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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:509222-800000-penzija-bez-smanjenja 

800.000 penzija bez smanjenja! 
D. I. K.   

Sastanak ĉlanova Vlade Srbije i delegacije MeĊunarodnog monetarnog fonda uoĉi usvajanja 

novih mera štednje. Neće se kresati plate i penzije do 25.000 dinara. Vuĉić: Siromašni i najveći 

deo penzionera biće zaštićeni 

 
VLADA još „vaga“ nove mere drţavne politike koje bi trebalo da omoguće uštede u budţetu. Taĉan 
procenat smanjenja penzija i plata u javnom sektoru i dalje nije utvrĊen, a razgovori koji treba da 
dovedu do rešenja poĉeli su u ponedeljak u Vladi Srbije, sastankom sa predstavnicima 
MeĊunarodnog monetarnog fonda. Premijer Aleksandar Vuĉić obavestio je šefa kancelarije MMF-a u 
Beogradu Deheng Kima, da je Vlada na ĉijem je ĉelu, odluĉna da sprovede ekonomske reforme, ali 
da će siromašni i najveći broj penzionera biti apsolutno zaštićeni - saznaju „Novosti“. 

Zasada je jedino izvesno da se neće dirati u primanja socijano ugroţenog stanovništva. Plate i 

penzije do 25.000 dinara neće biti smanjene. Najveći teret trebalo bi da podnesu vlasnici primanja 

iznad 65.000 dinara meseĉno, koja će biti najviše smanjena. 

Rebalans budţeta koji nam predstoji je razlog za sastanak sa MMF-om, posle koga sleduje i dolazak 

misije MMF iz Vašingtona u oktobru i razgovor o novom aranţmanu Srbije i ove institucije. Sastanku 

premijera Srbije i stalnog predstavnika MMF-a, prisustvovali su u ponedeljak i ministar finansija 

Dušan Vujović, ministar ekonomije Ţeljko Sertić, ministar drţavne uprave i lokalne samouprave Kori 

Udoviĉki, ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i guverner Narodne banke Srbije 

Jorgovanka Tabaković. 

- Predsednik Vlade je istakao da Srbija mora da nastavi strukturne reforme i izrazio oĉekivanje da 

će dogovor sa MMF-om biti postignut - saopštila je posle sastanka vladina Kancelarija za saradnju sa 

medijima. - Premijer je naglasio da predstavnici MMF-a u razgovorima sa predstavnicima vlasti u 

Srbiji nisu predloţili konkretne mere potrebne za fiskalne uštede, ali da su predstavnici Vlade 

Srbije upoznali stalnog predstavnika MMF-a sa merama usmerenim na uštede u budţetu i 

stabilizaciju javnog duga, kao i sa merama za oţivljavanje privrede. 
BROJKE* 26.315 dinara - proseĉna penzija u Srbiji  
* 121.670 dinara i više prima osmoro  
* 148.359 meseĉno prima do 13.288 dinara  
* 800.000 zaposlenih u javnoj upravi  
* 1,7 MILIONA - ukupan broj penzionera 

Mere politike, kako su naglasili predstavnici srpske vlade, razmatraće se u narednim nedeljama. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:509222-800000-penzija-bez-smanjenja
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- Stav predstavnika MMF-a je da sve mere koje budu usvojene treba da imaju široku društvenu 

prihvatljivost, kako bi se obezbedila njihova odrţivost, i u tom kontekstu je savetovano da paket 

treba da zaštiti socijalno ugroţene, zakljuĉeno je na sastanku - saopšteno je iz Vlade Srbije. 

Kako „Novosti“ nezvaniĉno saznaju, MMF se, ipak, zalagao za linearno smanjivanje penzija i plata u 

javnom sektoru, dok je stav srpske strane bio da je progresivno smanjivanje bolje: što je veće 

primanje, da i smanjenje bude veće. Time bi se, makar delimiĉno, zaštitilo stanovništvo sa niţim 

primanjima. Granica od 25.000 dinara „zaštićenih“ penzija znaĉi da više od polovine penzionera 

neće imati promenjena primanja. Na listi Fonda PIO nalazi se taĉno 816.233 penzionera sa 

penzijom do 25.714 dinara. Dok svega 1.998 graĊana prima penzije veće od 90.000 dinara, na 

primer. Koliko je taĉno zaposlenih u javnom sektoru ĉije plate ne prelaze 25.000 nije poznato, s 

obzirom na to da drţava do sada nije saopštila ni taĉan broj ukupno zaposlenih u ovom sektoru. 

Poslednji procenat smanjenja pominjan u javnosti, bez zvaniĉne potvrde, bio je 10 odsto. U tom 

sluĉaju sva primanja u javnom sektoru i penzije, iznad 25.000 dinara, biće umanjene za 10 

procenata. Ako se uvede veći procenat za veće plate, granica će verovatno biti na 65.000 dinara. 

MeĊu predlozima za procenat smanjenja penzija do sada su „u opticaju“ bila tri iznosa: 20 odsto, 

koliko je traţio bivši ministar finansija Lazar Krstić, 15 odsto, koliko Fiskalni savet smatra da je 

neophodni minimum i 10 odsto, koliko je novi ministar finansija Dušan Vujović najavio da će biti. 

 

UŠTEDE I KOD GUBITAŠA 

UPRKOS tome što smanjivanje plata i penzija moţe da donese uštedu od blizu trećine potrebne 

sume, već u 2015. godini (cilj je 1,5 milijardi evra u naredne tri godine), ako to ostanu jedine 

mere, teško da ćemo se izboriti sa narastajućim deficitom. Troškovi javnih preduzeća, na primer, 

mogu veoma brzo da „pojedu“ ove uštede, ukoliko se drţava ne uhvati ukoštac i sa ovim 

problemom. Još je Fiskalni savet ukazivao na to da su troškovi samo dva javna preduzeća - 

„Srbijagasa“ i „Ţelezare“ Smederevo, veći od svih ušteda dobijenih uvoĊenjem solidarnog poreza i 

podizanjem niţe stope PDV-a sa osam na 10 odsto. 
 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:509252-Oruzari-gadjaju-dolare 

Oružari gaĊaju dolare 
M. ĐOŠOVIĆ  

„Zastavina“ fabrika oružja sve uspešnija 

ZAHVALjUJUĆI uspešnom izvozu, fabrika „Zastava oruţje“ već dve godine zaredom beleţi pozitivan 
poslovni rezultat, a zahvaljujući brojnim novitetima na lovaĉkom i sportskom oruţju i završnim 
radovima na projektovanju i izradi topa od 30 milimetara u NATO kalibru (30 puta 173) ponovo se 
svrstava u red najrespektabilnijih kompanija te vrste u svetu. 
 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:509252-Oruzari-gadjaju-dolare
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Prema reĉima Radeta Gromovića, direktora ove fabrike, u poslednjih nekoliko godina potpisani su 
znaĉajni ugovori o izvozu i već sada fabrika ulazi u fazu stabilnog poslovanja. Do kraja ove godine, 
plasman proizvoda na ino-trţištu dostići će cifru od oko 42 miliona dolara. Aktuelni ugovori su 
vredni oko 52 miliona i obezbeĊuju posao i za naredne godine. Uskoro ćemo precizirati i nove 
ugovorne aranţmane. 
- Serijskom proizvodnjom automatske puške „M21“, sa potcevnim bacaĉem i laserskim nišanom, u 
NATO kalibru, pokazali smo da fabrika, i pored teške situacije, moţe da proizvodi sofisticiranije 
oruţje, a serijska izrada novog, za proizvodnju izuzetno sloţenog topa će nas vratiti u ozbiljan tim 
proizvoĊaĉa vojnog naoruţanja - kaţe Gromović. - U prethodnih nekoliko godina, kljuĉni izvozni 
argumenti su nam bili proizvodi iz palete lovaĉkog i sportskog oruţja. Uglavnom, karabina i 
pištolja.  
 

INOVACIJA 
Na zahtev najznaĉajnijeg partnera, iz SAD, samo u toku prethodnih godinu dana, uraĊeno je 
petnaestak inovacija, uglavnom, na nišanskim spravama. A, lovaĉki i sportski program najviše se 
izvozi u tu drţavu i u EU, dok je vojni najviše traţen na Bliskom istoku i u zemljama afriĉkog 
kontinenta. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:509254-Sa-65-milijardi-bez-siromasnih 

Sa 65 milijardi bez siromašnih 
V. Crnjanski Spasojević  

Lane više od pola miliona ljudi nije imalo za hranu - Srbija sprema novu strategiju kako 

eliminisati nemaštinu. Prošle godine 8,6 odsto graĊana trošilo manje od 11.000 meseĉno. U 

gradu svaki 16. živi u bedi 

NOVA drţavna strategija za borbu protiv siromaštva trebalo bi da bude završena do kraja godine, 
najavio je šef vladinog tima za socijalno ukljuĉivanje i smanjenje siromaštva Ţarko Šunderić. 
Dokument će pre 1. januara biti predat Briselu i dogodine se već oĉekuje njegova puna primena, 
koju će kontrolisati Evropska komisija. 

