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Sertić: Cilj je osposobiti preduzeća, a ne steĉaj 
Novosti online  

Ministar privrede Ţeljko Sertić kaţe da su stigle ponude za 403 od 502 preduzeća i da se one 

razmatraju zajedno sa sindikatima i rukovodstvima 

 
Ţeljko Sertić je rekao da su na javni poziv za privatizaciju 502 preduzeća iz Srbije stigle 1.732 
ponude za 403 preduzeća. 
 

Sertić je, gostujući u Dnevniku RTS-a, istakao da je broj pristiglih ponuda bio veliko iznenaĊenje 
koje govori da je Srbija privlaĉna investitorima. 
Najveći broj ponuda je iz Srbije, zatim iz Nemaĉke (725 ponuda), iz SAD-a (35), Rusije (26), 
Bugarske (34), iz Velike Britanije (21). 

"Mi ćemo biti veoma realistiĉni u sagledavanju ponuda koje moramo da uradimo u narednom 
periodu, kako bismo zajedno sa rukovodstvom i sindikatima uradili najbolju ponudu i plan za svako 
preduzeće pojedinaĉno", rekao je Sertić. 

Napomenuo je da meĊu ponudama nisu samo one za kupovinu firmi i njihov razvoj. 

"Imamo preduzeća koja su podnela zahtev za kupovinu dela imovine, kompanije koje su 
zainteresovane za strateška partnerstva, ali ima i onih koji su zainteresovani za rad i ulaganje", 
ukazao je ministar. 

Najbolje se kotiraju ona preduzeća koja imaju mogućnost za dalji razvoj (pre svega svoja trţišta) i 
mogu da funkcionišu na bolji i kvalitetniji naĉin, rekao je Setić. 

Kako kaţe, ponude će se razmatrati zajedno sa sindikatima i rukovodstvima preduzeća, 
predstavnicima ministarstava. 

Sertić je podsetio da je rok za ponude istekao 15. septembra i da sada Agencija za privatizaciju 
ima rok od 45 dana da predloţi resornom ministarstvu koje će preduzeće ići u steĉaj. 

"Za 99 preduzeća nije stigla nijedna ponuda, i sigurno da od ovih 403 nije svaka ponuda kvalitetna. 
Ne znam trenutno koliko će preduzeća otići u steĉaj, ali moramo da budemo realni da svakako 
postoje preduzeća koja neće moći da opstanu na trţištu", istakao je Sertić. 

Komentarišući loše stanje u "Simpu", ministar je rekao da je drţava tom preduzeća pomagala da 
preţivi, jer je bio veoma vaţan i poznat brend. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:511092-Sertic-Cilj-je-osposobiti-preduzeca-a-ne-stecaj
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"Naš cilj da naĊemo strateškog partnera koji će obezbediti dugoroĉnost i rad - više će nam to biti 
smernice, da radnici dobiju zarade...", rekao je Sertić. 

Govoreći o novim merama štednje, Sertić je rekao da su za privredu najvaţniji potezi Vlade u 
stvaranju povoljnog ambijenta za dolazak novih investitora. 

"U tom pravcu je vaţno da znamo da je poslovni ambijent sve kvalitetniji i bolji", istakao je 
ministar. 

Kako kaţe, pojaĉana kontrola poslovanja, kako Poreske uprave, tako i Ministarstva unutrašnjih 
poslova, deo je mera za poboljšanje privrede. 

"Svakako, tu su i zakoni, kao što su Zakon o radu koji nam je podigao ugled u svetu, meĊu 
investitorima, zatim zakon o plan i izgradnji, koji će uskoro biti u Skupštini, zatim izmena Zakona o 
steĉaju...", naveo je ministar i ponovio da je cilj produţiti ţivote preduzeća, a ne ugasiti ih. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:511033-Najvise-smanjena-najvisa-primanja 

DETALJI EKONOMSKIH MERANajviše smanjena najviša 

primanja 
D. I. KRASIĆ  

Bez minusa primanja do 25.000. Ušteda od 400 miliona evra u 2014. godini 

KAKO bi uštedela 700 miliona evra tokom naredne godine, Vlada Srbije odluĉila je da preduzme 
mere štednje, uz zaštitu najsiromašnijeg sloja graĊana. Najvaţniji deo tih mera, koji nosi uštedu 
od oko 400 miliona evra, jeste smanjivanje izdataka za plate u drţavnom sektoru i sve kategorije 
penzija - ukljuĉujući i one za vojnike, poljoprivrednike i privatnike. 
 

Sva primanja do 25.000 dinara, bilo da je reĉ o penziji ili zaradi u drţavnoj sluţbi, ostaće ista. 
Time su, po raĉunici Vlade Srbije, zaštićeni meseĉni prihodi 1.038.000 penzionera i 112.000 
zaposlenih. Svi oni sa prihodima iznad te granice, moraće da se odreknu dela zarade ili penzije. 
Procenat umanjenja penzija raste, kako se ovaj prihod povećava. Najjednostavniji postupak, kako 
bi svaki penzioner mogao da izraĉuna za koliko će mu prihodi opasti izgleda ovako: od celog iznosa 
penzije, oduzme se zaštićeni deo od 25.000 dinara, koji se nikome ne umanjuje. Razlika se 
pomnoţi sa 0,22 i dobije se u dinar taĉan 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:511033-Najvise-smanjena-najvisa-primanja
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iznos umanjenja. Tako, na primer, za penziju od 27.000 dinara, razlika do granice od 25.000 iznosi 
2.000 dinara. Kada se izraĉuna koliko iznosi 22 odsto od te razlike od 2.000 dinara, dobije se 
umanjenje od 440 dinara. Dakle, nova penzija ovog penzionera, posle umanjenja, biće 26.560 
dinara, što je oko 1,6 odsto niţe primanje. 
Umanjenja penzija idu od 220 dinara (koliki će biti pad penzije koja sada iznosi 26.000) do preko 
16.500 dinara, koliko će, na primer, biti uskraćen penzioner koji prihoduje meseĉno 100.0000 
dinara. 
Za plate je obraĉun drugaĉiji - smanjivanje će ići linerano, što znaĉi da će svakom zarada biti 
manja za isti procenat. S obzirom da mere još nisu do detalja utanaĉene, kako sada stoje stvari, 
zaposleni u javnom sektoru sa primanjima do 100.000 dinara imaće umanjenje 10 ili 10,5 odsto. To 
praktiĉno znaĉi da će plata od 50.000 dinara biti manja za 5.000 dinara, ili 5.250 dinara, već u 
zavisnosti od usvojene stope. Ipak, oni sa primanjima tek nešto većim od 25.000 dinara, sa 
najavljenim umanjenjem neće pasti ispod ove granice. Tako ne moţe da se desi da zarada 
zaposlenog od 26.000 padne ispod 25.000 dinara. Oni koji zaraĊuju više od 100.000 dinara, mogu da 
se nadaju većem procentu umanjenja, koji prema najavama, ne bi smeo da bude veći od 20 odsto. 
Kada će ovaj paket mera biti na snazi objaviće Vlada Srbije nakon rebalansa budţeta koji se 
oĉekuje narednih dana. 
 
 
POREZI I JAVNA PREDUZEĆA  
OSIM smanjenja plata i penzija, koje bi trebalo budţetu da donesu uštedu od oko 400 miliona evra 
u prvoj godini primene, još 300 miliona evra uštedeće se kroz druge mere.  
 
MeĊu njima su borba sa sivom ekonomijom, bolja naplata poreza, smanjenje subvencija, 
prvenstveno „Ţeleznicama“ i „Srbijagasu“, otpuštanje viška ljudi u drţavnoj administraciji...  
 
Po reĉima Aleksanra Vuĉića, direktori javnih preudzeća koja ostvaruju profit do 15. januara moraće 
da uplate novac u budţet, a do sada je već obezbeĊeno 150 miliona evra po tom osnovu. 
 
 
KAKO SU DRUGI “REZALI“ 
FISKALNI savet, koji je poredio meĊunarodna iskustva drţava koje su se takoĊe borile sa fiskalnom 
konsolidacijom: 
- Ubedljivo najveće budţetske stavke u Srbiji su rashodi za plate i penzije: za zarade u javnom 
sektoru izdvaja se oko 11 odsto bruto domaćeg proizvoda, a za penzije oko 14 odsto BDP-a, dok je 
odrţivi nivo za zemlje sliĉnog nivoa razvijenosti osam dosto BDP-a za plate i 10 odsto BDP-a za 
penzije.  
 
Osnovni razlog nesrazmerno visokog izdvajanja za penzije u odnosu na mogućnosti domaće privrede 
bilo je neopravdano povećanje penzija tokom 2008. godine za oko 20 odsto.  
 
Sliĉnu grešku napravile su i Litvanija i Rumunija. Litvanija je potom linearno umanjila penzije za 11 
odsto, dok je Rumunija izbegla smanjenje penzija, ali po ceni povećanja PDV stope sa 19 na 24 
odsto. 
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:511143-Inspekcija-u-hladnjacama-zatekla-207-radnika-na-

crno 

Inspekcija u hladnjaĉama zatekla 207 radnika “na 

crno” 
Tanjug 

Inspektori rada Ministarstva rada u pojaĉanim inspekcijskim nadzorima poslodavaca koji se 

bave preradom voća i povrća i koji poseduju hladnjaĉe, zatekli 207 osoba na radu "na crno" 

 
Inspektori rada Ministarstva za rad, zapošljavanje, boraĉka i socijalna pitanja su, u pojaĉanim 
inspekcijskim nadzorima poslodavaca koji se bave preradom voća i povrća i koji poseduju 
hladnjaĉe, zatekli 207 osoba na radu "na crno", saopštilo je danas ovo Ministarstvo. 

Samo kod jednog poslodavca na teritoriji Zajeĉarskog upravnog okruga od ukupno 54 zateĉenih lica, 

ĉak 49 je bilo na radu '"na crno", dok kod poslodavca na teritoriji Srednjobanatskog upravnog 

okruga od 160 zateĉenih lica, 95 nije imalo zakljuĉene ugovore o radu. 

Inspektori rada su naloţili poslodavcima da sa svim zateĉenim licima na radu "na crno" zakljuĉe 

ugovore o radu i da ih prijave na obavezno socijalno osiguranje, a protiv poslodavaca su podneli 

zahteve za pokretanje prekršajnog postupka. 

Inspekcijski nadzori obavljeni su kod 72 poslodavca na teritoriji Beograda i 19 upravnih okruga, a 

zaposleni "na crno" su zateĉeni u 10 privrednih subjekata, navedeno je u saopštenju Ministarstva. 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:510905-Za-godinu-dana-novi-zakon-o-radu 

Za godinu dana novi zakon o radu! 
J. Ţ. S.  

Drţava već poĉela pripreme novih rešenja iz oblasti radnog zakonodavstva 

 
NEDAVNO usvojene izmene i dopune Zakona o radu su dobre, ali je neophodna promena celokupnog 
srpskog radnog zakonodavstva. Od njegovih 260 ĉlanova svega šezdesetak se tiĉu rada, a ostalo su 
odredbe o štrajku, sindikatima, socijalnom preduzetništvu... Zakon o radu mora da bude 
jednostavan za upotrebu, a svaka posebna oblast mora da bude regulisana posebnim rešenjem, 
rekao je Aleksandar Vulin, ministar rada. 
 

