 60.800 

  

ПРИМЕР 2: Плата од 83.000 динара   

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/411096/Izracunajte-Kolika-ce-vam-plata-biti-posle-novih-mera-stednje
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1. Почетна плата 83.000 

2. Део који не подлеже смањењу 60.000 

3. Део који подлаже смањењу (све преко 60.000) 23.000 

4. Смањење (20 одсто од ставке 3) 4.600 

Нова плата (ставка 1 - ставка 4) 78.400 

  

Плате веће од 100.000 динара 

  

Код плата већих од 100.000 динара, 20 одсто смањења рачунаће се само на део између 60.000 и 

100.000 динара, а 25 одсто смањења само на део већи од 100.000 динара. Погледајте примере 

таквог прорачуна. 

  

ПРИМЕР 1: Плата од 101.000 динара   

1. Почетна плата 101.000 

2. Део који не подлеже смањењу 60.000 

3. Део који подлеже смањењу за 20% (све између 60.000 и 100.000) 40.000 

4. Смањење на суму између 60.000 и 100.000 (20 одсто од ставке 3) 8.000 

5. Део који подлеже смањењу за 25% (све преко 100.000) 1.000 

6. Смањење на суму већу од 100.000 (25 одсто од ставке 5) 250 

Нова плата (ставка 1 - ставка 4 - ставка 6) 92.750 

  

ПРИМЕР 2: Плата од 133.000 динара   

1. Почетна плата 133.000 
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2. Део који не подлеже смањењу 60.000 

3. Део који подлеже смањењу за 20% (све између 60.000 и 100.000) 40.000 

4. Смањење (20 одсто од ставке 3) 8.000 

5. Део који подлеже смањењу за 25% (све преко 100.000) 33.000 

6. Смањење на суму већу од 100.000 (25 одсто од ставке 5) 8.250 

Нова плата (ставка 1 - ставка 4 - ставка 6) 116.750 

  

Међу онима којима ће новим мерама бити смањене плате су и државни функционери: 

премијер, министри, посланици... Ево примера колико ће по новом износити њихова примања. 

  

 Име  Функција  Стара плата Нова плата 

Ивица Дачић премијер 172.448 146.366 

Расим Љајић министар 108.000 98.000 

Јован Кркобабић министар 101.000 92.750 

Иван Мркић министар 106.910 97.182,5 

Јадранка Јоксимовић посланик 110.000 99.500 

Божидар Ђелић посланик 105.000 95.750 
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http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Smanjuju-se-plate-vece-od-60_000-dinara.sr.html 

Порез и штедња или банкрот 

Крстић: Опорезивањем запослених у јавним службама уштедеће се од 100-150 милиона евра 

годишње 

 

Лазар Крстић 

Влада Србије одлучила је да у 2014. години уведе порез на плате веће од 60.000 динара у 
јавном сектору, повећа буџетске приходе повећањем ниже стопе ПДВ-а и превођењем сиве 
економије у легалне токове, смањи субвенције јавним предузећима, уштеди на набавци робе и 
услуга. Намера је и да се користе јефтинији кредити, као и да се ради на промени пословног 
амбијента ради постизања макроекономске стабилности. 

Ово су, укратко, мере на које је јавност чекала још од реконструкције владе, а које су јуче 
обнародоване на владиној седници отвореној за јавност. Пакет од шест мера на седници на 
којој је била присутна већина министара представио је Лазар Крстић, министар финансија. 

– Зараде у јавном сектору до 60.000 динара неће бити опорезоване, док ће на оне између 
60.000 и 100.000 динара порез бити 20 одсто, а на оне веће од 100.000 динара порез на зараде 
биће 25 одсто – саопштио је Крстић. 

Министар финансија предочио је да су плате у јавном сектору 30-35 одсто веће него у 
приватном, а да је запослених више пет до десет одсто у поређењу с референтним земљама у 
региону. 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Smanjuju-se-plate-vece-od-60_000-dinara.sr.html
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– Поражавајуће је да држава као послодавац не зна колико има запослених. Према уредби о 
регистру запослених попис би требало да буде готов до краја године, али већ се зна да у јавном 
сектору није запослено 550.000, већ 660.000, а можда и свих 700.000 људи – рекао је Крстић 
додајући да ће се опорезивањем ових зарада постићи уштеде од 100-150 милиона евра годишње 
што је око 0,3 одсто бруто домаћег производа (БДП). 

Држава намерава у наредној години не само да смањи расходе, већ и да повећа приходе и то 
повећањем ниже стопе пореза на додату вредност (ПДВ) са осам на десет одсто. Најављује се и 
одлучнија борба против сиве економије. Очекивања су да ће од повећања ПДВ-а буџет добити 
додатних 200 милиона евра, а увођењем црног тржишта у легалне токове још 150 милиона евра 
годишње. Неки од производа које је Крстић означио као неегзистенцијалне, који су до сада 
имали нижу стопу, прећи ће у вишу. Повећањем ПДВ са осам на 10 одсто, образложио је 
министар, просечна потрошачка корпа, која сада вреди 65.000 динара, биће скупља за 450 
динара, што је 0,7 одсто. Иначе, план је да се приходи увећају за милијарду евра у односу на 
овогодишњи ребаланс. 

– Удео сиве економије је чак 31 одсто у укупној привреди. Расте шверц дувана који сад чини 10-
15 одсто укупног тржишта дуванских производа због чега пада приход од акциза – рекао је 
Крстић. 

Он је рекао да очекује да ће четири конкретна пројекта које ће спроводити Пореска управа 
2014. године помоћи приходној страни буџета. 
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– Увешћемо јединствене електронске обрасце за порез, онлајн контролу фискалних рачуна, 
биће појачана теренска контрола и обављена темељна реорганизација Пореске управе – рекао 
је Крстић. 

Влада ће догодине смањити и субвенције јавним предузећима које се сада, по министровој 
оцени, додељују на нетранспарентан начин па се зато дешава да новац заврши тамо где постоји 
блискост са политичким партијама. 

– Укинућемо члан 37 Закона о буџету који је ове године усвојен, а који омогућава да се „испод 
црте” додели још 300 милиона за субвенције јавним предузећима. Највеће уштеде од чак 300-
400 милиона евра годишње што је око један одсто БДП-а постићи ће се завршетком 
реструктурирања 179 предузећа, јер се ту не зна ни ко пије ни ко плаћа. Нека од тих предузећа 
су велики системи који су носиоци неких градова, региона и влада ће настојати да она опстану 
или уз државну помоћ или ће пронаћи стране инвеститоре – рекао је Крстић додајући да ће 
држава наставити да привреди даје субвенционисане кредите. 

Држава ће, према плану, уштедети 30-40 милиона евра на набавци робе и услугама, а од свих 
министара затражено је да се службена путовања смање до десет одсто у односу на овогодишњи 
ребаланс. Коришћење јефтинијих кредита омогућило би годишњу уштеду од 150 милиона евра. 

Догодине ће се мењати и прописи како би се побољшао пословни амбијент и то Закон о раду 
ради флексибилнијег запошљавања, као и прописи који се тичу издавања грађевинских 
дозвола. Крстић је оценио да мора да се мења модел градње инфраструктурних пројеката које 
је до сада већином градила држава, већ да убудуће морају да се раде и кроз концесије и јавно-
приватно партнерство. 

