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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/503255/Minus-u-budzetu-veci-za-42-milijarde 

Minus u budžetu veći za 42 milijarde! 

Politika  

Ministar finansija u vladi Srbije Dušan Vujović, dao je predlog prekrojene drţavne kase za ovu 

godinu, piše današnja “Politika”, navodeći da je minus u budţetu povećan sa 182 na 224 milijarde 

dinara. 

Nacrt rebalansa budţeta predviđa prihode od 897.165.195.000 i rashode od 1.121.934.765.547 

dinara, navodi list, pozivajući se na nekoliko nezvaničnih izvora. 

Ovaj dokument, u kome planirani minus u kasi dostiţe 224.769.570.574 dinara, najverovatnije će se 

sledeće nedelje naći pred članovima kabineta premijera Aleksandra Vučića, nakon čega će biti 

prosleđen skupštini na usvajanje, prenosi “Politika”. 

 

List navodi i da je to čak 42 milijarde dinara veći deficit, nego što je prvobitno bilo predviđeno 

Zakonom o budţetu za 2014. godinu (182 milijarde dinara), čime je minus u kasi sa prvobitnih nešto 

više od četiri odsto povećan na sedam odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), odnosno svega što 

privreda stvori za godinu dana. 

 

Prema saznanjima “Politike”, prekrojenom drţavnom kasom planirani su izdaci za plate od 201 

milijardu, dok transferi fondu PIO dostiţu 251 milijardu dinara. 

 

Velika rashodna stavka su i izdaci za kamate (112 milijardi), ali i subvencije (93,6 milijardi dinara), 

koje su povećane u odnosu na prvobitni plan. 

 

“Politika” piše i da je veća stavka koja se odnosi na subvencije privredi, što najverovatnije znači da 

su tu ukalkulisani rashodi za Ţelezaru u Smederevu, jer je, prvobitno, budţetom bilo predviđeno da 

Ţelezara do rebalansa nađe strateškog partnera. 

 

Rebalansom je planirano i smanjenje osnovice za obračun zarada na 17.100 dinara, dok je ona 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/503255/Minus-u-budzetu-veci-za-42-milijarde
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prethodno iznosila oko 19.000 dinara, što znači da će plate zaposlenima u javnom sektoru biti 

svima linearno manje oko 11 odsto. 

 

Zakonom o budţetskom sistemu predviđeno je da ministar finansija do 15. oktobra dostavlja vladi 

nacrt Zakona o budţetu, što znači da po budţetskom kalendaru predlog budţeta za narednu godinu 

malo kasni. 

 

Propisi predviđaju i da vlada do 1. novembra usvoji predlog tog zakona, kako bi Skupština Srbije 

usvojila budţet za 2015. do 15. decembra, navodi “Politika”. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/503245/Plate-i-penzije-manje-vec-od-novembra 

Plate i penzije manje već od novembra 

G. Bulatović  

Vlada će naredne nedelje razmotriti rebalans budţeta i prateće zakone i uputiti ih u skupštinsku 

proceduru po hitnom postupku. 

Priprema predlog smanjenja plata i penzija:  Ministar finansija Dušan Vujović 

Ovo je juče potvrđeno “Blicu” u Ministarstvu finansija. Očekuje se da će skupštinska rasprava 

trajati nekoliko dana pa u Vladi veruju da će planirane mere, uključujući i smanjenje plata u 

javnom sektoru i penzija, vaţiti već za novembarska primanja. 

 

- Prikupljena su sva potrebna mišljenja. Planirano je da se već u utorak o predloţenim izmenama 

zakona izjasne odbori, a zatim i Vlada. Sve je spremno, osim propisa koji bi trebalo da prate 

najavljeno smanjenje plata u javnom sektoru i penzija. O tome se u Vladi još vode konsultacije - 

kaţu u Ministarstvu finansija. 

 

Jedan od problema je i činjenica da Ustavni sud moţe uskoro da proglasi neustavnim član zakona 

po kojem je razrezan “solidarni porez”, jer ovim propisom navodno zakonodavac razlikuje 

zaposlene u javnom sektoru po kriterijumu koji ih čini neravnopravnima. 

