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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:553497-Vucic-Deficit-pada-na-tri-odsto-BDP 

Vuĉić: Deficit pada na tri odsto BDP 
V. N.   

Premijer sa poslovnog foruma za norveške investitore u Oslu poruĉio da MMF 26. juna odobrava 

prvu reviziju aranţmana i da je Srbija ispunila sve uslove. Završena poseta Norveškoj susretom 

sa premijerkom Ernom Sulberg 

BORD izvršnih direktora MeĊunarodnog monetarnog fonda bi 26. juna u Vašingtonu trebalo da 
odobri prvu reviziju aranţmana iz predostroţnosti sa Srbijom. Nema otvorenih pitanja sa tom 
meĊunarodnom finansijskom institucijom, a Srbija je ispunila sve uslove, izjavio je premijer Srbije 
Aleksandar Vuĉić u sredu u Oslu, gde je uĉestvovao na poslovnom forumu za norveške privrednike. 

Kako je rekao, Vlada Srbije je strogo kritikovana u našoj javnosti jer pre šest meseci nije obećavala 

"da će teći med i mleko, već da će biti znoja i suza". 

- Kao premijer sam bio iskren i nisam mario za reakcije i politiĉku popularnost i poene, jer smo 

znali da moramo da rešimo naš fiskalni deficit i nakon toga smo zakljuĉili aranţman sa MMF-om i 

prošli smo prvu reviziju te meĊunarodne finansijske institucije - naveo je srpski premijer. Samo 

tokom dva meseca ove godine smo imali budţetski deficit, jer zbog kamatne stope beleţimo 

primarni budţetski suficit. 

On je rekao da smo zatim imali svakog meseca veliki suficit, kao što je sluĉaj i u junu, ali da su naš 

problem i dalje visoke kamatne stope. 

- Srpska vlada će biti uporna u tome da stigne kriterijum iz Mastrihta prema kojem je granica 

fiskalnog deficita tri odsto BDP-a i da inflacija bude stabilna. Zapoĉeli smo reforme ali još nismo 

zadovoljni rezultatima u restrukturiranju velikih drţavnih i javnih preduzeća. 

On je naveo da su pred vladom i druga vaţna pitanja kojima treba da se pozabavi u narednim 

mesecima, na primer otpuštanje viška zaposlenih u javnoj administraciji. 

MeĊu norveškim privrednicima, Vuĉić je izdvojio "Telenor", jer su , kako je rekao, jedan od 

najvećih i najboljih investitora u Srbiji koji uvek plaća takse, a ne traţi posebne uslove poslovanja. 

Premijer je rekao da bi voleo da vidi veću prisutnost norveških kompanija u Srbiji, istiĉući da bi 

trebalo povećati trgovinsku razmenu izmeĊu Norveške i Srbije, koja sad iznosi 32 miliona evra. 

 

NAPREDAK NA BIZNIS LISTI 

PREMIJER je naveo da veruje da će Srbija na biznis listi sa 91. doći na 41. ili 42. mesto u julu, što 

će, kako je naveo, biti znak za investitore da treba da doĊu u Srbiju. 

- Ne kaţem da smo idealno mesto, daleko smo od toga, ali uradili smo dosta reformi, moţemo da se 

poredimo sa svima u regionu, imamo ljude koji su obrazovani i vredni - rekao je Vuĉić. 

VUĈIĆ ZAVRŠIO POSETU NORVEŠKOJ SUSRETOM S PREMIJERKOM 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:553497-Vucic-Deficit-pada-na-tri-odsto-BDP
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Premijer Srbije Aleksandar Vuĉić završio je veĉeras posetu Kraljevini Norveškoj susretom sa 

predsednicom Vlade Ernom Sulberg sa kojom je razgovarao o bilateralnoj saradnji, jaĉanju 

ekonomskih veza i trgovinske razmene, regionalnoj saradnji i saradnji u oblasti borbe protiv 

organizovanog kriminala. 

Obraćajući se novinarima nakon sastanka u rezidenciji Sulbergove, Vuĉić je izazio zahvalnost Vladi 

Kraljevine Norveške na pomoći koju je uputila tokom prošlogodišnjih poplava, kao i podršci koju 

pruţa Srbiji na evropskom putu. 

Premijer Srbije je istakao da postoji prostor za jaĉanje trgovinske razmene i naglasio da je danas u 

Oslu potpisan sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, što će pojaĉati ekonomsku 

saradnju, saopštila je Kancelarija Vlade Srbije za saradnju sa medijima. 

