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РАЗГОВОР НЕДЕЉЕ: ЛАЗАР КРСТИЋ, министар финансија 

Буџет реалан, а не по мери политике 
Предвидели смо буџетски дефицит од 4,6 одсто бруто домаћег производа, а Министарство 

културе може да рачуна на више пара 

Предлог буџета за 2014. годину предвиђа приходе од 930 милијарди динара који ће се највећим 
делом остварити од пореза на додату вредност и акциза. Предвидели смо расходе од 1.113 
милијарди динара, док ће буџетски дефицит бити на нивоу од 4,6 одсто бруто домаћег 
производа што је око 183 милијарде динара, каже у интервјуу за наш лист Лазар Крстић, 
министар финансија, додајући да је Влада Србије поштовала законски рок за усвајање предлога 
буџета, а то је 1. новембар, и да је предлог упутила Скупштини Србије на разматрање. 

Крстић каже да је свестан великог интересовања јавности за његов први прорачун јавних 
финансија баш због раније најављених мера за буџетску штедњу, као и за заустављање спирале 
повећања јавног дуга. За 2014. годину он нам, нажалост, предвиђа раст БДП-а од само један 
одсто, али зато просечну инфлацију од 5,5 одсто. Вредност српског БДП-а, или свега оног што 
се створи у једној години, требало би да нарасте на четири хиљаде милијарди динара. 

Најављивали сте штедњу, а минус у каси је и даље висок. Како то? 
С мерама које смо предузели буџетски дефицит ће износити 4,6 одсто БДП-а. То је на нешто 
мањем нивоу него што је предвиђено ребалансом јавних финансија за ову годину. Што се тиче 
консолидованог буџета државе, полазна тачка дефицита за 2014. годину на републичком нивоу 
била би шест одсто. Треба разумети и да је овај буџет прављен реално, а не у политичке сврхе. 
И, као таквог, треба га подржати. Променићемо и праксу да се ребаланс ради само средином 
године и да трошимо више него што је предвиђено, него ћемо трошкове по ставкама 
прилагодити стварном остварењу прихода. То већ радимо од средине септембра ове године. 

Да ли неко буџетом добија више новца него прошле године? Ко добија мање? 
Није идеја да неко добија мање или више зато што је то политички исправније. Ставке у буџету 
не одређује то ко је политички јачи, а ко слабији, ко је у политичкој позицији да добије више, а 
ко мање. Овај буџет је прављен тако да по сваком министарству осликава оно што ресорни 
министри смарају основним приоритетима са становишта државе. Кад смо правили овај буџет, 
ми смо сели и амбиције свих преточили у реалне оквире. Питају ме и да ли је било притисака 
код прављења буџета. Притисака је било, али онога тренутка када смо постигли консензус око 
мера које смо и јавно изнели већ смо дошли у фазу када су сви фактори дубоко свесни 
ситуације у којој се земља налази и одрицања која су морала да се десе. Оно што могу да кажем 
јесте да је Министарство културе, због увођења јавног сервиса у њихову надлежност и 
финансирање, добило знатно више новца за наредну годину. Али, чак и кад се изузме 
финансирање јавног сервиса, и кад се гледа колико је издвојено само за културу, буџетом је 
Министарство културе опет добило знатно више него претходних година. Да се разумемо, 
свестан сам ситуације у култури и знам да ни то није довољно, али ипак је корак у правом 
смеру. 
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Да ли можете да затворите финансијску конструкцију јавних финансија за ову 
годину? Било је речи да је спорно око 20 милијарди динара и да ли би то могло да 
буде разлог за други ребаланс у овој години? 
Тако је, ми се суочавамо с нижим приходима него што је предвиђено ребалансом буџета. 
Међутим, чим смо то увидели после реконструкције Владе, предузели смо мере. Од кад смо 
преузели ово место, мере ограничавања расхода дале су резултате у складу с нашим 
очекивањима. 

Како ћете премостити минус у буџету до краја године? Да ли ћете емитовати нове 
еврообвезнице и у ком износу? 
Буџет се у текућој години реализује по плану. После објављивања мера имали смо велику 
тражњу за нашим динарским обвезницама на домаћем тржишту капитала и ми смо то 
искористили тако да је ликвидност буџета обезбеђена. Међутим, сагледавајући тренутну 
макроекономску ситуацију која је још добра, али која има велику могућност да се почетком 
следеће године погорша, разматрали смо више начина на који можемо овај проблем да 
решимо. То укључује и могућност издавања еврообвезница, као и различите друге изворе 
финансирања с другим државама или међународним финансијским институцијама као што је 
Светска банка. 