Мерама нису заобиђени ни најсиромашнији, јер је предвиђено да се у наредној години буџет за 
социјалну заштиту повећа за 50 одсто што је додатних 60 милиона евра. 

Пензије ће у наредној години наставити да се усклађују по плану, док је за 2015. и 2016. годину 
предвиђено повећање од један процентни поен сваке године, односно 0,5 одсто два пута 
годишње. Реформом ПИО система требало би да се до 2020. године приближе старосна 
граница за одлазак у пензију мушкараца и жена и то тако што би жене ишле у пензију с 
навршених 63 године, а мушкарци с 65 година живота. Предвиђено је и увођење пенала за 
ранији одлазак у пензију. 

У оквиру реформе државне управе увешће се јединствени платни разреди и коефицијенти, јер 
се сада дешава да запослени на истим пословима у неком министарству зарађују 30-50 одсто 
више. 

Лазар Крстић је оценио да се од 2008. године водила неодговорна економска политика. 
Дефицит је у просеку био од 4,5 до 6,5 одсто БДП-а, јавни дуг се дуплирао с 29 одсто на 58 одсто 
на крају 2012. године. 

– Земље на нашем нивоу развоја на висини јавног дуга од 42 одсто БДП-а банкротирају. 
Проблем није у задуживању, већ што се то није трошило на прави начин. У консолидованом 
буџету 28 одсто прихода иде на пензије, 27 одсто на плате, а 5-10 одсто на субвенције. Имамо 
око 3,5 милијарди евра неповучених кредита на које плаћамо пенале. Дајемо гаранције на 
задуживање јавних предузећа која сама себе не могу да финансирају и зато ћемо наредних 
година за камате из буџета платити 200-400 милиона евра. Коштаће нас и докапитализација у 
банкарском сектору. Без ових мера могли смо да опстанемо још неко време, али би за две 
године дефицит достигао 8-9 одсто БДП-а, а јавни дуг би се попео на 85 одсто БДП-а и уследио 
би банкрот – рекао је још Крстић. 
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Циљ свих наведених мера је, по њему, да се смањи дефицит на два до три одсто БДП-а, да нема 
негативних последица на привредни раст с обзиром на то да држава чак с 50 одсто учествује у 
привреди, да не падне стандард грађана, а да се раст јавног дуга почетком 2017. године 
заустави на 75 одсто БДП-а. 

Крстић је рекао и да је већ извесно да ће приходи бити мањи за око 20 милијарди динара до 
краја године у односу на ребаланс, али да морамо да се уклопимо у дефицит предвиђен 
ребалансом. 

Ј. Рабреновић 
 
 
 Побољшање тек 2015. године 
Председник владе Ивица Дачић оценио је јуче да морамо одлучно да спроведемо мере за 
консолидацију финансијског система, јер је финансијска и социјална ситуација тешка. 

– Уколико то не учинимо нећемо моћи да контролишемо ситуацију, већ ће она управљати 
земљом и настаће хаос. За две године нашли бисмо се у ситуацији Грчке или Аргентине. Терет 
кризе треба да поднесу они који највише имају, а то смо и ми који водимо владу и државу. 
Народ треба да има осећај правичности. Укинућемо све привилегије и непотребне трошкове – 
рекао је Дачић. 

Александар Вучић, први потпредседник владе оценио је да за разлику од Грчке, којој је ЕУ дала 
стотине милијарди евра, и Аргентине, која је имала своје кредиторе, нама не би имао ко да 
помогне. 

– Огорчен сам што држава као послодавац нема регистар запослених и не зна колико људи 
ради у јавном сектору. Пензионери неће платити ни динар, а 180.000-200.000 људи у јавном 
сектору може да очекује смањење плате – рекао је Вучић. 

По његовим речима, без економских мера Србија не би могла да опстане, а да ће они који те 
мере критикују бити задовољнији 2015. када се покаже да оне дају резултате и да Србија иде 
напред: „Нама је спас економије најважнији. Ово су мере за спас економије, а од 2015. кад се 
буде показало да смо успели да направимо много бољи резултат и да је Србија суштински 
кренула напред, сигуран сам да ће многи којима ове мере не звуче лепо бити далеко 
задовољнији”. 

Вицепремијер је нагласио да очекује да мере које је представио министар финансија Лазар 
Крстић подрже сви министри у влади, а политичке противнике позвао да се понашају 
одговорно према ономе што ће, како је указао, цео стручни свет да поздрави. 

Вучић је најавио и да ће те мере подржати Међународни монетарни фонд и да је, захваљујући 
њима и одговорности коју је Влада Србије показала спремношћу да те мере спроведе ММФ 
понудио Србији оно што се земљама попут наше не нуди – подршку под најповољнијим 
финансијским условима. „Потребна нам је подршка народа, изашли смо пред народ, ништа 
нисмо крили... Знао сам да ће то изазвати и протесте и негодовања, али ми морамо да 
направимо пристојну и модерну, уређену земљу, а не да отимамо од државе оно што није нико 
ни зарадио, јер тиме отимамо будућност наше деце”, рекао је Вучић. 

Он је још једном нагласио да су мере важне за спас економије, останак и опстанак Србије и да 
другачије српска држава не би могла да опстане. 

Ј. Р. 
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МУП као МИП 
И на јучерашњој седници Вучић је осуо паљбу по службеним путовањима. 

– Одмах да кажем господину Дачићу и министрима да тачка осам из дневног реда која се 
односи на службена путовања у иностранство неће проћи таман нико више не путовао. На 
списку за путовање је 23 имена. Ови из МУП-а се понашају као да раде у Министарству 
спољних послова. Сваки други дан неко путује у Литванију – упитао је Вучић. 

На ову прозивку укључио се премијер Дачић одговоривши да је то зато што је Литванија 
председавајући ЕУ. 

На то је Вучић узвратио да је погрешио. 

Он је рекао да ће већ на данашњој седници владе покренути и питање службених аутомобила, 
којих, како је рекао, има више 50.000, а нико не зна колико кошта њихово одржавање, нити за 
шта се све користе. 

Ј. Р. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Drzava-jos-okleva-sa-ukidanjem-agencija.sr.html 

Држава још оклева са укидањем агенција 

Министарство финансија ове године за њих издвојило из буџета око 2,1 милијарду динара 

 

Влада у прошли четвртак није дозволила да 150 људи пређе у агенције, да би тиме број 
запослених у администрацији достигао утврђену квоту од 28.400 – рекао је Александар Вучић, 
први потпредседник најавивши тиме ригорозне мере штедње међу којима је заустављање 
запошљавања у државној администрацији. Следећи корак би, судећи по његовој изјави, могао 
да буде преиспитивање рада агенција и осталих владиних тела. У јавном сектору запослено је 
више од 550.000 људи, а 460.000 у приватном сектору, што ниједна привреда не може да 
издржи, рекао је Вучић. 

Да ли је то озбиљнија најава одавно датог обећања да ће се смањити или бар рационализовати 
број запослених у државним органима и пратећим службама остаје да се види. Да има наде 
може се наслутити по анкети Министарства финансија које преко Управе за трезор прикупља 
податке о агенцијама и осталим владиним телима – колики су им приходи, колико имају 
запослених и колике су им плате. Тек када направе централни регистар запослених, односно 
„личне карте” државних тела знаће шта и како даље са њима. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Drzava-jos-okleva-sa-ukidanjem-agencija.sr.html
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Званично се оперисало с податком да у Србији постоји око 130 агенција, управа, завода, 
дирекција и фондова, али пошто не постоји јединствен списак, претпоставља се да их има и 
више. Чак 170. 