Solberg je istakla da je ovo prva poseta srpskog premijera Norveškoj u poslednjih dvadeset godina i 

naglasila vaţnost dobre saradnje dve drţave. 

"Dugo smo prijatelji Balkana i Srbije. Danas je vaţno da vam pomognemo na evropskom putu", 

naglasila je predsednica Vlade Kraljevine Norveške. 

Teme razgovora bile su i regionalna saradnja, dijalog Beograda i Prištine, ekonomska saradnja 

Norveške i Srbije, kao i naĉini za jaĉanje trgovinske razmene i povećanje broja norveških 

investicija u Srbiji. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:553498-Resavica-ne-zaradjuje-ali-zaposljava 

"Resavica" ne zaraĊuje, ali zapošljava 
M. L. Janković  

Ministarstvo privrede još nema rešenje za rudnike uglja koji se prostiru od Zajeĉara do Sjenice. 

Godinu dana zaštite iskoristili da angaţuju novih 200 rudara. Firma je od javnog interesa 

NA spisku od 17 zaštićenih firmi koje će drţava štititi od poverilaca narednih godinu dana, 
Ministarstvo privrede nema nikakvo rešenje jedino za "Resavicu". Ovaj rudnik za eksploataciju 
uglja, koji se prostire od Zajeĉara do Sjenice, ipak ne odustaje. Zaštitu drţave iskoristili su i 
zaposlili pre mesec dana još 200 ljudi jer kaţu - ovaj rudnik ne moţe da se pusti niz vodu jer u 
njemu radi ĉak 4.100 ljudi. 

Strategiju razvoja devet rudnika "Resavica", nakon isteka godinu dana, u Ministartvu privrede - ne 

vide. 

- Za ostalih 16 firmi će se naći rešenje - kaţu u ovom ministarstvu. - Ipak, priznajemo da za 

"Resavicu" zasad nema nikakvog vidljivog izlaza jer preduzeće zaradi tek polovinu plata svojih 

radnika. Moraćemo da razgovaramo sa meĊunarodnim finansijskim ustanovama jer rudnici bez 

drţavne pomoći, odnosno godišnjih subvencija, neće moći da preţive. 

"Resavica" iz drţavne kase godišnje dobije 4,47 milijardi dinara, od ĉega plaća deo plata, ali i 

redovna odrţavanja i ulaganja. Iz dva reprezentativna sindikata kaţu da je Ministarstvo energetike i 

rudarstva pre mesec dana odobrilo i zapošljavanje novih 200 radnika. 

- Masovno su ljudi odlazili u penziju pa nismo imali dovoljno rudara - objašnjava Slobodan Lupšić, 

potpredsednik sindikata "Nezavisnost" u rudnicima "Resavica". - Nismo ĉuli za tako negativnu ocenu 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:553498-Resavica-ne-zaradjuje-ali-zaposljava


4 

 

nadleţnih kada je naš rudnik u pitanju. Jeste da nam drţava daje subvencije, ali mi zapošljavamo 

ljude u najnepristupaĉnijim i najnerazvijenijim delovima Srbije. Bez našeg preduzeća, neka sela bi 

bukvalno nestala. 

Lupšić dodaje da se devet rudnika prostire na površini od ĉak 500 kilometara od Zajeĉara do 

Sjenice, pa ovo preduzeće ima javni interes za Srbiju. 

- Rešenje našeg daljeg postojanja moramo zajedno da naĊemo - kaţu iz sindikata "Nezavisnost". - 

TakoĊe, neophodno je da se i sami razvijamo, pa već postoje projekti za leţišta uglja u "Poljani" 

kod Poţarevca i "Ćirikovcu" u Kostolcu, koji treba da budu gotovi za tri godine. 

 

GLAVNA SPONA SA OPŠTINOM 

NASELjE Gradac se nalazi na oko 20 kilometara od Pljevalja. Magistralni put, koji je glavna veza sa 

središtem opštine, dobrim delom ide kanjonom reke Ćehotine, gde su stenoviti useci ĉesti i gde 

postoje mnoge riziĉne i vrlo nepregledne krivine. Pomenutim putem se svakodnevno odvija 

saobraćaj, a stanje na njemu je sve samo ne - bezbedno. 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/568514/Vujovic-I-bez-stednje-deficit-budzeta-tri-odsto-BDP 

Vujović: I bez štednje deficit budţeta tri odsto BDP 

Tanjug  

Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je danas u Oslu da ukoliko Vlada Srbije ne uštedi ni jedan 

evro više u budţetu do kraja ove godine, deficit republiĉkog budţeta će iznositi ispod tri procenta 

BDP-a, a na nivou cele drţave oko tri odsto, što je na nivou kriterijuma iz Mastrihta. 