Šunderić podseća da je već postojala jedna ovakva strategija drţave za period 2003 - 2009: 

- Cilj je bio da se prepolovi broj siromašnih do 2008, što je i uĉinjeno. Ali je svetska ekonomska 

kriza dovela do ponovnog povećanja. 

Koliki je obim siromaštva najbolje pokazuje nedavno objavljena studija vladinog tima „Siromaštvo 

u Srbiji 2011-2013.“, autora Boška Mijatovića iz Centra za liberalno-demokratske studije. U 

poslednje tri godine stopa siromaštva kreće se izmeĊu 6,8 i 8,8 odsto, što znaĉi da izmeĊu 500.000 

i 642.000 ljudi ne zadovoljava ni najosnovnije potrebe, ukljuĉujući hranu! 

Lane je stopa siromaštva bila 8,6 odsto, što znaĉi da je toliki postotak stanovništva imao potrošnju 

niţu od linije siromaštva - 11.020 dinara meseĉno. Ukupan broj siromašnih bio je 610.000. 

Smanjene su i realne zarade i penzije u odnosu na godinu pre toga. 
MLADI “RIZIĈNA GRUPA“SVETSKA istraţivanja pokazuju da kod nas gotovo polovina stanovništva ţivi 
loše, konstatuje dr Nada Novaković iz Instituta društvenih nauka. U velikom riziku od siromaštva su 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:509254-Sa-65-milijardi-bez-siromasnih
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nezaposleni izmeĊu 19. i 24. godine, i seosko stanovništvo. U ovoj grupi je i 150.000-200.000 ljudi 
koji su ostali ili bi mogli ove godine da ostanu bez posla. Nasuprot tome, broj bogataša se lane 
povećao sa 88 na 100. 

- Smanjenje liĉne potrošnje moglo je dovesti do povećanja siromaštva, ali do toga ipak nije došlo 

jer je potrošnja najsiromašnijih desetak procenata stanovništva zadrţana na sliĉnom nivou kao u 

2012. Tome je doprinelo povećanje poljoprivredne proizvodnje i relativno smanjenje cena hrane i 

sistem socijalne zaštite najsiromašnijih - konstatuje Boško Mijatović. 

Dubina siromaštva bila je 1,9 odsto, što znaĉi da bi iz bruto društvenog proizvoda zemlje trebalo 

izdvojiti 1,8 odsto, odnosno 65 milijardi dinara za likvidaciju nemaštine. I oštrina siromaštva je 

dosta skromna, pa se moţe reći da je siromaštvo u Srbiji i dalje uglavnom umereno. 

Broj siromašnih mnogo je veći na selu nego u gradu (347.000 prema 264.000). MeĊutim, ni urbana 

naselja nisu pošteĊena, pa je svaki šesnaesti stanovnik gradova u 2013. ţiveo u bedi. Razlog je 

dugotrajna ekonomska kriza i visoka nezaposlenost radno sposobnog stanovništva. 

Najviše siromašnih ima Centralna Srbija - 408.000. Najbolje se kotiraju Vojvodina i Beograd, sa 

ĉetiri puta manjim brojem. I u okviru Centralne Srbije mnogo je lošija situacija u Istoĉnoj i 

Jugoistoĉnoj nego u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji. Najveći rizik od siromaštva imali su ĉlanovi 

višeĉlanih domaćinstava (ĉak polovina siromašnih je iz porodica sa pet i više mališana), 

nezaposleni, nekvalifikovani graĊani i deca do 13 godina. 

Posle uspešnih mera u smanjenju siromaštva do 2008, broj ljudi koji ţivi u nemaštini ponovo 

poĉinje da raste, a 2012. skaĉe za trećinu! Potrošnja 8,8 odsto ukupnog stanovništva te godine bila 

je niţa od 10.223 dinara meseĉno. U 2011. godini 6,8 odsto ukupnog stanovništva imalo je 

potrošnju manju od linije siromaštva (9.483 dinara meseĉno). 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493516/IZRACUNAJTE-Dve-varijante-za-smanjenje-plata 

IZRAĈUNAJTE Dve varijante za smanjenje plata 

Gordana Bulatović  

Još nedelju dana graĊani će ţiveti u neizvesnosti s koliko manjim platama i penzijama će doĉekati 

jesen i zimu. Premijer Aleksandar Vuĉić odloţio je odluku o mogućem smanjenju zarada za naredni 

vikend, kada se vrati iz Kine. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493516/IZRACUNAJTE-Dve-varijante-za-smanjenje-plata
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493516/undefined
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493516/undefined
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Kako izgleda stepenasto smanjenje plata? Prema predlogu, 10 odsto se odbija na deo iznad 30.000 

(I varijanta), odnosno iznad 45.000 (II varijanta), zakljuĉno sa 80.000. Zatim se deo plate od 80.000 

do 145.000 smanjuje za dodatnih 15 odsto, a sve iznad 145.000 za 20 odsto. 

 

PRIMER 1: Plata od 150.000 

  

I VARIJANTA 

do 30.000 - smanjenje: 0 

30.000 - 80.000: odbija se 10% od tih 50.000 - smanjenje: 

5.000 

80.000 - 145.000: odbija se 15% od 65.000 - smanjenje: 9.750 

145.000 - 150.000: odbija se 20% od 5.000 - samnjenje 1.000 

UKUPNO SMANJENJE PLATE: 15.700 (0+5.000+9.750+1.000) 

  

II VARIJANTA 

do 45.000 - smanjenje: 0 

45.000 - 80.000: odbija se 10% od tih 50.000 - smanjenje: 

35.000 

80.000 - 145.000: odbija se 15% od 65.000 - smanjenje: 9.750 

145.000 - 150.000: odbija se 20% od 5.000 - samnjenje 1.000 

UKUPNO SMANJENJE PLATE: 14.250 (0+3.500+9.750+1.000) 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493516/undefined
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PRIMER 2: Plata od 55.000 

  

  

I VARIJANTA 

do 30.000 - smanjenje: 0 

30.000 - 55.000: odbija se 10% od tih 25.000 - smanjenje: 

2.500 

UKUPNO SMANJENJE PLATE: 2.500 (0+2.500) 

  

  

II VARIJANTA 

do 45.000 - smanjenje: 0 

45.000 - 55.000: odbija se 10% od tih 10.000 - smanjenje: 

1.000 

UKUPNO SMANJENJE PLATE: 1.000 (0+1.000) 

  

 

5. Manje od 10 do 20 odsto 

 Koje su opcije u igri 

 

1. Izuzimanje penzija 

Jedan od modela predviĊa da se penzije potpuno izuzmu od umanjenja 

 

2. Smanjenje većih penzija 

Drugi model podrazumeva mogućnost smanjenja samo onih penzija koje su iznad proseĉnih 25.000 

dinara 

 

3. Maksimum 10 odsto 

U sluĉaju korekcije penzija, maksimalno smanjenje bilo bi 10 odsto 

 

4. Smanjenje plata 

Teško se moţe izbeći smanjenje plata u javnom sektoru, ali je moguće da ne budu umanjenje 

najniţe plate - jedan predlog one do 30.000, a drugi do 45.000 dinara 
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Postoji i predlog da se plate ne smanjuju linearno, već da se zarade veće od 30.000 ili 45.000 

umanje za 10, one iznad 80.000 za 15, a iznad 145.000 za 20 odsto. 

  

Na stolu je, kako priznaje i ministar finansija Dušan Vujović, bar deset modela kako moţe da se 

uštedi u budţetu, ali premijer još vaga. I on je svestan šta za većinu graĊana znaĉi smanjenje 

kućnog budţeta, za ĉije se drastiĉnije kresanje zalagao Vujovićev prethodnik Lazar Krstić. 

  

 - Još se nismo odluĉili za najbolju opciju, kako bismo uz rebalans budţeta najmanje smanjivali 

plate i penzije. Sa platom od 440 evra i penzijom od 130, moţe da se ţivi samo bedno, od toga 

jedva hleb moţe da se kupi. Zato pokušavamo da smanjimo troškove budţeta sa minimalnim 

uticajem na graĊane - kaţe Vujović. 

