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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:507142-Prosecna-plata-u-Srbiji-45-216-dinara 

Prosečna plata u Srbiji 45. 216 dinara 
FoNet  

Prosečna neto zarada isplaćena u julu iznosi 45.216 dinara i u odnosu na isti mesec prošle 

godine nominalno je veća za 2,3 odsto, a realno za 0,2 odsto 

BEOGRAD - Prosečna neto zarada isplaćena u julu u Srbiji iznosi 45.216 dinara i u odnosu na isti 
mesec prošle godine nominalno je veća za 2,3 odsto, a realno za 0,2 odsto, saopštio je Republički 
zavod za statistiku. 

Julska bruto zarada, sa porezima i doprinosima, bila je 62.380 dinara i nominalno je veća za 2,4 
odsto, a realno za 0,3 odsto. 

U odnosu na jun ove godine, neto plata je nominalno veća za 0,7 odsto, a realno za 0,8 odsto, dok 
je bruto zarada nominalno veća za 0,6 odsto i realno za 0,7 odsto. 

Prosečna neto zarada isplaćena u periodu januar–jul, u poređenju sa isti isplaćenom u istom 
periodu 2013. godine, nominalno je veća za 1,5 odsto, a realno za 0,7 odsto. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/490252/Javni-dug-Srbije-643-odsto-BDP 

Javni dug Srbije 64,3 odsto BDP 

Beta  

Javni dug Srbije na kraju jula 2014. bio je 20,94 milijarde evra, što je 64,3 odsto bruto domaćeg 

proizvoda (BDP), objavilio je danas Ministarstvo finansija Srbije. 

 Po podacima sa sajta Ministartva (mfin.gov.rs), javni dug je jula povećan je za 279 miliona evra, a 

tokom privih sedam meseci 2014. javni dug je porastao za 798 miliona evra. 

  

Ukupan spoljni dug Srbije na kraju jula ove godine bio je 12,39 milijardi evra, a ukupni unutrašni 

dug oko 8,55 milijardi evra. 

  

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:507142-Prosecna-plata-u-Srbiji-45-216-dinara
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/490252/Javni-dug-Srbije-643-odsto-BDP
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Po podacima Ministarstva, ukupne direktne obaveze drţave na kraju juna iznosile su 18,28 milijardi 

evra, a indirektne 2,66 milijardi evra. 

  

Na kraju 2013. godine javni dug Srbije iznosio je 20,14 milijardi evra, odnosno 63,8 odsto BDP. 

  

Javni dug je na kraju 2000. godine bio 14,17 milijardi evra, što je iznosilo 169,3 odsto BDP. Od tada 

je najniţi iznos javnog duga bio je 2008. godine iznosio 8,78 milijardi, odnosno 29,2 odsto BDP. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/490287/Unija-Ocekujemo-strajk-1-septembra-u-600-skola 

Unija: Očekujemo štrajk 1. septembra u 600 škola 

Beta  

Beograd - Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, za razliku od Sindikata obrazovanja Srbije, vidi 

razlog da se baš 1. septembra, i bez prethodnog razgovora sa nadleţnim ministrima "nemim na 

zahteve prosvetara", odrţi protest i očekuje da će u štrajku koji organizuje učestvovati 600 

škola.Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević rekao je za agenciju Beta da 

očekuje da će u ponedeljak šrom Srbije štrajkovati svih 30.000 članova unije.- Na protestu u 

Beogradu, na Trgu Nikole Pašića, u 12.00 u organizaciji Unije okupiće se 1.500 do 2.000 članova 

snidikata. Jednodnevni štrajk biće organizovan u svim školama čiji su zaposlenih članovi Unije, a 

takvih škola je 600 - kazao je Matijević. 

Imajući u vidu da je jedan od glavnih zahteva da se rebalansom budţeta ne smanjuju plate 

zaposlenima u prosveti i zdravstvu, Unija je, prema rečima Matijevića, pozvala da im se na 

protestu u Beogradu pridruţe i sindikati zdravstva i socijalne zaštite. 

 - Naš prvi zahtev je da se u prosveti i zdravstvu ne smanjuju plate za 10 odsto jer su ispod 

proseka, drugi je da se adekvatno reši problem tehnološkog viška, i treći da se do kraja godine za 

sve javne sluţbe donese zakon o platnim razredima - kazao je Matijević. 

