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Незгодна питања за политичаре 

ЛИЧНИ СТАВ 

АУТОР: ДУШКО ВУКОВИЋ 

Поштована редакцијо, пре свега честитке за 6000. број вашег листа. 

 

У име чланова Синдиката радника грађевинарства и ИГМ Србије послали смо пре више од три 

недеље питања и предлоге политичким странкама које претендују да буду у саставу новог 

сазива Скупштине Србије после избора 16. марта и да формирају Владу Републике. 

Прослеђујемо вам све те предлоге и питања, за које сматрамо да би битно побољшала радни, 

привредни и социјални амбијент не само у сектору грађевинарства и индустрије грађевинског 

материјала већ и целој Србији, али и да би наши чланови знали каква решења нуде политичке 

странке. Нажалост, на ова и на још нека питања нисмо добили одговоре, али се надамо да ће 

барем после избора она доћи на дневни ред нове владе. Па ево тих питања, за које нико није 

нашао за сходно да нам бар протоколарно договори. 

Да ли ће износ минималне зараде од 115 динара по сату, односно 20.010 динара месечно током 
2014. године гарантовати грађевинским радницима да ће моћи да покрију просечну 
потрошачку корпу у Србији од 65.000 динара? Колико ће износити правична надокнада - 
отпремнина добром грађевинском раднику уколико га изненада током 2014. године прогласе 
технолошким или економским вишком? 

Да ли ћете и како успоставити сталан социјални дијалог на нивоу грађевинарства Србије током 
вашег мандата у Скупштини и Влади Републике Србије? Да ли ћете обезбедити даљу примену 
Посебног колективног уговора за грађевинарство Србије и после 29. марта 2014. г, када истиче 
тзв. проширено дејство тог колективног уговора? Да ли ће се током 2014. г. повећати или 
смањити број запослених у сектору грађевинарства и индустрије грађевинског материјала 
Србије? Шта ће се предузети да се примењују постојећи закони у Србији како би се 
грађевинским радницима гарантовала исплата зарада и плаћање пореза и доприноса? 

Кршење уставних и законских права радника на зараду, пензију и здравствене услуге је 
вишедеценијска пракса многих послодаваца, а држава ту праксу толерише. По садашњим 
законима у Републици Србији, радник-грађанин-појединац је порески обвезник по основу 
радног односа, а у његово име порез на доходак (10 одсто) у државни буџет уплаћује 
послодавац. Такође, радник је обавезан и да 13 одсто своје зараде уплати за пензионо 
осигурање, 6,15 одсто од своје зараде за здравствено и 0,75 одсто за случај незапослености. У 
пракси велики број послодаваца то не ради, „оправдавајући“ то нечињење високом стопом 
пореза и доприноса. У суштини послодавци незаконито одузимају новац радника (тзв. бруто 1 
плата) и незаконито смањују средства на приходовној страни буџета и фондова. Иначе, 
радници у Србији оптерећени су вишом стопом доприноса за пензионо осигурање од 
послодавца, који је оптерећен стопом од 11 одсто, и међу ретким радницима су у Европи чији је 
допринос за пензију виши од доприноса послодаваца. 
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У том смислу зашто радник не уплаћује сам своје обавезе по основу доприноса и пореза? Зашто 
да зависи од воље послодавца? То би по нама били реформски потези у коме би се одговорност 
свих у друштву повећала. Да ли ће се то учинити, или само вербално залагати за смањење 
оптерећења привреде, читај послодавца? Ако има упоредних показатеља да у некој европској 
земљи послодавци немају обавезе да уплаћују доприносе, онда их потпуно ослободите и на тај 
начин растеретите. Да ли се размишља да се и обавезе радника смање у склопу неопходних 
реформи смањења оптерећења трошкова рада? 