Према подацима Министарства финансија за агенције које се финансирају из буџета Републике 
Србије у овој години издвојено је 2.190.558.000 динара. 

Било је најава да би могла бити укинута чак половина, Министарство финансија и привреде је 
прошле јесени направило списак за брисање двадесет тела, седам за спајање, а за шест је 
требало размотрити да ли су неопходна. На крају је одлучило да само седам угаси. 

Њихове надлежности пребачене су се на министарства или друге државне органе, који су 
преузели запослене. 

Тако је после гашења за њихов рад ребалансом буџета на пример за прошлу годину планирано 
око 10,76 милијарди динара. 

Где је суштинска уштеда код укидања владиних тела, ако ће њихови запослени задржати посао, 
а самим тим ће остати трошкови за плате и пословање? 

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине које је укинуло две агенције и 
преузело њихову делатност и запослене уштеду види у следећем: 

– Сада више немате три директора, помоћнике, саветнике директора, а уштедело се и у брзини 
и ефикасности у раду – наводе у овом министарству. 

Љубодраг Савић, професор Економског факултета каже да се уштеде постижу ограничавањем 
плата, али и мањим закупнинама пословног простора. – Чини се да агенције нису укидане по 
томе да ли су суштински потребне или не већ према људима који су у њима радили – сматра 
Савић. 

Без сумње, каже он, Србија има неуобичајено велики број агенција, десет пута више него што 
их има Немачка. Али ипак при рационализацији треба бити обазрив. 

– Морамо оставити оне агенције које постоје у Европској унији, јер усаглашавањем нашег 
законодавства са европским таква обавеза се намеће. Основни разлог због којег је растао број 
ванбуџетских институција, односно агенција, фондова и слично, јесте намера да се процес 
прикупљања и трошења јавних средстава стави ван парламентарне контроле. Оне су служиле 
за страначке кадрове и када говоримо о рационализацији мисли се на њих – наводи Савић. 

Могуће спајање 
Проф. др Ана С. Трбовић, декан Факултета за економију, финансије и администрацију (ФЕФА), 
као стручњак пројекта Европске уније који се бавио реформом јавне управе у Србији урадила је 
анализу на основу које тврди да велики број агенција може да се уклопи у министарства или 
споји у једну са више функција. 

– Истовремено један број агенција, односно институција мора да буде независан из аспекта 
спровођења правних тековина ЕУ. Поред тела које гарантују независност судства и институција 
чију независност и Устав гарантује као што је НБС, реч је о не више од двадесет агенција од 
којих неке могу да се споје – наводи наша саговорница која предаје предмет Управљање јавним 
сектором. 

Финансијску анализу, каже, тек треба урадити, али свакако је реч о преклапању надлежности у 
једном броју случајева, односно непотребном броју запослених, али још важније – 
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неефикасности која произлази из сложеног система који кошта и привреду и грађане, а они 
добијају скупе, а лоше јавне услуге. 

Маријана Авакумовић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_javnom_sektoru_200000_manjih_plata.4.html?news_id=268960 

Порез на основне намирнице повећава се са осам на 10 одсто, саопштио министар Лазар 

Крстић представљајући мере штедње 

У јавном сектору 200.000 мањих плата 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Порез на основне животне намирнице биће подигнут са осам на 10 одсто, а неки 
„неегзистенцијални“ производи ће бити пребачени из групе опорезоване нижом стопом у групу 
опорезовану са 20 одсто - објавио је јуче министар финансија Лазар Крстић, потврдивши тако 
јучерашње писање Данаса да ће Влада прибећи овој мери како би уштедела 200 милиона евра. 
Крстић је на јавној седници Владе, представљајући економске мере, рекао да очекује додатни 
приход од 150 милиона евра од јаче контроле сиве економије, о чему смо такође писали и 
објавио да ће све плате у јавном сектору веће од 60.000 динара бити смањене, како би се 
уштедело још 100 до 150 милиона евра. 
 
Ова последња мера, по речима првог потпредседника Владе Александра Вучића, погодиће од 
180.000 до 200.000 људи запослених у јавном сектору, а велика разлика у дијапазону уштеде 
који се очекује долази од тога што држава у овом тренутку не зна колико људи запошљава. 
Влада је до сада веровала да у јавном сектору ради 550.000 људи, али последњи подаци које је 
Министарство привреде скупило говоре да држава запошљава не 550.000 него 660.000 људи, 
„а можда ћемо избити и на целих 700.000“. 

- Од 2014. године ћемо смањивати све плате веће од 60.000 динара за 20 одсто на део плате 
изнад те цифре, а за 25 одсто на део плате који прелази 100.000 динара. То значи да ће онај ко 
има плату од 60.000 динара и даље примати исто. Ко има 70.000 примаће 68.000, а ко прима 
130.000 примаће 114.500 динара - рекао је Крстић. Осим дизања ПДВ-а и смањења плата, он је 
навео још четири мере. Субвенције ће бити смањене, а пропала предузећа реструктурирана. 

- Субвенције су два до три пута веће у Србији него у европским земљама. Ми имамо тотално 
нетранспарентан и непродуктиван начин доделе субвенција и зато оне често завршавају тамо 
где постоји блискост са политичком опцијом која је у том тренутку на власти. У 2014. ћемо 
завршити поступак реструктурирања 179 предузећа, великих јавних и комуналних предузећа. 
Укинућемо члан 37. Закона о буџету који је омогућавао да испод црте дајемо до 300 милиона 
евра субвенција - рекао је Крстић, додајући да ће држава наставити да даје субвенције 
привреди и у мањем обиму субвенције за инвестиције и запошљавање. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/u_javnom_sektoru_200000_manjih_plata.4.html?news_id=268960
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- Нећу да кажем колики ће бити ефекти ове мере, јер нећу да прејудицирам динамику којом 
ћемо завршити тај посао. Али, до 2017. године ћемо имати структурни ефекат од 300 до 400 
милиона евра годишње, тако да је то најзначајнија мера - рекао је Крстић. 

Он је уштеде на робама и услугама назвао „цеђењем суве дреновине“, јер је у том делу већ 
уштеђено скоро све што се могло уштедети, тако да очекује да ефекти ових мера буде око 30 до 
40 милиона евра. Иако смањење службених путовања многи називају демагошком мером, 
Крстић сматра да ће тиме Влада „показати дисциплину, а та мера је неопходна и да бисмо 
променили свест о томе како се управља државним парама“. Министри треба да сами доставе 
списак уштеда у набавци којима ће смањити трошкове до 10 одсто. 

- Пету меру чини набавка јефтинијих кредита. Свака милијарда кредита које добијемо са 
каматом од два до три одсто доноси нам уштеду од 150 милиона евра у року од три године - 
рекао је министар, додавши да се рачуна и на повољне зајмове држава са којима Србија има 
добре билатералне односе. 

Као последњу меру Крстић је навео промену пословног амбијента. Он је најавио и измене 
Закона о раду и прописа о грађевинским дозволама и доношење Закона о накнадама. 

- Променићемо и модел финансирања инфраструктурних инвестиција, јер Србија нема новца 
да сама гради инфраструктуру. Алтернативни модели су јавно-приватно партнерство и 
концесије, али ћемо гледати да огроман део свих радова обављају наша предузећа како бисмо 
запошљавали домаћу радну снагу - рекао је Крстић. 