  

Sličnu inicijativu najavljuju i penzioneri, koji tvrde da se trajnim smanjenjem penzija zadire u 

njihova ostvarena prava. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/503245/Plate-i-penzije-manje-vec-od-novembra
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Kako nam je potvrđeno, ministar finansija Dušan Vujović priprema predlog umanjenja plata i 

penzija po ugledu na rešenja iz sveta, koja Ustavni sud ne bi mogao da obori. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/502907/Pobedio-sam-drzavu-Srbiju-sa-tri-pisma-Izborio-se-u-Strazburu-za-svoje-

plate 

Pobedio sam državu Srbiju sa tri pisma: Izborio se u 
Strazburu za svoje plate 

Nebojša Radišić  

Slobodanu Jovanoviću je po presudi Evropskog suda za ljudska prava već leglo 2.000 evra 

neisplaćenih zarada. 

Slobodan Jovanović je dobio spor protiv drţave sam samcijat, bez advokata i bez ijedne presude 

suda u Srbiji 

Slobodan je običan čovek, radnik propale firme. Ima 54 godine, ţivi sam, nije član nijedne stranke. 

Nije uticajan, nema veze ni vezice. Ali, on je pobedio, takav kakav je, drţavu Srbiju. Sa tri pisma, 

bez advokata, Sud u Strazburu je presudio u njegovu i u korist još devet radnika, njegovih kolega. 

Isplaćeno mu je 2.000 evra, a čeka još toliko, kada bude para u budţetu. 

 

- Ja sam mašinski tehničar. Zaposlio sam se 1983. u industriji mesa „Crvena zvezda“ u Kragujevcu. 

Odrţavao sam rashladne uređaje. Bila je to velika fabrika, a onda je devedesetih, u sankcijama, 

sve stalo. Osnovana je nova firma, „Zvezda mesopromet“. Tu se nešto švercovalo i tako smo 

propali - priča za “Blic” Slobodan Jovanović. 

 

„Crvena zvezda“ je u stečaj otišla 14. oktobra 2002. godine. Radnici su dobili nadoknade samo za 

godinu dana. Svi su ostali bez posla. Slobodan se nije predavao. Krenuo je da se bori za svojih šest 

plata koje mu je fabrika dugovala. 

- Pisao sam ţalbe Trgovinskom sudu, obraćao sam se svima redom, raznim ministrima, ali niko nije 

pomogao. A problem je bio samo u isplati šest plata i razlikama u zaradama za tri godine. A spor 

protiv drţave je trajao u Strazburu. Zastupnik Vlade Srbije Slavoljub Carić je međunarodnom sudu 

naveo, pored ostalog, da nam je istekao rok od šest meseci, da se nismo ţalili Ustavnom sudu, da 

nemamo nikakve presude... A vrhunac je bio taj što je navedeno da su „štrajkovima bivši zaposleni 

ometali normalan rad suda“ - kaţe Jovanović. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/502907/Pobedio-sam-drzavu-Srbiju-sa-tri-pisma-Izborio-se-u-Strazburu-za-svoje-plate
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/502907/Pobedio-sam-drzavu-Srbiju-sa-tri-pisma-Izborio-se-u-Strazburu-za-svoje-plate
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Jovanović i njegove kolege su napisali pismo Evropskom sudu za ljudska prava i popunili formular 

iako su imali samo rešenje Trgovinskog suda da im duguju plate. Nikakve presude nisu postojale. 

 

- Godine 2012. Sud u Strazbura je ponudio poravnanje drţavi - da nam isplati po 2.000 evra. Ni to 

drţava nije htela - objašnjava Slobodan. 

 

Drţava je juče trebalo da radnicima isplati sve zaostale plate s kamatama, ali u Vladi „čekaju 

rebalans budţeta“. Ipak, još oko 2.000 evra će im kad-tad leći, a svako odlaganje samo će povećati 

iznos. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/503164/Busatlija-Veci-izvoz-Fijata-zahtevao-bi-nova-ulaganja-FAS 

Bušatlija: Veći izvoz Fijata zahtevao bi nova 
ulaganja FAS 

Beta  

Bescarinski izvoz Fijatovih automobila u Rusiju bio bi od koristi za Srbiju, ali bi to zahtevalo nova 

ulaganja u proširenje kapaciteta kragujevačke fabrike Fijat automobili Srbija (FAS), izjavio je 

danas ekonomista Mahmud Bušatlija. 

On je za agenciju Beta kazao da je kapacitet FAS 100.000 do 120.000 automobila godišnje, a od 

Rusije bi se mogao očekivati bescarinski uvoz oko 20.000 automobila. 

  

Premijer Srbije Aleksandar Vučić zamolio je danas u Beogradu predsednika Vladimira Putina da 

Rusija prihvati bescarinski uzvoz "fijata 500 L" koji se proizvodi u kragujevačkoj fabrici. Odgovor 

Putina bio je da je moguće dogovoriti se o tome. 