Синдикат радника грађевинарства већ неколико година предлаже да се у Србији усвоји Закон о 
инспекцијама којим би се регулисао делокруг рада свих инспекција, брже санкционисала 
наведена али и сва друга девијантна и противзаконита понашања. Уједно би се омогућила боља 
координација и интеграција свих инспекција - рада, тржишне, грађевинске, пореске управе, 
управе царина и Министарства унутрашњих послова. Сматрамо, такође, да би се тим законом 
затвориле рупе у садашњим ограниченим надлежностима, боље рећи ненадлежностима 
инспекцијских служби које омогућавају бујање рада на црно и системски отежавају спровођење 
механизама и мера усмерених ка уклањању сиве економије. Предлагањем и доношењем овог 
закона Влада и Скупштина ће се исказати на делу. 

Питање је и зашто нема политичке воље да се у Србији уведе прогресиван систем опорезивања 
дохотка радника и грађана са пореским олакшицама за издржаване и незапослене чланове 
породице, такође, водећи рачуна о регионалним разликама у Србији. Синдикат радника 
грађевинарства и ИГМ Србије се залаже да се у реформи пореза на зараде одмах повећа 
неопорезиви лични цензус до висине минималне зараде, као и да се брзо уведе прогресиван 
систем опорезивања са олакшицама за издржаване и незапослене чланове породица и 
уважавају регионалне разлике у Србији. Радник не може да преживи са 20.000 динара колики 
је минималац, а држава-друштво очекује да на тај износ плати порез на доходак. А многи који 
имају зараде и примања од 500.000 динара и више опорезују се истом стопом од 10 одсто! 

Порески клин рада и примања по основу рада је висок на ниским нивоима зарада, а изузетно 
низак на високим зарадама (финансијски и јавни сектор) као последица регресивног система 
опорезивања дохотка са малим неопорезивим цензусом. На нивоу минималне зараде пореско 
оптерећење у Србији је четврто по висини међу свим европским државама, што представља 
невероватан подстицај за одржавање али и раст неформалне запослености и свакако 
друштвено неправичног пореског оптерећења најсиромашнијих слојева радника и грађана. 

Питање је и да ли ће се предузети мере за смањење готовинског плаћања и трансакција, који 
прате сиву економију, односно „рад на црно“. Синдикат грађевинарства сматра да се морају 
пооштрити услови за подизање готовог новца, ограничити износи на дневном и месечном 
нивоу и на тај начин смањи располагање огромним готовинским сумама од стране 
послодаваца, којима се исплаћују радници на руке и врше плаћања у промету роба и 
материјала. Треба увести подстицаје за безготовинска плаћања што би смањило број учесника у 
сивој зони. 

Аутор је председник Синдиката радника грађевинарства и ИГМ Србије 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sutra_prestaju_da_uzimaju_i_vodu.4.html?news_id=278039 

Настављен штрајк глађу у крагујевачком Аутосаобраћају 

Сутра престају да узимају и воду 

АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Радници крагујевачког Аутосаобраћаја који данас улазе у осми дан непрекидног 

штрајку глађу најављује даљу радикализацију протеста, те ће од дванаест штрајкача, њих 

петорица од сутра, према званичној најави из Самосталног синдиката те фирме, престати да 

узимају и воду. 
 

Они захтевају да им први потпредседник Владе Александар Вучић или неко од његових 
сарадника објасне зашто захтеви запослених у АС-у не само да нису решени до 15. фебруара, 
како је то Вучић обећавао, него се прошло седмице започело са распродајом имовине 
предузећа, да би се измирила заостала радничка потраживања. Челници Самосталног 
синдиката најавили су да штрајкачи глађу планирају да посредством централе Самосталног 
синдиката Србије и иностраних асоцијација синдиката обавесте и међународну јавност о 
злоупотребама Слободног синдиката Аутосаобраћаја у политичке сврхе, односно зарад 
политичких интереса Српске напоредне странке. 

Председник Самосталног синдиката у тој фирми Срђан Илић јуче је за наш лист казао да има 
све више конкретних доказа да је прошлогодишњи протест радника те фирме, током којег су 
блокирани крагујевачка аутобуска станица и управна зграда предузеће, а железничка пруга и 
магистрални пут од Крагујевца до Краљева држани у даноноћној блокади 44 дана, организован 
„уз сагласност људи из кабинета Александра Вучића“. 