 Štrajk je način da se izvrši pritisak na nadleţne koji su od maja nemi na naše zahteve, rekao je 

Matijević i dodao da će u Uniji, povodom protesta, u petak biti odrţana konferencija za novinare. 

 Predsednik unije Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović rekao je agenciji Beta da kod 

članstva "ne vidi raspoloţenje za protest". 

  

- Mislim da nećemo protestovati, u sredu imamo sednicu republičkog odbora. Ne vidim raspoloţenje 

za tako nešto. U junu smo o tome razgovarali. Ne vidim značaj da se štrajk odrţi baš 1. septembra. 

Pre svega treba razgovarati sa ministrima prosvete i finansija - kazao je Pavlović. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/490287/Unija-Ocekujemo-strajk-1-septembra-u-600-skola
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Ako se ništa ne postigne onda treba preći na proteste, kazao je Pavlović i dodao da je 1. septembar 

samo medijski interesantan. Pavlović je rekao da taj Sindikat ima 35.000 članova i da su oni 

zaposleni u školama, na fakultetima i predškolskim ustanovama. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/490251/Deficit-1098-milijardi-dinara 

Deficit 109,8 milijardi dinara 

Beta  

Deficit drţavnog budţeta Srbije na kraju jula iznosio je 109,8 milijardi dinara, a kada se uračunaju 

rashodi za projektne zajmove, 118,9 milijardi dinara, saopštilo je danas Ministarstvo finansija 

Srbije.Budţetom za 2014. godinu predvidjeni su prihodi od 929,9 milijardi, rashodi od 1.113 

milijardi i deficit od 183 milijarde dinara. 

 U julu je, prvi put ove godine, zabeleţen suficit budţeta od 6,9 milijardi dinara. Prihodi su bili 85 

milijardi, a rashodi 78,1 milijardi dinara. 

  

Poreski prihodi iznosili su 77,6 milijardi, a neporeski 7,3 milijardi dinara. 

  

Kako je saopšteno, dobra naplata prihod od akciza, u iznosu od 25,4 milijarde dinara, rezultat je 

povecane potrošnje goriva u poljoprivredi i većeg obima saobraćaja, a dodatan prihod je i od 

povećanja akzciza na duvanske proizvode. 

  

U julu je ostvaren najviši prihod od PDV-a u ovoj godini - 39,6 milijardi dinara, jer se u tom mesecu 

uplaćuju tromesečne obaveze po osnovu tog poreza, a znatni prihodi bili su i od naplate PDV-a na 

uvoznu robu, usled manjka ponude domaće robe i sirovina zbog majskih poplava. 

  

Rashodi budţeta su, kako je istaklo Ministarstvo finansija, u julu bili najmanji od početka godine, 

pre svega zahvaljujući malom iznosu plaćenih kamata na drţavne kredite. 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/490251/Deficit-1098-milijardi-dinara
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Javni-dug-skoro-20-odsto-veci-od-zakonskog-limita.sr.html 

Јавни дуг скоро 20 одсто већи од законског 
лимита 

 
БЕОГРАД – Јавни дуг Србије на крају јула износио је 20,94 милијарде евра, што је око 64,3 
одсто бруто домаћег производа (БДП), што је готово 20 одсто више од законске границе 
задужености у Србији (45 одсто БДП-а), према подацима Министарства финансија. 

Јавни дуг је, према тим подацима, у јулу повећан за 279 милиона евра, а од почетка године је 
порастао за 798 милиона евра. Тиме је јавни дуг прешао и европску „црвену линију” 
задужености која износи 60 одсто БДП-а. 

Укупан спољни дуг Србије, који укључује и дуговања приватног сектора, на крају јула ове 
године био је 12,39 милијарди евра, а укупни унутрашњи дуг износи око 8,55 милијарди евра. 

На крају 2013. јавни дуг Србије износио је 20,14 милијарди евра, односно 63,8 одсто БДП. 

Јавни дуг је на крају 2000. године био 14,17 милијарди евра, што је тада било 169,3 одсто 
БДП-а. Након тога, износ јавног дуга био је најнижи 2008. када је износио 8,78 милијарди, 
односно 29,2 одсто БДП-а. 