On naglašava da je zbog toga Ministarstvo rada oformilo struĉnu grupu koja će se u narednom 
periodu baviti Kodeksom radnog zakonodavstva. Oĉekuje se da posao bude završen u roku od 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:511143-Inspekcija-u-hladnjacama-zatekla-207-radnika-na-crno
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:511143-Inspekcija-u-hladnjacama-zatekla-207-radnika-na-crno
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:510905-Za-godinu-dana-novi-zakon-o-radu
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godinu dana, a prvi u nizu novih rešenja koja se pripremaju je Zakon o socijalnom preduzetništvu. 
On bi već do kraja godine trebalo da bude u parlamentu, a potom će se raditi i na ostalim 
dokumentima. 
- Ranije se nije vodilo raĉuna o primenljivosti zakona, pa su oni ĉesto bili protivreĉni i zbrkani, a 
jedan je zabranjivao nešto što je drugi dozvolio - rekao je Vulin. - Oni moraju biti primenljivi i u 
skladu sa ţivotom i sa najvišim dostignućima teorije i prakse. 
Predsedavajući radne grupe prof. Vladimir Marinković naglasio je da Srbija mora imati kodifikovano 
radno zakonodavstvo i definisanu oblast radnog prava. 
 

SOCIJALNI DIJALOG 
RADNA grupa baviće se ureĊivanjem odnosa izmeĊu sveta rada i sveta kapitala i nastojaće da 
omogući kvalitetniji socijalni dijalog. Najpre će se raditi na Zakonu o socijalnom partnerstvu i 
kolektivnom pregovaranju, koji će podrazumevati i utrvĊivanje reprezentativnosti sindikata i 
poslodavaĉkih organizacija, a potom i na zakonima o štrajku i sindikatima. 
Prvi put biće definisan i zakon o savetima zaposlenih u skladu sa najboljom praksom, zakon o 
mirnom rešavanju radnih sporova, bezbednosti na radu, o radnim sudovima. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:510992-Kostic-seda-za-sto 

Kostić seda za sto 
Z. RAJIĆ  

Sindikat šećerane, u sastavu „MK grupe“, odloţio štrajk. Traţe povećanje plata i povišicu za 

smenski rad 

VRBAS - Štrajk upozorenja u Fabrici šećera „Baĉka“ u Vrbasu, koji je bio zakazan za juĉe, odloţen 
je, pošto se Miodrag Kostić, predsednik „MK grupe“, u ĉijem sastavu vrbaška šećerana posluje, 
ukljuĉio u pregovore sa Samostalnim sindikatom preduzeća. 
Najavom štrajka upozorenja, zaposleni u šećerani „Baĉka“ zatraţili su od poslodavca - kompanije 
„Sunoko“, koja je ĉlanica „MK grupe“ - retroaktivnu isplatu naknada za topli obrok i regres, 
vraćanjem na nivo iz 2013. godine. Oni zahtevaju i povećanje zarada za 16 odsto u skladu sa 
rastom troškova ţivota od oktobra 2012. godine, kao i povišicu od 26 odsto za smenski rad. 
Samostalni sindikat fabrike traţi i hitno odreĊivanje datuma za poĉinjanje pregovora oko 
potpisivanja kolektivnog ugovora sa poslodavcem i izradu novog akta o proceni rizika radnih mesta. 
- Radnici su ţivotno ugroţeni, jer rade sa sumporom, kiselinama, formalinom, ugljenom prašinom i 
ostalim kancerogenim materijama, a kompanija „Sunoko“ je usvojila rešenje o navodnom 
nepostojanju visokog rizika na poslu - kaţe predsednik sindikata Poslovnog centra „Sunoka“ u 
Vrbasu i ĉelnik Opštinskog veća Samostalnog sindikata Goran Roganović. 
Prema njegovim reĉima, zahtevi sindikata su i da menadţment preduzeća prestane sa pretnjama i 
uznemiravanjem radnika zbog nastojanja da legitimnim putem ostvare zakonom zagarantovana 
prava, da se ne zloupotrebljava institut tehnološkog viška i da se zaposleni ne upućuju na prinudni 
odmor, osim u sluĉaju da poslodavac iskaţe negativnu neto dobit.  
 
REŠENjE U UTORAK 
KOSTIĆ je najavio da će pregovore sa sindikatom vrbaške šećerane obaviti u utorak, 23. septembra. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:510992-Kostic-seda-za-sto
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- Ako ne doĊe do zadovoljavajućeg rešenja u vezi sa istaknutim zahtevima, sindikat će pokrenuti 

aktivnosti oko štrajka - kaţe Roganović. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/496236/VUCICEVE-MERE-Sada-stednja-2016-trazicu-povecanje-plata-i-penzija 

VUĈIĆEVE MERE Sada štednja, 2016. traţiću 
povećanje plata i penzija 

Gordana Bulatović/Svetomir Marjanović  

Aleksandar Vuĉić krenuo je u nove reforme, najnepopularnije do sada. On je sinoć na RTS izneo set 

mera koje bi dovele do ušteda od oko 700 miliona evra godišnje. 

Pre objavljivanja odluka Vuĉić je za “Blic” izneo neke od kljuĉnih mera štednje, prevasodno onih 

koji graĊane najviše zanimaju, a to je su plate u javnom sektoru i penzije. 

 

- Reĉ je o sveobuhvatnim merama štednje koje bi u narednih godinu dana trebalo da dovedu do 

uštede od oko 700 miliona evra. Oni sa najmanjim prihodima biće potpuno zaštićeni, ove mere se 

neće odnositi za njih. Plate zaposlenih u javnom sektoru neće biti smanjena svima ĉija je zarada do 

25.000 dinara, a takvih je 113.000 graĊana - rekao je Vuĉić za “Blic”. 

  

Petrović: Skeptiĉni smo 

- Vuĉić je sinoć ponovio 

da su procene Fiskalnog 

saveta taĉne, ali da je 

pri donošenju odluka o 

umanjenju plata i 

penzija pred oĉima imao 

ljude koji od tih 

primanja ţive. Skeptiĉni 

smo. Ako se ovi predlozi 

ostanu, moraće da se 

poveća PDV - kaţe 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/496236/VUCICEVE-MERE-Sada-stednja-2016-trazicu-povecanje-plata-i-penzija
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Kada je reĉ o penzijama, od mera štedenje biće zaštićemo ĉak 60,2 

odsto najstarijih. 

 

- U Srbiji 1.038.000 ljudi ima penziju manju od 25.000 dinara i svi oni 

će biti izuzeti od ovih mera. Ostalima koji primaju više od 25.000, 

penzija će se smanjivati progresivno. Recimo, onom sa penzijom od 

26.000, smanjenje je 220 dinara, oni sa 27.000 ubuduće će imati 

26.560, dok će penzija od 30.000 biti umanjena za 1.100 dinara. Onima 

ĉije su penzije veće od 100.000 umanjenje će biti 15 do 16 odsto - 

objasnio je sinoć premijer Vuĉić, uz opasku da će taĉna formula 

umanjenja biti poznata nakon razgovora sa MMF. Samo na smanjenju 

plata i penzija ušteda iznosi 400 miliona evra. 

 

Premijer je istakao i da će merama štednje biti obuhvaćena javna 

preduzeća, da će biti smanjene subvenciji ţeleznici i drugim firmama, 

da neće više biti ni subvencija u agraru za velike posede. 

 

- Ako uspemo s planiranim merama odmah na poĉetku 2016. traţiću 

povećanje i penzija i plata zaposlenih u prosveti, zdravstvu... A ako ne uspemo, uvek se moţe 

napraviti neka nova većina da vodi zemlju - rekao je Vuĉić za “Blic”. 

 

Evropska banka za razvoj saoštila je juĉe procenu da će Srbija 2014. verovatno skliznuti u recesiju s 

padom privrednih aktivnosti od 0,5 odsto umesto prognoziranog rasta od jednog procenta. Vuĉić je 

uveren da će 2016. rast privrede biti dupliran u odnosu na projekcije meĊunarodnih institucija od 

1,35 odsto godišnje. 

  

Penzije 

 do 25.000 – bez umanjenja - zaštićeno 1.038.000 ljudi 

 od 25.000 do 35.000 – umanjenje 3,1 % 

 od 35.000 do 40.000 – umanjenje 6,2 % 

 od 40.000 do 60.000 – umanjenje 9 % 

 preko 60.000 – umanjenje 15-16% 

 

PLATE 

 do 25.000 – bez umanjenja - zaštićeno 113.000 

predsednik FS Pavle 

Petrović. 

 

Vlahović: Uštede 

preduslov rasta 

- Smanjenje plata i 

penzija ili troškova 

ministarstava nisu 

reformske mere, ali su 

uslov stabilnosti 

finansija. Te uštede 

neće imati efekat ako se 

ne reše problemi javnih 

preduzeća - kaţe 

Aleksandar Vlahović, 

predsednik Saveza 

ekonomista Srbije. 
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zaposlenih 

 od 25.000 do 100.000 - umanjenje 10 do 10,5 % 

 preko 100.000 – umanjenje 15-16% 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/496587/Sertic-Stigle-1732-ponude-za-privatizaciju-403-preduzeca 

Sertić: Stigle 1732 ponude za privatizaciju 403 
preduzeća 

Beta  

Na javni poziv za privatizaciju 502 preduzeća iz Srbije, stigle su 1.732 punude za 403 preduzeća, 

rekao je veĉeras ministar privrede Ţeljko Sertić. 

Ponude i iz inostranstva: Ministar privrede Ţeljko Sertić 

Najveći broj ponuda za posrnula preduzeća u zemlji, dali su privrednici iz Srbije, ali su stigle i 72 

ponude iz Nemaĉke, iz SAD stiglo je 35 ponuda, susedne Bugarske 34, iz Rusije je stiglo 26, a iz 

Velike Britanije 21. 

  

Sertić je za Radio-televiziju Srbije (RTS) istakao da je broj pristiglih ponuda bio veliko iznenaĊenje 

koje govori da je Srbija privlaĉna investitorima. 

  

"Mi ćemo biti veoma realistiĉni u sagledavanju ponuda koje moramo da uradimo u narednom 

periodu, kako bismo zajedno sa rukovodstvom i sindikatima uradili najbolju ponudu i plan za svako 

preduzeće pojedinaĉno", rekao je Sertić.On je dodao da treba biti oprezan, jer nisu sve ponude 

stigle samo za kupovinu firmi i njihov razvoj. 

  

Za 99 preduzeća ni 

jedna ponuda 

  

- Za 99 preduzeća nije 

stigla ni jedna ponuda, i 

sigurno da od ovih 403 

nije svaka ponuda 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/496587/Sertic-Stigle-1732-ponude-za-privatizaciju-403-preduzeca
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"Imamo preduzeća koja su podnela zahtev za kupovinu dela imovine, 

kompanije koje su zainteresovane za strateška partnerstva, ali ima i 

onih koji su zainteresovani za rad i ulaganje", ukazao je ministar. 

  

Prema njegovim reĉima, najbolje se kotiraju ona preduzeća koja imaju 

uslova za dalji razvoj, pre svega svoja trţišta. 

  

Sertić je podsetio da je rok za ponude istekao 15. septembra i da sada 

Agencija za privatizaciju ima rok od 45 dana da predloţi resornom 

ministarstvu koje će preduzeće ići u steĉaj. 