- Крајем прошле недеље стигла нам је тужба ЈП Железнице Србије, које тражи да му 
Аутосаобраћај надокнади штету насталу једноипомесечном блокадом пруге према Краљеву, у 
износу од 40 милиона динара. Уколико и та тужба буде реализована, фирма ће морати и 
дефинитивно да стави катанац на капију. Зато би од Вучића и његових сарадника било 
најпоштеније да нас више не заваравају, већ да нам, пошто су избори прошли, наредних дана 
отворено кажу да Аутосаобраћај одлази у стечај, а да ће егзистенција преосталих радника бити 
решена новим социјалним програмом - каже Илић. Он додаје да је синдикат оштро критиковао 
председника Србије Томислава Николића и Александра Вучића, јер прошлог четвртка, кад су 
боравили у Крагујевцу, „нису нашли за сходно да посете и штрајкаче глађу у тој фирми, који су 
им се претходно у више наврата обраћали“. Према његовим речима, први потпредседник је још 
у децембру прошле године дао обећање групи радника АС-а да ће запосленима у тој фирми 
бити исплаћене заостале зараде, повезан радни стаж и оверене радне књижице, затим да ће за 
све оне који желе да оду из предузећа бити организован социјални програм, „те да ће нови 
менаџмент да преузме Аутосаобраћај до Божића, а да ће статус фирме бити решен до 15. 
фебруара, до када је у Крагујевац требало да стигне и 20 аутобуса, како би АС поново почео да 
ради, односно организује међумесни и међуградски превоз“. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sutra_prestaju_da_uzimaju_i_vodu.4.html?news_id=278039
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Илић подсећа да је од тих обећања „испуњено само оно које се односило на реализацију социјалног 

програма, на основу којег је недавно отишло близу 300 радника. У фирми у последње време влада 

тотално безвлашће, а имовина Аутосаобраћаја  развлачи се на све стране“, закључује Илић.  

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:482668-Za-hranu-i-pice-415-odsto-novca 

За храну и пиће 41,5 одсто новца 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Издаци за личну потрошњу износили су 55. 881 динара, а највећи део потрошен је 
за храну и безалкохолна пића 41,5 одсто 

БЕОГРАД - Просечна месечна расположива средства по домаћинству у Србији, у четвртом 
кварталу, износила су 58.368 динара, издаци за личну потрошњу износили су 55. 881 динара, а 
највећи део потрошен је за храну и безалкохолна пића 41,5 одсто, објавио је данас Републички 
завод за статистику. 

Издаци за становање, воду, електричну енергију, гас и остала горива била су 17,1 одсто, затим 
следе издаци за транспорт 7,5, алкохолна пића и дуван 4,9, одећу и обућу 4,8, остали лични 
предмети и остале услуге - 4,6 и рекреацију и културу 4,4 одсто. 

Од укупно расположивих средстава домаћинстава, 96 одсто чине приходи у новцу, а четири 
одсто су приходи у натури. Највећи удео у расположивим средствима имају приходи из 
редовног радног односа 43,1 одсто, затим пензије 33,3, приходи од пољопривреде, лова и 
риболова 5,1 и натурална потрошња четири одсто. 

Подаци су добијени путем анкете, у којој се примењују метод вођења дневника за производе и 
услуге личне потрошње, и метод интервјуа на бази упитника, где је референтни период за 
трајна добра дванаест месеци, за полутрајна добра, пољопривреду, лов и риболов три месеца, а 
за приходе месец дана. 

Од 1.200 домаћинстава, предвиђених за анкетирање, у четвртом кварталу је тиме обихваћено 
1.129 домаћинстава, односно 94 одсто. 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:482668-Za-hranu-i-pice-415-odsto-novca
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/449583/MMF-Stedite-i-samo-stedite 

ЗАХТЕВИ МИСИЈЕ ФОНДА СРБИЈИ ПОСЛЕ ДВОНЕДЕЉНЕ ПОСЕТЕ 

ММФ: Штедите и само штедите 

АУТОРКА: Сузана Лакић  

Преговора о новом аранжману са Фондом биће ако будемо спремни на озбиљне резове. 