Танјуг 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/dr-mirko-vasiljevic-stecaj-nece-zaobici-mnoge-neprivatizovane-firme 

Др Мирко Васиљевић: Стечај неће заобићи многе 
неприватизоване фирме 
 

Нема сумње да је привреди Србије потребан нови правни оквир у новом својинском и 
институционалном окружењу. Ипак, тражење тог правног оквира праћено је бројним 
препрекама, па и заблудама, 

од доминације дужничке привреде у којој се штити дужник уместо поверилац, преко партијске 
доминације јавног сектора привреде и приватизације изведене погрешним средствима и с 
погрешним људима, до непоштовања усвојених правила чак и од саме државе која њихову 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Javni-dug-skoro-20-odsto-veci-od-zakonskog-limita.sr.html
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/dr-mirko-vasiljevic-stecaj-nece-zaobici-mnoge-neprivatizovane-firme
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примену треба да гарантује. Кад се томе дода спорост извршења судских одлука или 
ослобађање одговорности и благонаклоност према неплатишама и онима који повређују право 
у односу на оне који га примењују, онда је ауторитет права на недозвољено ниском нивоу. 
Такву слику наших (не)прилика  за „Дневник“ даје професор Правног факултета у Београду и 
председник Удружења правника у привреди Србије др Мирко Васиљевић. 

Наш саговорник, као добар познавалац привредног права, износи да је за ефикасну и 
конкурентну привреду неопходно ефикасно и конкурентно право, а претпоставка потребне 
реформе права у привреди је претходно опредељење привредне стратегије, односно 
економске политике. Др Васиљевић подсећа на то да се тренутно у Србији расправља о 
стратегији реиндустријализације, коју је припремио Владин Национални савет за привредни 
опоравак, иако Србија не оскудева у таквим стратегијама: по неким изворима, за последњих 
дванаестак година било их је 107, чему треба додати још око 200 обнародованих на 
покрајинском и локалном нивоу. Ипак, све су углавном биле неуспешне и чак штетне (не само 
са становишта трошкова израде већ и резултата такве економске политике). 

– Србија већ дуго пати од недостатка сопствене акумулације, а у таквим условима губи смисао 
свака расправа о развојној стратегији, с обзиром на то да се ниједна земља не може успешно 
развијати без сопствене акумулације. У таквим околностима сасвим су на месту упозорења да 
је највећи проблем са Стратегијом реиндустријализације то што, иако се понекад позива на 
неке нове концепте, она заправо представља жал за неповратном прошлошћу и практично је 
реквијем за стару индустрију, а Србији треба визија и стратегија развоја, која се мора 
определити за освајање нових светских знања и тржишта, а не за реиндустријализацију – 
истиче професор Васиљевић. 

Међународна банка за обнову и развој и Светска банка сваке године рангирају земље по 
квалитету регулације из једанаест праћених области. Србија је прошле године на тој листи 
заузела 86. место, али је, појединачно посматрано, у неким областима далеко испод тог ранга 
или далеко изнад. Компанијска регулатива донела је Србији 42. место, али по регулативи 
система дозвола и сагласности – 179, по регулативи заштите инвеститора – 86, а по регулативи 
плаћања пореза 149. 

– Србија свакако мора да учини још много на општем плану унапређења квалитета своје 
регулативе за инвеститоре да би подигла свој ранг, који се, укупно гледано, не може оценити 
тако лошим, посебно у поређењу с неким другим земљама у окружењу. Србија, међутим, 
посебно мора да унапреди своју регулативу која се односи на наведене четири области. 
Дебирократизација и дерегулација државне и локалне управе, као и мере транспарентности – 
јавности, неодложни су императив њеног реформисања – став је професора Васиљевића. 

Пажњу српске пословне и струковне јавности посебно су привукла четири законска пројекта: 
Закон о раду, Закон о приватизацији, Закон о планирању и изградњи и измене и допуне Закона 
о стечају. Ресорно министарство за привреду оценило је те пројекте судбинским за реформу 
привредноправног оквира и за тржишну позицију привреде Србије. 