  

Agencija za privatizaciju objavila je 15. avgusta javni poziv za prikupljanje pisama o 

zainteresovanosti investitora za privatizaciju 502 preduzeća, od kojih 161 u restrukturiranju. Na 

spisku za privatizaciju, bili su i nekadašnji giganti kao što su Poljoprivredna korporacija "Beograd", 

Poljoprivredno-industrijski kombinat "Beĉej", Fabrika automobila "Priboj", Metanolsko-sirćetni 

kombinat "Kikinda", Azotara "Panĉevo", farmaceutska kompanija "Galenika". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/496538/Vlada-EU-podrzava-mere-stednje-i-reforme-u-Srbiji 

Vlada: EU podrţava mere štednje i reforme u Srbiji 

Tanjug  

Na današnjoj sednici Vlade Srbije, kojoj je prisustvovao i šef delegacije Evropske unije u Srbiji 

Majkl Devenport, ocenjeno je da EU podrţava mere štednje i ekonomske reforme koje sprovodi 

Vlada Srbije. 

Kako se navodi u saopštenju, ocenjeno je i da je EU spremna da pomogne u naporima Srbije da 

obezbedi privredni rast, efikasnost, konkurentnost i ekonomsku konsolidaciju. 

  

TakoĊe je naglašeno da u Evropskoj uniji ocenjuju da je u Srbiji neophodno ubrzati strukturne 

promene i posebno efikasno sprovesti reformu drţavne uprave. 

Vlada Srbije je, kako piše u saopštenju, razmatrala Izveštaj o dosadašnjem toku pregovora o 

pristupanju EU i ocenila da se pregovori odvijaju po utvrĊenoj dinamici. 

  

kvalitetna. Ne znam 

trenutno koliko će 

preduzeća otići u steĉaj, 

ali moramo da budemo 

realni da svakako 

postoje preduzeća koja 

neće moći da opstanu na 

trţištu, istakao je Sertić. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/496538/Vlada-EU-podrzava-mere-stednje-i-reforme-u-Srbiji
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Saopšteno je da su do sada završeni eksplanatorni i bilateralni skrininzi za 15 poglavlja u 

pregovaraĉkom procesu sa EU. Vlada Srbije usvojila je danas i Predlog zakona o potvrĊivanju 

sporazuma sa Španijom o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/496340/Ekonomista-4-dokaza-da-mere-Vlade-vec-daju-rezultate 

Ekonomista: 4 dokaza da mere Vlade već daju 
rezultate 

Mere štednje koje preduzima Vlada Srbije već su dale prve rezultate kod investitora i ĉini mi se da 

je pogodjen taj psihološki faktor, što je veoma vaţno za nova ulaganja, kaţe za Tanjug profesor 

Ekonomskog fakulteta u Beogradu Dragan Đuriĉin. 

"Nekoliko ĉinjenica govori u prilog tome. Postoji oko 1.400 kandidata za privatizaciju 400 

preduzeća koja su u programu restrukturiranja Vlade. To je jako dobar signal. Zatim, traţnja za 

obveznicama naše drţave raste iako cena kapitala pada", naveo je Đuriĉin. 

 

U prilog tome, on je dodao i da Srbija ima podršku meĊunarodnih finansijskih organizacija, kredit 

rejting organizacija, kao i podršku bitnih geopolitiĉkih faktora, kao što je EU. 

  

On istiĉe da se već sada stiĉe utisak da je ovim merama pogoĊen "psihološki faktor" i da tu postoje 

prve "pozitivne reakcije". 

 

"Psihološki faktor je jako vaţan, jer ekonomija nisu samo finansije i proizvodnja, ekonomija su i 

oĉekivanja, odnosno namera investitora. Ĉini mi se da je taj faktor pogoĊen i da tu postoje prve 

pozitivne reakcije", ocenio je ovaj sagovornik Tanjuga. 

 

Đuriĉin objašnjava da je smanjenje plata i penzija bilo neminovno, da su to dobre mere i da "ako 

nisu najbolje, one su mere drugog najboljeg rešenja". 

 

"Ovo nije pitanje stila, već jednog razumnog odgovora na krizu u kojoj se privreda Srbije i drţava 

nalazi", ocenjuje on. 

 

Đuriĉin ukazuje i da treba imati na umu da Srbija ima duple deficite- deficit tekućeg bilansa, što 

znaĉi da konkurentnost ekonomije nije adekvatna jer više uvozimo nego što izvozimo, i deficit 

budţeta. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/496340/Ekonomista-4-dokaza-da-mere-Vlade-vec-daju-rezultate


13 

 

 

"Dupli deficiti znaĉe da naša ekonomija nije u odrţivom stanju i da ona svoje gubitke finansira 

zaduţivanjem, što je neodrţivo", kategoriĉan je Đuriĉin. 

 

Upitan koje mere bi ova Vlada još morala da preduzme da bi se podigao nivo privredne aktivnosti, 

Đuriĉin odgovara da mora da se promeni još nekoliko stvari vezanih za poslovni ambijent, za 

investicije, zatim da se razmotri pitanje cene kapitala, i reformiše preglomazna administracija. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/496327/KnapVuciceve-mere-neophodne-srpskoj-privredi 

Knap:Vuĉićeve mere neophodne srpskoj privredi 

Tanjug  

Direktor Delegacije nemaĉke privrede u Srbiji Martin Knap oceno je danas da su mere štednje, koje 

je predstavio premijer Aleksandar Vuĉić, neophodne srpskoj privredi, da su one teške za gradjane 

Srbije, ali da je od takvih rezova mnogo gori drţavni bankrot. 

Knap je optimista da će Srbija uspeti da ostvari privredni oporavak i napominje da je zbog 

trenutnih odnosa izmedju EU i Rusije, dospela u ţiţu interesovanja zapadnoevropskih investitora. 

 

 - Ove mere su u svakom sluĉaju neophodne, a koliko pozitivno dejstvo će one imati, to u ovom 

trenutku ne moţemo da kaţemo", rekao je Knap. 

 

Prvi ĉovek nemaĉke privredne delegacije u Beogradu kaţe da je od svega najvaţnije koliko će one 

podstaći investicije u privatni sektor, i to ne samo strane, već i domaće. 

 

Istiĉe da Srbija paraleno mora da radi na poboljšanju investicionog okruţenja i da na tom polju 

"mora da uĉini sve". 

 

- Tu se u prvom redu radi o dve stvari - o pravnoj sigurnosti i smanjenju birokratije, to su dva 

kljuĉna pitanja za podsticanje investicionih aktivnosti - istakao je. 
 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/496327/KnapVuciceve-mere-neophodne-srpskoj-privredi
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/496293/MERE-STEDNJE-Izracunajte-koliko-bi-mogla-da-iznosi-vasa-plata-ili-penzija 

MERE ŠTEDNJE Izraĉunajte koliko bi mogla da iznosi 
vaša plata ili penzija 

Gordana Bulatović  

Premijer Aleksandar Vuĉić sinoć je predstavio nove mere koje bi mogle da dovedu do ušteda od oko 

700 miliona evra godišnje. Izraĉunajte koliko će vam biti umanjena plata ili penzija prema 

trenutnoj varijanti za obraĉun. 

OVAKO IZGLEDA TRENUTNA RAĈUNICA 

NAPOMENA: Predoĉena raĉunica je raĊena na bazi predloga 

Ministarstva finansija koji je prihvatio premijer. MeĊutim, 

kako "Blic" sazanje, u naredna dva dana moguće su odreĊene 

izmene obraĉuna umanjenja plata i penzija. 

  

OBRAĈUN: PLATE 

- Do 25.000 dinara – bez umanjenja 

- Od 25.000 dinara do 100.000 dinara od 10 do 10,5 % 

- Preko 100.000 dinara – 15-16% 

  

PRIMER: PLATA OD 50.000 dinara 

  

do 25.000 - smanjenje: 0 

25.000 - 50.000: odbija se 10% od tih 25.000 - smanjenje: 

2.500 

UKUPNO SMANJENJE: 2.500 (0+2.500) 

NOVA PLATA: 47.500 

  

PRIMERI: Plate zaposlenih u javnom sektoru 

SADA                    POSLE SMANJENJA 

26.000 25.900 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/496293/MERE-STEDNJE-Izracunajte-koliko-bi-mogla-da-iznosi-vasa-plata-ili-penzija
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30.000 29.500 

35.000  34.000  

40.000 38.500 

45.000 43.000 

50.000 47.500 

70.000 64.500 

90.000 83.500 

110.000 97.250 

130.000 114.250 

  

- Trudili smo se da naĊemo varijantu kojom ćemo da zaštitimo najsiromašnije. Naša je odluka da 

plate od 25.000 dinara, koje prima oko 113.000 ljudi, ne smanjujemo, jer ako njima bilo šta 

uzmemo, oni neće moći da plaćaju osnovne raĉune. Za plate iznad 25.000 dinara, smanjenje bi išlo 

linearno i iznosilo bi 10, ili 10,5 odsto, dok će oni sa pimanjima iznad 100.000 dinara, kojih ima 

31.167 podneti najveći teret - rekao je Vuĉić sinoć, ali nije precizirao za koliki procenat će njima 

biti smanjene zarade. 

  

OVAKO IZGLEDA TRENUTNA RAĈUNICA 

NAPOMENA: Predoĉena raĉunica je raĊena na bazi predloga 

Ministarstva finansija koji je prihvatio premijer. MeĊutim, 

kako "Blic" sazanje, u naredna dva dana moguće su odreĊene 

izmene obraĉuna umanjenja plata i penzija. 

  

OBRAĈUN: PENZIJE 

- Do 25.000 dinara – bez umanjenja 

- Od 25.000 do 35.000 – 3,1 % 

- Od 35.000 do 40.000 – 6,2 % 
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- Od 40.000 do 60.000 – 9 % 

- Preko 60.000 – 15-16% 

  

PRIMER: PENZIJA OD 50.000 dinara 

do 25.000 - smanjenje: 0 

Za ovu kategoriju se od ostatka odbija 9% 

25.000 - 50.000: odbija se 9% od tih 25.000 - smanjenje: 2.250 

dinara 

UKUPNO SMANJENJE: 2.250 (0+2.250) 

NOVA PENZIJA: 47.750 dinara 

  

PRIMERI: Penzije  

 SADA                   POSLE SMANJENJA 

26.000  25.780* 

27.000  26.560* 

30.000  28.900* 

40.000 38.650 

50.000 47.750 

60.000 54.750 

80.000 71.750 

 * NAPOMENA: Iznosi penzija koje je sinoć naveo premijer 
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http://www.blic.rs/Vesti/Politika/496415/SAZNAJEMO-Seca-plata-za-100000-zaposlenih-u-javnim-preduzecima 

SAZNAJEMO Seĉa plata za 100.000 zaposlenih u 
javnim preduzećima 

Gordana Bulatović  

Zaposlenima u javnim preduzećima, a njih je oko 100.000, biće smanjene plate, saznaje “Blic” u 

kabinetu premijera. 

Tako će se oni, kao i u sluĉaju naplate “solidarnog” poreza, prikljuĉiti zaposlenima koji plate primaju 
direktno iz budţeta, ali i grupi od oko 700.000 penzionera koji dobijaju meseĉno više od 25.000 dinara. 
  