 

 

(+) 

Зузана Мургасова која предводи мисију ММФ напустила је јуче Србију, али је новим властима 

оставила поруку да хитно смање трошкове на свим нивоима, пооштре услове за пензионисање, 

зауставе нове гаранције за државне фирме, реше проблем предузећа у реструктурирању... 

  

У супротном, неће бити аранжмана са овом институцијом, а који значи више инвеститора и 

јефтине, а већ договорене и нужне кредите. 

  

Први захтев је уштеда од 400 милиона евра. Влада би дефицит морала да смањи за један одсто 

БДП и то већ после избора када се очекује ребаланс буџета. До 2017. буџетски минус би требало 

смањити са садашњих седам на два до 2,5 процената. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/449583/MMF-Stedite-i-samo-stedite
http://www.blic.rs/data/images/2014-03-13/445544_1213_lb.jpg?ver=1394748371.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-03-13/445544_1213_lb.jpg?ver=1394748371.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-03-13/445544_1213_lb.jpg?ver=1394748371.jpg
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Извор “Блица” из Немањине каже да је простор већ сужен и да се овај пут морати штедети на 

људима. 

 

- Јавне набавке већ су смањене за 25 милијарди динара, а планиране уштеде на аутомобилима 

и администрацији о којима се много прича су минималне. Копља ће се морати ломити на 

будућим пензионерима и запосленима у јавном сектору - каже саговорник “Блица”. 

 

Владимир Глигоров, сарадник Бечког института за економске науке, каже да је 400 милиона 

евра могуће уштедети само на укидању субвенција. - На субвенције се даје око два одсто БДП, а 

ми треба да уштедимо један одсто. Толико, рецимо, износе субвенције за пољопривреду и 

Железнице. Питање је само да ли Влада хоће да смањује ове фондове, а нешто мора - каже 

Глигоров за “Блиц”. 

 

ММФ предлаже и да Влада до јесени пошаље предлог пензионе реформе у Скупштину, а да са 

њеном применом почне од 2015. Захтев је изједначење старосне границе за жене и мушкарце 

до 2020. Жене би ишле у пензију са 65 уместо 63 године, а граница би се сваке године подизала 

за по шест месеци. 

  

Пензионери могу очекивати и мања примања за превремено пензионисање.  

Због гашења четири банке и губитка од милијарду евра, ММФ предлаже строжу контролу 

банкарског сектора. Очекује се и да до краја године више не постоје фирме у реструктуирању. 

Тиме ће се смањити трошак буџета за око 700 милиона долара. ММФ је био и у Пореској 

управи где се бавио пореским приходима. Они су, како је констатовано, знатно подбацили. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/449562/Upravnici--se-bogate-preduzeca--propadaju 

Управници се богате, предузећа пропадају 

АУТОР: Славиша Миленковић  

Највише користи од пропадања крушевачких предузећа имају стечајни управници и 

заступници капитала.  

У фирмама које су остале без радника примају високе апанаже и награде, неки и на више места 

и - распродају преосталу имовину. Од 2002. године у Крушевцу је у стечај или ликвидацију 

отишло седам предузећа са око 3.000 радника. Најдрастичнији пример је Грађевинско 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/449562/Upravnici--se-bogate-preduzeca--propadaju
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предузеће “Јастребац” које се у стечају налази 12 година и по томе је рекордер у Србији.  

  

- Када смо отишли у стечај, имали смо дуг од 15 милиона марака, док је вредност имовине 

процењена на 30 милиона марака. За протеклих 12 година још није направљен ни попис 

имовине, а продати су објекти и средства вредни око 160 милиона динара. Највећу корист од 

тога имало је петоро стечајних управника колико их се променило у овом периоду - каже 

Живомир Радовановић из Одбора за заштиту права радника “Јастрепца”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Више од 700 радника “Јастрепца” поднело је тужбу суду у Стразбуру и осудило државу да им 

плати неисплаћене зараде. Сада ће држава новцем пореских обвезника платити нерад својих 

службеника. 