Он је навео да чак и да се све наведено уради, ако се не изврше структурне реформе имаћемо 
ситуацију „држи воду док мајстори оду“, што је овде можда пет до десет година. 

Зато Крстић наводи потребу да се реформишу систем социјалне заштите, државна управа и 
ПИО фонд. Влада планира да наредне године уведе јединствене платне коефицијенте, тако да 
престане да се дешава да два радника у два министарства примају и до 50 одсто различите 
плате за исти посао. У 2015. и 2016. наставиће се са повећањем пензија од по 0,5 одсто два пута 
годишње и граница за пензионисање жена ће се постепено приближавати граници за 
мушкарце, тако да 2020. жене иду у пензију са 63, а мушкарци, као и до сада, са 65 година. 

- Причаћемо и о актуарским пеналима за превремено пензионисање - рекао је Крстић. 

Крстић је додао да у Србији људи не воле да се обавезују, али да он жели мерљиве резултате. 

- До 2017. Србија ће спровести структурну фискалну консолидацију од 4,5 до пет одсто БДП-а, 
што је уштеда од 1,5 милијарди евра за четири године. Друго, побољшаћемо своју позицију на 
листама конкурентности и то, надам се, већ од 2015. године. Од друге половине 2014. ћемо 
имати позитивније пословно окружење које ће се видети по повећаном запошљавању људи у 
приватном сектору и доласку страних инвеститора - обећао је Крстић. 

Спречили банкрот 

Јавни дуг је од 2009. до сада скочио са 45 на 65 одсто БДП-а и ми смо једина земља у 
југоисточној Европи која није успела да га смањи, рекао је Крстић и додао да ће дуг сада морати 
да настави да расте и да ће за три до четири године достићи 75 одсто БДП-а са реституцијом, а 
да ће дефицит бити три до 3,5 процента. Да ове мере нису усвојене, јавни дуг би достигао 85 
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одсто БДП-а у 2016, а дефицит би био осам одсто, рекао је и оценио да би у том случају држава 
за две године банкротирала. 

Камате 

- Консолидовани буџетски дефицит је 5,3 одсто, али ММФ сматра да је наш дефицит у ствари 
8,25 процената. Јавни дуг нам је на око 60 одсто, али имамо још 10 одсто дуга у кредитима које 
нисмо повукли и за које плаћамо камате. Од тога се 30 одсто односи на Коридор 10. Имамо и 
проблем са гаранцијама за кредите јавних предузећа, која неће моћи да враћају те зајмове. Зато 
ћемо од 2014. до 2017. године морати да плаћамо по 200 до 400 милиона евра годишње - рекао 
је министар. 

Нема штедње за здравство и образовање 

- Здравство, школство и наука су стубови одрживог развоја Србије и они морају да имају 
специјалан третман. Потребно нам је да повећамо учинковитост ових система и да имамо 
критеријуме, јер погледајте на ком нивоу се Србија налази по учесталости канцера рецимо. У 
овим областима не може да се штеди - рекао је Крстић. 

Порезници на терен 

Крстић је рекао да ће подизање ПДВ-а са осам на 10 одсто подићи цену просечне потрошачке 
корпе од 65.000 динара за 450 динара, односно за 0,7 одсто. Крстић је рекао да ће Пореска 
управа бити реформисана и да ће много више људи контролисати сиву економију, а не само 10 
одсто запослених, као сад. 

Социјала 
Држава ће за 50 одсто подићи издвајања за социјално најугроженије грађане. Пун ефекат ових 
мера, које су вредне 60 милиона евра, најсиромашнији ће видети 2015. године. 

Полемика 

Представљање економских мера обележила је и оштра и изненадна критика коју је 
вицепремијер Вучић упутио свом формалном шефу Ивици Дачићу. 

- И вама председниче Владе да кажем: тачка осам неће проћи. Ово је пети пут данас да говорим 
о томе - рекао је Вучић, говорећи о тачки дневног реда владе о одобравању службених 
путовања. 

Пар минута касније, Вучић се вратио на ову тему. 

- Ивице, ови твоји у МУП-у као да раде у Министарству спољних послова. Овај из Бироа иде у 
Јужну Кореју, ко зна зашто. Сваки други дан неко иде у Литванију. Зашто? - кренуо је Вучић да 
притиска изненађеног премијера, који се утом снашао и мирно одговорио: „Зато што 
Литванија председава Европском унијом.“ 

Вучић је признао своју своју грешку, али и наставио о томе да држава има чак 50.000 
службених аутомобила, да је само јуче на дневном реду Владе било чак 23 захтева за службена 
путовања и да он неће дозволити да она буду одобрена. 

Радуловић: Професионализација ЈП 
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Јавној седници Владе на којој су представљене економске мере јуче, на изненађење медија, 
није присуствовао министар привреде Саша Радуловић, који је био „оправдано одсутан“, како је 
то формулисао премијер Ивица Дачић. 

Касније је саопштено да је министар прескочио седницу Владе на којој је усвојен најзначајнији 
пакет економских мера у овој години како би присуствовао састанку о унапређењу 
корпоративног управљања у Привредној комори Србије. Он је тамо изјавио да је циљ 
министарства да принципе корпоративног управљања уведе у сва јавна предузећа, а оценио је 
да је неопходно организовати обуке из области корпоративног управљања у сарадњи са 
пословним удружењима и академским установама. Како је рекао, стање „личних карти“ јавних 
предузећа показује колико је низак степен квалитета менаџмента јавног сектора. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/mere_slabe_sindikati_pozivaju_na_proteste.4.html?news_id=268959 

Привредници и економисти очекивали су много радикалније резове 

Мере слабе, синдикати позивају на протесте 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ, И. НИКОЛЕТИЋ 

Београд - Прве реакције привредника, економиста и синдикалних лидера на нове економске 
мере штедње иду од тога да су „сувише слабе“, до тога да су „не тако лоше“, док су за поједине 
саговорнике Данаса мере потпуно неприхватљиве, толико да најављују протесте против њих. 
Већина не очекује никакве посебне резултате, док други сматрају да ово треба да буде почетак, 
али да се „не сме остати на овоме“. 
 
Сарадник бечког Института за међународне економске студије Владимир Глигоров каже за 
Данас да укупни ефекти конкретних мера о којима је јуче пре подне говорио министар 
финансија, чине уштеду од два или нешто мало више одсто БДП-а. „Ако се узму у обзир 
смањења плата у јавном сектору и повећање ПДВ са осам на 10 одсто, уштеда у буџету би била 
два одсто, можда мало више. Генерално, то и није нарочито велико стезање каиша“, напомиње 
Глигоров. 

Он каже да је кључно у ствари то да су саопштене мере на „доњој граници“ онога што се 
најављивало. „Није речено до краја шта ће бити са субвенцијама, све мере су углавном 
рестриктивне, нема стимулативних. На том пољу није ништа учињено“, истиче Глигоров. 

За Душана Коруноског из Уније послодаваца Србије мере Владе су „сувише слабе“, али не 
толико лоше за почетак. „Нису лоше, али не сме остати на овоме. Ако будемо остали на овоме, 
банкротираћемо за две године. О том банкроту се и раније причало, а мислим да оваквим 
мерама банкрот не одлажемо“, напомиње Коруноски. Он истиче како су послодавци свакако 
очекивали више, пре свега растерећење привреде. „Ту мислимо на смањење пореза на зараде, 
али и на здравство, пензије“, напомиње наш саговорник. Смањење намета је, сматра 
Коруноски, начин да се привреда учини конкурентном и због тога су они Владу „молили“ да то 
учини. 

