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Бољитак тек од 2016. године 
В. Н.   

Економисти сматрају да је неопходно спровести многобројне реформе у наредне 
две године 

НАШ новчаник нам дозвољава да за најосновније намирнице трошимо само три евра дневно, 
чиме смо у региону на последњем месту. Више пара за храну, судећи по просечним рачунима у 
трговинама и на пијацама имају и Хрвати, и грађани БиХ и Црногорци. Просечна плата нам је 
око 390 евра, док је у Хрватској 730, БиХ 430, а у Црној Гори 475 евра. Тренутно смо у 
незавидном положају у односу на становнике већине држава у региону, али је први 
потпредседник техничке владе Александар Вучић убеђен да ћемо за две године живети много 
боље. Да бисмо постигли одређене резултате и престигли комшијске државе, мораћемо, 
сматрају стручњаци, много више да радимо - и ми и политичари. 
Професор Миленко Џелетовић, председник Економског савета Српске напредне странке, каже 
да ће нова влада имати много посла, али тврди да ће до половине њеног мандата грађани 
осетити бољитак. 
- Један од главних задатака је завршетак реструктурирања 154 предузећа од којих ће известан 
број сигурно добити стратешке партнере - наводи Џелетовић. - На реду је и усвајање 21 закона, 
а до краја друге године и промене осталих више од стотину докумената којима је неопходна 
дорада. Очекује нас и почетак реформе ПИО система, као и јавних предузећа и увођење 
професионалног менаџмента. Све то би требало да резултира приливом страних инвестиција. 
Већ охрабрује најављени долазак руске компаније "Уралвагонзавод" у "Железару" у Смедерево, 
јер је она крупан привредни проблем. Мораћемо да се окренемо производном сектору, 
инвестицијама у пољопривреду и енергетику и да у тим областима дамо шансу онима који ће 
остати без посла у предузећима у реструктурирању. 
Џелетовић напомиње да нам предстоји и низ промена на пољу финансијског сектора, као и 
пореска реформа и измене парафискалних закона и превођење сиве економије у легалне 
токове. Велике наде полаже у капиталне пројекте, попут Коридора 10, "Јужног тока", "Београда 
на води" и изградње пруге Будимпешта - Београд, метроа ... 
Економиста Саша Ђоговић сматра да можемо да осетимо бољитак за две до две и по године, 
под условом да се спроведу најављене реформе. Тек тада можемо да поставимо темеље за 
друшвено-економски просперитет и да очекујемо полако оживљавање стандарда становиштва. 
Ако се не спроведу реформски захвати, наћи ћемо се у позицији потпуне "грчке кризе" већ до 
краја ове године. 
- Ова влада заиста нема времена и већ у року од месец дана мора да засуче рукаве и да 
предложи пакет реформских закона и почне са њиховом применом - додаје Ђоговић. - Тада ће 
у садејству са Светском банком и ММФ моћи да крену у промену привредног амбијента. 
Милан Р. Ковачевић, економиста, напомиње да већ имамо ситуацију да једна странка, па чак и 
један човек, имају доминантан положај у власти и да је тиме остварен услов за ефикасне одлуке 
о журним променама распаднутог система, али није и довољан. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:486020-Boljitak-tek-od-2016-godine


3 

 

- Потребно је знање да се скоро све реформише, да би преокренули ситуацију, да нам више не 
бива све горе - каже Ковачевић. - Расипничка држава узима половину свега што успешни 
створе. 
Овај економиста је категоричан - за две године или почетак бољитка, или - његово даље 
одлагање. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:486025-Bez-posla-i-87-doktora-nauka 

Без посла и 87 доктора наука 
Ј. Ж. Скендерија  

Према подацима Националне службе за запошљавање, све теже до посла долазе и 
најобразованији. На евиденцији Националне службе за запошљавање тренутно 
чак 772 магистра 