"Postavili smo cilj da deficit budţeta svedemo na ĉetiri odsto u periodu od tri godine, a izgleda da 

ćemo ga ostvariti već u prvoj godini", rekao je Vujović tokom zvaniĉne posete Kraljevini Norveškoj, 

gde uĉestvuje na "Oslo forumu", kao i Poslovnom forumu za norveške privrednike, zajedno sa 

premijerom Aleksandrom Vuĉićem. 

 

Srpski ministar je primetio da pojedini kriticari, meĊutim, tvrde da je reĉ o jednokratnim 

poboljšanjima, naglašavajući da ĉak i jednokratni efekti su rezultat sveobuhvatne finansijske 

discipline u zemlji, "istih javnih preduzeća koja nisu plaćala dividende tokom 10 godina, a sada 

plaćaju, jer im dajemo više vremena da oslobode svoje dugoroĉne plasmane. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/568514/Vujovic-I-bez-stednje-deficit-budzeta-tri-odsto-BDP


5 

 

 

Vujović je podsetio da se Vlada Srbije pre godinu dana borila sa strašnim poplavama i da ekonomiju 

postavi na pravi kolosek. 

 

"Nije se radilo samo o padu BDP-a kao posledici poplava, već o potpunom prekidu svih privrednih 

aktivnosti zemlje. Stotine lokalnih samouprava je bilo pogoĊeno, proizvodnja uglja i elektriĉne 

energije je pala za 10 do 25 odsto. Bio je potpuni zastoj privrednih aktivnosti i borili smo se sa 

nastavkom naših ekonomskih reformi", podsetio je Vujović. 

 

Sredinom jula prošle godina, Srbija je imala budţetski deficit od 8,8 odsto BDP-a i pojavile su se 

najgore prognoze i oĉekivanja koja su u tom trenutku stizala iz komercijalnih izvora, od Blumberga, 

od analitiĉkih kuća u Srbiji i inostranstvu. 

"Premijer je odluĉio da idemo napred, a da ne trepnemo, da ne 

odlaţemo reforme, da ne traţimo lakši put za izlazak", kazao je srpski 

ministar.  

  

On je napomenuo da je Srbija u prošlosti imala tri-ĉetiri pokušaja 

reformi i danas se bori sa istim problemima, sa nasleĊem socijalizma, 

sa nasleĊem preduzeća sa prevelikim brojem zaposlenih, lošom 

tehnologijoim, slabim menadţmentom, nedostatkom konkurentnosti na 

Balkanu, ne samo u Evropi. 

 

Vujović je podsetio da je Srbija od januara 2014. godine praktiĉno 

stupila na put prikljuĉenja EU. 

 

"U tom kontekstu smo odluĉili da krenemo sa teškim programom, koji ukljuĉuje kako 

makroekonomske tako i strukturne mere, koje su po našem mišljenju znatno teţe od obiĉnih 

makroekonomskih mera. Oĉigledno je bilo vaţno da prvo krenemo sa makro ekonomskim merama", 

kazao je on. 

  

Jeftinija drţavna uprava 

Vlada Srbije mora da napravi efikasniju i jeftiniju drţavnu 

upravu, sa manje zaposlenih, da u narednih tri do pet godina 

restruktuira javna preduzeća, investira u ljudski kapital i reši 

problem nenaplativih kredita, a za sve to biće joj potrebna 

podrška meĊunarodnih finansijskih institucija, ocenio je 

Ministar je predoĉio da 

niko nije mogao da 

veruje, da smo za 

devet-deset meseci od 

sprovoĊenja reformi, 

budţetski deficit uspeli 

da svedemo sa 8,8 na 

6,7 odsto BDP-a u 

2014, i dalje ga 

stabilizovali na 1,6 do 

1,7 odsto u proteklih 

šest meseci. 
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Vujović. 

Jedan od kljuĉnih strukturnih ciljeva vlade je, prema 

njegovim reĉima, reformisanje samog drţavnog aparata, jer 

kao što je privatni sektor prošao kroz teška vremena, 

propuštajući da se prilagodi promenjenim okolnostima, tako 

je drţava bila poslodavac doţivljen kao poslednje utoĉište. 