Председница Удружења Послодавац Јована Мајсторовић каже да они поздрављају мере Владе 
које се тичу уштеда у јавном сектору, али напомиње да ће оне утицати на животни стандард и 
потрошњу грађана. „Мислим да Влада неће постићи очекиване ефекте јер су мере орочене, то 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/mere_slabe_sindikati_pozivaju_na_proteste.4.html?news_id=268959
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значи да треба да се прати њихово дејство. Потребне су и друге мере, попут смањења 
субвенција и замрзавања запошљавања у јавном сектору“, каже Мајсторовићева за Данас. Лоша 
вест за послодавце, како каже, јесте та што нису смањени намети привреди, и то је оно што је 
неопходно урадити, не спровести само једну меру, већ комплетну пореску реформу. 

Ни председници синдикалних организација нису претерано задовољни оним што су чули на 
отвореној седници Владе јуче ујутру. Председница Асоцијације слободних и независних 
синдиката Ранка Савић каже да они неће подржати ове мере, а увођење солидарног пореза 
назива „потпуном срамотом и демагогијом“. 

„Порез на плату од 70.000 динара и опорезивање неегзистенцијалних производа јесте начин да 
се униште и они људи који су на неки начин преживљавали, јер они који зарађују мање од тога 
једва да су живи“, напомиње Савићева. Она каже да само у Министарству рада има више од 38 
саветника који имају веће плате и од министра који прима 100.000 динара. „Подсетимо да има 
170 агенција, са гомилом људи за које се не зна колико примају, осим да имају ограничење на 
168.000, а достигну и до 300.000 динара. Отпуштање из јавног сектора свих који су последњих 
пар година запослени по партијској основи јесте непопуларна, али суштинска и рационална 
реформа, коју би ми подржали“, истиче Ранка Савић, најављујући притом протесте синдиката 
због незадовољства најављеним мерама Владе. 

У УГС Независност кажу да имају „извесно разумевање“ за овакве мере јер су тренутно 
неопходне. „Сматрам да оне представљају изнуђено бављење последицама, док се нико не бави 
узроцима, како се не бисмо поново нашли у истој ситуацији. Солидарни порез је потребна 
мера, али је питање да ли ће прогресивне стопе бити разумно одређене, а праг је јако ниско 
постављен на 60.000 динара, чиме се трошкови реформе опет пребацују на терет средње 
класе“, истиче за Данас потпредседник УГС Независност Зоран Стојиљковић. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић каже да осим солидарног 
пореза који обухвата само једну групу запослених, највећи удар и оптерећење представља 
повећање ПДВ-а, јер ће обухватити све грађане. 

„У питању су животне намирнице и у овако тешком моменту, када готово није дошло до 
повећања плата, немогуће је подржати то повећање. Уопште, ова реформа није захватила оне 
за које се говори да су се обогатили од деведесетих на овамо, преварама и малверзацијама, 
највећи удар је на средњу класу“, рекао је Орбовић и додао да ће наступајућа реформа Закона о 
раду вероватно бити најболнији сегмент за већину грађана. 

УРС против подизања ПДВ-а 

„Против смо подизања ПДВ-а на хлеб, млеко и храну, јер погађа најсиромашније слојеве 
друштва, а то је последња ствар која је у овом тренутку потребна Србији“, рекао је Марко 
Селаковић, портпарол Уједињених региона Србије. УРС је, како је истакао, против смањења 
плата професорима, лекарима и судијама, али „подржава штедњу и рационализацију у 
државној управи, администрацији и јавним предузећима“. Селаковић мере оцењује као 
„краткорочне и рецесионе“. 
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Представљен септембарски број публикације Макроекономске анализе и трендови 

Запослених у државној управи мање него 
игде у Европи 

АУТОР: Р. ЋИРКОВИЋ 

Београд - Члан Фискалног савета и сарадник Макроекономских анализа и трендова (МАТ) 

Владимир Вучковић оценио је јуче промовисане мере Владе Србије као солидан корак који ће 

дати буџетске ефекте од око два одсто. На презентацији септембарског броја МАТ-а, Вучковић 

је оценио да се две трећине овог ефекта постиже на расходној , а једна трећина на приходној 

страни. 

 
„Добро је што ће се захватити широм државе и добро је што се кренуло са регулисањем зарада у 
јавном сектору, али је узорак на коме је захваћено мали. Имали бисмо снажнији ефекат да се 
кренуло са зарадама од 40.000 динара“, рекао је Вучковић и утешно додао да Влада Србије 
2014. године може да предузме и корективне мере. 

Вучковић је, међутим, подвукао да се још ради о уштедама на папиру и да ће се оне претворити 
у стварне уколико мере буду примењиване како је записано, ни по бабу ни по стричевима. 
„Биће и политичких и социјалних изазова и тек ту ће се видети колико је овај план одржив“, 
рекао је Вучковић. 

„У овом тренутку није се отишло на смањивање пореза на зараде јер бисмо се суочили са 
проблемом примарног биланса“, рекао је сарадник МАТ-а Миладин Ковачевић. Он је додао да 
„шта год да урадимо, делујемо прорецесионо и такав резултат ће и ове мере имати као нужну 
жртву“ јер нови порески инструменти и нови порески приходи нису креирани. 

Сарадници МАТ-а су уочили тенденцију у држави да се прогноза раста БДП-а за ову годину 
смањи са очекиваних два, на један одсто. 

Сарадници Макроекономских анализа и трендова су јуче презентирали изненађујући закључак 
да је број запослених у државној управи и одбрани Србије у односу на број активних 
становника међу најмањим у Европи. Међу 32 анализиране земље (поред ЕУ анализиране су и 
Турска, Исланд, Швајцарска, Норвешка) мањи проценат запослених у сектору државне управе 
и одбране у односу на број активних становника има само Исланд. Просек ЕУ је 6,3 одсто, а у 
Србији тај проценат износи скромних 4,1 одсто, према анализи сарадника МАТ-а. 

Највећи проценат запослених у државној управи и одбрани у односу на број становника има 
Луксембург (11 одсто), па Француска (преко 8,5 одсто). Наш сусед Хрватска такође је у овом 
погледу испала скромна (око 4,5 одсто), ту су негде и Румуни, и Словенци су испод ЕУ-просека ( 
испод шест одсто), а изнад ЕУ просека су од суседа само Бугари и Мађари. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaposlenih_u_drzavnoj_upravi_manje_nego_igde_u_evropi.4.html?news_id=268958
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zaposlenih_u_drzavnoj_upravi_manje_nego_igde_u_evropi.4.html?news_id=268958
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Миладин Ковачевић је рекао да се дефицити кадра сигурно уочавају у Пореској управи, 
Трезору, Царини, Статистици, а да је нарастао број запослених у регулаторним телима и 
агенцијама, те имају значајан удео у фискалним простору, па да би утврђивању вишка 
запослених у јавном сектору требало прићи плански. Он је рекао да од 620.000 и евентуално 
700.000 запослених у укупном јавном сектору њих 380.000 има плату до 100.000 динара, а 
већина од њих до 60.000 динара. 