Најавили сте јефтиније задуживање као једну од мера. Колико је то реално према 
приликама на тржишту? 
Глобална ситуација на макроекономском тржишту је и даље добра, иако лошија него пре шест 
месеци, а очекујем да ће свакако бити још лошија. Ми ћемо обезбедити јефтиније задуживање 
из два различита извора. То су врло позитивникредити за финансирање буџета које нам даје 
Светска банка, али и Руска Федерација. Раније нисмо могли да их добијемо јер нисмо имали 
адекватне мере опоравка економије. Сада се та ситуација мења. Светска банка нам је дала 
позитивну оцену економских мера. Други извор финансирања били би билатерални 
аранжмани које можемо да направимо с другим земљама, а ту мислим на зајам од Уједињених 
Арапских Емирата. Ту сам врло оптимистичан. 

Шеф канцеларије Светске банке у Београду Тони Верхеијен изјавио је да су они 
задовољни вашим планом финансијске консолидације за наредне три године. Из 
тога се закључује да сте план направили, али га још нисте јавно изложили. Шта он 
обухвата, које мере? 
План фискалне консолидације за наредне три године је усвојен с фискалном стратегијом за 
2014. годину на седници Владе пре два дана. Буџет не треба гледати као нешто што траје једну 
годину, већ у ширем контексту економског опоравка државе. А за то су потребне наредне три 
до четири године. На страни финансија, циљ је стабилизација јавног дуга до 2016. и 2017. 
Такође, и промена његовог тренда раста. Уопште у економији, циљ нам је свакако и повећање 
запошљавања. Понављамо то од када смо у јавност изашли с мерама – оне нису маркетиншки и 
предизборни трик. Мере су последица озбиљне анализе после које је постало јасно да нема 
другог начина. Оне морају да промене систем и начин размишљања. Ствари морају да се раде 
дугорочно и стално јер и најмањи губитак будности може нас коштати много. 

Колико је реално да држава заустави раст јавног дуга? 
Ту немамо пуно избора. Ми морамо до 2016. и 2017. године да зауставимо раст јавног дуга. 
План за то је реалан, одговаран и то су препознали и међународне финансијске институције и 
стручна јавност. За ова два месеца нисам чуо ниједну реалну алтернативу понуђеним мерама. 
Иако сам чуо доста критика, оне су биле усмерене углавном на поједине тачке, не сагледавајући 
пакет мера у целини. Смиривање дуга и смањење дефицита нису последица само фискалних, 
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већ и системских интервенција јер када донесете сет закона који вам гарантују другачије 
функционисање јавног сектора онда се и потрошња врати у нормалне оквире. 

Последњих дана било је много радничких протеста из предузећа у 
реструктурисању, а ви сте најавили уштеде у буџету баш на тој ставци. Да ли ће вас 
радничко незадовољство натерати да промените став и наставите да дајете новац 
за ту намену? Ето и Влада је на истој седници када је усвојила предлог буџета 
усвојила и програм мера за „кредитну подршку” ФАП-у из Прибоја? 
Много смо радили на томе да направимо план и да вратимо кредибилитет што се тиче 
финансија и привреде који смо изгубили у међународној заједници. То смо успели. 

Мало је познато да је саветник владе Доминик Строс-Кан, некадашњи директор 
ММФ-а, још једном био у посети Србији, па и вашем министарству. Шта вас је 
посаветовао? 
С њим смо у редовном контакту око дугорочног плана фискалне консолидације и око тога како 
да опоравимо српску привреду. Договарамо се како да се више усмеримо на развој приватног 
сектора. 

Да ли сте се током прављења буџета одлучили на евентуални аранжман с ММФ-
ом? 
Ми смо овим економским мерама повратили кредибилитет код финансијских институција. 
Настављамо техничку сарадњу с Међународном монетарним фондом. Влада ће одлучити који 
облик евентуалног аранжмана бисмо успоставили. И у самом ММФ-у је, пре месец и по дана, 
када су владине мере објављене, рекли да су на сваки начин спремни да нам пруже подршку 
што није био случај са саставом претходне владе пре реконструкције. 

Још нисте јавно саопштили колико ће пореске обвезнике коштати покривање 
губитака угашене Привредне банке Београд. О ком износу је реч? 
Банци Поштанска штедионица су у склопу транскације пребачене обвезнице у вредности од 11 
милијарди динара. То је новац који је потребан да би се осигурала капитална адекватност 
Поштанске штедионице. Коначна цена трошкова Привредне банке биће позната када будемо 
видели колика је неадекватност њеног кредитног портфолија. Тај износ неће бити мали. 
Међутим, ми морамо да осигурамо надзор нашег финансијског сектора и пословања банака. 
Предузели смо мере с Народном банком Србије да оснујемо заједнички комитет за 
финансијску стабилност који ће редовно сагледавати стање у финансијском сектору. 
Јована Рабреновић 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:462015-Nadaju-se-ruskim-penzijama 