– Појединачно посматрано, међутим, сваки од тих закона има и своје посебне „болне тачке“. 
Не улазећи у бројна конкретна решења која иритирају неку од страна кључних учесника 
социјалног дијалога и партнерства, чини се да им је на том плану заједничка одлика да долазе 
у погрешно време –превише одишу филозофијом привредног либерализма у време кад се она 
видљиво напушта и у земљама њеног изворишта због петогодишње економске кризе у највећој 
мери њом изазване – и на погрешно место –разорено српско друштво с економијом разореном 
у основи погрешно спроведеном приватизацијом. У таквим условима нова решења, која су 
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неспорно и тржишна и реформска, наилазе на неразумевање и институционалне отпоре – 
сматра Васиљевић. –Професор каже да је слично и с новим Законом о приватизацији. 

– На основу сада свима јасног исхода спровођења Закона о приватизацији с почетка овог века, 
који је, мало је рећи, привредна пустош, предложена је нова филозофија приватизације 
преосталих неприватизованих предузећа – у комерцијалном сектору привреде њихов број је 
занемарљив, која се, уместо филозофије продаје по сваку цену било коме и у што краћем 
року, заснива на свакако прихватљивијој филозофији, више на стратешком партнерству, 
докапитализацији, заједничком улагању, закључењу уговора... Као полазиште, нова 
филозофија је свакако далеко прихватљивија од претходне, али проблем је опет у погрешном 
времену. Неприватизована предузећа тешко да се могу приватизовати по новом моделу јер су 
углавном економски непривлачна. Отуда, највећи број неприватизованих предузећа завршиће 
у скутима Закона о стечају, пролазећи кроз неку форму реорганизације – сматра Васиљевић. 

Весна Савић 
  

Со на живу рану 
Реафирмација института уговора о раду (институт грађанског права који почива на слободи 
воље и равноправности уговорних страна) или колективног уговора о раду (с елементима и 
уговора и нормативности) по нашем суду основна је нит решења новог Закона о раду. То је 
свакако пут развоја односа запослени–послодавац, у условима евидентне незаштите 
запослених и практичне обесправљености и неравноправности у односу на послодавца. Та 
реафирмација доживљава се не као корак напред већ као стављање соли на живу рану – 
истиче Мирко Васиљевић. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/udar-po-ceku-selektivan-ili-vazi-i-za-sirotinju 

Удар по чеку селективан или важи и за сиротињу 
 

Док се ради на ребалансу буџ, чије се усвајање очекује наредног месеца, постаје сасвим 
јасно да Влада Србије неће имати куд него да смањи плате и пензије. Сам министар 
финансија Душан Вујовић признао је да је управо кабинет чији је угледан и виђен члан, 

Нико поштеђен, али ни превише оптерећен (Фото: Р. Хаџић) 

 бити тај који ће одлучити о проценту смањења, и категорички додао да „нико неће бити 
поштеђен, али нико не би требало да буде ни превише оптерећен”. Сличну реченицу о томе да 
ће држава водити рачуна да пензионери не буду доведени на ивицу пропасти, између осталог 
и због тога што од њихових пензија не живе само они већ издржавају и своју децу, изговорио 
је и премијер Александар Вучић. 

Ако се суди по тим наговештајима, пензије неће свим пензионерима бити једнако умањене, а 
може се догодити да они са најнижим примањима или пензијом испод просека и не осете на 
својој кожи терет штедње. Томе се надају и у Удружењу пензионера Србијем, који заузима 
став да смањење никако не би смело да буде линеарно. По подацима Фонда ПИО, просечна 
пензија у Србији тренутно износи 24.315 динара, и по оцени пензионера, сва примања до тог 
износа не би смела да се умањују ни за један проценат. О онима које су изнад тога још треба 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/udar-po-ceku-selektivan-ili-vazi-i-za-sirotinju
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разговарати и утврђивати да ли и код тог смањења ићи линеарно или свима који имају изнад 
просека „ребнути” исто. 

Дакако, то су само ставови Удружења пензионера Србије, а да ли ће се економска рачуница 
Владе Србије поклопити с њиховом, знаће се за десетак дана. С тим, што се никако не може 
заборавити да, када су 2008. пензије ванредно увећаване десет процената, што је дошло на 
наплату претходних пет година па и ове, повећање су добили и они с најнижим и они с 
највишим пензијама, односно било је линеарно а не селективно. Како се тада радило о услову 
за формирање власти, такав предлог о повећању пензија од десет одсто за све пензионере у 
Србије прошао је „глат”, а пошто се сада ради о мерама штедње и покушајима садашње 
власти да спаси што се спасти може, остаје да се види која ће калкулација и рачуница 
превагнути и у чијем интересу. 