  

Juĉe je premijer Vuĉić, zajedno sa ministrima Vujovićem, Sertićem i Vulinom, o smanjenju penzija 

i plata razgovarao sa predstavnicima reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca.  

  

Kreatore novih mera brine ĉinjenica da Ustavni sud uskoro moţe da proglasi neustavnim zakon 

kojim je, poĉetkom godine, razrezan solidarni porez. Iako nova rešenja deluju sliĉno, izvor „Blica“ 

iz Vlade objašnjava da je namera ministra Vujovića da preslika sliĉnu svetsku praksu, kojom bi se 

izbeglo da i nova mera ode na ocenu Ustavnog suda.  

  

Spremni su predlozi ostalih mera o uštedama u budţetu i osnovne smernice nacrta rebalansa 

budţeta koji bi u skupštinsku proceduru trebalo da uĊe do 15. septembra, tvrdi izvor „Blica“. 

  

- Deficit budţeta će biti znatno niţi od osam odsto BDP-a, koliko se pominjalo u javnosti - 

objašnjava naš izvor. 

  

Prema tvrdnji ministra Vujovića, Srbija ima novca da sve obaveze finansira u narednih sedam, osam 

meseci, problemi visokog budţetskog deficita ubrzaće, oĉigledno, i rešavanje sudbine firmi u 

restrukturiranju. 

  

- Pretpostavljam da u tim firmama radi oko 100.000 ljudi - kaţe Vujović.  Za subvencije drţavnim 

preduzećima izdvojeno je 10 milijardi dinara. 

  

Fiskalni savet: Skaĉe PDV 

Fiskalni savet i dalje veruje da je smanjivanje svih plata i 

penzija jedna od kljuĉnih mera da bi se izbegla kriza javnog 
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duga. Prema njihovoj raĉunici, sve penzije i plate u javnom 

sektoru moraju se umanjiti za 15 odsto. Ukoliko se one 

umanje za 10 odsto, mora se, za šest meseci, povećati PDV za 

dva odsto. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493532/Minuli-rad-se-brise-i-u-drzavnoj-sluzbi 

Minuli rad se briše i u državnoj službi 

G. Bulatović  

Zaposleni u javnom sektoru i ĉinovnici ubuduće neće imati veća prava nego oni koji rade kod 

privatnika. 

Isti aršini za obraĉun zarade: Kori Udoviĉki    

Ova promena predviĊena je setom zakona o drţavnim sluţbenicima i radnim odnosima u drţavnim 

organima o kome se upravo raspravlja u Skupštini. 

  

 

 

(+) Kliknite za uvećanje 

 

- Izmene zakona saĉinjene su tako da se izjednaĉe radna prava drţavnih sluţbenika i zaposlenih u 

javnom sektoru sa pravima radnika kod privatnika. To znaĉi da će i drţavnim sluţbenicima ubuduće 

da se raĉuna samo radni staţ kod aktuelnog poslodavca. Na primer, ako neko radi u bolnici, pa 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493532/Minuli-rad-se-brise-i-u-drzavnoj-sluzbi
http://www.blic.rs/data/images/2014-09-07/511403_15_lb.jpg?ver=1410122836.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-09-07/511403_15_lb.jpg?ver=1410122836.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-09-07/511403_15_lb.jpg?ver=1410122836.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-09-07/511403_15_lb.jpg?ver=1410122836.jpg
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preĊe u drţavnu upravu minuli rad neće biti isplaćivan za vreme provedeno na radu u bolnici - kaţe 

ministar za drţavnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udoviĉki. 

  

Ako je neko zaposlen u Domu zdravlja, pa prelazi u neku od bolnica moţe da raĉuna da će mu biti 

obraĉunat staţ za sve godine rada. Sliĉno je i s nastavnicima ako preĊu u neku drugu obrazovnu 

ustanovu ili zaposlenima koji iz jedne opštine prelaze u drugu. 

  

- Ali, ako prelazi iz lokalne samouprave u, recimo, republiĉku administraciju obraĉunavaće mu se 

samo staţ kod aktuelnog poslodavca - objašnjava Udoviĉki i dodaje da se navedenim zakonima 

pojaĉava i profesionalizacija drţavne samouprave i odgovornost zaposlenih. 

  

Kako je „Blicu“ potvrĊeno u Ministarstvu rada, izmene Zakona o radu 

samo su donja granica onog što radniku moţe da omogući poslodavac. 

A za sve iznad toga, bar za zaposlene u javnim preduzećima, garant im 

je - kolektivni ugovor. 

  

Tako se, na primer, u „Srbijagasu“ i dalje primenjuje kolektivni ugovor 

koji za rad praznikom predviĊa naknadu od 150 odsto. Zakon je 

predvideo da se za rad na praznik dobija dodatnih 110 odsto. Sliĉno je i 

u PTT-u, gde ugovor garantuje 15 odsto veću zaradu onima koji rade po 

smenama, dok je zakon eliminisao plaćanje prekovremenog rada. 

  

Sliĉnu zaštitu imaju i zaposleni u zavisnim preduzećima EPS-a. Ĉini se 

da su najzaštićeniji oni koji rade u TE „Kostolac“, gde se, recimo, 

radniku garantuje da zadrţava istu platu i kada ga prebace na lošije 

radno mesto. 

  

Prvu platu nakon izmena zakona o radu ovih dana primili su i oni koji rade kod privatnika. Praksa je 

razliĉita. Jedan deo firmi, posebno onih većih, odluĉio je da za radnike ne smanjuje zarade na 

osnovu ĉinjenice da se minuli rad raĉuna samo za staţ ostvaren kod aktuelnog poslodavca. Ali, 

vlasnici malih preduzeća i preduzetnici, uglavnom, su primenili nova, restriktivnija pravila. 
 

 

 

 

 

Plata manja 6.000 

dinara 

- Imam 26 godina staţa, 

ali samo dve kod 

sadašnjeg poslodavca. 

Pre nekoliko dana dobio 

sam platu koja je za 

6.000 dinara manja nego 

ona koju sam primio za 

jul. Kada je u pitanju 

noćni rad, dobijam isti 

iznos kao ranije - kaţe 

za „Blic“ Stojan P., koji 

radi kao pekar u manjoj 

pekarskoj industriji. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493656/Zahtev-Ministarstvu-finansija-da-objavi-broj-zaposlenih 

Zahtev Ministarstvu finansija da objavi broj 
zaposlenih 

Beta  

Poverenik za informacije od javnog znaĉaja i zaštitu podataka o liĉnosti Rodoljub Šabić naloţio je 

Ministarstvu finansija da dnevnom listu "Danas" dostavi informacije o broju zaposlenih lica u javnom 

sektoru od stupanja na snagu izmena Zakona o budţetskom sistemu 7. decembra prošle godine. 

U saopštenju Poverenika navodi se i da je Ministarstvu finansije naloţio da listu Danas dostavi i 

informaciju o tome koliko je lica i u kojoj instituciji zaposleno u istom periodu. 

  

- Javnost je sigurno spremna da pruţi punu podršku merama i aktivnostima ĉiji je cilj da dobijemo 

racionalniji, efikasniji i odgovorniji aparat javne uprave. A istovremeno, podrška javnosti je i jedan 

od bitnih uslova za uspeh tih mera - izjavio je Šabić. 

  

On je dodao da je nuţna pretpostavka za to "maksimalna transparentnost podataka o broju 

zaposlenih, kao i o budţetskim sredstvima koja se za njihov angaţman izdvajaju". 

  

Poverenik je naveo da raniji navodni pokušaji racionalizacije, odnosno eventualni efekti tih 

pokušaja nisu bili propraćeni odgovarajućim javno dostupnim informacijama. 

  

Iako je zakonima o odreĊivanju maksimalnog broja zaposlenih u republiĉkoj i u lokalnoj 

administraciji, donetim još 2009. godine bilo, pored ostalog, predviĊeno postojanje registara sa 

konkretnim podacima o broju zaposlenih i izdacima za njih koji su morali biti javno objavljivani na 

veb sajtu Ministarstva finansija to se nikada 

nije desilo, naveo je Poverenik. 

  

Prema njegovim reĉima, novinari i graĊani su do tih informacija, i to parcijalnih, kod pojedinih 

organa, dolazili najĉešće samo nakon ţalbi Povereniku za informacije i nakon njegove intervencije. 