"Drţavne plate su, generalno gledano, veće nego u privatnom 

sektoru, a mi ţelimo da uvedemo efikasniju vladu, koja će 

pruţiti kvalitetnije usluge, po znatno nizim cenama, sa manje 

ljudi", rekao je on. 

  

VLADA ĆE POZVATI SB I EBRD DA PODRŢE RESRUKTURISANJE 

 

Vlada ţeli da reši status drţavnih preduzeća, za razliku od javnih preduzeća, koja se bave 

proizvodnjom gasa, struje, putevima, vodosnabdevanjem, ţeleznicom, to je druga velika grupa 

naših problema, objasnio je srpski ministar. 

 

"Polovina našeg deficita na poĉetku globalne krize poticala je od tereta gubitaka koji su stvarale 

elektroprivreda, gasni sektor… Mi ţelimo da rešimo problem tih kompanija. Dobro smo krenuli s 

tim, ali nam je potrebno još vremena", kazao je Vujović 

  

On je najavio da će vlada pozvati Svetsku banku i Evropsku banku za obnovu i razvoj da podrţe 

restrukturiranje javnih preduzeća na tri do pet godina politikom razvojnih zajmova za 

restrukturisanje EPS-a, Ţeleznice i drugih javnih preduzeća. 

 

Vlada Srbije ţeli da omogući kvalitetno obrazovanje i kvalitetno poslovno okruţenje, ali je jedan od 

problema fiziĉki kapital jer u zemlji ima mnogo nedovršenih projekata, ukljuĉujući one u modernim 

tehnologijama, u obezbeĊivanju investicija u komunikacijama, ţelezniĉkom saobraćaju, 

putevima……  

  

IT SEKTOR BUDUĆNOST SRBIJE 

 

Srbiji nedostaju investicije u ljudski kapital, jer se naša zemlja u pojedinim oblastima već pokazala 

kao veoma dobar izvor konkurentne radne snage, pre svega u IT sektoru, naveo je Vujović i 

napomenuo da kompanija NCR, koju je delegacija Vlade Srbije nedavno posetila u SAD, ima više od 

hiljadu zaposlenih u Srbiji koji obezbeĊuju vrhunske usluge. 
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Vujović je preneo da su ĉlanovi Vlade Srbije jutros u Oslu razgovarali sa predstavnicima sindikata iz 

IT industrije, koja uĉestvuje sa 60 odsto u BDP-u i sa više od 70 procenata radnih mesta u sektoru 

usluga u Norveškoj. 

 

"To je budućnost za sve zemlje, ukljuĉujući i Srbiju. Telenor je jedan od primera gde zapošljavamo 

vrhunsku radnu snagu, to je oblast u kojoj vidimo mogućnost širenja, gde moţemo da uĉinimo 

mnogo više da naši kadrovi budu na nivou evropskih standarda, da budu konkurentni, a to je i kljuĉ 

uspeha za globalnu ekonomiju", ocenio je Vujović. 

 

Problem nenaplativih kredita 

 

Ministar je takoĊe ukazao i na problem nenaplativih kredita u 

Srbiji, navodeći da se taj procenat sada kreće izmeĊu 22 i 25 

odsto od svih odobrenih zajmova, najavljujući da će se u 

saradnji sa vodećim struĉnjacima MMF-a, Svetske banke i 

drugih meĊunarodnih finansijskih institucija traţiti rešenje da 

se taj procenat svede na minimum. 

 

"Planiramo da privuĉemo najbolje investiture koji ce se 

udruţiti sa MMF-om, Svetskom bankom, Narodnom bankom 

Srbije i Ministarstvom finansija u rešavanju tog problema", 

najavio je Vujović. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/568476/Propao-i-osmi-pokusaj-prodaje-Niske-pivare 

Propao i osmi pokušaj prodaje Niške pivare 

Beta  

Licitacija Niške pivare, koja je zakazana za sutra, neće biti odrţana jer se nije prijavio ni jedan 

potencijalni kupac, saznaje agencija Beta od steĉajnog upravnika tog preduzeća Ljubomira Kostića. 

To je osmi pokušaj prodaje Niške pivare, po poĉetnoj ceni od 160 miliona dinara. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/568476/Propao-i-osmi-pokusaj-prodaje-Niske-pivare
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Propao i osmi pokušaj prodaje Niške pivare 

- Narednih dana odrediću datum odrţavanja nove licitacije, kao i poĉetnu cenu. Novi pokušaj 

prodaje verovatno će biti narednog meseca, dok će poĉetna cena biti ista ili sliĉna ovoj koja je bila 

na osmoj licitaciji - rekao je Kostić. 