Јер, не треба заборавити ни то да је највећи пензионерски чек готово десет пута већи од 
најнижег. Најнижа примања износе 13.000 динара, а највиша око 120.000. Управо зато није 
свеједно на које пензионере ће се односити смањење пензија, којег ће, ма колико то било 
болно, ипак бити. 

Љубинка Малешевић 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_fasa_ocekuju_novi_model.4.html?news_id=287789 

U kragujevačkom Fijatu juče završen ovogodišnji kolektivni odmor 

Radnici FAS-a očekuju novi model 
AUTOR: Z. R. 

Kragujevac - Nakon četvoronedeljnog kolektivnog godišnjeg odmora, u kompaniji Fijat automobili 

Srbija juče je nastavljena proizvodnja automobila „ fijat 500L“. U FAS-u se juče radilo samo u 

jednoj, prvoj smeni, dok će već od danas proizvodnja u toj kompaniji opet biti organizovana u tri 

smene. Iz proizvodnih pogona od danas će ponovo dnevno izlaziti oko 600 gotovih automobila svih 

verzija modela „fijat 500L“. 

Zaposleni u FAS-u očekuju da u kragujevačkoj fabrici uskoro startuje proizvodnja još jednog novog 
modela (ne nove verzije „500L“, već potpuno novog automobila). Među radnicima FAS-a, ali i u 
stručnoj javnosti preovlađuje stav da bi Fijat, nakon trogodišnje proizvodnje automobila „500L“, u 
Kragujevcu trebalo da započne produkciju još jednog modela. Tim pre što je kragujevačka 
kompanija ne samo i dalje najmodernija Fijatova, već je i jedna od najsavremenijih fabrika 
automobila na svetu, te da je cena radne snage u FAS-u, zahvaljujući delom i politici Vlade Srbije, 
ubedljivo najniţa u odnosu na sve ostale kompanije u grupaciji Fijat - Krajsler. 

Korist od novog modela u Kragujevac imali bi i Fijat, koji bi najvećim delom uposlio kapacitete 
ovdašnje fabrike, inače projektovane za proizvodnju do 300.000 automobila godišnje, ali i drţava 
Srbija, koja bi u tom slučaju u centru Šumadije i drugim delovima Srbije zaposlila još nekoliko 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_fasa_ocekuju_novi_model.4.html?news_id=287789
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hiljada radnika, te povećala devizni prihod od izvoza automobila sa sadašnjih milijardu i po na oko 
tri milijarde evra godišnje. 

Odluka o novom modelu u Kragujevcu zavisi od top menadţmenta grupacije Fijat-Krajsler, ali i od 
ambicije Vlada Srbije da dalje unapređuje domaću automobilski industriju. Podsetimo da je 
premijer Aleksandar Vučić još početkom maja ove godine najavio posetu sedištu Fijata u Torinu i 
razgovor sa čelnicima kompanije o proizvodnji još jednog automobila u FAS-u. 

Fijat povećao izvoz iz Srbije za 9,8 odsto 
Fabrika Fijat automobili Srbije u Kragujevcu u prvih sedam meseci 2014. izvezla je automobile za 
921,6 miliona evra i na prvom je mestu liste 15 najvećih srpskih izvoznika, objavljeno je na sajtu 
Ministarstva finansija. Navodi se da je sedmomesečni izvoz kragujevačke fabrike bio veći za 9,8 
odsto nego u istom periodu prošle godine. Na toj listi na drugom mestu je Naftna industrija Srbije 
- 214,5 miliona evra, a na trećem Tigar tajers iz Pirota sa 139,9 milion evra. Među najvećim 
izvoznicima su i HIP Petrohemija iz Pančeva sa 109,9 miliona evra, Gorenje Srbija sa 106,3 miliona 
evra, Ţelezara Smederevo - 91,8 miliona evra i Tetrapak iz Beograda sa izvozom od 90,7 miliona 
evra. 

 

 

 