Поводом повећања ниже стопе ПДВ-а са осам на 10 одсто, МАТ је утврдио да је ПДВ као 
„индиректни порески инструмент досегао свој плафон у поређењу са окружењем“. Међу 31 
анализираном земљом, учешће ПДВ у укупном бруто домаћем производу (БДП) највеће је у 
Србији и износи 10,7 одсто. Са Србијом тешко корак држе и Данска, Шведска и Финска. Просек 
ЕУ је 7,1 одсто, а еврозоне 6,9 одсто. Најниже учешће овог пореза у БДП је у Швајцарској - 
испод четири одсто. 

„Овај проценат би остао у Србији највиши и кад би била урачуната сива економија“, тврде 
сарадници МАТ-а и, како су записали, разумно процењују учешће сиве економије на 15 одсто 
БДП-а. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/menjace-se-propisi-o-radu-stecaju-privatizaciji 

Мењаће се прописи о раду, стечају, 
приватизацији... 

Министар финасија Лазар Крстић данас је представио свој пакет реформи, а на 
ред за неколико дана долази и министар економије Саша Радуловић. 

Нацрти измена четири системска закона – о приватизацији, о планирању и изградњи, о раду и 
о стечају, на којима ради Министарство привреде с другим ресорним министарствима, биће 
завршени до средине октобра да би их Скупштина могла усвојити до средине децембра, 
потврђено је у Министарству привреде. Јавна расправа о нацртима четири важна закона 
уследиће одмах по њиховом утврђивању, а циљ је да те законе Скупштина Србије размотри и 
усвоји најкасније до средине децембра. Измене тих, за привреду веома битних, закона саставни 
су део регулаторне реформе коју је најавила Влада Србије. Промене Закона о приватизацији 
неопходне су јер, осим 179 предузећа код којих ће до средине наредне године бити завршен 
процес реструктурирања, постоји још 400 предузећа која су у некој фази приватизације, од 
припреме, аукције, тендера, или је раскинут приватизациони уговор, кажу у Министарству. 

– Постојећи закон је недоречен и нетранспарентан, практично без механизама контроле и 
одговорности, што је остављало простор за бројне злоупотребе – изјавио је министар привреде 
Саша Радуловић. – По садашњем закону је спроведена приватизација која није довела до бољег 
управљања и резултата приватизованих предузећа. Напротив, допринела је расту 
незапослености, посртању привреде и расту дуга Србије. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/menjace-se-propisi-o-radu-stecaju-privatizaciji
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Он напомиње да су, уместо да инвестирају у развој делатности, многи нови власници 
приватизована предузећа користили за узимање кредита и извлачење капитала преко 
повезаних оф-шор компанија. 

Циљ измена Закона о стечају је убрзање и олакшање стечајних поступака, спречавање 
злоупотребе права, посебно од власника и њихових повезаних лица, јачање права радника и 
пооштравање одговорности руководства предузећа, кажу у Министарству. На тај начин, стечај 
ће, како се оцењује, постати оно што јесте у развијеним тржишним економијама  – механизам 
оздрављења предузећа уместо механизма његовог гашења. 

Циљ измена Закона о раду је подстицање запошљавања. Новим решењима се,  наводе у 
Министрству привреде, решава питање отпремнина по години радног стажа, што је до сада 
представљало главну препреку за запошљавање грађана старијих од 50 година. Законске 
одредбе које је требало да штите права радника у ствари су биле највећа препрека њиховом 
запошљавању и извор великих злоупотреба кроз вишеструку наплату отпремнина, посебно у 
јавном сектору. Друго питање које се решава је једноставност запошљавања и отпуштања 
радника код предузетника, микро и малих породичних предузећа, што ће подстаћи најмања 
предузећа да се развијају и запошљавају без страха од судских парница и промена тржишних 
услова, сматрају у Министарству. 

Новинама у Закону о планирању и изградњи скраћују се време и процедура за издавање 
грађевинских дозвола, што је до сада био проблем на који су се жалили инвеститори који 
долазе у Србију, као и домаћи инвеститори који желе да шире своје пословање. Осим тога, 
коначно се на јасан начин решава питање права коришћења грађевинског земљишта, што је 
предуслов за даљи развој грађевинске индустрије, већу доступност грађевинског земљишта, 
решавање питања закочених стечајних поступака и бољу инфраструктуру за све инвеститоре, 
кажу у Министарству привреде. 

        Е. Дн. 
Другачије управљање 
– Циљ Министарства привреде је да уведе принципе корпоративног управљања и 
професионализује јавна предузећа, укључујући и она у надлежности Агенције за 
приватизацију, с обзиром на то да је управљање јавним сектором у Србији на веома ниском 
нивоу – изјавио је данас министар привреде Саша Радуловић на скупу „Унапређење 
корпоративног управљања” у Привредној комори Србије. – Стање „личних карти” показује на 
колико ниском нивоу је данас управљање јавним сектором у Србији. 

По његовим речима, само увођење професионализације, засноване на транспарентном 
корпоративном управљању, може решити нагомилане проблеме у тим предузећима. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-krizi-smo-zbog-nejake-industrije 

У кризи смо због нејаке индустрије 

– Главни узрок економске кризе у Србији је недовољан ниво индустријске 
активности, због чега је неопходно започети процес реиндустријализације – 
изјавио је данас економиста Драган Ђуричин поводом данашњег представљања 
нацрта Стратегије реиндустријализације Србије, у Српској академији наука и 
уметности. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-krizi-smo-zbog-nejake-industrije
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– Привреда би се могла ставити на путању одрживог развоја само уколико се подигне ниво 
индустријске активности. 

Ђуричин, који је професор Економског факултета у Београду, упозорио је на то да је у Србији у 
последњих 25 година у току процес деиндустријализације. Економска криза у Србији је, по 
његовим речима, структурне природе и захтева систематичан напор да се нешто промени. 

– Приоритетне гране смо одредили према концепту конкурентске предности и дефинисали три 
паралелна процеса – финансијску консолидацију за период од годину дана, анулирање јаза у 
производњи, што ће трајати две до пет година, и индустријски развој, у наредних 20 година – 
рекао је Ђуричин. 

Он је казао да су у стратегији предвиђене одговарајуће мере за вођење тзв. кључних политика – 
монетарне и фискалне. 

– Наша процена је да је то неопходно урадити да би Србија имала одрживи развој и да би 
остварила политичку стабилност јер у повећаном друштвеном производу и држава ће бити у 
прилици да испуњава преузете обавезе – истакао је Ђуричин. 

По његовим речима, најважније је направити преокрет у вођењу економске политике, тако да 
се, осим одржавања стабилности цена и курса, мора укључити индустријска политика и 
пословна перспектива. 

Реформски предлози представљају интелектуалну креацију радне групе за 
реиндустријализацију Националног савета за привредни опоравак Владе Србије. Примена 
такве стратегије захтева много сложенију платформу вођења економских политика, која ће 
генерисати ново окружење за руковање видљиве „руке” државе (индустријске политике и 
аутоматски стабилизатори у монетарној и фискалној сфери) и невидљиве „руке” тржишта, као 
селекционе средине за све привредне субјекте. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=08&nav_id=762794 

Синдикати:Брига за грађане или удар 

ИЗВОР: БЕТА, ТАЊУГ 

Београд -- Економске мере које је објавила Влада ће се поново ломити преко леђа 

грађана, и представљају само удар на већ осиромашене грађане, кажу 

представници синдиката. 