  

Bušatlija je podsetio da je prošle godine, za vreme mandata premijera Ivice Dačića, Rusija obećala 

Srbiji bescarinski uvoz 10.000 automobila iz Kragujevca, ali je uslov bio da Srbija uveze isto toliko 

"lada", te dogovor nije realizovan. 

  

Bušatlija je ocenio da se Srbija ne moţe osloniti samo na izvoz u Evropsku uniju, i da treba 

iskoristiti šansu za izvoz na nova trţišta. 

  

On je dodao da Srbija beleţi rast izvoza jedino u Rusiju, dok je sve ostalo u padu. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/503164/Busatlija-Veci-izvoz-Fijata-zahtevao-bi-nova-ulaganja-FAS
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"Zbog sankcija koje je EU uvela Rusiji, i jedni i drugi trpe veliku štetu, i tu šansu treba iskoristiti 

dok se Rusija i EU ne izmire, a izmiriće se jer su interesi veliki", kazao je on. 

  

Ukoliko Srbija iskoristi šansu i unapredi kvalitet robe za izvoz, prilagodi se evropskim standardima, 

lakše će zadrţati trţišta na kojima se sada "probija", dodao je Bušatlija. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/503068/Svaki-osmi-gradjanin-Srbije-spreman-da-radi-u-inostranstvu 

Svaki osmi građanin Srbije spreman da radi u 
inostranstvu 

Tanjug  

Stanovnici Srbije su u poređenju sa zemljama Evrope na 10. mestu po spremnosti za rad u nekoj 

drugoj zemlji, na prvom mestu je Holandija, a drugo i treće mesto drţe Francuska i Poljska, 

pokazuju rezultati studije "Boston" konsultantske grupe. 

Bosna i Hercegovina našla se na šestoj poziciji sa 78 odsto ispitanika spremnih za rad i ţivot u 

inostranstvu, navodi se u istraţivanju "Boston grupe". 

  

Prvo mesto u Evropi zauzela je Holandija sa 94 odsto ispitanika koji su pozitivno odgovorili na 

pitanje da li bi radili u inostranstvu, a drugo i treće mesto drţe Francuska i Poljska sa stopama od 

94 i 85 odsto. 

  

Od zemalja iz regiona, Hrvatska je zauzela najviše mesto (peto), sa 80 odsto anketiranih koji su 

spremni da se zbog posla isele u inostranstvo, dok je istu rešenost potvrdilo 77 odsto anketiranih 

gradjana Srbije (10. mesto). 

 

Najatraktivnijim zemljama za ţivot i rad, ispitanici iz 189 zemalja učesnica u istraţivanju ocenili su 

Sjedinjene Američke Drţave (49 odsto), a slede Velika Britanija i Kanada koje je navelo 37 i 35 

odsto ispitanika. 

 

Ispitanici iz Bosne i Hercegovine su izabrali Nemačku kao najpoţeljniju zemlju za ţivot i rad (72 

odsto), zatim Austriju (60 odsto) i Švajcarsku (59 odsto). 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/503068/Svaki-osmi-gradjanin-Srbije-spreman-da-radi-u-inostranstvu
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Skandinavske zemlje takodje visoko kotiraju kao poţeljne destinacije, pa se tako za Švedsku 

izjasnilo 50 odsto ispitanika, a u Norveškoj bi bilo spremno da radi 41 odsto anketiranih iz BiH. 

  

Kada su u pitanju zemlje arapskog sveta, njih su ispitanici ocenili kao nešto manje atraktivne, pa 

se tako za Katar opredelilo 20 odsto ispitanika, za Saudijsku Arabiju 17 odsto, a za Kuvajt 12 odsto 

gradjana BiH. Najslabije ocenjene zemlje su zemlje afričkog kontinenta. 

  

Istraţivanje se dotaklo i motivacija u radnom okruţenju, pa je tako bh. radnicima najvaţnija 

sigurnost radnog mesta (9,45 od maksimalnih 10 poena). Finansijsku stabilnost i osećaj da 

poslodavac ceni njihov rad, ispitanici su pozicionirali na drugo i treće mesto. Kao najmanje bitno 

anketirani su ocenili dobar balans posao-ţivot, privlačnu fiksnu platu i izazovne radne zadatke. 

  

Ti rezultati su pilično različiti od onih na nivou 189 zemalja učesnica istraţivanja, koji pozazuju da 

su opšte zadovoljstvo radnim mestom, odnosi s kolegama i dobar balans posao-ţivot, tri najvaţnije 

motivacije. 