  

Поред стечајних управника, од пропадања предузећа јако лепо живе и заступници капитала.  

  

- Заступници капитала који примају добру апанажу у по неколико предузећа понашају се и као 

директори и као председници надзорних одбора. Многи од њих уместо да брину о покретању 

производње покушавају да фирме отерају у стечај како би их продали. Имамо позитиван 

пример ХИ “Жупа” где је након социјалног програма покренута производња и враћен део 

радника, али и негативан као што је “Савремени дом” где се ништа не дешава - објашњава 

Миленко Михајловић, председник Самосталног синдиката. Он додаје да “Савремени дом” има 

вредну имовину и локале и да је због тога “занимљив”. 

 

- Директор у “Савременом дому” је Никола Вуловић из Краљева, рођак Петра Вуловића који је 

као стечајни управник водио више од 50 фирми - објашњава Миленко Михајловић, председник 

Самосталног синдиката.  

  

Заступници капитала 

Фабрика мазива - Љубомир Шубара (Београд) 

Савремени дом - Љубомир Шубара (Београд) 

Трајал - Соња Веселиновић (Јагодина) 

ХИ Жупа - Горан Спасић (Крагујевац) 

Фабрика уља - Небојша Раденковић (Крушевац) 

НИП Победа - Небојша Раденковић (Крушевац) 

“Бранко Перишић” - Владислав Несторовић (Крушевац) 



9 

 

Плата заступнице 324.000 динара 

  

Запослени у Фабрици мазива су пре пар месеци изнели 

податак да Љубомир Шубара у њиховом предузећу прима 

180.000 динара, а од “Савременог дома” још 70.000 динара 

месечно, док радници “Трајала” тврде да Соња 

Веселиновић, заступница капитала у овом предузећу, има 

месечна примања од 324.000 динара! 

  

Небојша Раденковић је заступник капитала у Фабрици уља и НИП “Победа” и каже да су 

његова месечна примања око 120.000 динара које му исплаћује Агенција за приватизацију. 

 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Besparica-gasi-firme.sr.html 

Беспарица гаси фирме 

АУТОРКА: Александар Микавица 

Привредници тврде да им је најтежа наплата испоручене робе или обављених услуга и да 

држава није много помогла да лакше воде „мали бизнис” 

У 2013. години основано је 8.735 привредних друштава и 30.931 предузетничка радња. 
Основано је троструко више привредних друштава него што их је обрисано, али је истовремено 
са списка скинуто за око 18 одсто више предузетника него што их је новорегистровано. 

До тога је дошло због примене Закона о привредним друштвима који се односи и на 
предузетнике, објашњавају у Агенцији за привредне регистре. АПР по сили закона, а на захтев 
Народне банке Србије, из регистра брише предузетнике чији су рачуни били у блокади дуже од 
две године. 

Из евиденције АПР у 2013. години избрисано је 2.557 привредних друштава и 36.520 
предузетника. И поред тога што је због двогодишње блокаде рачуна од 18. новембра до краја 
године из регистра избрисано 13.355 предузетника, због неизмирених дугова у блокади 
последњег дана јануара 2014. године било је тачно 46.005 рачуна, саопштили су из Народне 
банке Србије. 

Њихов дуг, без камате, износио је нешто више од 233 милијарде динара. Тада је међу 
дужницима чији су рачуни били блокирани било 24.553 правна лица – што је 53 одсто свих 
дужника и 21.452 предузетника. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Besparica-gasi-firme.sr.html
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Тиме се још једном потврдила стална жалба наших привредника – да је од свега што раде и 
чиме се баве – најтеже наплатити робу или пружену услугу. Како нам је рекао један наш мали 
привредник из света металне галантерије, њему се чини да нико ништа не плаћа. 