 Савез самосталних синдиката Србије (С С С С) оценио је да у предложеним економским 

мерама Владе Србије за финансијску консолидацију земље нема развојног дела. 

Према њиховим речима, уштеда ће која се добије смањењем плата у јавном сектору, послужити 

да се врате кредити и за евентуална нова задуживања.  

 

Потпредседник већа С С С С Зоран Михајловић рекао је агенцији Бета да ће се предложене 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=08&nav_id=762794
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мере поново преломити преко грађана.  

 

"Не знам колико ће бити стварне уштеде у делу такозваног солидарног опорезивања. Није 

тачно да неће бити преламања око најсирмашнијих и пензионера, јер се ПДВ на робу која 

оптерећује највеће слојеве друштва, повећава са осам на десет одсто. То ће се одразити на  

најсиромашнији слој", рекао је Михајловић.  

 

Он је истакао да је дефинитивно и сигурно да у предложеним мерама нема развојног 

дела буџета, односно отварања нових радних места, инвестиција и запошљавања.  

 

"Имамо проблем јер је ненормално да од 1,7 милиона запослених у земљи, 700.000 ради у 

јавном сектору", додао је Михајловић и оценио да ће смањење плата у јавном сектору донети 

незнатне уштеде.  

 

Додао је да те мере не могу да реше проблеме Србије који су много већи, и проценио да ће 

остварене уштеде вероватно послужити да се врате кредити и евентаулно да се земља задужи за 

још неки износ.  

 

"Само ћемо смањити потрошњу, а тиме и производњу", рекао је Михајловић.  

 

Мере за сузбијање сивог тржишта је оценио као одговарајуће, али је рекао да није јасно како ће 

се одржати поједина предузећа.  

 

"Борили смо се да такве фирме опстану. Ако се у њих не улаже, не видим значајног 

померања. Овде се не прича о приватизацији, да је могло тако лако, то би се десило у 

протеклих 14 година. Још кад им укинемо субвенције, неодрживо је да оне функционишу на 

овај начин", рекао је потпредседник већа С С С С. 

АСНС: Мере воде ка новим поскупљењима 

Асоцијација слободних и независних синдиката (АСНС) саопштила је да представљене 

економске мере Владе Србије не указују да ће доћи до суштинских реформи и 

привредног опоравка, већ да ће довести до новог таласа поскупљења у Србији.  

 

"Оправдано се поставља питање да ли предложене мере представљају бригу за 

све грађане или још један у низу удара на сиромашни слој 

становништва", наводи се у саопштењу АСНС.  

 

Тај синдикат најављује да ће у среду одржати седницу проширеног председништва на којој ће 

бити донети ставови и закључи о активностима у наредном периоду поводом предложених 

мера. Ставове и закључке свог председништва, АСНС ће представити у четвртак, на 

конференцији за новинаре. 
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Слога: Ово су изнуђене мере ММФ-а 

Удружени синдикати Србије "Слога" саопштили су да су очекивали од владе опширнији 

економски план за опоравак комплетне привреде и пореског система Србије, а не 

пакет мера базиран само на пројекцијама, уштедама и повећању доње границе ПДВ-а  

 

"Ово је консолидација њеног буџетског дефицита, ово су изнуђене мере ММФ-а за 

крпљење рупа у буџету и ми то посматрамо као услов за њено даље кредитирање 

Србије", наведено је у саопштењу.  

 

Након ових мера Србија ће и даље имати висок буџетски дефицит, "јер је и лаику јасно да је 

једини начин да ова земља изађе из кризе њена привредна активност" - да зарађује, производи, 

извози и прикупља новац од пореза и царина, наводи синдикат "Слога".  

 

Штедња, сама по себи не даје резултате, посебно повећање доње стопе ПДВ-а, јер се тиме 

смањује и куповна моћ грађана, па и сама производња, што ће неминовно довести до раста 

цена основних животних намирница, истиче Слога.  

 

Грађани ће, како је наведено, наставити да сиромаше, а незапосленост ће и даље 

хронично да расте. 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/sindikat:-nema-razvojnog-dela-u-merama-vlade_427591.html 

Синдикат: Нема развојног дела у мерама Владе 

БЕОГРАД -  

Савез самосталних синдиката Србије (СССС) оценио је данас да у предложеним 

економским мерама Владе Србије за финансијску консолидацију земље нема 

развојног дела, као и да ће уштеда која се добије смањењем плата у јавном сектору, 

послужити да се врате кредити и за евентуална нова задуживања. 

Потпредседник већа СССС Зоран Михајловић рекао је агенцији Бета да ће се предложене мере 

поново преломити преко грађана. 

"Не знам колико ће бити стварне уштеде у делу такозваног солидарног опорезивања. Није 

тачно да неће бити преламања око најсиромашнијих и пензионера, јер се ПДВ на робу која 

оптерећује највеће слојеве друштва, повећава са осам на десет одсто. То ће се одразити на 

најсиромашнији слој", рекао је Михајловић. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/sindikat:-nema-razvojnog-dela-u-merama-vlade_427591.html
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Он је истакао да је дефинитивно и сигурно да у предложеним мерама нема развојног дела 

буџета, односно отварања нових радних места, инвестиција и запошљавања. 

"Имамо проблем јер је ненормално да од 1,7 милиона запослених у земљи, 700.000 ради у 

јавном сектору", додао је Михајловић и оценио да ће смањење плата у јавном сектору донети 

незнатне уштеде. 

Додао је да те мере не могу да реше проблеме Србије који су много већи, и проценио да ће 

остварене уштеде вероватно послужити да се врате кредити и евентуално да се земља задужи за 

још неки износ. 

"Само ћемо смањити потрошњу, а тиме и производњу", рекао је Михајловић. 

Мере за сузбијање сивог тржишта је оценио као одговарајуће, али је рекао да није јасно како ће 

се одржати поједина предузећа. 

"Борили смо се да такве фирме опстану. Ако се у њих не улаже, не видим значајног померања. 

Овде се не прича о приватизацији, да је могло тако лако, то би се десило у протеклих 14 година. 

Још кад им укинемо субвенције, неодрживо је да оне функционишу на овај начин", рекао је 

потпредседник већа СССС. 

АСНС критикује мере Владе Србије 

Асоцијација слободних и независних синдиката (АСНС) оценила је данас да мере Владе Србије 

не указују да ће доћи до суштинских реформи и привредног опоравке, али да ће довести до 

новог таласа поскупљења. 

"Оправдано се поставља питање да ли предложене мере представљају бригу за све грађане или 

још један у низу удара на сиромашни слој становништва", наводи се у саопштењу те 

синдикалне централе. 

Министар финансија Лазар Крстић је не седници Владе предложио мере за стабилизацију 

јавних финансија и опоравак привреде, које предвиђају смањење плата у јавном сектору, 

повећање ниже стопе ПДВ са осам на 10 одсто, смањење субвенција, смањење расхода 

министарстава, коришћење повољнијих кредита и побољшање пословног амбијента. 

Поводом тих мера АСНС је најавио да ће Председништво тог синдиката одржати ванредну 

седницу и да ће о планираним активностима јавност обавестити у четвртак. 