- Na pripremi ove mere se radi. Iz ugla smanjenja budţetskih rashoda nije bilo vaţno smanjivati 

plate u javnim preduzećima, jer se one ne isplaćuju iz budţeta. MeĊutim, ako se zna da drţava 

oĉekuje ne samo da više ne plaća iz budţeta rad javnih preduzeća već i da ona više prihoduju svom 

osnivaĉu, odnosno drţavi, vrlo je racionalno da se odluka o smanjenju zarada primenjuje i na 

zaposlene u javnim preduzećima i u svim firmama ĉiji je ona osnivaĉ - objašnjavaju za “Blic” u 

Vladi.  

  

Javna preduzeća će, prema aktuelnim merama štednje, već 1. januara naredne godine, prema 

tvrdnji premijera, morati da uplate iz dobiti preko 130 miliona evra. 

Kako je to najavio i premijer, od mera štednje biće izuzeto 1.038.000 penzionera i oko 133.000 

zaposlenih u javnom sektoru. Još uvek su, saznajemo, u igri i razliĉiti obraĉuni iznosa smanjenja 

plata i penzija. Prema jednom od njih, limit ispod kog se primanja neće umanjivati je 25.000 

dinara, dok postoji i druga varijanta prema kojoj će limit iznad kog će se smanjivati neto zarada ili 

penzija biti iznos današnjeg neoporezivog dela zarade - oko 11.300 dinara. 

  

- Svi detalji ove mere, ali i ostalih mera koje prate planirani rebalans budţeta biće poznati do 

ponedeljka - tvrde izvori “Blica”. 

  

Kako je to rekao i sam premijer Aleksandar Vuĉić, o planu drţavnih ušteda još jednom će se 

razgovarati i sa MMF. 

  

Iako se o tome dosta govorilo, prema planu premijera Vlade i njegovog tima, u narednoj godini ne 

oĉekuje se masovniji odlazak zaposlenih u javnom sektoru. Raĉuna se da će jedan broj danas 

zaposlenih naredne godine otići u penziju. Na njihovo mesto, meĊutim, neće dolaziti novi radnici. 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/496415/SAZNAJEMO-Seca-plata-za-100000-zaposlenih-u-javnim-preduzecima
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Pritom raĉuna se da će nakon donošenja seta zakona koji se odnose na drţavnu upravu doći do veće 

kontrole isplate zarada, kao i do ujednaĉavanja zarada za isti rad. 

  

TakoĊe, kao mera koja bi trebalo da da dugoroĉniji efekat predviĊeno je da se privremeno, do 

2016. godine, odustane od povećanja zarada i penzija. To je inaĉe zakonski utvrĊeno kao obaveza 

drţave u aprilu i oktobru svake godine.  

Rashodi će, uz smanjenje iznosa plata i penzija, biti umanjeni i za redovne troškove svih 

budţetskih korisnika. Proseĉno umanjenje iznosi deset odsto. Uz to, raĉuna se na znaĉajno veći 

priliv od poreza i uvoĊenja sive ekonomije u legalne tokove. Ukupna ušteda na godišnjem nivou, 

prema aktuelnom planu Vlade, iznosi 700 miliona evra. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Da-nije-mera-uskoro-ne-bi-bilo-ni-plata-ni-penzija.sr.html 

Да није мера ускоро не би било ни плата, ни 
пензија 
 

БЕОГРАД – Председник Србије Томсилав Николић изјавио је вечерас да је одлука о смањењу 
плата и пензија уствари одлука да се оне осигурају, јер се могло десити да их уопште не буде. 

Николић је додао да политички терет тешких мера није само терет премијера Александра 
Вучиха, већ свих нас, па и његов. 

Он је у емисији Тешка реч на тв Пинк објаснио да су мере штедње начин да се пензије и плате 
осигурају, јер без увођења таквих мера можда и не би ни имали плате и пензије и на њих 
грађани не би могли да рачунају. 

„Вучић не сме да одустане, јер не знам никог другог ко би имао ту храброст”, рекао је 
Николић, истичући да се морало зауставити пропадање. 

Често сам разговарао са Вучићем о томе шта предузети, јер се дан Д примицао, односно било 
је јасно да ће једном морати да се стане са технологијом владања по систему „задужуј се и 
продај”, како је рађено од 2001. до 2012, можда 2013, рекао је председник Србије. 

У политици постоји избор да нешто урадите или да трајете, да народу учиниш по вољи или да 
водиш државу и народ, рекао је Николић. 

Он је подвукао да Србија сада има такав углед у свету да је на рачун тог угледа могла да се 
још задужи, да ова власт настави тако још неко време, али, да то нису хтели никако да учине. 

http://www.politika.rs/rubrike/dogadjaji-dana/Da-nije-mera-uskoro-ne-bi-bilo-ni-plata-ni-penzija.sr.html
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„Не можемо више да варамо сами себе”, закључио је Николић и додао да не мисли да цех 
грађани да им цеститају због тих мера али да је важније да ће те мере дугорочни позитиван 
ефекат јер смо на краткорочнима изгубили много 

Председник је додао да нема више шта ни да се прода, а на критике опозиције да се ова власт 
још више задужила у претходне две године узвратио тврдњом да су задуживања била 
двоструко јефтинија, те да би иначе у међувремену банкротирали. 

„На сву срећу задуживали смо се јефтиније. Миислим да ћемо годину и по трпети последице, 
а да ћемо онда моћи да разговарамо о свему што смо некад некоме ускратили”, навео је 
Николић. 

Николић је навео да су премијер и он заједно заступали ту идеју у СНС и да је сада прилика да 
покажу да су озбиљно мислили да преузму тзерет на леђа. 

„Није то терет Александра Вучића, него свих нас и хоћу да кажем да је то и мој терет и да 
примим барем део на једно раме”, рекао је Николић и додао да не сме да се деси да се 
одустане од тих мера. 

Николић је подсетио и да је Вучић у кампањи најављивао тешке мере, да је он то подржавао и 
такође говорио да ће се Србија суочити са тешким мерама. 

Он сматра да грађани Србије знају да су предложене мере морале да се десе, да су се десиле 
и да више нема повратка. 

Председник је додао и да очекује да коначно буде успостављена приходна страна буџета, те 
да су сви сада задужени да нађу партнере како би што пре ставили у функцију предузећа која 
данас много каоштају државу и да она почну да намирују део приходне стране буџета. 

Упитан ко је крив за ситуацију у земљи, Николић је рекао да је доста тога речено ко је крив, 
те да су из ММФ стално стизала уверења да мора нешто да уради са пензијама. 

„Морао сам да избегнем поређење са Грчком тиме што наши људи се нису обогатили, нису 
куповали јахте него су још једну генерацију у кући морали да издржавају, да плате још један 
рачун”, рекао је Николић. 

Према његовим речима, то ко је крив данас не представља ништа у политичи и узалуд је да 
говори да је то почело 2001. а престало 2012. године, можда и 2013. 

„У Србији онај ко направи фаул према држави и народу не губи место, већ преласком у 
опозицију постаје човек ослобођен терета за све што је урадио и креће да критикује што људи 
немају посао”, навео је Николић. 

Николић је рекао и да је када је изабран за председника отишао у Русију и са руским 
председником разговарао о позајмици за српски буџет. 

„Ја сам дошао да молим, а он је рекао да није проблем за позајмицу, али да ће тај новац да се 
потроши. Рекао је 'хајде да разговарамо колико вам инвестиција треба'. Тај новац је потрошен, 
јер је био намењен да се намирују минуси”, рекао је председник. 

Вучић и ја неком озбиљно сметамо 
БЕОГРАД – Председник Србије Томислав Николић изјавио је вечерас, поводом медијске 
кампање против њега, да он и премијер Александар Вучић „неком озбиљно сметају” и да неко 
озбиљно покушава да их посвађа. 
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То, међутим, не може да се деси, рекао је Николић гостујући у емисији Тешка реч на тв Пинк. 

Он је додао да од када су у странци њега и Вучића, у већој или у мањој мери, покушавају да 
посвађају, и да су „медијски увек у свађи” и да су то раније чинили они који су схватили да би 
њих двојица једног дана могла да воде земљу. 

„Постојала је та жеља од раније да нас раздвоје. То се ради систематски”, рекао је Николић и 
додао да су те наводне свађе они понекад, спорадично и демантовали, мада није било ни неке 
потребе за тим. 

Међутим, сада је та „акција” већих размера, приметио је Николић и додао да су њих двојица о 
томе разговарали. 

„Ствара се утисак да смо у сукобу и ја сам тога потпуно свестан. То долази од људи болесних 
амбиција”, подвукао је Николић. 

Он је додао да овога часа СНС ни Вучића нико не може да сруши. 

Како је додао, њега може да сруши само народ. 

Према Уставу, додао је, председник који се не огреши о Устав, таман и да ради лоше, не може 
да се мења, те је напад на председника Републике потпуно бесмислен сада. 

Николић је подсетио да је за Вучића рекао да му је политички син, да га је упоредио са својим 
синовима и да се Вучић против тога није побунио, а да он не може ни да помисли нешто лоше 
неком кога сматра сином. 

„Знам колико је Србији потребно да успе”, рекао је Николић и истакао да га Вучић консултује 
о свим важним одлукама. 

„У тандему некоме озбиљно сметамо”, поновио је прерсдник. 

Николић је рекао и да сматра да ради најбоље што може и да ради боље од претходника, да 
ова влада заслужује помоћ и да бољу владу не може да замисли, због тога што је води 
Александар Вучић. 

Како је навео, грађани можда и могу бољу владу да замисле, али он не може. 

„Не могу да замислим бољу, не персонално, али не могу да замислим човека који је бољи”, 
казао је председник Србије. 

Он је објаснио да иначе не воли да се медијски експонира и да је и дошао на телевизију 
вечерас, јер је имао потребу да каже шта мисли и да изнесе свој став грађанима. 

„Желео сам да Србији изнесем став...радим најбоље што могу и радим боље од својих 
претходника. Нека о томе цени народ, а не новинари”, рекао је председник. 

Како је рекао, у новинарству не постоје лиценце за рад, па нема ни прилике да се неко тужи 
па да му се забрани да ради тај посао ако га не ради часно и како треба, како је то у неким 
другим професијама. 

Николић је додао да не намерава да тужи новинаре и медије, јер неће „да узима новац ни из 
чијих уста”, али и да би радо тужио када би знао да суд може у неком поступку да таквом 
забрани посао. 
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Нити тужим, нити било кога плаћам, нити моји сарадници зову редакције и питају зашто неко 
ради то што ради, зашто сам у вестима на телевизијама у 20. минуту, после свих вести, 
закључио је Николић. 

Не знам ко био бољи од Вучића и мене 
БЕОГРАД – Председник Србије Томислав Николић изјавио је вечерас да не зна ко би могао 
боље да обавља функције које тренутно обављају он и премијер Александар Вучић. 

Николић је, гостујући на телевизији Пинк, рекао да ће бити председник до краја мандата, ако 
га здравље послужи, а о наредној кандидатури ће се договарати са породицом, Вучићем и 
СНС. 

Он је додао и да у тренутном односу снага „нико нема шанси”, и да се сада спроводи оно што 
су он и Вучић много година заједно радили и што су поставили као програм СНС. 

Он је додао и да зна да је то што је Вучић рекао да би га подржао за председника - речено из 
срца. 