  

On je istakao da poĉetna cena neće moći da bude manja od 158 miliona dinara, jer je taj iznos 

utvrĊen kao iznos depozita koji kupci moraju da uplate da bi uĉestvovali u javnom nadmetanju. 

  

Kostić je kazao da će, u dogovoru sa Odborom poverilaca, nastaviti da objavljuje konkurse za 

prodaju Niške pivare sve dok ona ne bude prodata. 

  

- Pivara će se i ubuduće prodavati iskljuĉivo kao proizvodno-poslovna celina - istakao je Kostić. 

  

Prvi pokušaj prodaje Niške pivare bio je 11. septembra prošle godine po poĉetnoj ceni od 396 

miliona dinara. 

  

Površina poslovnih objekata Niške pivare koji su ponuĊeni na prodaju je 22.620 kvadrata, a ukupna 

površina zemljišta koje koristi to preduzeće je 3,65 hektara. 

Niška pivara je u steĉaju od avgusta 2013. godine, a steĉajni postupak pokrenuli su zaposleni jer im 

prethodni vlasnik preduzeća Jovica Stefanović mesecima nije isplaćivao zarade.Pivara je najstarije 

industrijsko preduzeće u Nišu, koje je 1884. godine otvorio industrijalac Jovan Apel. 

  

Prvih godina rada proizvodilo je maksimalno 2.300 hektolitara piva, a sada je njen godišnji 

kapacitet 200.000 hektolitara piva i sokova. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/568431/Cuvanje-postojecih-i-mogucnost-otvaranja-novih-radnih-mesta-krajnji-cilj-

Vlade-Srbije 

Ĉuvanje postojećih i mogućnost otvaranja novih 
radnih mesta krajnji cilj Vlade Srbije 

Tanjug | 

Cilj Vlade Srbije je realizuje zapoĉete projekte u putnoj i ţelezniĉkoj infrastrukturi vredne 4,5 

milijardi evra i da zapoĉne nove projekte sa novim investitorima, izjavila je danas potpredsednica 

Vlade i ministarka graĊevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/568431/Cuvanje-postojecih-i-mogucnost-otvaranja-novih-radnih-mesta-krajnji-cilj-Vlade-Srbije
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/568431/Cuvanje-postojecih-i-mogucnost-otvaranja-novih-radnih-mesta-krajnji-cilj-Vlade-Srbije
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Ĉuvanje postojećih i mogućnost otvaranja novih radnih mesta krajnji cilj Vlade Srbije 

Kako je saopšteno, ona je istakla da je cilj Vlade da se podigne udeo graĊevinarstva u ukupnom 

bruto domaćem proizvodu (BDP) sa sadašnjih 2,5 odsto. 

  

- Ĉuvanje postojećih i mogućnost otvaranja novih radnih mesta je naš krajnji cilj - rekla je 

Mihajlovićeva na sastanku sa francuskom Poslaniĉkom grupom prijateljstva sa Srbijom koju je 

predvodila Martin Karijon Kuvrer, predsednica te grupe. 

  

Potpredsednica srpske vlade ; je francuskoj delegaciji predstavila infrastrukturne planove Srbije 

kroz najvaţnije kapitalne projekte sa akcentom na Koridor 10 i poruĉila da ekonomska saradnja dve 

zemlje moţe biti bolja na osnovu ranije potpisanog Sporazuma o strateškom prijateljstvu sa 

Francuskom, jedinim te vrste u Evropi. 

  

Ona je predstavnicima francuskog Parlamenta poruĉila da pozovu francuske kompanije da razmotre 

mogućnosti za ulaganje u Srbiju jer kroz projekte "Srbija razmišlja regionalno". 

  

- Za nas je vaţno povezivanje sa regionom Zapadnog Balkana - rekla je Mihajlović i podsetila 

predstavnike francuskog Parlamenta da Srbija prvi put ima saradnju i sa Albanijom na 

infrastrukturnim projektima sa kojom ţeli da se poveţe sa evropskom transportnom mreţom. 