Удружени синдикати Србије "Слога" су саопштили да су очекивали да ће Влада пред грађане 

изаћи са опширнијим економским планом за опоравак комплетне привреде и пореског система 

Србије, а не пакетом мера базираног само на пројекцијама, уштедама и повећању доње границе 

ПДВ. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/vlada-presekla:-smanjenje-plata-i-subvencija-povecanje-pdv-a_427462.html
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"Ово је консолидација њеног буџетског дефицита,ово су изнуђене мере ММФ-а за крпљење 

рупа у буџету и ми то посматрамо као услов за њено даље кредитирање Србије", наводи се у 

саопштењу. 

Како се истиче, након тих мера Србија ће и даље имати висок буџетски дефицит, јер је и "лаику 

јасно да је једини начин да ова земља изађе из кризе њена привредна активност, да зарађује, 

производи, извози и прикупља новац од пореза и царина". 

Синдикати Слога: Мере базиране само на пројекцијама 

БЕОГРАД, 8. октобра (Тањуг) - Удружени синдикати Србије "Слога" саопштили су данас да су 

очекивали од владе опширнији економски план за опоравак комплетне привреде и пореског 

система Србије, а не пакет мера базиран само на пројекцијама, уштедама и повећању доње 

границе ПДВ-а. 

"Ово је консолидација њеног буџетског дефицита, ово су изнуђене мере ММФ-а за крпљење 

рупа у буџету и ми то посматрамо као услов за њено даље кредитирање Србије", наведено је у 

саопштењу. 

Након ових мера Србија ће и даље имати висок буџетски дефицит, "јер је и лаику јасно да је 

једини начин да ова земља изађе из кризе њена привредна активност" - да зарађује, производи, 

извози и прикупља новац од пореза и царина, наводи синдикат "Слога". 

Штедња, сама по себи не даје резултате, посебно повећање доње стопе ПДВ-а, јер се тиме 

смањује и куповна моћ грађана, па и сама производња, што ће неминовно довести до раста 

цена основних животних намирница, истиче Слога. 

Грађани ће, како је наведено, наставити да сиромаше, а незапосленост ће и даље хронично да 

расте. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1412366/Reagovanja+na+paket+mera.html 

Реаговања на пакет мера 

ММФ позитивно оценио предложене мере Владе Србије за смањење субвенција и 
плата у јавном сектору, као и за бољу наплату пореза. Опозиција критикује и 
наводи да су мере рецесионе и да ће њима бити успорен раст. Синдикати 
упозоравају да ће бити новог таласа поскупљења. 

Након објављивања пакета владиних економских мера, огласили су се економисти, државни 
званичници, синдикати и политичке партије.  

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1412366/Reagovanja+na+paket+mera.html
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Припремила Марија Савић Стаменић 

Просветари неће имати мање плате 

Министар просвете Томислав Јовановић рекао је да професори наредне године неће имати 
мање плате. 

"Просвета и наука у најмању руку могу да очекују садашње стање, никако лошији статус, рекао 
је министар Јовановић на Медицинском факултету у Београду. 

То је, како је рекао, договорено са министром финансија Лазаром Крстићем, након седнице 
Владе. 

Међународни монетарни фонд дао је позитивне оцене предложеним мерама за смањење 
субвенција и плата у јавном сектору, као и за бољу наплату пореза. 

Пуна примена мера за структурне реформе и стабилизацију јавних финансија Србије од 
почетка 2014. биће значајан корак у добром смеру и сигнал решености српских власти да се 
изборе са економским проблемима, наводи се у саопштењу након посете Мисије ММФ-а Србији 
од 1. до 7. октобра. 

ММФ упозорава да ће истовремено бити потребно да се донесу и примене додатне свеобухватне 
и дуготрајне мере како би се зауставио раст и почело смањење јавног дуга Србије у наредним 
годинама. 

"У том смислу, доступност концесионог финансирања требало би искористити у пуној мери да 
би се смањили трошкови отплате дугова", наводи се у саопштењу.  

Опозиција о пакету мера  

Демократска странка сматра да представљене економске мере показују да Влада нема ни план 
нити људе да земљу изведе из кризе и да је једина шанса расписивање избора, на којима би 
грађани добили владу способну да штеди, привуче инвестиције и улије веру у бољу будућност. 

Припремила Сања Љубисављевић 

"ДС се од дана настанка бори за реформе и промене у земљи, а оно што је данас представљено 
нису реформе - то показује да Влада нема ни план ни људе да земљу извуче из кризе", рекао је 
лидер демократа Драган Ђилас на конференцији за новинаре. 

Председник ДСС-а Војислав Коштуница оценио је да економске мере које је представила Влада 
Србије нису њене, већ мере ММФ-а. 

"Убрзо ће се показати да ово нису мере за спас српске економије, него напротив, да ће ове мере 
посрнулу српску привреду потпуно бацити на колена", наводи се у Коштуничиној изјави.  

Уједињени региони Србије сматрају да су представљене економске мере Владе рецесионе и да 
ће успорити привредни раст, али подржавају увођење штедње и рационализације пословања у 
јавним предузећима, државној администрацији и државној управи. 

Лидер УРС-а Млађан Динкић рекао је да се противи повећању ПДВ-а, јер ће та мера погодити 
најугроженије и додатно смањити потрошњу.  

Лидер ЛДП-а Чедомир Јовановић оценио је да су предложене мере израз немоћи, великог 
лутања и неодговорности оних који воде земљу и затражио да се сазове ванредна седница 
парламента на којој би се разговарало о тим мерама. 
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"Оне су израз немоћи, великог лутања и неодговорности оних који воде земљу јер су спремни 
да терет кризе преносе на друштво и грађане", рекао је Јовановић на конференцији за 
новинаре у Скупштини Србије. 

Заокрет у фискалној политици 

Члан Фискалног савета Владимир Вучковић оценио је да су мере Владе Србије "солидан корак", 
ако се то схвати као процес од три године прилагођавања. 

"То је корак који предвиђа буџетски ефекат на папиру од око два одсто, а видећемо колико ће 
то бити у пракси. Ту ће бити и политичких и социјалних изазова и ту ће се заправо видети 
колико је одржив тај план", рекао је Вучковић на представљању новог броја месечног билтена 
МАТ. 

Вучковић је оценио да је у мерама добро то што се отприлике две трећне планираног ефекта 
спроводи на расходима, а једна трећина на приходима. 

Сарадник билтена МАТ Миладин Ковачевић оценио је да су све "кризне мере" које је Влада 
Србије донела "изнуђене" и истакао да су "у добром правцу". 

"То је заокрет у фискалној политици ка објективном сагледавању стања у фискалној политици 
и адекватног одговора на то стање", рекао је Ковачевић. 

Синдикати: Нема развојног дела у економским мерама 

Савез самосталних синдиката Србије оценио је да у предложеним економским мерама за 
финансијску консолидацију земље нема развојног дела, као и да ће уштеда која се добије 
смањењем плата у јавном сектору, послужити да се кредити врате и за евентуална нова 
задуживања. 

Потпредседник већа СССС Зоран Михајловић рекао је агенцији Бета да ће се предложене мере 
поново преломити преко грађана. 

"Не знам колико ће уштеде у делу такозваног солидарног опорезивања бити стварне. Није 
тачно да неће бити преламања преко најсиромашнијих и пензионера, јер се ПДВ на робу која 
оптерећује највеће слојеве друштва, повећава са осам на десет одсто. То ће се одразити на 
најсиромашнији слој", рекао је Михајловић. 

Асоцијација слободних и независних синдиката (АСНС) оценила је да мере указују да ће доћи 
до суштинских реформи и привредног опоравка, али да ће новог таласа поскупљења бити.  

 

 