  

- I ovo poslednje rešenje zapravo je samo potvrda stava da bi pomenute informacije morale biti 

dostupne najširoj javnosti i to na proaktivnoj osnovi, tako što će, i bez posebnih zahteva, biti 

javno, uredno i aţurno objavljivane na zvaniĉnim elektronskim prezentacijama svih organa, kao i u 

okviru objedinjenih registara koje po zakonu treba da vodi Ministarstvo finansija - navodi se. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493656/Zahtev-Ministarstvu-finansija-da-objavi-broj-zaposlenih
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493530/Vlada-Srbije-preuzima-Simpo-i--menja-kompletan-menadzment 

Vlada Srbije preuzima „Simpo“ i menja kompletan 
menadžment 

G. B  

Vlada Srbije uskoro donosi odluku o konverziji duga najvećeg poreskog duţnika vranjskog „Simpa“ u 

kapital drţave, potvrĊeno je „Blicu“ u Nemanjinoj 11. 

Drţava će, po osnovu duga, preuzeti 51 odsto akcija ove firme koje su sada u vlasništvu malih 

akcionara. Ali, uslov koji Vlada postavlja je da se promeni kompletan menadţment firme. „Simpo“ 

za neplaćene poreze i doprinose duguje oko 5,9 milijardi dinara. 

  

„Simpo“ ima sedam ugovora o mirovanju dugova sa bankama do 31. oktobra ove godine. To znaĉi 

da ne moraju da izmiruju dospele rate kredita, ali ni kamate i ostale naknade u ukupnom iznosu od 

11 miliona evra. Otvorena je mogućnost da se ovaj ugovor produţi do kraja godine.  

  

„Simpo“ ima 15 zavisnih društava i u njima zapošljava oko 4.000 radnika, od ĉega u matiĉnoj firmi 

gotovo 3.000. Najveće gubitke u poslovanju ima matiĉno preduzeće, kao i „Kondiva“ Bujanovac, 

„Simpo - Deĉji kreveci“, „Simpo drvo“ d.o.o. Proizvodnja u većini firmi je prethodnih meseci bila u 

prekidu. Neprekidno radi samo proizvodnja deĉjeg programa u pogonu kod Trgovišta, a delimiĉno u 

preduzeću „Šik“ u Kuršumliji. Poslovi se odvijaju i u farmi na Vlasini i delimiĉno u cvećari u 

Vranjskoj banji. 

  

Oĉekuje se odobravanje zajma Fonda za razvoj od pet miliona evra kako bi se pokrenula 

proizvodnja. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493530/Vlada-Srbije-preuzima-Simpo-i--menja-kompletan-menadzment
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493642/Djogovic-Srbija-sampion-propustenih-sansi 

Đogović: Srbija šampion propuštenih šansi 

Beta  

Saradnik Instituta za trţišna istraţivanja (Izit) Saša Đogović ocenio je danas da će smanjivanje plata 

u javnom sektoru i penzija biti uzaludna ţrtva, ukoliko tu meru ne budu pratile suštinske reforme. 

- Ako Vlada iskoristi ţrtvu smanjiovanja plata i penzija da reši problem preduzeća u 

restruktiriranju, da poboljša efikasnost javnih preduzeća i stvori efikasniju drţavnu administraciju 

postoji mogućnost da izbegnemo 'grĉki krug pakla' - rekao je on na konferenciji za novinare. 

  

Saradnik Izita je ocenio da najavljeno smanjivanje plata i pezija ne bi bilo potrebno, da je prošle 

godine poĉelo rešavanje problema preduzeća u restrukturiranju. 

  

- Mi smo šampini propuštenih šansi - rekao je Đogović. 

  

On je ocenio da će, ukoliko bude manje praktiĉnog rada, a više priĉe o reformi, Srbija propustiti 

poslednju šansu da "bar za nijansu manje bolno ispliva na povrsinu iz dubina ekonomskog ambisa". 

  

- To znaĉi da će se u sledećoj fazi, a ona sledi već u drugom tromeseĉju naredne godine, morati ući 

u nove rezove i plata i penzija ĉime će privreda ući u duboku recesiju, a Srbija u vrtlog grĉke krize 

punog kapaciteta - ocenio je saradnik Izita. 

  

Istiĉući da je potrebno brzo rešiti problem preduzeća u restrukturianju jer gutaju novac poreskih 

obveznika, on je naveo da je u Ţelezaru "Smederevo" koja pravi gubitke u prvoj polovini ove 

godine, prema recima premijera, potrošeno 102 miliona evra. 

  

To davanje Ţelezari, ocenio je Đogović, nije za pohvalu, već za duboku razmišljanje. 

  

- Dati nekom novac ko pravi gubitke, a zalagati se za trţišnu ekonomuju, potpuno je apsurdno. Tu 

nešto nije u redu - rekao je Đogović. 

  

Po reĉima Đogovića, tih 100 miliona dolara koji su baĉeni u nedašnji "Sartid", mogli su se upotrebiti 

za razvoj poljoprivrede, kako bi spremna iskoristila zahlaĊenje odnosa EU i Rusije. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493642/Djogovic-Srbija-sampion-propustenih-sansi
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493662/Djogovic-Tajkuni-ne-treba-da-vode-javna-preduzeca 

Đogović: Tajkuni ne treba da vode javna preduzeća 

Beta  

Saradnik Instituta za trţišna istraţivanja (IZIT) Saša Đogović ocenio je danas da iz moralnih razloga 

"tajkuni" ne treba da budu direktori javnih preduzeća, kao i zato što im je privatni interes na prvom 

mestu. 

Na konferenciji za novinare Đogović je rekao da smatra da "tajkuni ne treba da budu ĉuvari javih 

reursa", imajući u vidu njihovu prošlost, kada su zajednio s "partokratskom drţavom" "radili na 

ispiumpavanju srdstava iz javnog sektora i prelivanju u privatnre dţepove". 

  

- Vrlo teško mozete oĉekivati da će koza da saĉuva kupus, tako da i u ovom sluĉaju teško moţete 

oĉekivati od tajkuna da saĉuva ţeleznicu ili neki drugi javni resurs koji još postoji kod nas", rekao 

je Đogović. 

  

Kako razloge zašto te osobve ne bi trebalo da upravljaju javnim resursima, saradnik Izita je naveo i 

to što "mnogi od njih nisu izmirivali svoje poreske obaveze". 

  

Navodeći da "tajkune" ne treba amnetirati tako što bi im se dalo da upravljaju javnim preduzećima, 

DJogović je ocenio da oni od njih koji deluju sportu, nisu mnogo uradili. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Stala-proizvodnja-velikog-fice.sr.html 

Стала производња великог „фиће“ 

Проблем је „екстерног карактера”, стоји у „Фијатовом” саопштењу , а реч је, највероватније, 

о смањеном интересовању за 500-Л, наводе у синдикату 

Крагујевац – Компанија „Фијат аутомобили Србија“ (ФАС) привремено је обуставила 
производњу у крагујевачкој фабрици аутомобила. У септембру се неће радити најмање пет 
дана, а радници ће одсуствовати са посла неколико дана и наредног месеца. После гласина да 
би ово могао бити почетак краја заједничке компаније наше државе и „Фијата”, која је 
формирана 2008, огласио се и „Фијатов” менаџмент у ФАС-у. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/493662/Djogovic-Tajkuni-ne-treba-da-vode-javna-preduzeca
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Stala-proizvodnja-velikog-fice.sr.html
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„Узроци овог привременог застоја су екстерног карактера и односе се на дешавања на 
европском и светском аутомобилском тржишту, која су условљена економским параметрима и 
самом економском кризом. У савременом пословању, привремено, краткотрајно заустављање 
производње, један је од уобичајених метода који се успешно примењују у оваквој ситуацији, 
омогућавајући компанији да убрзо настави са радом” – стоји у корпоративном саопштењу 
компаније ФАС, која се огласила пошто се на појединим онлајн порталима појавила 
информације да фабрика у Крагујевцу неће радити 11 дана у септембру. 

ФАС у свом саопштењу није навео колико се дана неће радити у овом месецу, а према 
информацијама из саме фабрике, радници ће и у октобру добити слободне дане. Нико не зна 
тачно колико, што је у Крагујевцу изазвало доста пометње, имајући у виду да је „Фијатова” 
фабрика, са око 3.000 запослених, једна од ретких која још увек ради у овом граду. 

Затварање фабрике не би донело невоље само Крагујевцу, већ и целокупној српској привреди, 
у којој је „Фијат” значајан чинилац. Највећи српски извозник прошле године извезао је 
аутомобиле у вредности од око 1,5 милијарди евра, а у првих седам месеци ове године, извоз 
је, у односу на исти период 2013, увећан за око десет процената. 