Коментаришући изјаву лидера СПС Ивице Дачића да би се кандидовао за председника Србије, 
Николић је рекао да је Дачић увек искрено говорио да ће да буде кандидат, али да никада 
није рекао и да ће бити председник. 

Полиција ће да закуца на врата сваког криминалца 
БЕОГРАД – Председник Србије Томислав Николић изјавио је данас да долази дан када ће 
полиција да закуца на врата сваког криминалца у Србији, те да и онај ко је упропастио државу 
мора да одговора, исто као и онај који разбије туђи ауто или запали туђе сено. 

„Кад се отвори на више фронтова рат, онда можда понекад неко и помисли - 'ово је престало, 
сад се баве пензијама и платама, изгледа да ће понеко од нас да се извуче'. На то највише 
рачунају политичари. Знате како кажу 'буни се ко Грк у апсу' - ако га прозовете, он каже да је 
то политички обрачун”, рекао је Николић. 

Према његовим речима, ако тужиоци кажу да није кривично дело то што је неко упропастио 
државу и да не могу да нађу то кривично дело, онда не треба да буду тужиоци. 

Николић је истакао да није ствар у закону и да сви наши закони омогућавају борбу са 
криминалом. 

Председник је рекао и да је обавестио представнике неких безбедносних агенција да му више 
не шаљу извештаје, те да га интересују да ли имају податке о угрожености државе, великом 
криминалу и да ли неко штити велике криминалце. 

„Само ме то интересује, а то шта ко ради од појединаца и с ким разговара - такве извештаје 
немојте да ми шаљете”, рекао је председник. 

Николић је рекао да је својевремено имао идеју да се богати задуже за по један сиромашан 
регион, да је о томе раније разговарао и са Мирославом Мишковићем, али да је почела прича 
да има везе са неким кривичним делима, па је то престао. 

Како је рекао, не значи да је сваки богати човек и криминалац и да ако нису починили 
кривично дело да их треба позвати како грађане који могу да помогну и који треба да 
размисле да ли нешто дугују да врате народу... 

Танјуг 
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Вујовић: Прво смањивање плата и пензија од 
новембра 
 

БЕОГРАД – Прво смањење плата и пензија грађани би могли да осете кроз примања за 
новембар, будући да је министар финансија Душан Вујовић најавио да ће примена нових мера 
штедње почети неколико недеља након усвајања ребаланса буџета за 2014, који ће се наћи 
пред посланицима средином октобра. 

Дефинитиван договор Владе Србије око примене мера, које подразумевају и смањивање плата 
и пензија, биће обелодањен у предлогу ребаланса буџета, рекао је Вујовић. 

„Наш интерни договор је да искористио ребаланс да објаснимо народу шта је потребно, а да са 
њим и почнемо с применом мера”, рекао је Вујовић гостујући у емисији „Став Србије” на ТВ 
Прва. 

Према његовим речима, одређени закони морају да прате ребаланс, како би могло да се иде 
на смањивање плата и пензија. 

„Претпостављам да ће нам бити потребно да потрошимо неколико недеља за измену тих 
закона. Пошто смо се одлучили за прогресивно уместо за линеарно смањење примања, већи 
део терета ће се усмерити на људе са већим примањима, али то са друге стране захтева 
сложеније измене закона, и више времена, „ рекао је Вујовић. 

Он је навео да ће се ребаланс наћи у Скупштини Србије половином октобра, а већ почетком 
новембра кренуће се и са предлогом буџета за 2015. годину 

„Циљ нам је да у ребалансу трасирамо пут за све мере у будућем периоду. Вероватно ћемо 
ребаланс тако припремити да он буде близу усвајању буџета за 2015. како бисмо у једној 
расправи разматрали суштину свих структурних мера које предлажемо и како бисмо одмах 
имали консензус”, навео је министар финансија. 

Он је поручио да је сада неопходан шири приступ и да није тренутак за партијске поделе. 
Упитан колико ће смањење трајати, Вујовић је навео да, ако се буде урадило све по плану да 
се повећају приходи буџета, већ почетком 2016. у буџету за ту годину моћи ће да буду 
повећане плате у здравству и образовању. 

„Што будемо успешнији у прикупљању фискалних рацуцуна, инвестиција, повећању 
производње, пре ћемо моћи да подигнемо примања. После годину дана ћемо то размотрити, 
па у буџету за 2016, ако све буде како треба, можемо и себи и свима повећати плате. Али то 
нећемо да радимо, ако постоји опасност да се вратимо у овакву ситуацију”, поручио је 
Вујовић. 

Вујовић је подсетио да плате и пензије до 25.000 динара неће бити смањиване. Према 
његовим рецима, они који имају пензију 26.000 динара могу да рачунају на смањење од 220 
динара, на 30.000 динара на 1.100, а на 40.000 на смањење од 3.300 динара. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vujovic-Trosimo-mnogo-u-odnosu-na-BDP.sr.html
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Министар је додао да би највише пензије могле да буду смањене од 12 до 15 одсто, док када 
је реч о платама, сматра да смањење не би требало да буде више од 10 одсто на износе од 
25.000 до 100.000 динара. 

Иначе, гости емисије „Став Србије” су, поред министра Душана Вујовића, били и главни 
уредник недељника НИН Милан Ћулибрк и новинарка Политике Аница Телесковић. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Stednja-malo-za-oporavak-privrede.sr.html 

Штедња мало за опоравак привреде 

Од болних резова влада сачувала 113.000 запослених у јавном сектору и 1.038.000 пензионера, 

али питање је где још уштедети стотине милиона евра 

 

Страхове 2,5 милиона грађана да ће мере штедње много болети умирио је премијер 
Александар Вучић најавивши знатно ниже проценте умањења плата и пензија од очекиваних. 
Они који се у јавне финансије разумеју, међутим, кажу да запослени и пензионери не би 
требало да се радују, јер предложене мере неће бити довољне да Србију извуку из 
финансијских и развојних проблема. Након што је бивши министар финансија Лазар Крстић 
предлагао смањење пензија за 20, а плата за 15 одсто, и после предлога Фискалног савета да 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Stednja-malo-za-oporavak-privrede.sr.html
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се лична примања умање за 15 процената, премијер је изашао са предлогом о умањењу од 3,1 
до 10,5 одсто, а само за оне са највећим примањима смањење ће износити 15 процената. 

Тиме је од болних мера влада сачувала 113.000 запослених у јавном сектору и 1.038.000 
пензионера. Иако је премијер Вучић истакао како не купује ничију љубав, због тога ће га 
волети 1,15 милиона запослених у јавном сектору и пензионера, док ће се истовремено на 
њега сручити гнев преосталих 1,35 милиона грађана на које се ове мере односе. 

Ипак цена коју ће они платити неће бити довољна, па ће влада можда бити принуђена да 
догодине примени неку од болних мера које ће трајно смањити минус у каси. То може да буде 
или додатно смањење плата и пензија или повећање ПДВ-а. 

Према речима Милојка Арсића, професора Економског факултета, могуће је да ће лична 
примања грађанима још једном бити смањена, али то је мање вероватно. 

– Боље је да је то учињено одједном, али кад није мислим да ће додатна средства покушати да 
се обезбеде повећањем пореза. И то ће морати да буде значајније повећање. Не бих о томе да 
говорим да не буде да само економисти доносе лоше вести. Нек то у влади израчунају, знају 
они то. Још један од начина да се трајно смање приходи јесте да се у наредне две-три године 
отпусти 10.000 до 15.000 радника – казао је Арсић. 

Две кључне замерке мера штедње које је представио премијер су то што оне смањују трајне 
расходе за највише 550 милиона евра, а не 700 милиона, како је најављено. Како каже, 
приходи од јавних предузећа у износу од 150 милиона евра, нису мера која ће структурно 
смањити дефицит у буџету, објашњава. Могуће је и да се догоди да држава гарантује кредите 
некој фирми која ће затим своје приходе уплатити у буџет. 

– Зато је било боље да смо синоћ чули бар неке назнаке како ће се штедети у другој и трећој 
години. И када је реч о подршци ММФ-а, верујем да ће она од тога зависити – од плана штедње 
за следећу годину. Дакле, они ово могу да подрже уколико виде да ће догодине бити 
предузете мере које ће трајно смањити дефицит – каже Арсић и додаје да је истина да постоји 
потенцијал када је о сивој економији реч, али да ће ММФ, сасвим сигурно тражити да се 
предузме нека друга кредибилна мера која ће смањити расходе ако се очекивани приходи не 
остваре. 

Према нашим сазнањима, представници ММФ-а у Београду послали су централи у Америци 
резиме мера које ће применити наша влада, а стручњаци у згради на Пенсилванија авенији у 
Вашингтону донеће коначну одлука о томе да ли су прихватљиве и за Фонд. 

Чланови Фискалног савета јуче се нису оглашавали поводом нових мера, међутим пре 
неколико дана они су још једном изашли са анализом да 800 милиона евра уштеда на платама 
и пензијама, што значи смањење од 15 одсто мора да се примени. Свака блажа варијанта 
подразумевала би додатно и то знатније умањење личних примања у наредном периоду, 
показују њихове рачунице. 

Владимир Круљ, саветник министра за ЕУ интеграције, са друге стране, не мисли тако. Његов 
први утисак је да је премијер, представљајући реформске мере јавности, показао велику 
одлучност и одговорност према својој држави, без обзира што ће неке од њих бити 
протумачене као непопуларне. Круљ је за Танјуг рекао да ефекте тих мера треба посматрати 
на дужи период, не само да ли ће оне дати резултате за две или три године, већ да ли ће ти 
резултати бити одрживи. 
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Директор Делегације немачке привреде у Србији Мартин Кнап оценио је јуче да су мере 
штедње неопходне српској привреди, да су оне тешке за грађане Србије. Од таквих резова 
много је гори државни банкрот, казао је он за Танјуг. 

ЕУ: Реформе и сређивање буџета морају упоредо 
Брисел – Европска комисија јуче је у Бриселу „поздравила напор српске владе да покрене 
структурне економске реформе с циљем да допринесе расту и конкурентности привреде”, 
нагласивши спремност ЕУ да у томе Београду пружи „суштинску подршку”. 

Али, Европска комисија је подвукла да „консолидација буџета и структурне мере за раст и 
запошљавање морају ићи руку-подруку”. 

То је речено у саопштењу које је новинарима пренео Петер Стано, представник за штампу 
европског комесара Штефана Филеа, осврћући се на мере које је синоћ објавио премијер 
Александар Вучић. 

„Европска унија очекује”, како је саопштено, „да Србија усвоји средњорочни план за 
консолидацију, утемељен на веродостојним реформама јавног сектора и додатним 
поспешењем услова пословања, а ЕУ је спремна да Србији пружи битну подршку у том 
процесу”. Бета 
Гузенбауер: Мере доказ Вучићеве одлучности 
Беч – Бивши аустријски канцелар Алфред Гузенбауер оценио је јуче да представљене мере за 
опоравак привреде јасно показују да је српски премијер Александар Вучић одлучан да корача 
реформским путем и санира привреду и финансије Србије. 

Он је, у изјави дописнику Танјуга у Бечу, рекао да је то веома захтеван пут пун изазова, али, 
пошто се ради већ о другом пакету мера у веома кратком временском року, доказује одлучност 
Вучића да учини оно што је хитно потребно Србији да чврсто стане на ноге. „И поред све 
оштрине мера, које је премијер представио јуче, показало се да Вучић посебну пажњу 
посвећује социјалној равнотежи”, истакао је саветник српске владе. 