  

Karijon Kuvrer je istakla da je Francuska svesna osetljivog perioda za Srbiju u kontekstu 

pristupanja Evropskoj uniji te da Srbija moţe da raĉuna na podršku. „S paţnjom posmatramo vaše 

aktuelne projekte koji su budućnost Srbije ali i Evrope“, izjavila je Kuvrer. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/568369/Fiskalni-savet-U-naredne-tri-godine-nema-osnova-za-povecanje-plata-i-

penzija 

Fiskalni savet: U naredne tri godine nema osnova za 
povećanje plata i penzija 

G.Bulatović  

U naredne tri godine nema prostora za povećanja plata i penzija, ocenio je predsednik Fiskalnog 

saveta Pavle Petrović na današnjoj konferenciji za novinre. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/568369/Fiskalni-savet-U-naredne-tri-godine-nema-osnova-za-povecanje-plata-i-penzija
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/568369/Fiskalni-savet-U-naredne-tri-godine-nema-osnova-za-povecanje-plata-i-penzija
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 On je na rekao da bi se, ukoliko bi se plate i penzije vratile na nivo pre umanjenja i deficit vratio 

na nivo od oko 6,5 odsto BDP-a iz 2014. što bi znaĉilo da konsolidacije nije ni bilo. 

 

Upitan da li postoji prostor za bilo koliko povećanje, od jednog ili dva procenta, Petrović je naveo 

da ĉak ni to nema smisla. 

  

On je ocenio da nema budţetskih rezultata na osnovu kojih bi u periodu kraćem od tri godine bilo 

moguće popuštanje fiskalne discipline. 

   

- Najveći deo ušteda predstavlja smanjenje broja zaposlenih po pet odsto u naredne tri godine. Za 

ovu godinu je utvrĊen broj od 9.000, ali se već iz Vlade mogu ĉuti najave da moţda u ovoj godini 

viška nema. A ako se ne ostvari ta ušteda mora se naći neka druga. Ţrtva je uĉinjena i šteta je da 

se tako brzo odustaje od programa - kaţe Pavle Petrović.  

 

-  Za sada ne znamo ni koliki bi to mogao biti trošak, ali ni kasniji efekat. Ipak, mislim da je loše 

uvoditi subvencijusredinom godine, odnosno ako ona u startu nije predviĊena budţetom - rekao je 

Petrović. 

 

On je rekao da se fiskalni planovi za 2015. uspešno ostvaruju, nešto bolje od plana, ali da se još 

ĉeka otpoĉinjanje reformi koje su kljuĉne za trajno ozdravljenje finansija. 

  

- Srbija kasni sa kljuĉnim reformama što otvara mogućnost da troškovi drţave po tom osnovu ili 

uštede ne budu u skladu s planiranim. Istovremeno, rastu obaveze Srbija na osnovu kamata - kazao 

je Petrović. 

 

 Istiĉući razloge za bolje stanje budţeta ĉlan Saveta Nikola Altiparmakov je podsetio  da su 

neporeski prihodi uglavnom jednokratni te da su dividende od javnih preduzeća naplaćene 

unapred. TakoĊe, kazao je, došlo je i do priliva zbog naplate licenci za ĉetiri godine i do bolje 

naplate poreza, te je moguće da budţetski priliv po ovom osnovu bude i do 30 milijardi dinara. 

  

Previsoki troškovi državnih preduzeća 

  

Bez komentara sa subvencije za letovanje u Srbiji 

Petrović nije ţeleo da komentariše najave iz Vlade da će graĊanima koji letuju u Srbiji dati vauĉere 

za odreĊene beneficije. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/567091/PUMPANJE-TURIZMA-Poklon-5000-dinara-za-letovanje-u-Srbiji-ali-pare-ne-dobijaju-svi
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/567091/PUMPANJE-TURIZMA-Poklon-5000-dinara-za-letovanje-u-Srbiji-ali-pare-ne-dobijaju-svi
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MeĊutim, kazao je Altiparmakov, to su bile samo ad hok mere, a neke su provedene i policijskom 

prinudom. 

  

On je naveo da su dividende od javnih preduzeća naplaćivane, za razliku od prethodnih godina. S 

druge strane, došlo je do zaustavljlanja pada PDV, prvenstveno zbog bolje naplate akciza, kazao je 

Altiparmakov. 

  

- I dalje imamo visoke troškove na ime drţavnih preduzeća. Za razliku od prošle godine kada je taj 

trošak bio tri milijarde, sada je oko dve milijarde evra. Ipak, ima i prvih nagoveštaja poboljšanja - 

EPS je usvojio plan za finansijsku konsolidaciju. Ţeleznice takoĊe a i u Srbijagasu je sazrela ideja 

da su neophodne promene - kazao je Vladimir Vuĉković, ĉlan Fiskalnog saveta. 

  

Od poskupljenja struje korist ima samo država 

  

On je uoĉio da poskupljenje struje neće mnogo znaĉiti za EPS, već će biti od većeg znaĉaja za 

drţavu. 