 
ПРОНАЋИ посао у Србији постало је немогућа мисија. Многи су мишљења да без добре 
рођачке или партијске везе нема ни радне књижице. На листи важних услова образовање се 
очигледно лоше котира, с обзиром на то да је на евиденцији Националне службе за 
запошљавање тренутно чак 772 магистра и 87 доктора наука! 
Да би редовно и у року завршио факултет, студенту је пре „болоње“ било потребно пет или шест 
година, магистарске студије трајале су две године, а докторат се стицао писањем рада и 
одбраном дисертације. По Болоњској декларацији, да би постали доктори, дипломци и мастери 
треба да се врате у школске клупе, три године слушају предавања, полажу испите и припремају 
докторски рад. У просеку и једнима и другима је неопходно десетак година до стицања високог 
звања. Вероватно да нико од њих није ни сањао да ће после тога исто толико времена провести 
и на бироу. 
Рекордер по дужини чекања посла у струци је специјалиста - гумарско пластичарски технолог, 
који проводи 17. годину на бироу. По један истраживач музичких уметности, археологије и 
специјалиста болести зуба су пуних девет година без посла, док су у седму годину чекања 
загазили специјалиста исхране, зоохигијене, технолог производње пива, магистар рударства, 
специјалиста неуропсихијатрије... 
- Највише магистара, чак 105, из области је економских наука, а ту су и магистри менаџери, 
политиколози, магистри ликовних уметности... - кажу у НСЗ. - Они, у просеку, на запослење 
чекају две године и девет месеци. 
Девет година на тржишту рада проводе по један доктор драмске уметности и дигиталних 
медија. Наду полако губе и носиоци највиших звања природно-математичких, биохемијских 
наука. Они су на евиденцији НСЗ већ 6,5 година. У шесту годину чекања радне књижице 
увелико су загазили и по један доктор технолошког инжењерства и организације рада. 
- Најбројнији су носиоци највиших звања економских наука, тренутно их је на листи 12, следе 
они из медицинске области (шест), а по четири је из категорије правних, биолошких наука и 
физичке културе - кажу у НСЗ. - Послодавци нам се ретко обраћају са понудом послова у овим 
степенима стручне спреме. Да ли ће магистри и доктори наука прихватити посао у нижем 
степену образовања зависи, пре свега, од понуде послова, али и од субјективних чинилаца. 
Неко ко је егзистенцијално угрожен прихватиће било какав посао, док неко ко има могућности 
тражиће адекватан посао на којем може да искаже своје знање и способности. 
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СПРЕМНИ И ДА “ЗАБОРАВЕ“ СПРЕМУ 
ИСКУСТВА говоре да су доктори и магистри спремни да прихвате посао у нижем степену 
стручне спреме, али у оквиру свог образовног профила. То се посебно односи на оне из области 
друштвено-економских занимања, док саобраћајни, грађевински или машински профили 
лакше долазе до запослења у свом рангу, као и кандидати из здравствено-медицинске области. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:485829-Od-utorka-strajk-u-PIO-fondu 

ЗБОГ СМАЊЕЊА ПЛАТАОд уторка штрајк у 

ПИО фонду 
Тањуг  

Запослени у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) 
ступиће у штрајк од уторка, 8. априла, уз поштовање минимума процеса рада 

 
БЕОГРАД- Запослени у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) 
ступиће у штрајк од уторка, 8. априла, уз поштовање минимума процеса рада, најавила је данас 
представница Синдиката запослених Љиљана Кремић. 

Кремић је изјавила Тањугу, након седнице Одбора тог синдиката, да штрајк уз поштовање 
минимума процеса рада значи да ће 30 одсто запослених радити, и то у секторима попут 
Службе за вештачења, али и неких других које су од значаја за грађане који се обраћају Фонду. 

Представници тог синдиката не слажу се са препорукама Државне ревизорске институције, 
која се примењује од 21. марта и која предвиђа смањење зарада запослених у том Фонду до 30 
одсто. 

Кремић је рекла да уколико њихови захтеви не буду испоштовани у року од три дана од почетка 
штрајка, запослени ће ступити у генерални штрајк. 