  

U istraţivanju je učestvovalo 1.216 građana Bosne i Hercegovine. Više od 65 odsto ispitanika je iz 

grupe od 21 do 34 godine, dok je druga najbrojnija grupa ispitanika starosti od 35 do 44 godine. 

Među ispitanicima u BiH je 51 odsto ţena i 49 odsto muškaraca. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Platni-razredi-i-za-javna-preduzeca.sr.html 

Платни разреди и за јавна предузећа 

Потпредседница владе Зорана Михајловић каже да увођење платних разреда у државну управу 

нема смисла уколико се не примене и у јавним предузећима 

Саветник у министарству прима 67.000, у агенцији 109.000, а у јавном предузећу 169.000 
динара. Таман када су сви помислили да ће неједнаке плате за једнак рад у држави постати 
прошлост, Кори Удовички, министарка државне управе и локалне самоуправе пре два дана 
изјавила је да се увођење платних разреда не односи на јавна предузећа. Другим речима, 
„уравниловка” се прави само за јавну управу, која обухвата укупно 500.000 државних и 
локалних службеника, просветаре и здравствене раднике. Што практично значи да ће 219.000 
запослених у предузећима са већинским државним власништвом и даље уживати привилегије 
и примати веће плате од својих колега у државном и приватном сектору. 

То се није свидело Зорани Михајловић, потпредседници владе. Она је јуче рекла да увођење 
платних разреда у државну управу нема смисла уколико се не уведе и у јавним предузећима. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Platni-razredi-i-za-javna-preduzeca.sr.html
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– Уколико се не заврши реформисање јавних предузећа верујем да није могуће остварити 
прави успех у рефорама које сви желимо. Влада Србије је донела читав пакет реформских 
закона и мера које морамо да спроведемо. Уколико у било ком делу изузмемо јавна предузећа 
нећемо имати резултат који желимо – сматра Михајловићева. 

Она је изразила уверење да је ово тек почетак приче о увођењу платних разреда у државној 
управи и да ће се у оквиру тога повести рачуна и о јавним предузећима. Како је рекла, у 
јавним предузећима није проблем у броју људи већ да ли они раде како треба и колике су им 
плате. 

– Упоредите сами плате једне секретарице у општини и јавном предузећу, министарству или 
јавном предузећу и видећете невероватну разлику, али такође и разлику у раду –– нагласила је 
Михајловићева. 

Потпредседница владе напоменула је да рад у министарствима и општинама захтева готово 
двадесетчетворочасовно ангажовање док је оно у јавним предузећима врло ограничено. 

Министарка Кори Удовички изјавила је јуче да се увођење платних разреда не односи на јавна 
предузећа, већ на јавну управу. 

– У праву је потпредседница владе и министарка Михајловић када каже да се плате и 
запошљавање у јавним предузећима морају ставити под контролу – каже за „Политику” Кори 
Удовички. 

– Закон о платама у јавној управи служи да се на трајни начин уреди јавна управа, а стање у 
јавним предузећима на дужи рок уредиће се другим механизмима и на томе се тренутно, 
такође, ради у склопу реформе јавних предузећа. Није уобичајено у развијеном свету да се 
законом о платама у јавној управи регулишу зараде у јавним предузећима. То се остварује 
другим механизмима који су примерени привредним друштвима, а реч је о бољој контроли над 
корпоративним управљањем – објашњава надлежна министарка. 

Љубодраг Савић, професор Економског факултета сматра да су платни разреди застарели 
метод, јер смо их имали педесетих година прошлог века и ништа нису донели. Јер, ако држава 
хоће да контролише примања, она има механизме да то учини. 

Али ако се већ уводе платни разреди Савић не види ниједан разлог зашто би јавна предузећа 
била изузета када се зна да су она заједно са агенцијама и направила највећу несразмеру у 
платама. 

– Са друге стране ако се иде на корпоративно управљање у предузећима, платни разреди су 
непотребни, јер колико сутра имаће већинске стране акционаре, стратешке партнере… Држава 
у томе не игра поштену игру. Она не жели да се лиши јавних предузећа, јер јој служе за 
запошљавање својих кадрова и за извлачење пара за своје потребе – каже Савић. 

И Светска банка је више пута указивала да је систем зарада сложен, да је прављен од случаја 
до случаја и да се заснива на више од 610 различитих коефицијената и то не рачунајући 
министарства одбране, унутрашњих послова, финансија, пореску управу. 