Он је указао да се посебно пазило на социјално угрожене одлуком да се плате и пензије не 
смањују онима са најнижим примањима. „Ово је наставак реформског курса уз узимање у 
обзир социјалне компоненте и пажње да социјално угрожени не буду погођени”, нагласио је 
некадашњи лидер Социјалдемократске партије Аустрије. 

А. Телесковић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-zapostavlja-mali-biznis.sr.html 

Србија запоставља мали бизнис 

Међу малим и средњим предузећима у нашој земљи троструко је мање извозника него у 

фирмама исте величине у 14 земаља ЕУ 

Производња сувих шљива може да буде уносна и за државу (Фото Г. Оташевић) 

Мала и средња предузећа у Србији су много мање развијена у поређењу са истим сектором 
привреда земаља Европске уније, показала је јуче објављена анализа Мреже за пословну 
подршку. Међу МСП у нашој земљи је троструко мање извозника него у фирмама исте 
величине у 14 земаља ЕУ. У Србији извози свега 4,1 одсто малих и средњих предузећа, док је 
просек 14 земаља ЕУ 11,9 процената. Она код нас учествују са 8,8 процената у укупном 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-zapostavlja-mali-biznis.sr.html
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приходу тог сектора, док је просек 14 земаља ЕУ 25,2 одсто. Ови подаци указују да се у 
претходних 13 година транзиције нисмо знатније приближили развијеним европским земљама. 

Због тога Мрежа за пословну подршку сматра да је Србији потребна нова стратегија развоја 
МСП, која за разлику од претходне – „не сме бити кабинетски писана”. 

Стручни тим ове консултантске организације поручује економским властима да полазиште 
нове стратегије мора да буду препоруке менаџера и власника МСП засноване на њиховом 
практичном искуству. 

Резултат мора да буде најмање 60.000 нових малих и средњих предузећа до 2020. године, која 
рентабилно послују уз раст прихода од извоза са садашњих 8,8 на најмање 15 одсто. – Тај 
резултат је услов да се Србија из групе шест тренутно најсиромашнијих земаља у Европи до 
2025. године уздигне на ниво средњеразвијене европске земље – истичу у Мрежи за пословну 
подршку. 

Анализа њиховог стручног тима заснована је на подацима „Еуростата”, Европског 
економетријског института (ЕЕРИ) и Европске комисије. Подаци за Србију укрштани су са 
чињеницама Републичког завода за статистику, Агенције за привредне регистре, Републичке 
агенције за развој МСП и више претходних истраживања различитих пословних асоцијација и 
организација цивилног друштва. Из анализираних података види се да у 14 земаља ЕУ највише 
извозника међу малим и средњим предузећима има Данска – 18,4, а најмање Румунија – 8,5 
процената. У Данској извозна мала и средња предузећа учествују са 37,2 одсто у укупном 
приходу тог сектора, а у Румунији 17,3 процента. 
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Власници „малог и средњег бизниса” у Србији већ годинама указују да су највеће жртве 
домаће и светске кризе, а висок раст незапослености и пад прихода државне касе поклапа се 
са њиховим посртањем у протеклих пет година. 

– Опоравак малих и средњих предузећа и предузетника најкраћи је пут до економског раста и 
развоја – тврди др Александар Грачанац, координатор њиховог удружења у Привредној комори 
Србије. – Од 2009. број малих, средњих фирми и предузетника смањен је са 266.000 на 217.000 
у 2014. Пре пет година овај сектор је запошљавао 582.000 људи, а данас 386.000, што значи да 
је у међувремену изгубљено 196.000 радних места. У првих шест месеци ове године 13.919 
предузетника је почело са новим пословима, али је 8.846 затворило радњу. 

Беспарица је највећа бољка укупне српске привреде, а нарочито малих фирми и предузетника. 
Због тога је садашња влада у мају договорила са представницима банака одобравање 
субвенционисаних кредита за привреду. Држава ће за умањење камата издвојити око 60 
милиона евра, а банке би привреди требало да одобре кредите у вредности 1,2 милијарде 
евра. Према подацима Министарства привреде, до 21. августа банке су одобриле и пласирале 
13.933 повољна зајма у износу од 71,96 милијарди динара. Зајам са каматом нижом од 
тржишне добило је 9.495 микро предузећа и предузетника у износу од 15,82 милијарде 
динара. Средњим предузећима одобрено је 3.996 субвенционисаних кредита у вредности од 
29,55 милијарди динара, а добиле су га 373 фирме. Великим предузећима банке су одобриле 
69 кредита у укупном износу од 6,73 милијарде динара. 

А. Микавица 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vujovic-deset-mera-stednje 

Вујовић: Десет мера штедње 
 

Смањивање плата и пензија само је једна од десет мера штедње, рекао је за данашњи 
"Блиц" министар финансија Душан Вујовић. "Спровешћемо одмах свих десет мера и 
рачунамо да ћемо њима, уз озбиљан план за повећање прихода, 

већ у 2015. години успети да смањимо буџетски дефицит за око 728 милиона евра на 
годишњем нивоу, а у 2016. години за преко милијарду евра", истакао је Вујовић. 

Вујовић даље наводи да ће умањење зарада свих чији је послодавац држава, као и пензија 
већих од 25.000 динара, највише у маси утицати да лагано заустављамо тренд раста буџетског 
дефицита који постоји претходних година. 

У пакету мера штедње биће и одлука о замрзавању плата у јавном сектору и пензија, до 
даљег, рекао је Вујовић. 

Према његовим речима, пензије ће бити смањиване према следећој формули: 

"Када се од нето износа одбије 25.000 динара који не подлежу умањењу, разлика до пуног 
износа множи се са 0,22 и тако добија тачан износ умањења". 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vujovic-deset-mera-stednje
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Он је навео пример - ако је пензија 35.000 динара, одбије се 25.000 динара, док се преосталих 
10.000 динара помножи са 0,22 одсто и у том случају умањење износи 2.200, а пензија коју ће 
тај пензионер добијати, износи 32.800 динара. 

Плате у комплетном јавном сектору, укључујући ту и јавна предузећа, разне агенције, 
регулаторна тела, фондове, заводе, умањиће се по другачијој методологији. 

"Умањиваће се за 10 одсто све плате преко 25.000 динара", рекао је Вујовић. 

Према тренутно актуелном плану, каже министар, плате преко 100.000 биће умањене за 15-16 
одсто, иако постоји идеја да за веће плате умањење буде у већем проценту, односно 20 или 25 
одсто. 

Вујовић додаје да таква одлука још није донета. 

По њему, замрзавање плата и пензија није орочено. 

"Сада не можемо да орочимо до када ће важити одлука о замрзавању плата и пензија, али ће 
она остати на снази онолико дуго колико имамо растући тренд буџетског дефицита и јавног 
дуга", оценио је Вујовић. 

Остаје, како је рекао министар, на снази и мера забране новог запошљавања у јавном сектору, 
а која се примењује од почетка ове године. 

Озбиљније уштеде очекују се и од рефинансирања актуелних, мање повољних кредита за које 
се Србија задужила, истакао је Вујовић. 

"Мислим да на овај начин могу да се смање трошкови државе за чак две милијарде", рекао је 
Вујовић и додао да, иако са тим није сагласан ММФ, он ово види као изузетно сигурну, 
такозвану тврду меру. 

Влада рачуна и на озбиљне уштеде у сектору јавних набавки код јавних предузећа, наводи 
Вујовић. 

"Циљ нам је да тај поступак буде јефтинији и за те форме и за буџет, односно да и домаће 
фирме имају прилику да под истим условима конкуришу на јавним набавкама као стране", 
истакао је Вујовић. 

Вујовић је рекао да је план да се озбиљније смање и разни материјални трошкови 
министарстава и свих осталих буџетских корисника. 

Осим мера уштеда, план Владе заснован је и на озбиљнијем приливу буџетских прихода, рекао 
је Вујовић. 

"Уместо повећања пореза, у циљу повећања пореских прихода, повећахемо обим наплате. Ако 
све фирме које данас раде у сивој зони натерамо да се пријаве, мање ће требати уштеда на 
другој страни", рекао је Вујовић. 

Буџет је ликвидан, али је потребно реаговати што пре, нагласио је Вујовић. 

Они који имају велике земљишне поседе више неће моћи да рачунају на субвенције државе, 
рекао је Вујовић и додао у вези тога неће бити компромиса. 

"Нема више области у којој ћемо давати субвенције од којих немамо ефекте. То се не односи 
само на ове дотације које су очигледно заостале још из времена социјализма, када смо можда 
морали да увозимо житарице и остале културе. Сада их имамо довољно за извоз", рекао је 
Вујовић. 

Зашто би држава давала 20.000 - 30.000 евра неком ко производи за тржиште, каже министар. 
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"Планирамо да у потпуности променимо однос према субвенцијама", нагласио је Вујовић. 

Министар каже да "ћемо гледати мало" како то раде у ЕУ, пошто смо ушли у процес 
евроинтеграција. 

"Паметније је дати подстицај оном ко има мало земље, али је спреман да запосли још неког на 
свом поседу", сматра Вујовић. 

Вујовић је најавио да ће детаљи тих мера бити познати ових дана, пише данашњи "Блиц". 

(Танјуг) 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/mere_nedovoljne_ali_dobre_za_pocetak.4.html?news_id=289272 

Sindikati, poslodavci i ekonomisti podeljeni u ocenama predloženih mera štednje 

Mere nedovoljne, ali dobre za poĉetak 

AUTOR: A. M. 

Beograd - Mere fiskalne konsolidacije koje je preksinoć najavio premijer Srbije Aleksandar Vuĉić, a 
koje podrazumevaju smanjivanje plata u javnom sektoru za 10 odsto i progresivno smanjivanje 
penzija, doĉekane su na dva potpuno suprotna naĉina u srpskoj javnosti. 
S jedne strane, sindikati smatraju da je Vuĉić prema radnicima u drţavnom sektoru postupio 
"diskriminatorski" i da je umesto smanjivanja plata trebalo samo da otpusti "40.000 partijskih 
kadrova" koji su tu pozapošljavani, dok poslodavci i ekonomisti pozdravljaju potez kao "dobar 
poĉetak" koji, meĊutim, nije dovoljan, jer ne obezbeĊuje ni blizu dovoljno novca za stabilizaciju 
javnih finansija. 

Predsednik sindikata Nezavisnost Branislav Ĉanak ocenio je da je smanjivanje penzija nezakonito, 
jer je "pravo na penziju univerzalno ljudsko pravo". 

"Ne moţete se ĉak ni sami odreći svoje penzije. To je pravo u koje niko ne moţe da zadire. Mogu 
samo da zamole penzionere da se odreknu jednog dela penzija, kao pozajmice drţavi", rekao je 
Ĉanak. On je, kako prenosi Beta, dodao da bi "umesto smanjivanja plata u javnom sektoru, drţava 
više uštedela otpuštanjem partijskih kadrova kojih ima oko 40.000". 

"Veoma je ĉudno da, i pored toga što ima više zaposlenih u javnom sektoru nego što je potrebno i 
što budţet moţe da podnese, ipak, neće biti otpušten niko", ocenio je Ĉanak. 