Представници синдиката су још раније најавили генерални штрајк уколико захтев за измену 
уредбе о платама не буду уважени. 

Такође су затражили да се "не дира" у њихова примања пре почетка примене Закона о платним 
разредима у јавном сектору и измене Уредбе за очување постојећих плата. Како су навели, 
запослени у Фонду ПИО раде "компликованије послове од свих организација обавезног 
здравственог осигурања, а већ сада имају плате мање од њих". 

Са смањењем које је предвиђено од 21. марта запослени у Фонду имаће мању плату од просечне 
у Републици Србији, упозорили су још 25. марта представници Синдиката након што су 
одржали једночасовни штрајк упозорења. 
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Порески удар на привреднике 
Порез на имовину и до десет пута већи него лане 

За пословни простор од 1.000 квадратних метара фирми „Монера” у Новом Саду разрезан је 
годишњи порез од око 25.000 евра. Директор ове фирме Небојша Берак израчунао је да ће 
предузеће које послује у 100 квадрата платити порез од око 1.000 евра, док ће за површину од 
500 квадрата морати да издвоји 11.000 евра. 

Драгољуб Рајић, директор Уније послодаваца, упозорава да ће овакав обрачун довести до 
отпуштања десетине хиљада радника и затварања фирми. Он наводи да 85 одсто компанија у 
Србији има годишње приходе мање од 50 милиона динара, а 90 одсто компанија до седам 
милиона динара. 

Према подацима Уније послодаваца привредницима у Београду и Новом Саду порез на 
имовину је десет пута већи, него прошле године, а у Ваљеву четири и по пута. 

Прошлогодишњим изменама закона одређено је да предузећа од ове године подносе пореску 
пријаву на износ који сами израчунавају и до краја марта доставе Пореској управи. Дате су им 
инструкције – порез се одређује тако што се законом дефинисана стопа од 0,4 одсто помножи 
са процењеном вредношћу имовине. Око 90 одсто локалних самоуправа је искористило право 
да то буде максималних 0,4 одсто тржишне вредности. 

– Проблем је што процену вредности имовине ради Пореска управа, која је за обрачун у 2014. 
вредност имовине увећала од 30 до 100 одсто у односу на реалну цену непокретности, истакао 
је Рајић. 

Законским изменама пореска основица за предузећа је изједначена са физичким лицима и не 
рачуна се више по књиговодственој него тржишној вредности, а укинута је могућност 
амортизација, односно смањења пореза за старе објекте. Поједине локалне самоуправе 
прибегле су подели своје територије на више зона него до сада, тако да су они који су били у 
другој зони потпали под прву па им је и по том основу порастао порез. 

Други, попут Ваљева, цео град су прогласили једном зоном. 

Драгољуб Крстић, помоћник градоначелника у том граду, признаје да је до овога дошло до 
превирања у градској скупштини. 

– Настојаћемо да променимо градску одлуку и ограничимо повећање пореза на имовину на 30 
до 40 одсто у овој години. У наредном периоду ћемо променити начин зонирања, јер не 
желимо да радимо на штету привреде и грађана – каже Крстић. 

Међутим Мирјана Милутиновић, начелница одељења за пореску администрацију Параћина, 
каже да привредници који су до сада исказивали фер тржишну вредност у пословним књигама 
повећање пореза неће осетити. Она наводи пример једне фирме из тог града која је прошле 
године исказала порез 470.000 динара, а ове године је ту дажбину обрачунала на 442.000 
динара. 
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Милојко Арсић, професор Економског факултета, наглашава да су неки привредници у 
прошлости плаћали доста ниске порезе на имовину, јер је пореска основица била потцењена. У 
неким случајевима књиговодствена вредност имовине, која је уједно била и пореска основица, 
износила је само три до пет одсто њене вредности. Прелазак на тржишну вредност довео је до 
повећања пореза за чак 20 до 30 пута. 