Каже да се не задужује много. Ту и тамо по који милион динара да закрпи неке раскораке 
између прилива и обавеза, али му то довијање иде све теже. Ништа му не помаже што робу даје 
уз менице или ретке гаранције. 

Ради углавном с познатим купцима где је реч – реч, али и таквим партнерима све чешће се 
дешава да не плате робу на време. Онда он, као последњи у ланцу, мора да се задужује ако не 
жели да касни с платама, порезима или у измиривању рата банкама. 

А држава? Да ли је шта променило са скраћивањем рокова плаћања? Судећи по подацима, али 
и дешавањима „на терену” држава није учинила много да у 2014. омогући одрживо пословање, 
нарочито „малог бизниса” и предузетништва. Штавише, неки почетак ове године виде тежим 
од претходне. 

Према рачуници НБС, број дужника у јануару 2014. био је већи за 5,1 одсто у поређењу са истим 
месецом претходне године. Раст броја фирми чији су рачуни блокирани, објашњавају у 
централној банци, говори да је неликвидност привреде повећана, иако је од 1. априла 2013. на 
снази Закон о роковима измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

По слову овог прописа, који су привредници чекали две године, испоручену робу и услуге, 
уговорене после 31. марта 2013. године, држава, општине и јавна предузећа обавезни су да 
плаћају у року до 45, а приватне фирме до 60 дана. 

Од Закона о роковима плаћања очекивало се да прекине ланац неликвидности који годинама 
дави српску привреду. Пре свега да његовом доследном применом држава не буде генератор 
неликвидности. Судећи по информацији која је достављена „Политици” из Министарства 
финансија, држава, јавна предузећа, општине и јавне установе, своје обавезе измирују у 
прописаном року. 

Међутим, укупан учинак је, ипак, далеко од очекивања. До почетка његове примене просечан 
рок наплате у Србији био је 134 дана, а на почетку 2014. године у просеку се чекало 126 дана, 
показала је анкета 414 предузећа и 104 предузетника широм земље коју је спровела Унија 
послодаваца. 

Привреда је у веома тешком стању, указују економисти и представници пословне заједнице, 
тако да се не може очекивати побољшање стања њених финансија. Поред огромне 
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неликвидности, притиска је и пад тражње, али и државни намети, који се, како тврде, и даље 
увећавају. 

– Затварање око 10.000 предузетничких радњи и микропредузећа и губитак око 40.000 радних 
места биће резултат почетка примене пореских закона с почетком 2014. године – тврди 
Драгољуб Рајић, директор Уније послодаваца Србије. 

– Применом тих измена пореско оптерећење предузетника биће повећано за 35 до 40 одсто. Да 
је привреда питана, до тога не би дошло. 

Укинут је и порески кредит, односно умањење пореза на добит по основу улагања у куповину 
нове опреме. Укидањем ове олакшице малим и средњим предузећима је отежано да куповином 
модерне опреме смањују заостајање за конкуренцијом и повећавају извоз. 

Додатни трошак за предузетнике је и обавеза куповине уређаја који ће се уграђивати на 
фискалне касе како би се Пореској управи омогућила контрола наплате пореза на додату 
вредност. Рајић тврди да ће куповина додатне опреме бити узалудна, јер она неће моћи да ради 
зато што у већем делу Србије нема такозваног широкопојасног интернета. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Dosli-u-kampanji-otisli-u-tisini.sr.html 

Дошли у кампањи отишли у тишини 

АУТОРКА: Јована Рабреновић 

Разговори о новом аранжману из предострожности са Мисијом ММФ сачекаће нову владу и 

нову економску политику 

Мисија Међународног монетарног фонда завршила је своју двонедељну посету и напустила 
Србију у складу с предизборним правилима. У тишини. Речју, нису се огласили ни са чиме што 
би могло да иде у прилог или против актера наше политичке сцене. 