U sliĉnom tonu mere komentariše i predsednik Konfederacije slobodnih sindikata Srbije, ĉiji su 
ĉlanovi zaposleni u javnim sluţbama, Ivica Cvetanović, koji smatra da je smanjenje plata u javnom 
sektoru diskriminatorsko. 

"Svi graĊani treba da podnesu taj teret. Ovo je diskriminatorski pristup da se samo ljudima koji 
rade u javnom sluţbama smanjuju zarade. Ne mora samo da se na našim leĊima to slomi", kaţe 
Cvetanović i dodaje da radnici u srpskom javnom sektoru primaju mnogo manje plate od kolega iz 
okruţenja. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/mere_nedovoljne_ali_dobre_za_pocetak.4.html?news_id=289272
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"Medicinska sestra koja zaraĊuje 35.000 dinara naći će se u teţoj situaciji kada joj se oduzme 10 
odsto od plate", kaţe ovaj sindikalac. 

S druge strane, Milan Petrović iz Srpske asocijacije menadţera smatra da su predstavljene mere 
neophodne kako bi se zaustavio rast budţetskog deficita, ali da nisu dovoljne. On se, meĊutim, 
slaţe sa sindikalcima u tome da bi drţava novac za uštede trebalo da pronaĊe u otpuštanju 
"radnika" zaposlenih po politiĉkoj liniji. 

"Kada bi se ukinula sva izmišljena radna mesta koja su stvorena u poslednjih pet, 10, 15, 20 godina, 
smanjio bi se broj ljudi koji rade nepotrebno u javnom sektoru za 20 do 30 odsto. Moja procena je 
da to donosi uštedu od 300 do 500 miliona evra. To nisu ljudi koji rade na platama od 25.000 
dinara. Njihove su plate mnogo veće", rekao je Petrović. 

On je naglasio da je smanjenje plata i penzija lako implementirati, ali da eliminacija partijskih 
kadrova neće biti laka. 

Ameriĉka privredna komora u Srbiji takoĊe je podrţala mere za koje veruje da će dovesti do 
poboljšanja na rashodnoj strani budţeta i da predstavljaju uvod u dugo oĉekivanu sveobuhvatnu 
reformu drţavne uprave. Istovremeno, Komora smatra da je potrebno na odgovarajući naĉin 
pristupiti i rešavanju problema na prihodnoj strani jaĉanjem finansijske discipline, sveobuhvatnom 
reformom drţavne uprave i odluĉnijom borbom protiv sive ekonomije. 

U Svetskoj banci su ocenili da će Srbija morati da primeni oštrije mere od onih koje su primenile 
zemlje iz Evropske unije, jer su ostale zemlje krizu iskoristile da smanje fiskalne deficite, a u Srbiji 
se dogodio obrnut proces. 

"Što duţe odlaţemo sreĊivanje stanja u javnom sektoru, rashodi iz budţeta su sve veći, pa je veći i 
dug koji nam se nagomilava. To znaĉi da raste iznos koji je svake godine potreban za otplatu rata i 
onda ostaje sve manje para za obavljanje redovnih drţavnih funkcija, te moramo da više štedimo", 
istakao je Šestović za magazin Biznis. 

Prema njegovim reĉima, jedan od glavnih ciljeva fiskalne konsolidacije mora da bude štednja u 
oblastima gde ima najviše rasipništva, a tek onda štednja u oblastima koje mogu da udare na 
ţivotni standard siromašnijih slojeva, kao što je smanjenje penzija. On je istakao da je ubeĊen da 
postoji ogroman prostor za uštede u budţetu pre smanjivanja plata u javnom sektoru i penzija, pre 
svega na subvencijama na koje Srbiji ode godišnje oko milijardu i dvesta miliona evra. 

Ipak, Vlada je krenula obrnutim putem, tako da je za sada sigurno samo to da će plate i penzije 
biti smanjene, dok ostale mere nisu precizno navedene. 

Ţivković: Smanjenje plata nedovoljno 

Predsednik Nove stranke Zoran Ţivković rekao je da će smanjenje plata i penzija verovatno doneti 
neku uštedu ali da bez dodatnih mera neće biti ostvaren cilj koji predviĊa uštedu od 700 miliona 
evra. "Siguran sam da postoji plan pošto plan ušteda moţe da se napravi relativno lako pa ĉak i ova 
vlada moţe to da uradi. Mislim da (premijer Aleksandar) Vuĉić ili nije shvatio sve detalje plana ili 
se plaši da ih sve iznese u jednom trenutku tako da ćemo morati da saĉekamo rebalans budţeta gde 
ćemo videti pravu sliku tih mera", rekao je Ţivković. Beta 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/visoki_porezi_zatvaraju_firme.4.html?news_id=289271 

Visoki porezi zatvaraju firme 
AUTOR: I. NIKOLETIĆ 

Beograd - Mnogi od vlasnika su od poĉetka godine odluĉili da zatvore svoje firme jer ne mogu da 

izdrţe visoka poreska opterećenja. Najveći izdatak ove godine za privatne firme je porez na 

imovinu, od kada je lokalnim samoupravama dato ovlašćenje da donose odluke o njihovoj visini. 
Osim povećanja osnovica, privrednici se ţale i na brojne nelogiĉnosti u odreĊivanju zona, zbog ĉega 
su mnogi dobili i do deset puta veće raĉune, u zavisnosti od toga u kom delu grada posluju. 

- Kancelarijski prostor u zgradi koja je izgraĊena 1963. kada je kupljen koštao je 700 evra po 
kvadratnom metru, i po toj fakturi je Poreska uprava raĉunala visinu poreza na imovinu. Sada Grad 
Beograd taj isti prostor procenjuje na 2.000 evra po kvadratu i to bez obzira na to da li je u pitanju 
kancelarija ili podrum. Kao firma koja izdaje kancelarijski prostor, plaćamo najpre 20 odsto i još 
oko 15 odsto poreza na dobit od izdavanja, a na kraju još 15 odsto kada treba da podignemo novac. 
Uz reţijske troškove i ĉinjenicu da veći deo tog prostora uglavnom stoji prazan, teško da moţe da 
se opstane, jer gotovo sva zarada odlazi drţavi - kaţe jedan od privrednika. 

Nezadovoljne su i vojvoĊanske firme, jer je, kako tvrde, zemljište u pet gradskih zona na koliko je 
podeljen Novi Sad, uglavnom precenjeno. 

- Zemljište koje smo kupili na licitaciji od Grada po ceni od 17 evra po kvadratnom metru Grad je 
sada procenio na sedam puta veću cenu. Sada gradska vlast, da bi izašla iz situacije koju je sama 
kreirala, zahteva da sudski veštaci procene vrednost tog zemljišta. TakoĊe, Grad planira da veliki 
deo zemljišta na kome ima oko 100 poslovnih objekata prekomponuje u poslovnu zonu, gde je 
kvadrat procenjen na 30.000 dinara. Kolega koji vodi jednu od većih transportnih firmi treba da 
plati godišnji porez na istu površinu zemljišta 22.000 evra, koju firma koja se bavi istim poslom u 
Ĉaĉku plaća 1.000 evra. A hektar najkvalitetnije zemlje ovde košta 10.000 evra - kaţe jedan od 
novosadskih privatnika, koji nije ţeleo da mu se pominje ime zbog straha od moguće reakcije 
lokalnih vlasti. 

Ekonomista ĐerĊ Pap objašnjava da iako bi sadašnji naĉin utvrĊivanja visine poreza trebalo da 
dovede do prave trţišne vrednosti imovine, u praksi to nije tako. 

- Porez se sada utvrĊuje na trţišnu umesto na knjigovodstvenu vrednost, ili procenom od strane 
vlasnika firmi kroz odreĊenu proceduru, ili odlukama lokalne samouprave, gde se utvrĊuje zone. To 
bi trebalo da dovede do realne trţišne cene, meĊutim, u praksi se javljaju veliki problemi. S 
obzirom na to da se radi o velikom broju obveznika ne radi se individualna procena te poreske 
obaveze, pa se dešava da u istoj zoni novoizgraĊeni i stari objekat imaju istu trţišnu vrednost. Iako 
postoji amortizacija, u praksi je i tako stari objekat precenjen u odnosu na stvarnu vrednost. 
Dodatno, kada se u odluci promaši svrstavanje po zonama, što se dešavalo u Novom Sadu, dobija se 
ta nelogiĉna osnovica koja je velika. Zato je pogrešno što se došlo do tog naĉina oporezivanja. 
Treba oporezivati tamo gde prihod nastaje, ako su prihodi nezakonito steĉeni to treba dokazati i 
oduzeti, a ne kaţnjavati sve - smatra Pap. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/visoki_porezi_zatvaraju_firme.4.html?news_id=289271


32 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vulin-minimalac-ide-na-sednicu-vlade 

Вулин: Минималац иде на седницу владе 
 

Како је навео, најављење мере за уштеде и ребаланс буyета не мењају ништа што се тиче 
одређивање минималне цене рада. Синдикати и послодавци нису успели прошле недеље 
да се договоре о висини минималне цене рада, која је иста већ две године у Србији. 

Радници чекају повишицу 

Синдикати су предлагали да се она повећа са 115 динара по радном сату на 137, 9 динара, док 
су послодавци мишљења да се она не мења, а да ће уколико Влада одлучи да се она повећа, 
прихватити повећање у износу највише до седам одсто. 

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је почетком недеље да привреда не може да 
поднесе повећање минималне цене рада од 20 одсто. 

 „Неко повећање долази у обзир, али ако узмемо у обзир да је БДП пао ове године, те кретање 
осталих плата које су стагнантне, ситуацију на тржишту рада и наше перспективе и фискалну 
консолидацију, мислим да би било реално очекивати повећање од око шест, седам одсто, не 
више”, рекао је Вујовић. 

Будући да синдикати и послодавци нису успели да се договоре у законски предвиђеном року, 
закон налаже да одлуку о висини минималца донесе Влада Србије. 

 Минималац у Србији последњи пут је повећан у априлу 2012. године, са 102 динара на 115 
динара.        

С. Г. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1701584/I+mere+%C5%A1tednje%2C+i+reforme+.html 

I mere štednje, i reforme 

Smanjenje plata i penzija neizbeţno, saglasni su ekonomisti. Izazov će, kaţu, biti smanjenje 
subvencija javnim preduzećima. Nasuprot ekonomistima, sindikati su protiv smanjenja 
primanja. 

Plate u javnom sektoru i penzije manje od 25.000 dinara ostaju nepromenjene, a veća primanja 
biće smanjena najverovatnije od oktobra. To je samo deo paketa mera štednje koje najavljuje 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vulin-minimalac-ide-na-sednicu-vlade
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1701584/I+mere+%C5%A1tednje%2C+i+reforme+.html
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premijer, a koje bi, pred poslanicima, trebalo da se naĊu sledeće nedelje u rebalansu budţeta. 
Preciznu raĉunicu kako će se štedeti, ministar finansija najavljuje za koji dan. 

Pripremila Mirjana Brajković 

Srbiji ne preti bankrot, para ima do aprila, ali mora da se štedi, kaţe premijer Aleksandar Vuĉić. 

"Mislim da ovo jeste nahrabriji politiĉki potez u srpskoj istoriji, potez koji treba da dovede do 
ozdravljenja naše drţave, potez koji ne mora nikom da se svidi, ali potez koji će da znaĉi 
naormalnu Srbiju za dve do tri godine", rekao je Vuĉić.  