– У оваквим случајевима није реално да се у току једне година пређе на наплату пореза по 
тржишној вредности имовине. Министарство финансија могло би да препоручи или чак и 
пропише колико максимално у току једне године може да износи повећање пореза на имовину, 
као што је на пример Београд учинио када је одредио да увећање не може бити веће од 80 одсто 
– предлаже Арсић. 

Он каже да је идеја законодавца била да обједини порез на имовину и накнаду за коришћење 
грађевинског земљишта у један порез који би био правичнији, боље усклађен са тржишном 
вредношћу имовине и једноставнији за плаћање. Стога висина пореза на имовину у овој години 
увек треба да се пореди за збиром пореза на имовину и накнаде за коришћење градског 
грађевинског земљишта, а не само са порезом на имовину у прошлој години.  

Законско решење је према његовом мишљењу добро јер је накнада за уређење грађевинског 
земљишта у прошлости често произвољно одређивана, а пореска основица за порез на 
имовину, нарочито у случају правних лица, била је потцењена. 

Проблеми са применом јединственог пореза на имовину указују на један општији проблем, а то 
је неспособност локалних самоуправа да самостално креирају и спроводе пореску политику. 
Ово је важно имати у виду при спровођењу политике децентрализације у будућности, каже 
Арсић  

Маријана Авакумовић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/MMFNismo-predlagali-konkretne-mere.sr.html 

ММФ: Нисмо предлагали конкретне мере 
БЕОГРАД –Мисија ММФ саопштила је данас да у разговорима са представницима власти у 
Србији није предложила конкретне мере потребне за фискалне уштеде и подсетила да је став те 
институције да мере које буду усвојене треба буду друштвено прихватљиве. 

Стални представник ММФ-а у Србији Даехаенг Ким у саопштењу за јавност, које је одговор на 
писање Новости, наводи да је мисија ММФ започела преговоре са српским властима у периоду 
од 26. фебруара до 13. марта, те да је имала конструктивне разговоре са представницима 
Министарства финансија о средњорочним пројекцијама дуга и могућим размерама фискалног 
прилагођавања које је потребно спровести ради стабилизације брзог раста јавног дуга. 

„Мисија није предлозила конкретне мере потребне за фискалне уштеде. Власти су указале да ће 
размотрити мере политике у наредним недељама. Став мисије ММФ-а је да све мере које буду 
усвојене треба да имају широку друштвену прихватљивост, како би се обезбедила њихова 
одрживост, и у том контексту је саветовано да пакет треба да заштити социјално угрожене”, 
навео је Ким. 

Према његовим речима „преговори о потенцијалном програму са ММФ-ом ће се наставити по 
формирању нове владе”. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/MMFNismo-predlagali-konkretne-mere.sr.html
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Како наводе Новости, економски програм лидера СНС Александра Вучића, који ће чинити и 
окосницу његовог премијерског експозеа, предвиђа три основне тачке а то су - велике 
структурне реформе у земљи, финансијска консолидација државног буџета и подстицајне мере. 

Према писању листа, током припреме пограма за нову Владу Вучић је био под сталним 
притиском ММФ и Светске банке. 

Глобалне финансијске организације, наиме, од будућег премијера траже да Влада у наредном 
периоду смањи пензије за 25 одсто, а плате у јавном сектору за 20 одсто, као ии да се, према 
њиховим „рачуницама”, у јавном сектору отпусти 15 одсто запослених. 

Како наводе Новости, током разговора Вучић је пренео да разуме њихове захтеве, али да неће 
пристати да се у Србији закочи живот, нагласивши саговорницима да је наследио 
катастрофално стање и уз подсећање да су 2008. и 2009. пензије повећане за 22 одсто, а да је 
претходна власт за пет година створила рупу у буџету од седам милијарди евра. 

Танјуг 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/455358/Tekstilci-nastavili-protestne-setnje 

Текстилци наставили протестне шетње 

В.Пешић  

Радници “Јумка”,који штрајкују од 13.јануара, одбили су захтев пословодства да се врате у 

фабричке хале,покрену производњу и испуне уговорне обавезе према домаћим И страним 

партнерима “тешке” око 400 милиона динара. 