Надају се руским пензијама 
 

Б. ВЛАХОВИЋ  

Срби који раде у предузећима у Русији траже да им се регулишу нека основна 

права. Проблем и здравствено осигурање, иако фирме уплаћују допринисе 
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СРБИ који годинама раде у Русији желе да добију руске пензије и реше проблем здравственог 
осигурања. Они су овај захтев изложили српској делегацији приликом недавне посте 
председника Томислава Николића Москви. 
У разговору са Славком Драшковић, директором канцеларије за дијаспору Владе Србије, наши 
радници су тражили да се крене у решавање ових проблема. 
- Настојаћемо да ово ставимо на дневни ред у преговорима са Русима. Зна се да је у Русији 
највише грађевинара и најчешће су запослени у руским фирмама чији су власници Срби. Такве 
фирме плаћају све доприносе па је логично да се види могу ли ти радници да добију пензије и 
здравствено осигурање у Русији - каже Славка Драшковић. 
Живети и радити годинама без здравственог осигурања је заиста велики проблем. Сада једино 
наше дипломате имају бесплатно лечење, као што имају и руске дипломате у Србији. Било би 
свакако корисно да се размотри могућност реципрочног бесплатног лечења свих Срба у Русији 
и Руса у Србији као што је било за време СССР. 
Инжењер Милоје Кнежевић, који двадесетак година ради у Русији, први је предложио да се 
реши питање руских пензија нашим људима чије су фирме редовно плаћале доприносе у Руској 
Федерацији. 
- За све који регуларно раде у Русији њихове фирме последњих 11 година плаћају све доприносе 
Руској Федерацији. Зато би било коректно да се остварују нека права. Није мало оних којима би 
сто или двеста евра пензије из Русије добро дошло кад се врате у Србију - каже Кнежевић, који 
ради у компанији „Соут груп“, која је била рекордер по броју изграђених објеката за Зимску 
олимпијаду у Сочију. 
Нажалост, у Русији има и значајан број Срба који раде на црно. Таквима не само да се не 
плаћају доприноси, већ им свакодневно прети опасност од протеривања и забране уласка у 
Русију на пет година. Није тајна да многи Срби уђу у Русију као туристи, а затим покушавају да 
подмите полицајце и накнадно добију папире за боравак и рад.  
 
СПРЕМНИ ДА УЛАЖУ У СРПСКЕ ОПШТИНЕ 
БРОЈНИ Срби који успешно раде у Русији показали су спремност да помогну својој земљи и за 
време одржавања недавне Руско-српскепословне конференције „Инвестициони потенцијал 
Србије“ која је одржана у Москву. А ко је и колико спреман да инвестира у мали и средњи 
бизнис у српским општинама, видеће се у новембру на сличној конференцији која ће се такође 
одржати у Москви. Успешни Срби у Русији очекују конкретне разговоре како би могли да крену 
са улагањима у своју земљу. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_radi_na_stetu_malih_akcionara_simpa.4.html?news_id=270452 

Врањски произвођач намештаја не пристаје да се одрекне својине због високих дуговања 

Држава ради на штету малих акционара 
Симпа 
АУТОР: В. РИСТИЋ 

Врање - Компанија Симпо из Врања саопштила је да став Министарства привреде да држава 

треба да буде 100 одсто власник капитала те компаније директно задире у права око 8.000 

малих акционара и у потпуној је супротности са нормама које штите право приватне својине. 

 
- Одлуку да се одрекне својине над својим акцијама мора да донесе сваки појединачни 
акционар засебно, а не држава или менаџмент Симпа - пише у саопштењу компаније. 
Министарство привреде указало је да су у Симпу нереално одредили вредност капитала, што је 
основ за конверзију пореског дуга те компаније у државно власништво. Док се не утврди фер 
цена капитала, предложено је држава преузме компанију. 

У Симпу, међутим, тврде да су предузели све мере „да у року од месец дана закажу и одрже 
ванредну седницу Скупштине акционара и да донесу одлуку о повећању капитала и конверзији 
потраживања државе по основу пореских обавеза у трајни улог у капиталу компаније“. На тој 
Скупштини је донета одлука о Петој емисији акција Симпа по цени од 5.670 динара, која је, 
како кажу у Симпу, утврђена у складу са законом. 

- Та цена је примењивана и у претходне две емисије, које је држава прихватила и којима су 
дугови претворени у капитал - истиче се у саопштењу компаније и додаје да том емисијом 
акција држава стиче 67,99 одсто акција са правом гласа, односно 53,69 одсто укупног капитала, 
те да, заједно са претходним емисијама њено укупно учешће износи 74,9 одсто. Напомиње се и 
да је по финансијском извештају ревизора на крају 2012. вредност укупне имовине била 25,2 
милијарде динара. „Симпо не тражи субвенције од државе, већ само гаранцију за добијање 
кредита од пословних банака којим ће се обезбедити средства за финансирање текућег 
пословања, а нарочито извоза“, истакнуто је у саопштењу компаније. 