  

- Restrukturiranje EPS-a i plan za otpuštanje moraju biti javni. Pritom, i u EPS-u otpremnine 

moraju biti 200, a ne 800 evra, što bi moglo da se desi imajući u vidu njihove zarade. TakoĊe, ne 

zna se ni koliko je uĉinjeno da smanjenju tehniĉkog gubitka za šta je EBRD odobrila kredit koji 

istiĉe u junu - rekao je Vuĉković. 

  

Petrovioć je ocenio da Srbija za plaćanje kamata troši više nego za javne investicije i ocenio da 

prema udelu kamata u BDP-a samo šest zemalja u Evropi ima veće troškove od Srbije. Prema 

njegovim reĉima za javne investicije budţetom za 2015. predvidjeno 122 milijarde dinara, a za 

kamate ćemo platiti 140 milijardi dinara. 

  

Štedećemo samo da bismo ostali u mestu 

 

Govoreći o odnosu kamata prema BDP-u, predsdenik Fiskalnog saveta je naveo primer Grĉke, koja 

ima preveliki javni dug i godišnje plaća 0,7 odsto više za kamate nego Srbija. 

 

- Srbija će u 2017. za kamate da plaća ĉetiri odsto BDP-a i time će se u potpunosti izjednaĉiti sa 

relativnim iznosom prema BDP-a koji sada plaća Grĉka - rekao je Petrović. 
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- Srbiji će se troškovi za kamatu svake godine povećavati za 0,5 odsto BDP-a, a to znaĉi da ćemo 

toliko morati da štedimo samo da bi smo "ostali u mestu" - naveo je Petrović. 

 

Petrović je precizirao da je taj prirast troškova za kamate od 0,5 odsto BDP-a godišnje u nivou sa 

ukupnim godišnjim izdvajanjem iz budzeta za nauku i tehnologiju i dodao da je to jedan od razloga 

zašto je neodrţivo vraćanje plata i penzija na prethodni nivo, posle smanjenja za 10 odsto. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/568331/KUPOVNA-MOC-NA-BALKANU-Najbolje-u-Hrvatskoj-Srbija-pri-dnu-liste 

KUPOVNA MOĆ NA BALKANU Najbolje u Hrvatskoj, 
Srbija pri dnu liste 

Srna  

GraĊani Hrvatske imaju najveću kupovnu moć na Balkanu koja iznosi 59 odsto evropskog proseka, 

dok je BiH najlošija sa 28 odsto, procena je Evropskog zavoda za statistiku Evrostat. 

Kupovna moć u Srbiji veća samo u odnosu na Albaniju 

Crna Gora je na nivou od 39 odsto evropskog proseka, Makedonija i Srbija 36 odsto, odnosno 35 

odsto, a Albanija 29 odsto. 

  

Što se tiĉe stvarne individualne potrošnje po stanovniku prema standardu kupovne moći u Crnoj 

Gori iznosila je 49 od evropskog proseka. 

  

Najveća kupovna moć stanovnika u Luksemburgu 

Prema Evrostatu, najveći nivo stvarne individualne potrošnje od zemalja regiona takoĊe ima 

Hrvatska i iznosi 59 odsto od proseka. 

  

Od zemalja ĉlanica EU, najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći zabeleţen je u 

Luksemburgu, ĉiji je nivo više od dva i po puta iznad evropskog proseka, i iznosi 263 odsto EU 

proseka, dok se Bugarska nalazi na najniţem nivou sa 45 odsto proseka EU. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/568331/KUPOVNA-MOC-NA-BALKANU-Najbolje-u-Hrvatskoj-Srbija-pri-dnu-liste
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Podaci pokazuju da od zemalja iz regiona Hrvatska ima najveći BDP po stanovniku prema standardu 

kupovne moći koji iznosi 59 odsto proseka EU, dok se Crna Gora nalazi na drugom mestu na nivou 

od 39 odsto proseka EU. 

  

Stvarna individualna potrošnja, prema prvoj proceni, meĊu zemljama ĉlanicama kretala se izmeĊu 

51 odsto ispod proseka EU u Bugarskoj i 40 odsto iznad proseka EU u Luksemburgu. 

  

Za zemlje koje imaju status kandidata za ĉlanstvo u EU, prema prvoj Evrostatovoj proceni, stvarna 

individualna potrošnja, po stanovniku prema standardu kupovne moći, kreće se u rasponu od 34 

odsto do 49 odsto proseka EU. 