Преко 1.200 текстилаца је наставило протестну шетњу главним градским 

саобраћајницама.Уколико лидере репрезентативних синдиката до краја недеље нико не прими 

од државних званичника,текстилци планирају да пешке оду до Београда И протестују испред 

зграде Власде Србије. 

  

- Не одустајемо од испуњења 23 захтева.Одф 2011.године држава није повезала радни стаж за 

300 заспослених,који имају услове да оду у пензију.Тражимо да се повеже радни стаж у 

протеклих осам година за бивше раднике конфекције “Слобода””Јуфлина” И 

“Замбера”.Чекампо И на реализацију социјалног програма.,рекла је председник АСНС-а 

Снежана Величковић. 

  

Председник Самосталног синдиката Сладјан Митић истиче да штрајкачи одлучно захтевајју да 

се преиспита одговорнист руководилаца који су кумовали пропасти “Јумка”.Митић је најавио И 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/455358/Tekstilci-nastavili-protestne-setnje
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могућност нове блоцкаде медјународног аутопута Београд-Ниш-Скопље. Радници очекују 

финансијску подршку државе као већинског власника капитала.Верују да ће држава да 

пронадје респектабилног стратешког партнера. 

  

1.800 запослених незадовољно је због нередовне исплате И висине зарада,које у просеку 

изуносе од 7.000 до 15.000 динара. 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=04&nav_id=832486 

Са Агроживом нестаће и Житиште 
 
ИЗВОР: БЕТА 

Зрењанин -- Председник Самосталног синдиката Агрожива Бранко Надаждин 

затражио је од општине Житиште, Влада Војводине и Србије да помогну у очувању 

имовине те компаније. 

 Позвао је те институције и да спрече продају делова фирми у стечају, јер ће у супротном 

егзистетнција великог броја људи бити угрожена. 

"Компанија Агрожив ове године слави 30 година рада, током кога је била понос српског 

живинарства. Процеси дезинтеграције у нашој компанији прете апсолутним урушавањем 

система", казао је Надаждин. 

Агрожив је од 2010. године у власништву Србијагаса, а пре тога пословао је са тридесетак 

повезаних и зависних друштава. Сви потребни капацитети за одвијање процеса производње 

били су у власништву тих повезаних и зависних друштава. 

Он је оценио да је несхватљиво да се систем какав је Агрожив, сваким даном урушава, а да су 

"накарадним стечајним поступцима" радници дошли у ситуацију да моле за живот компаније 

од које зависи 1.250 запослених и њихових породица.  

 

Надаждин је указао да је тренутно најважније зауставити продају Живиноплус у стечају, која је 

заказана за 10. април и истакао да је Агрожив једини извор егзистенције у општини Житиште, 

која је једна од најнеразвијенијих у Србији.  

 

"Када су продате прве три фарме, добили смо обећање од Републичке и Покрајинске Владе, да 

до коначног решења питања Агрожива неће бити даље дезинтеграције компаније. Међутим, 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=04&nav_id=832486


9 

 

убрзо након тога били смо сведоци поновних атака на нашу имовину, јер су 21. марта продате 

две нове фарме", истакао је он.  

 

Радници од нове Владе Србије очекују да се, заједно са власником компаније Србијагасом, 

донесе трајно решење које би обезбедило несметано функционисање Агрожива, без обзира на 

то хоће ли то бити стратешко партнерсво, или неки други модел.  

 

Надаждин је навео да компанија тренутно ради, и да су сви запослени на својим радним 

местима, упркос многобројним проблемима и великој неизвесности којој су изложени.  

 

Продаја Живиноплуса била је заказана за 12. март, али је до одлагања продаје заказане за 12. 

март дошло пошто ниједан потенцијални купац није уплатио депозит до предвидјеног рока. 
 

 

 