Министарство финансија саопштило је јуче укратко да ће се разговори о новом аранжману из 
предострожности са мисијом ММФ-а, која је завршила посету Србији, наставити по окончању 
избора и формирању нове Владе Србије. 

„Мисија ММФ-а боравила је у Београду од 26. фебруара до 13. марта како би отпочела 
преговоре са представницима Републике Србије о новом аранжману из предострожности. 
Разговори су протекли у конструктивној атмосфери и наставиће се по окончању избора и 
формирања нове Владе Републике Србије”, наведено је у саопштењу Министарства финансија. 

Тим Србије у разговорима предводили су министар финансија Лазар Крстић и гувернер 
Народне банке Србије Јоргованка Табаковић, док је на челу мисије ММФ-а била Зузана 
Мургасова. 

Да се унапред знало да ни домаћини, а ни сама Мисија неће јавно саопштавати своје захтеве и 
препоруке у погледу јавних финансија због тога што се време њиховог боравка поклопило с 
изборном кампањом потврђује и Милојко Арсић, професор на Економском факултету у 
Београду. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Dosli-u-kampanji-otisli-u-tisini.sr.html
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– Мисија је боравак искористила да се упозна са стањем у јавним финансијама, а вероватно су 
им и препоруке биле прецизне. Већина њихових захтева је непопуларна, а чак и да су се 
огласили то мишљење не би обавезивало нову владу – сматра Арсић. 

Иако јавно нисмо упознати с детаљима посете Мисије ММФ-а мање-више је познато да они од 
нас очекују реформе које подразумевају уштеде у јавним финансијама. Још у децембру прошле 
године Министарство финансија саопштило је да је Србија спремна да почне преговоре са 
ММФ-ом о аранжману из предострожности, који подразумева договор о програму реформи, 
економским и фискалним мерама Владе Србије, чију ће реализацију пратити ММФ, и уз 
стављање на располагање Србији одређене суме новца, која не мора да се повлачи. 

Споразум са ММФ-ом омогућиће нам да повучемо и кредит од Светске банке од 250 милиона 
долара за решавање статуса 153 предузећа у реструктурирању, а и зајам од 200 милиона долара 
од Руске Федерације нам је условљен споразумом са ММФ-ом. 

Да ће ММФ инсистирати на буџетској штедњи већ се зна из изјаве првог потпредседника 
техничке владе Александра Вучића да ће Мисија да тражи уштеде у буџету од око 400 милиона 
евра, односно да смањи буџетски дефицит за 0,5 до један одсто бруто домаћег производа 
(БДП). 

Опште је познато да нам је штедња потребна због велике државне потрошње, све већег удела 
јавног дуга у бруто домаћем производу земље због чега нам, између осталог, прети и дужничка 
криза. 

Највећи издаци у буџету су за плате у јавном сектору, пензије, субвенције и гаранције 
привреди. Уштеде су већ направљене увођењем солидарног пореза, као и по основу забране 
новог запошљавања. За ову годину већ су планиране уштеде због увођења платних разреда и то 
на нивоу од 0,5 одсто БДП-а. 

Предузећа у реструктурирању, њих 153, требало би по слову закона, да престану да постоје до 
краја јуна ове године, а као подршка за решење овог проблема Светска банка је вољна да нам 
одобри зајам. Неизвестан је и трошак за „Железару Смедерево” у овој години, као и за 
покривање осигураних депозита у пропалим банкама. 

Дугови „Србијагаса”, због датих гаранција, све више оптерећују буџет, а у овој години се очекује 
да ово предузеће не само престане да гомила губитке, већ и да почне само да их враћа. 

Подразумева се да се, већ по формирању нове владе, морају направити планови за реформу 
ПИО система и рационализацију трошкова у здравству. Све то како би се у наредним годинама 
постигле уштеде од додатних 1,5 одсто БДП-а у просеку. 

Последњи аранжман Србије и ММФ-а склопљен је крајем септембра 2011, а замрзнут у 
фебруару наредне године, јер је буџет за 2012. одступио од договореног фискалног програма. 

 

 
 
 