Проблем је, међутим, што је пословање ФАС-а Влада Србије током прошле године 
субвенционисала са око 51 милион евра, а при том је нето зарада износила само 10 милиона. 
Проста рачуница показује да је наша држава у 2013, у заједничкој компанији са „Фијатом”, 
сходно свом уделу, зарадила свега око 3,3, а уложила целих 48 милиона евра. Само до маја 
ове године, држава је на рачун ФАС-а, по разноразним основама, уплатила још две милијарде 
динара, а какви ће резултати бити, то у овом тренутку нико не може да каже.  

„Још петог септембра смо затражили од наше државе, од премијера, да размотри ситуацију у 
фабрици аутомобила у Крагујевцу”, изјавио је јуче медијима председник синдиката у ФАС-у 
Зоран Марковић. 

Према мишљењу овог синдикалног лидера, до обуставе производње највероватније је дошло 
због смањеног интересовања купаца за модел 500-Л, чија је серијска производња почела 
средином 2012. 

„Нисмо добили званично обавештење о разлозима због којих се привремено обуставља рад, 
али претпостављам да се ради о смањењу потражње за овим 'Фијатовим' аутомобилом, због 
чега мора да се редукује и производња”, објаснио је Марковић. 

Да ствар буде чуднија, пословично прецизни италијански менаџмент у свом саопштењу није 
навео ни када би производња „великог фиће”, који је своју премијеру имао на Сајму 
аутомобила у Женеви 2012, могла бити настављена. Једино што се каже је да ће то бити – 
ускоро. 

„Компанија 'Фијат аутомобили Србија', као пожељан послодавац, са снажним осећајем 
друштвене одговорности, свесна је неопходности одржавања послова за своје запослене, као 
и сопственог значаја за економију како Крагујевца, тако и целе Србије, па је привремено 
затварање усмерено управо ка томе да се фабрика и пословање, а самим тим и радна места, 
људски и материјални ресурси сачувају и ставе у функцију у најскорије време”. 

У крагујевачкој фабрици је и до сада неколико пута обустављана производња, али се тачно 
знало због чега. Најчешће због кашњења у испоруци аутомобилских делова који се праве у 
Италији. Овога пута, међутим, није јасно шта је у питању, што се види и по терминологији коју 
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користи менаџмент ФАС-а – „привремени застој”, привремено затварање”, „краткотрајно 
заустављање производње”, а разлози су „екстерног карактера”. 

Уговор наше државе са „Фијатом” истиче 31. децембра 2018, после чега свака од страна 
потписница може да понуди свој део на продају (Влада Србије – 33, „Фијат” – 67 одсто), с тим 
да право прече куповине задржавају уговорне стране. У том односу су извршена и улагања у 
крагујевачку фабрику, вредна око 1,3 милијарде евра. У фабрици још није почела производња 
другог модела, што је, такође, била тема уговора, а наша држава није испунила своју обавезу 
у вези са изградњом путне и железничке инфраструктуре у Крагујевцу (јужна, северна 
обилазница, пруга Крагујевац–Лапово), на чему је „Фијат” од почетка инсистирао. 

Бране Карталовић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zavrsen-sastanak-Vucica-sa-predstavnikom-MMF.sr.html 

Пакет мера да заштити социјално угрожене 
 БЕОГРАД – Председник Владе Србије Александар Вучић истакао је данас, на састанку са 
сталним представником ММФ-а у Србији Дехенг Кимом, да Србија мора да настави структурне 
реформе и изразио очекивање да ће договор са ММФ-ом бити постигнут. 

Он је нагласио да представници ММФ-а у разговорима са представницима власти у Србији нису 
предложили конкретне мере потребне за фискалне уштеде, али да су представници Владе 
Србије упознали сталног представника ММФ-а са мерама усмереним на уштеде у буџету и 
стабилизацију јавног дуга, као и са мерама за оживљавање привреде, саопштила је владина 
Канцеларија за сарадњу с медијима. 

Представници Владе Србије су нагласили да ће размотрити мере политике у наредним 
недељама. 

Став представника ММФ-а је да све мере које буду усвојене треба да имају широку друштвену 
прихватљивост, како би се обезбедила њихова одрживост, и у том контексту је саветовано да 
пакет треба да заштити социјално угрожене, закључено је на састанку. 

Састанку су присуствовали и министар финансија Душан Вујовић, министар економије Жељко 
Сертић, министар државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички, министар за рад и 
социјална питања Александар Вулин и гувернерка Народне банке Србије Јоргованка 
Табаковић. 

Танјуг 
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Неће бити удара на сиромашне 
 

У Влади Србије су почели разговори с представницима Међународног монетарног фонда о 
ребалансу овогодишњег буџета и мерама штедње које ће се морати спровести. Ипак, иако 
је то раније било најављено, 

Премијер и министри с делегацијом ММФ-а 

 Влада у понедељак није објавила да ли ће смањити плате у јавном сектору и пензије, и у 
којем проценту. 

Министар рада Александар Вулин, који је јуче учествовао у разговорима с ММФ-ом, изјавио је – 
на питање да ли је доношење мера фискалне консолидације, које ће укључити смањење плата 
у јавном сектору и пензија одложено – да то није ствар одлагања и да се на мерама ради с 
представницима ММФ-а, унутар Владе и са синдикатима. 

– Није ствар да ли ће нешто бити у понедељак или петак, важно је да држава ради озбиљно и 
води рачуна о интересима грађана – истакао је Вулин. 

Он је рекао да мере фискалне консолидације не служе само за то да нешто буде добро на 
папиру већ и да би грађани живели боље. Како је прецизирао, тај циљ ће бити остварен кроз 
оздрављење економије и буџета, значајно смањивање камата за будућа задуживања, као и 
бољи приступ новцу. 

Он је поновио да ће се Влада трудити да мере штедње не утичу на то да они грађани који већ 
сада живе лоше убудуће живе још лошије. Ипак, за сада није познато да ли то значи да ће 
Влада поставити границу на висину личних прихода испод које неће смањивати плате и 
пензије, како се спекулише у јавности. С једне стране, тако би се заштитили најугроженији 
слојеви становништва, а с друге, питање је да ли би онда уштеда у буџету била довољна. 
Такође, увек се може поставити питање праведности и зашто се граница поставља на, на 
пример, 14.000 динара а не на 15.000. 

– Видећемо да ли ће ММФ бити задовољан нама. Нама је ММФ потребан, ми желимо да 
склопимо одговарајући аранжман, да се договоримо. Али, наравно, желимо да наша привреда 
функционише и да грађани буду задовољни оним што ћемо радити – рекао је министар рада. 

  

Економиста Саша Ђоговић упозорава на то да би смањивање плата и пензија могла бити 
узалудна жртва, уколико ту меру не буду пратиле суштинске реформе. Односно, да би 
неефикасна јавна предузећа и она у реструктурирању могла „појести“ све што се уштеди на 
платама и пензијама, баш као што се то већ десило са „солидарним“ порезом. 

– Ако Влада искористи жртву смањивања плата и пензија да реши проблем предузећа у 
реструктирирању, да побољша ефикасност јавних предузећа и створи ефикаснију државну 
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администрацију, постоји могућност да избегнемо „грчки круг пакла“ – рекао је Ђоговић, који 
је сарадник Института за тржишна истраживања. 

– Ми смо шампиони пропуштених шанси. То значи да ће се у следећој фази – а она следи већ у 
другом тромесечју наредне године – морати ући у нове резове и плата и пензија, чиме ће 
привреда ући у дубоку рецесију, а Србија у вртлог грчке кризе пуног капацитета – оценио је 
Ђоговић. 

Вулин, међутим, наглашава да се ова влада не боји мера штедње. 

– Ми ћемо штедети где год можемо – поручио је он. 

На састанку са сталним представником ММФ-а у Србији Дехенг Кимом јуче су, осим Вулина, 
учествовали и премијер Александар Вучић, те министри финансија Душан Вујовић, привреде 
Жељко Сертић, државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички, као и гувернерка НБС-а 
Јоргованка Табаковић. 

– Аранжман са МММФ-ом за нас јесте важан, јер позитивно утиче на перцепцију инвеститора 
који су нам преко потребни и значи потврду кредибилитета економске политике коју земља 
води. Успех разговора зависиће од наше спремности да покажемо да смо као земља способни 
да, и поред великих изазова, можемо да водимо одговорну и одрживу фискалну политику – 
изјавила је недавно за „Дневник” Јоргованка Табаковић. 