Неједнаке плате за једнак рад широко су распрострањене. Предлог Светске банке је да се 
успостави систем са 12 платних разреда за цео јавни сектор заснован на основној заради. 
Уколико влада у томе успе, елиминисаће се неједнакост у платама, а у случају да запослени за 
себе траже другачије вредновање зарада моћи ће томе да се одупре. 

М. Авакумовић, А. Телесковић 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nek-drzava-izadje-iz-privrede 

Нек држава изађе из привреде 
 

Привреда Србије већ је веома присутна на тржишту Европске уније и „високо интегрисана” у 
њега, каже шеф Сектора за ЕУ интеграције у Делегацији ЕУ у Србији Фрејк Јанмат, 

али ће држава морати да направи још много помака да би економију прилагодила правилима 
заједничког тржишта. Ту, истиче Јанмат, посебно треба истаћи велику државну помоћ која се 
даје привреди у Србији, а која је процентуално неколико пута већа него у ЕУ. 

– По подацима које имамо од пре две године, у Србији Влада издваја 2,6 одсто бруто домаћег 
производа за помоћ привреди, док је просек у земљама чланицама ЕУ 0,8 одсто. При том, та 
помоћ се у Србији и даље повећава. Препорука ЕУ је да она буде смањена. Такође, ми не 
инсистирамо на томе да јавна предузећа буду приватизована, та одлука се препушта свакој 
држави понаособ, али се мора увести много боље и ефикасније управљање тим компанијама – 
истакао је Јанмат говорећи о економским реформама у Србији у светлу приближавања ЕУ на 
скупу који је организовао ЕУ инфо-кутак у Новом Саду. 

Он је навео да ЕУ поздравља тржишне реформе у законима о раду, о приватизацији и о 
пензијском систему, те фискалну консолидацију, и нагласио да је потребна велика реформа 
јавне администрације да се закони усклађени с европским правом не би само формално 
усвајали већ и спроводили. 

Председник Привредне коморе Војводине Ратко Филиповић указао је на то да је лане 62 одсто 
српског извоза отишло на тржиште ЕУ. 

– Наш извоз у Унију се константно повећава – истакао је Филиповић. – За протеклих 15 година 
он није повећан само у три године, и то су биле кризне године, попут 2003. када је убијен 
премијер Зоран Ђинђић и 2009. када је ескалирала рецесија у Европи. Верујем да ће већ 
следеће године извоз у ЕУ чинити више од две трећине укупног извоза Србије... 

В. Чворков 
  

(Опширније прочитајте у нашем штампаном издању од  17. октобра) 
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Штрајк наставника уместо часова 
 

У среду; 22. октобра; у основним и средњим школама у Србији неће бити наставе, јер ће 
наставници једнодневним штрајком још једном покушати да упозоре надлежне на свој 
незавидан материјални положај, 

одлучио је Штрајкачки одбор репрезентативних просветарских синдиката (Синдиката радника 
у просвети Србије – СРПС, Синдиката образовања Србије – СОС, Уније синдиката просветних 
радника Србије – УСПРС и ГСПРС „Независност“). 

Захтеви штрајкача су исти као и недавно када је неодржавањем првог часа одржан штрајк 
упозорења - изузимање образовања из најављеног смањења плата у јавном сектору и 
доношење закона о платама у јавном сектору на бази платних разреда; јединственог за све 
директне буџетске кориснике. 

- Ово нам је последњи тренутак да покушамо да одбранимо и овако бедне плате запослених у 
просвети, које су на нивоу од око 350 евра и које су од последњег замрзавања 2008. године 
реално смањене за 24,2 одсто, а ако се овај период продужи још само две године у прошлост, 
и за више од 36 одсто -каже генерални секретар Независног синдиката просветних радника 
Војводине Здравко Ковач. - Наш други захтев, доношење правичног закона о платама у јавном 
сектору, је на дугом штапу и потпуно нам је јасно да то неће бити платни разреди онако како 
их виде синдикати, јер за то једноставно нема пара у буџету. 

Влада Србије се већ обавезала према међународним монетарним институцијама да скреше 
фонд за плате јавних посленика и, оно што је исто толико важно, буџетски део за пензије за 
готово пола милијарде евра. Стога је једино што просветарима остаје још да упозоре српске 
парламентарце да су једна или чак једина најугроженија делатност и да прерасподелу 
буyетског динара треба извршити на другачији – праведнији начин, а штрајк је још једна, 
нажалост изнуђена, али неопходна мера да се у том циљу успе, каже Ковач. 

Д. Девечерски 
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