Na milion i 38 hiljada penzionera i 113.000 zaposlenih u javnom sektoru – koji primaju do 25.000 
dinara meseĉno, najavljene mere se ne odnose. Ostalima sledi smanjenje, ali tako da im plata ili 
penzija ne padnu ispod 25.000 dinara. 

 

Za plate je raĉunica sledeća – od sadašnjeg iznosa oduzmite 10 odsto. To znaĉi da bi plate od 
26.000 i 27.000 bile smanjene na 25.000 dinara, a plata od 50.000 na 45.000 dinara, ona od 
100.000 na 90.000. Onima koji imaju veće plate, iznos preko 100.000, verovatno će se umanjivati 
20 odsto. 

Raĉunica za penzije – od iznosa sadašnje penzije oduzmete 25.000, a razliku umanjite za 22 odsto. 
Tako će na primer penzija od 26.000 biti manja 220 dinara od 27.000 za 440 dinara, penzija od 
30.000 se smanjuje 1.100 dinara, a od 100.000 za 15.000 do 16.000 dinara. 

Od smanjenja plata i penzija drţava oĉekuje uštedu od 400 miliona evra u 2015. godini. 
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Ministar rada Aleksandar Vulin kaţe da niko nije srećan što će mu plata biti manja ili što će 
njegovim roditeljima biti smanjena penzija, ali nije bilo alternative. 

Da nam se ne bi desilo da kao Grci moramo da smanjujemo penzije 60 odsto, Srbija mora da podrţi 
mere Vlade, poruĉuje lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković. 

Da je štednja neophodna, kaţu i u PUPS-u. Demokratska stranka apeluje da se ne smanjuju plate i 
penzije i predlaţe da se dodatno oporezuju milioneri. 

"Pruţam ruku saradnje Vladi da zajedniĉki pripremimo program mera koji će obuhvatiti, umesto 
smanjivanja plata i penzija – progresivno oporezivanje", kaţe lider DS-a Bojan Pajtić. 

Od ekonomista Vladi stiţe podrška. Fiskalni savet smatra da i plate i penzije treba smanjiti po 15 
odsto jer se, u protivnom, kaţu, neće uštedeti dovoljno. Ovako, uz manje smanjenje, moraće da se 
poveća porez, kaţe i profesor Milojko Arsić. 

"Trebalo je proširiti procenat onih na koje se odnose uštede i to je osnovni nedostatak ovog 
programa. To znaĉi da će morati da se poveća PDV, i to znatnije", istiĉe Arsić. 
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Smanjenje penzija 

Dragan Đuriĉin iz Saveza ekonomista Srbije smatra da je mera socijalno dobro izbalansirana bez 
obzira na to što je neprijatna za svakoga, ali je uskladu sa realnim mogućnostima zemlje. 

Nasuprot ekonomistima, sindikati su protiv smanjenja primanja. Mere liĉe na zaustavljanje 
krvarenja, a ne leĉenje, kaţu u Sindikatu "Nezavisnost", a u Samostalnom – da mere vode u 
recesiju.  

"Plate od 20.000 ili 40.000 dinara ne daju mogućnost da preţive ljudi", kaţe Zoran Mihajlović iz 
Saveza samostalnih sindikata Srbije. 

Privredna komora Srbije podrţava Vladine mere i zalaţe se za celovite reforme koje vode stvaranju 
boljih uslova za poslovanje i investicije. 

"Onog trenutka kada dobijemo efikasnu javnu upravu, drţavnu administraciju, javna preduzeća 
koja nisu na teretu privrede, već u njenoj funkciji, doći ćemo do prvih efekata koji će pokrenuti 
Srbiju", kaţe Milan Petrović iz Srpske asocijacije menadţera. 

Saradnik Beĉkog ekonomskog instituta Vladimir Gligorov ocenjuje da će od smanjenja plata i 
penzija veći izazov biti da se smanje subvencije javnim preduzećima. 

Uz smanjenje sive ekonomije i otpuštanje viška administracije, u Vladi oĉekuju da sledeće godine 
uštede 700 miliona evra. Dinar, koji najpre reaguje na sve promene, nastavlja da jaĉa. U petak će 
se jedan evro kupovati za 118,33 dinara. 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=19&nav_id=901698 

Sindikati ne podrţavaju mere Vlade 
IZVOR: TANJUG 

Savez samostalnih sindikata Srbije ne podrţava nijednu meru Vlade koja podrazumeva 

smanjenje prihoda, jer to vodi dalje u recesiju. 

 Sekretar tog sindikata Zoran Mihajlović kaţe da će se smanjenje plata u javnom sektoru i penzija odraziti 

na kupovnu moć graĊana i samim tim i na proizvodnju. 

"Doći ćemo u začarani krug iz koga ćemo vrlo teško izaći", rekao je Mihajlović koji za Tanjug.  

 

Svakodnevno povećanje cena dovelo je graĊane na rub egzistencije, kaţe Mihajlović i ocenjuje da 

će mere dovesti do socijalnih nemira.  

 

"Ne podržavamo ni smanjenje penzija, jer su to njihova stečena prava, oni su godinama izdvajali 

za te penzije da bi danas mogli normalno da žive i imali sigurnost. Ako im se to sada uzima - nisam 

siguran da je ustavno i očekujem njihovu reakciju", naveo je.  

 

Mihajlović smatra da postoji prostor u javnom sektoru za znaĉajne uštede i da je tu stranu trebalo 

više zahvatiti, a ostaviti plate i penzije.  

 

"Nisu ti ljudi krivi što su zapošljavani po nekoj političkoj liniji, godinama se to radilo i od toga nije 

imuna ni ova vlast, tako da treba naći balansi. Sigurno da nije lako u ovom trenutku napuniti 

budžet, a da to ne bude iz realnih izvora", naveo je Mihajlović.  

 

Smatra i da Vlada Srbija mora da naĊe nove naĉine za punjenje budţeta kroz investicije i javne 

radove, a ne uvoĊenjem restriktivnih mera i stezanjem kaiša. 

Čanak: Ovo je štednja, ne mere za oporavak 

Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Ĉanak ocenjuje da predlozi koje je 

izneo premijer nisu mere za oporavak ekonomije, već štednja.  

 

A to je, tvrdi on, kao kad "ranjeniku zaostavljate krvarenje i ne preduzimate ništa više od toga".  

 

"To nisu mere, jer ovo može da uradi svako. Za to ne morate da budete ni školovani... Kad nemate 

hleba u kuci i odmah jednu krišku manje sečete, to može svako da uradi", naveo je Ccanak za 

Tanjug i zapitao - šta posle toga i šta uraditi da bi imali dve vekne hleba u kući.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=19&nav_id=901698
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Ĉanak je naveo da mediji ţele da uvere javnost da je Vuĉić spasao 1,2 miliona penzionera, te da je 

to politiĉka poruka da oni i na sledećim izborima treba ponovo da glasaju za njega.  

 

"Kako, meĎutim, moze da spasava penzionere, kad je penzija neotuĎivo pravo", rekao je Ĉanak.  

 

On smatra i da će najavljene mere doneti manji pritisak na budţet, ali prihod u budţetu će i dalje 

da opada, i uveren je da će posle ovih 10 odsto smanjenja brzo biti potrebno još toliko. 

 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/pups-brusi-stav-o-penzijama-do-ponedeljka_520000.html 

PUPS "brusi" stav o penzijama do ponedeljka 

BEOGRAD -  

Predsedništvo Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) ocenilo je danas da je štednja u 

drţavi neophodna, a konkretan stav o merama koje je najavio premijer Aleksandar Vuĉić biće 

saopšten u ponedeljak. Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata (UGS) Nezavisnost Branislav 

Ĉanak je danas izjavio da je najavljeno smanjivanje penzija nezakonito.  

"Svesni smo da je štednja neophodna, a detaljnije o zakljuĉcima predsedništva ĉuće se na konferenciji za 

novinare koju će u ponedeljak odrţati predsednik stranke Milan Krkobabić", rekao je danas agenciji Beta 

potpredsednik PUPS-a Momo Ĉolaković. 

Predsedništvo PUPS-a zasedalo je danas povodom mera štednje i smanjenja penzija koje je juĉe 

najavio premijer Srbije. 

Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vuĉić najavio je da će od smanjenja biti zaštićeno 60,2 odsto 

penzionera sa primanjima do 25.000 dinara, a penzije veće od tog iznosa biće progresivano 

smanjivane. 

On je kazao da će penzioneru koji prima 26.000 dinara penzija biti manja za 220 dinara, oni koji 

primaju 27.000 dinara sa smanjenjem će imati 26.560, dok će penzija od 30.000 dinara biti 

smanjena za 1.100 dinara. 

Vuĉić je rekao da će penzije od 35.000 dinara biti smanjene za 6,2 odsto, a na penziju od 40.000 

dinara smanjenje će biti devet odsto. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/pups-brusi-stav-o-penzijama-do-ponedeljka_520000.html


38 

 

Prema njegovim reĉima, najteţi "udarac" pretrpeće 31.000 penzionera sa penzijama većim od 

60.000 dinara. On je dodao da će penzije od 100.000 biti smanjene za 15 ili 16 odsto. 

Ĉanak (UGS): Smanjivanje penzija je nezakonito 

Pravo na penziju je univerzalno ljudsko pravo, pa je najavljeno smanjivanje penzija nezakonito, 

ocenio je danas predsednik Ujedinjenih granskih sindikata (UGS) Nezavisnost Branislav Ĉanak. 

Premijer Srbije Aleksandar Vuĉić juĉe je najavio smanjenje penzija i plata većih od 25.000 dinara. 

"Ne moţete se ĉak ni sami odreći svoje penzije, to je apsolutno pravo i ne moţe niko da zadire u 

njega. Mogu samo da zamole penzionere da se odreknu jednog dela penzija, kao pozajmice drţavi, 

i ništa više", kazao je Ĉanak za agenciju Beta. 

On je istakao da takve mere stvaraju pravnu nesigurnost najranjivijeg dela populacije - penzionera. 

Ĉanak je ocenio da bi, umesto smanjivanja plata u javnom sektoru, drţava više uštedela 

otpuštanjem partijskih kadrova kojih, kako je naveo, ima oko 40.000. 

"Veoma je ĉudno da, i pored toga što ima više zaposlenih u javnom sektoru nego što je potrebno i 

što budţet moţe da podnese, ipak neće biti otpušten niko. Ĉak ni one tetke i strine koje su došle 

po partijskoj liniji, i one će ostati zaštićene, a penzije će da plate ceh, što govori o politiĉkoj 

pozadini ove takozvane štednje", kazao je Ĉanak. 

Po njegovom mišljenju, Srbiji su potrebne aktivne, a ne pasivne mere, kao što je štednja, navodeći 

da se najavljenim merama samo smanjuje izdatak iz budţeta, a da nije preduzeta nijedna mera 

kako bi se povećao priliv u budţet. 

" 'Duplo golo': onima koji pune budţet ništa se ne obećava, nijedna mera nije njima upućena, a 

onima koji koriste budţet upućena je negativna mera. Vrlo smo nezadovoljni", rekao je Ĉanak. 

Predsednik UGS Nezavisnost kazao je da budućnost Srbije zavisi od rešavanja problema preduzeća u 

skupom procesu restrukturiranja, a ne od toga koliko će se penzioneri "ojaditi". 

 

 

 