В. Чворков 
  

 Боље дати аграру него губиташима 

Истичући да је потребно брзо решити проблем предузећа у реструктурирању јер гутају новац 
пореских обвезника, Саша Ђоговић је навео да је у „Железару Смедерево“, која прави 
губитке, у првој половини ове године, по речима премијера, потрошено 102 милиона евра. 

- То давање „Железари“ није за похвалу, већ за дубоко размишљање. Дати новац неком ко 
прави губитке, а залагати се за тржишну економију, потпуно је апсурдно – казао је Ђоговић. По 
његовим речима, тих 100 милиона који су бачени у некадашњи „Сартид“, могли су се 
употребити за развој пољопривреде да би спремна искористила захлађење односа ЕУ и Русије. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pljuste-prijave-zbog-neisplacenih-zarada 

Пљуште пријаве због неисплаћених зарада 
 

По подацима из Инспектората рада, који су достављени „Дневнику“, прошлог месеца 
обављено је 2.820 инспекцијских надзора у области радних односа и том приликом је 
уочено низ неправилности, то јест у око 18 одсто случајева уочене су неке 
неправилности. 

Тачније, инспектори су донели 520 решења о отклањању утврђених повреда Закона о раду, од 
којих се чак 350 односило на неправилности код исплате зарада, накнада зарада и других 
примања за све категорије запослених, укључујући и труднице и породиље. Како кажу у 
Инспекторату, инспектори рада против неодговорних послодаваца, који не поштују правила 
игре и не исплаћују зараде подносе захтеве за покретање прекршајног поступка, а судије 
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изричу казне. У августу су инспектори поднели 288 захтева за покретање прекршајног 
поступка, од чега 202 због неисплаћивања зарада. 

Дакле, потврђује се да постојање одређених закона и прописа, нажалост, није гаранција да ће 
се они и поштовати. У Србији, слободно се може рећи, постоје добри закони, али неретко се, 
уместо понашања по прописаним правилима, који обезбеђују једнаке услове за све који 
послују, траже и проналазе рупе у закону, које, углавном доносе корист малом броју људи, а 
штете свима. Јер, неисплаћивање зарада постало је више правило него реткост, а 
непријављивање радника готово да је уобичајено. 

Таквој ситуацији, свакако доприносе слаба привредна активност и велика незапосленост, што 
је већ дуго стварност у нашој земљи. Губитак радног места извеснији је него да се посао нађе, 
а када је понуда радне снаге велика, лакше је и посао изгубити па је стрпења да ли ће се 
радно место задржати изузетно велика. Зато и није чудно што много радника, који упркос томе 
што редовно раде не примају плату, ћуте и надају се да ће, кад-тад, добити зарађени новац. А 
при том ваља живети, плаћати трошкове, школовати се ... 

Д. Млађеновић 
(Опширније прочитајте у нашем штампаном издању од уторка, 9. септембра) 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikat-industrije-javni-sektor-nije-krivac-za-probleme 

Синдикат индустрије: Јавни сектор није кривац 
за проблеме 
 

Синдикат индустрије Србије саопштио је данас да је предлог Уније послодаваца да се 
плате у јавном сектору смање 25 одсто, а пензије 20 одсто неприхватљив и "да јавни 
сектор није главни кривац 

за све невоље у којима се Србија нашла". 

"Оптужбе на рачун јавног сектора имају за циљ да прикрију стварно стање српске привреде и 
погубне последице приватизације и такозваног приватног сектора у привреди Србије. Теза да 
приватни сектор издржава 'паразитски јавни сектор' је измишљотина Уније послодаваца Србије 
којом замајавају јавност у исто време тражећи погодности за себе од Закона о раду па до 
субвенција из буџета за приватни сектор", наводи се у саопштењу тог синдиката. 

Највећи терет "издржавања", према оцени синдиката индустрије сносе грађани Србије преко 
ПДВ-а, акциза и пореза. 

 Буџет Србије 70,7 одсто се пуни из ПДВ-а акцизама који плаћају грађани, а порез на доходак 
грађана у буџету учествује са 5,1 одсто и плаћају га сви запослени у Србији, наводи се у 
саопштењу тог синдиката. 

Плате су власништво оног ко је ту плату зарадио, а то су радници, а у ових 5,1 одсто улазе и 
порези запослених у јавном сектору. 
Иначе порез на добит предузећа од 15 одсто најнижи је у Европи који у просеку износи 23,5 
одсто. 
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"Грађани Србије издржавају све, па и те исте послодавце. Уместо да се заложи да плате у 
приватном сектору полако достигну, па и престигну плате у јавном сектору демагози из Уније 
послодаваца Србије решење виде у смањењу плата и пензија, занемарујући чињеницу, да би 
већина послодаваца могла да угаси свој 'бизнис' да им није државе и јавног сектора", наводи 
се у саопштењу синдиката. 
Поред тога јавни сектор на који се толико баца дрвље и камење запошљава око 45 одсто од 
укупног броја запослених у Србији и ти људи примају плате и плаћају порез. 

Синдикат оспорава и други тезу да је јавни сектор „гломазан", оценивши да је то само "мантра" 
да се обезвреди улога јавног сектора. Укупан удео запослених у јавном сектору са јавним 
предузећима износи 7,6 одсто укупног броја становника Србије. У Хрватској је тај проценат  
један посто већи, у Словенији два одсто, као и у Британији и Пољској, наводи се у саопштењу. 

 У саопштењу се подсећа да је Суд за људска права у Стразбуру, према тужбама  које су 
покренули грађани Србије против државе Србије, стао на становиште да су плате (и пензије) 
лична имовина грађанина и да је држава Србија дужна да грађанину обезбеди несметано 
коришћење те имовине. 
"Олако лицитирати са административним смањењем плата и пензија, а не водећи рачуна о 
последицама такве административне мере је у најмању руку неозбиљно и неодговорно", 
поручује тај синдикат. 

(Танјуг) 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nalog-ministarstvu-finansija-da-saopsti-broj-zaposlenih-u-javnom-sektoru 

Налог Министарству финансија да саопшти број 
запослених у јавном сектору 
 

Повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић наложио је данас 
Министарству финансија да достави информације о броју 

запослених у јавном сектору од ступања на снагу измена Закона о буџетском систему, у 
децембру 2013. као и податке о томе колико је људи и у којој институцији запослено у том 
периоду. 

Иако је законима о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору предвиђено 
постојање регистара са конкретним подацима о броју запослених и издацима за њих, који су 
морали бити јавно објављивани на веб сајту Министарства финансија, то се никада није 
десило, рекао је повереник. 

И ранији покушаји рационализације јавног сектора, односно евентуални ефекти тих покушаја 
нису били пропраћени одговарајућим јавно доступним информацијама, рекао је Шабић, 
истакавши да грађани и новинари до тих података, и то парцијалних, код појединих органа 
долазе најчешће само након жалби поверенику. 

Шабић је у саопштењу оценио да је једна од веома битних претпоставки за успешну 
рационализацију, подршка и контрола спровођења од јавности. 
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"Јавност је сигурно спремна да пружи пуну подршку мерама и активностима чији је циљ да 
добијемо рационалнији, ефикаснији и одговорнији апарат јавне управе. А истовремено, 
подршка јавности је и један од битних услова за успех тих мера", рекао је Шабић, указујући на 
важност транспарентности података о броју запослених и о издацима за њихово ангажовање. 

Овакве информације, како је навео, морале би бити доступне најширој јавности и то на 
проактивној основи, тако што ће бити јавно, уредно и ажурно објављиване на званичним 
електронским презентацијама свих органа, као и у оквиру обједињених регистара које по 
закону треба да води Министарство финансија. 

Повереник је реаговао пошто је наложио Министарству финансија да једном дневном листу 
достави информације о броју запослених лица у јавном сектору од дана ступања на снагу 
измена Закона о буџетском систему. 

(Танјуг) 
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Otvorena javna rasprava o Nacrtu zakona o inspekcijskom nadzoru 

Nužan udar na „sivu zonu“ 

AUTOR: G. VLAOVIĆ 

Beograd - Do kraja godine bi trebalo da bude usvojen novi zakon o inspekcijskom nadzoru ĉiji je cilj 
da uvede transparentne planove i redovne i ravnomerne inspekcijske kontrole, reĉeno je na 
otvaranju javne rasprave o Nacrtu zakona o inspekcijskom nadzoru. Prema reĉima Kori Udoviĉki, 
ministarke drţavne uprave i lokalne samouprave, radi se o sistemskom zakonu sa najvećim 
potencijalom da doprinese stvaranju ureĊene drţave koja je delotvorna i servis privrede i graĊana. 