Изнуђено 
Решење према коме би држава преузела капитал у Симпу изнуђено је јер је та компанија 
дуговала само на име неплаћених пореза око 50 милиона евра, за неисплаћене доприносе за 
раднике још 900 милиона али динара, а истовремено је била и један од највећих корисника 
кредита Фонда за развој. Ни ти кредити нису враћени. 
 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_radi_na_stetu_malih_akcionara_simpa.4.html?news_id=270452
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У „сивој” зони милијарда и по евра 
ненаплаћеног пореза 
 

„Сива“ економија је дежурни проблем у Србији: она нам годишње однесе трећину 
друштвеног бруто производа, односно више стотина милиона евра. 

Када је пре десетак година код нас уведена обавеза евиденције промета путем фискалних каса, 
рачунало се да ће и ниво „сиве“ економије пасти. Међутим, упркос честим контролама и 
прилично ригорозним казнама, све је више прометника који избегавају да издају рачун па се 
самим тим у државну касу слива мање новца. Од наредне године то ће им бити теже. Држава 
уцводи електронску контролу издавања сваког фискалног рачуна на свакој каси у Србији, а 
фискалне касе старе десет и више година одлазе у историју. Оне млађе мораће имати 
савременији софтвер. Новина је да ће као каса моћи да се користи најобичнији рачунар са 
штампачем уколико има одговарајући софтвер. 

О томе шта чека све оне који имају законску обавезу да евидентирају промет путем фискалних 
каса помоћник директора Пореске управе Србије за информационе и комуникационе 
технологије Саша Дулић каже за „Дневник“: 

– То је велики пројекат, чију реализацију планирамо да започнемо у првом кварталу 2014. Касе 
ћемо у ствари превести из „офф лине“ у „он лине“ систем рада – вели Дулић. 

Дулић додаје да увођењем новог система фискалних каса у ПУ очекују повећање наплате од 
милијарду и по евра годишње. 

Он објашњава да је на сваком рачуну који клијент добије јединствен број. Потрошач који 
добије рачун и укуца га на порталу Пореске управе моћи ће да провери је ли рачун 
фалсификован или не као и да ли је правилно заведен у евиденцију. Пореским инспекторима 
ће контрола бити знатно олакшана: моћи ће да стоје испред локала чије пословање је предмет 
контроле и да путем рачунара проверавају да ли је потрошачима који излазе из продавнице 
издат фискални рачун. А то значи и да ће моћи да реагују чим уоче неправилност 

Подаци Пореске управе говоре да трећина прометника који промет евидентирају путем 
фискалних каса „заборави“ да изда рачун. Новом контролом то ће им бити знатно теже. 

– Сада су у употреби фискалне меморије у самој каси. Копије рачуна штампају се на траци која 
се налази у каси – каже Дулић. – У Пореској управи се уз помоћ ГПРС уређаја  читају дневни и 
ноћни извештаји с каса. Због њиховог великог броја, надлежни из Управе у просеку могу 
пратити промет једне касе у просеку на две седмице. Сада ће се то време скратити и контроле 
ће бити могуће сходно промету. 

Осим прометника који нису савесни обвезници, за старим системом каса моћи ће да жале и 
произвођачи фискалних каса. Код нас је сертификовано 15 произвођача и њихове касе се могу 
користити у Србији. Када наредне године крене рад по новом, и ти сертификати неће бити 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-%E2%80%9Esivoj%E2%80%9D-zoni-milijarda-i-po-evra-nenaplacenog-poreza
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више од значаја с обзиром на могућност да рачунар замени касу. Прометници ће једино морати 
да обезбеде одговарајући софтвер. Али ни то неће бити превелик трошак. 

– У Хрватској су се након неколико семица рада на интернету појавили бесплатни софтвери – 
каже Дулић. 

Хрватски пример је уопште занимљив јер је тамо увођењем тих новина за осам месеци наплата 
ПДВ-а путем фискалних рачуна повећана готово осам милиона евра.         

Д. Вујошевић 
  

Чувај рачун због аутомобила 
У току је друго коло наградне игре Пореске управе „Узми фискални рачун“. Учесници треба да 
сакупе 30 фискалних рачуна на којима је назначена вредност од најмање 300 динара. У игри су 
сви рачуни издати након 1. јуна ове године. Сакупљене рачуне треба ставити у коверту, 
написати име и презиме и адресу те то послати на адресу: Пореска управа Србије, Кружни пут 
38, 11309 Лештане, Београд. Потребно је назначити на коверти и да је то за наградну игру. 
Извлачење награде је у децембру, а први добитник се већ вози. 

 