Ministarka Udoviĉki je ukazala da će ubuduće prema objektivnim principima biti procenjivani rizici 
na osnovu kojih će se odreĊivati koga i koliko ĉesto posećuju inspekcije, nakon toga će biti 
napravljen plan kontrola koji će biti javan, tako da se više neće dogaĊati da se razne inspekcije 
reĊaju jedna za drugom u pojedinim firmama dok druga preduzeća zaobilaze. Jedna od anomalija 
srpskog ekonomskog sistema ovim zakonom će biti ispravljena, a to je da će inspekcije morati da se 
bave i firmama koje rade nelegalno, bez registracije, naglasila je Kori Udoviĉki. Ona je zakljuĉila 
da će pravi izazov biti primena zakona, ali je navela i da će radna grupa pre njegovog usvajanja 
raditi na podzakonskim aktima kako bi on nakon stupanja na snagu mogao odmah da se primeni. 

Privrednici su zadovoljni zbog napora da se uredi naĉin kontrole i potvrĊuju da je u dosadašnjem 
sistemu bilo mnogo propusta. Goran Rodić, potpredsednik GraĊevinsko-industrijske komore Srbije, 
istiĉe da je dobro što se donosi novi zakon, ali da je za prosperitet privrede potreban efikasniji i 
brţi rad nadleţnih. 

- Kada je reĉ o graĊevini, osnovni problem je u tome što se dosad nisu poštovali zakonski propisi. 
Potrebno je da se divlja gradnja spreĉava u startu. Dosad smo imali sluĉajeve da graĊevinska 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nuzan_udar_na_sivu_zonu_.4.html?news_id=288642
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inspekcija reaguje tek kada zgrada bude završena. To je pogrešno i štetno. Inspekcija treba da 
bude brza i da spreĉi divlju izgradnju pre nego što ona poĉne i da kriviĉno goni one koji grade bez 
adekvatnih dozvola - istiĉe Rodić. 

Naš sagovornik dodaje da je potrebno i da inspekcija redovno proverava da li se sprovode propisi o 
zaštiti na radu. 

- Posebnu paţnju treba obratiti na to da li su kranovi instalirani po propisima, da li radnici imaju 
sertifikat za rad na visini i obavezno proveriti da li su prijavljeni. To što neki poslodavci radnike na 
graĊevini zapošljavaju na period od dva ili tri meseca ne oslobaĊa ih obaveza da prijave svoju 
radnu snagu - naglašava Rodić. 

Privrednik Milan Kneţević istiĉe da inspekcijske sluţbe treba da krenu u sasecanje problema u 
korenu, a toga nema bez eliminisanja sive zone. 

- Ništa se ne moţe uraditi dok se ne suzbije siva ekonomija koja se u Srbiji odvija na zelenim 
pijacama i buvljacima bez bilo kakvih dozvola za rad. Nedozvoljenom trgovinom se bavi oko pola 
miliona ljudi, a drţava ništa ne ĉini po tom pitanju jer na taj naĉin vodi socijalnu politiku. 
Jednostavno, Vlada ne zna šta da radi sa tim ljudima. MeĊutim, nikakva nova zakonska rešenja iz 
oblasti rada inspekcija neće doneti ništa ako se prvo nadleţni ne pozabave tim pitanjem. Potpuno 
je besmisleno baviti se nepravilnostima u onim preduzećima koja su u legalnoj sferi rada ako 
istovremeno siva zona i dalje bude aktivna. Ako stvari ostanu takve, ne moţemo govoriti o 
oporavku privrede Srbije. U sluĉaju da ne bude obraĉuna sa sivom ekonomijom, novi zakon će 
ostati samo prazno slovo na papiru. U pravnom smislu novi zakon koji se ne primenjuje bez obzira 
na sva poboljšanja koja sadrţi gori je od prethodnog zakonskog rešenja - zakljuĉuje Kneţević. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sertic_privrednici_s_vladama_da_kreiraju_poslovni_ambijent.4.html?news_id

=288639 

Sertić: Privrednici s vladama da kreiraju poslovni 
ambijent 
AUTOR: BETA 

Beograd - Ministar privrede Srbije Ţeljko Sertić pozvao je privrednike Srbije i Republike Srpske da 

jaĉaju ekonomsku saradnju i zajedno sa svojim vladama uĉestvuju u kreiranju poslovnog 

ambijenta. „Ceo region je dugo ĉekao na rešenja sa strane. 
 Vreme je da sami kreiramo rešenja, a mera našeg uspeha će biti ako privrednici budu zadovoljni 
tim rešenjima od kojih će svi bolje ţiveti“, rekao je Sertić je na Poslovnom forum Srbije i 
Republike Srpske u Privrednoj komori Srbije. On je istakao da je regionalna saradnja jedan od 
imperativa Vlade Srbije, jer je to dobar put do stigne do velikih trţišta, što je podsticaj privrednom 
razvoju. Predsednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić je kazao da privrednu saradnju 
sa Srbijom oteţavaju dugotrajne i skupe carinske kontrole, kao i sporo dobijanje radnih dozvola. 
Prema podacima Privredne komore Srbije, u porastu je robna razmena Srbije s Republikom 
Srpskom, koja ĉini 60 odsto ukupne trgovine s Bosnom i Hercegovinom, ĉija je vrednost u 2013. 
godini iznosila 1,7 milijardi dolara. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sertic_privrednici_s_vladama_da_kreiraju_poslovni_ambijent.4.html?news_id=288639
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sertic_privrednici_s_vladama_da_kreiraju_poslovni_ambijent.4.html?news_id=288639
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Na Poslovnom forumu Srbije i Republike Srpske uĉestvuje oko 60 firmi i Srbije i više od 30 iz 
Republike Srpske, a najveći interes je za saradnju u oblasti energetike, poljoprivrede, metalske i 
farmaceutske industrije. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/plate_i_penzije_idu_dole_do_osam_odsto_.4.html?news_id=288643 

Šta sadrži paket ekonomskih mera o kojima je premijer razgovarao sa sindikatima i poslodavcima 

Plate i penzije idu dole do osam odsto 

AUTOR: A. MILOŠEVIĆ 

Beograd - Iako je ministar privrede Ţeljko Sertić prethodno najavio da će ministar finansija Dušan 
Vujović i premijer Aleksandar Vuĉić u ponedeljak objaviti detalje plana o smanjenju plata i penzija 
u javnom sektoru, to se juĉe nije dogodilo. 
Umesto toga, kako kaţu Danasovi sagovornici, plan će javnosti biti predstavljen tek krajem ove ili 
ĉak poĉetkom sledeće nedelje. Njime će biti predviĊeno smanjenje plata i penzija najviše do osam 
odsto, uprkos ĉinjenici da se ekonomski struĉnjaci slaţu da to nije dovoljno za stabilizaciju 
budţeta. 

- Razmatra se nekoliko verzija plana, ali je skoro sigurno da plate i penzije neće biti smanjene za 
10 odsto, a još manje za 15 odsto, koliko su neki traţili. Pad primanja će maksimalno biti osam 
procenata. Najniţe plate i penzije sigurno neće biti dirane, a trenutno se vode razgovori o tome 
kako će se u ostalim sluĉajevima sprovesti smanjenje, odnosno da li će redukcija plata i penzija 
biti uraĊena linearno ili progresivno i uz kakav iznos progresije - kaţe za Danas Nebojša 
Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije. 

Linearno smanjenje bi znaĉilo da bi primanja svima bila smanjena za isti procenat, dok progresivno 
znaĉi da bi sa rastom plate i penzije i procenat „kresanja“ takoĊe rastao i obratno. 

Prema Atanackovićevim reĉima, osam odsto „teško da će biti dovoljno, ali budţet je balans prihoda 
i rashoda, što znaĉi da ako prihodi nisu dovoljni, onda se smanjuju rashodi“. Atanacković, 
meĊutim, smatra da Vlada ima još prostora za kresanje rashoda na drugim stavkama, a ne na 
primanjima najstarijih i zaposlenih u javnom sektoru, dok na strani prihoda podseća na nedovoljnu 
stopu naplate poreza koja bi mogla da se poboljša i tako popuni budţet. 

Upitan za eventualno podizanje poreza na dodatu vrednost naredne godine, što je Vujović nedavno 
ostavio kao otvorenu mogućnost, ako kresanje zarada ne da dovoljne rezultate, Atanacković kaţe 
da bi to bilo katastrofalno za privredu, ali da je taĉno da je MeĊunarodni monetarni fond savetovao 
Srbiji da svoju stopu PDV-a uskladi sa nivoima u zemljama okruţenja, kao što su Hrvatska i 
MaĊarska, odnosno da je podigne na 25 odsto. 

Predsednica Asocijacije samostalnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić liĉno ne veruje da će doći do 
povećanja PDV-a i smatra da bi pre toga drţava trebalo da naplati sav porez koji do sada nije 
uspela i da suzbije sivu ekonomiju, pri ĉemu nedavnu proveru poslovanja koju su Poreska uprava i 
policija sprovele na beogradskim splavovima smatra „medijskom akcijom“. 

- Ovde je postalo normalno da se javno mnjenje priprema za ono što će uslediti. Ovo je dobar PR. 
Prvo se stvara tenzija, pa se onda govori o tome koliko drţava brine o narodu. Smanjenje plata i 
penzija će biti katastrofalna mera, jer je javni sektor već sada u velikom problemu sa zaradama. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/plate_i_penzije_idu_dole_do_osam_odsto_.4.html?news_id=288643
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Malo se govori o tome da su plate u, na primer, preduzeću „Beograd put“ smanjenje za 30 odsto i 
da se najavljuje otkaz za 100 radnika. Sve ove mere su porazne za standard graĊana. Umesto toga, 
drţava bi trebalo da naplati ĉetiri-pet milijardi neizmirenog poreza i da se obraĉuna sa sivom 
ekonomijom. Ovako je najlakše smanjiti plate i penzije za 10 odsto. To bih i ja znala da uradim da 
sam u Vladi - kaţe Savićeva. 

MMF nezadovoljan planom Vlade 

Premijer Srbije Aleksandar Vuĉić, ministri iz ekonomskih resora i guvernerka NBS Jorgovanka 
Tabaković juĉe su se sastali sa predstavnikom MeĊunarodnog monetarnog fonda u Srbiji Dehang 
Kimom, kako bi mu predstavili plan Vlade Srbije za stabilizaciju budţeta. 

Detalji sastanka nisu objavljeni, ali kako saznaje Danas, MMF je sastanak napustio nezadovoljan 
predloţenim rešenjem jednocifrenog smanjenja plata u javnom sektoru i penzija. MeĊunarodne 
finansijske institucije, Fiskalni savet i bivši ministar finansija Lazar Krstić se inaĉe zalaţu za 
kresanje ovih rashoda za ĉak 15 odsto. 

Srbiji nije potrebno odobrenje MMF-a za sprovoĊenje bilo kakvih mera, budući da naša drţava nema 
program sa Fondom. Ipak, Vlada je u više navrata izrazila jasnu nameru da ove godine potpiše 
stend-baj aranţman sa MMF-om, do ĉega će teško doći ako se ova institucija ne bude slagala sa 
predloţenim merama konsolidacije javnih finansija. 

Osim premijera, juĉerašnjem sastanku su prisustvovali i ministar finansija Dušan Vujović, ministar 
privrede Ţeljko Sertić, ministarka drţavne uprave i lokalne samouprave Kori Udoviĉki, kao i 
ministar rada Aleksandar Vulin i guvernerka Tabaković. A. M. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=08&nav_id=897359 

"Nije javni sektor kriv za sve" 
IZVOR: TANJUG 

Sindikat industrije Srbije saopštio je da je predlog Unije poslodavaca da se plate u javnom 

sektoru smanje 25 odsto, a penzije 20 odsto neprihvatljiv. 

 Sindikat dodaje "da javni sektor nije glavni krivac za sve nevolje u kojima se Srbija našla". 

"Optužbe na račun javnog sektora imaju za cilj da prikriju stvarno stanje srpske privrede i pogubne 

posledice privatizacije i takozvanog privatnog sektora u privredi Srbije. Teza da privatni sektor 

izdržava 'parazitski javni sektor' je izmišljotina Unije poslodavaca Srbije kojom zamajavaju javnost 

u isto vreme tražeći pogodnosti za sebe od Zakona o radu pa do subvencija iz budžeta za privatni 

sektor", navodi se u saopštenju tog sindikata.  

 

Najveći teret "izdrţavanja", prema oceni sindikata industrije snose graĊani Srbije preko PDV-a, 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=09&dd=08&nav_id=897359
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akciza i poreza.  

 

Budţet Srbije 70,7 odsto se puni iz PDV-a akcizama koji plaćaju graĊani, a porez na dohodak 

graĊana u budţetu uĉestvuje sa 5,1 odsto i plaćaju ga svi zaposleni u Srbiji, navodi se u saopštenju 

tog sindikata.  

 

Plate su vlasništvo onog ko je tu platu zaradio, a to su radnici, a u ovih 5,1 odsto ulaze i porezi 

zaposlenih u javnom sektoru. Inaĉe porez na dobit preduzeća od 15 odsto najniţi je u Evropi koji u 

proseku iznosi 23,5 odsto.  

 

"Građani Srbije izdržavaju sve, pa i te iste poslodavce.Umesto da se založi da plate u privatnom 

sektoru polako dostignu, pa i prestignu plate u javnom sektoru demagozi iz Unije poslodavaca 

Srbije rešenje vide u smanjenju plata i penzija, zanemarujući činjenicu, da bi većina poslodavaca 

mogla da ugasi svoj 'biznis' da im nije države i javnog sektora", navodi se u saopštenju sindikata.  

 

Pored toga javni sektor na koji se toliko baca drvlje i kamenje zapošljava oko 45 odsto od ukupnog 

broja zaposlenih u Srbiji i ti ljudi primaju plate i plaćaju porez.  

 

Sindikat osporava i drugi tezu da je javni sektor "glomazan", ocenivši da je to samo "mantra" da se 

obezvredi uloga javnog sektora. Ukupan udeo zaposlenih u javnom sektoru sa javnim preduzećima 

iznosi 7,6 odsto ukupnog broja stanovnika Srbije. U Hrvatskoj je taj procenat jedan posto veći, u 

Sloveniji dva odsto, kao i u Britaniji i Poljskoj, navodi se u saopštenju.  

 

U saopštenju se podseća da je Sud za ljudska prava u Strazburu, prema tuţbama koje su pokrenuli 

graĊani Srbije protiv drţave Srbije, stao na stanovište da su plate (i penzije) liĉna imovina 

graĊanina i da je drţava Srbija duţna da graĊaninu obezbedi nesmetano korišćenje te imovine.  

 

"Olako licitirati sa administrativnim smanjenjem plata i penzija, a ne vodeći računa o posledicama 

takve administrativne mere je u najmanju ruku neozbiljno i neodgovorno", poruĉuje taj sindikat. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1691888/D%C5%BEeletovi%C4%87%3A+Optimalan+model+za+plate

+i+penzije.html 

Dželetović: Optimalan model za plate i penzije 

Vlada Srbije još uvek nije prelomila za koliko da smanji plate i penzije jer se traži optimalan 
model koji će upakovati interese svih, pri ĉemu se posebno vodi raĉuna o socijalno 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1691888/D%C5%BEeletovi%C4%87%3A+Optimalan+model+za+plate+i+penzije.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1691888/D%C5%BEeletovi%C4%87%3A+Optimalan+model+za+plate+i+penzije.html


26 

 

najugroženijim kategorijama, rekao je predsednik Ekonomskog saveta SNS-a Milenko 
Dželetović. 

Dţeletović je precizirao da je i dalje više opcija na stolu, jer Vlada nastoji da zadovolji dva 
kriterijuma, jedan da izaĊe u susret sindikatima, poslodavcima i meĊunarodnim finansijskim 
institucijama, a drugi da zadovolji interese socijalno najugroţenijih kategorija stanovništva. 

"To znaĉi da je cilj da svim tim merama zaštiti socijalno najugroţenije kategorije stanovništva, tj. 
da koliko god bile bolne te mere najmanje pogode one sa najmanjim primanjima, a da za bolje 
situirane, mere budu više opterećujuće", izjavio je Dţeletović za Tanjug. 

Smanjenje plata i penzija će, prema njegovim reĉima, biti samo kratkoroĉan rez koji će biti 
propraćen paketom dugoroĉnih i srednjoroĉnih mera, a koje će biti usmerene ka privrednim 
granama koje će brzo generisati nova radna mesta. 

Upitan da li se razmišlja o povećanju PDV-a, on je rekao da prvo treba videti kako će ove mere 
zaţiveti i kakav će imati rezultat. 

"Naravno, svaka dalja fiskalna presija dodatno smanjuje agregatnu traţnju i dodatno moţe uticati 
na pad privrednih performansi, pa je to mera koja će biti poslednja", rekao je Dţeletović. 

 

 

 

 