  

Stvarna individualna potrošnja po stanovniku prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori u 2014. 

godini iznosila je 49 odsto proseka EU. 

  

Od zemalja u regionu stvarna individualna potrošnja je po stanovniku najveća u Hrvatskoj i iznosi 

59 odsto proseka EU, dok je najniţi u BiH i Albaniji sa svega 37 odsto odnosno 34 odsto proseka EU. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/568470/Sve-vise-ponuda-poslodavaca-za-rad-u-inostranstvu 

Sve više ponuda poslodavaca za rad u inostranstvu 

Agencije  

Ponude poslodavaca za rad naših radnika u inostranstvu u poslednje vreme znaĉajno rastu i zato je 

neophodno, odgovarajućom zakonskom regulativom, obezbediti da ta kategorija zaposlenih bude 

na odgovarajući naĉin plaćena i zaštićena, istaknuto je danas u Privrednoj komori Vojvodine. 

Cilj je da naši poslodavci naĊu što više poslova u inostranstvu, radi povećanja profita, a 

istovremeno da zaposleni budu na odgovarajući naĉin plaćeni i zaštićeni, rekao je pomoćnik 

ministra za rad Zoran Lazić na javnoj raspravi o nacrtu zakona o uslovima za upućivanje na 

privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti. 

 

Predstavljajući kljuĉne elemente tog dokumenta, on je istakao da bi prema konceptu tog novog 

zakona trebalo da se zna “ gde se u svakom trenutku nalazi svaki zaposleni u inostranstvu, kako 

bismo mogli da ga zaštitimo” . 

 

PredviĊa se da domaći poslodavci ubuduće obaveštavaju resorno ministarstvo o mestu rada, o tome 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/568470/Sve-vise-ponuda-poslodavaca-za-rad-u-inostranstvu
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koliko su angaţovali radnika i da dostave spisak, rekao je Lazić napominjući da će tako oni raditi u 

skladu sa zakonskim propisima a na “ na crno” . 

 

 Direktorka sajtova za zapošljavanje “ Poslovi - Infostud”  Sonja Chetković napomenula je da je u 

prošlosti najviše problema bilo u vezi sa zaštitom na radu angaţovanih za rad u inostranstvu, i lošim 

uslovima u kojima rade, posebno oni sa niţim struĉnim kvalifikacijama. 

 

 Drţava bi trebalo da ima uvid i u to gde odlaze na rad u inostranstvo i šta rade i oni sa visokim 

kvalifikacijama, rekla je ona i dodala da je sve veći broj onih koji ţele da rade u velikim 

kompanijama na struĉnim poslovima. 

 

 Srbija je, kao trţište radne snage, “ primamljivija stranim poslodavcima tako da ponude za rad u 

inostranstvu rapidno rastu” , naglasila je Chetković napominjući da je problem to što je do sada 

mali broj poslodavaca i agencija prijavljivao radnike koji odlaze na rad u inostranstvo” . 

 

 Donošenjem novog zakona u toj oblasti biće znatno pooštreni kriterijumi za angaţovanje radnika 

na rad u drugim zemljama, navela je ona. 

 

Javna rasprava o nacrtu tog zakona trebalo bi da bude završena do kraja ovog meseca, da bi taj 

dokument bio upućen Vladi Srbije u septembru a Narodnoj skupštini do kraja godine, reĉeno je na 

skupu. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nema-para-za-vece-plate-i-penzije-i330749.sr.html 

Нема пара за веће плате и пензије 

Мањи минус у буџету одличан је резултат, али лоше је што структурне реформе нису започете, 

оцењују у Фискалном савету 

Нема економског основа за повећање плата и пензија, јер би њиховим враћањем на претходни 
ниво, мањак у државној каси поново достигао прошлогодишњи ниво, чиме би се поништиле 
све остварене уштеде. Овим речима је Павле Петровић, председник Фискалног савета, на 
конференцији за новинаре коментарисао актуелне трендове у буџету. Каже да са премијером 
Александром Вучићем на ту тему чланови Фискалног савета уопште нису разговарали, нити су 
се тим поводом састајали, али да је став Међународног монетарног фонда (ММФ) по том 
питању јасан. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nema-para-za-vece-plate-i-penzije-i330749.sr.html
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– Приликом прве ревизије аранжмана Зузана Мургасова, шефица мисије, рекла је да повећање 
личних примања није могуће док се удео плата у бруто домаћем производу (БДП-у), односно 
свему што грађани и привреда створе за годину дана, не смањи на седам, а пензија на 11 
одсто БДП-а. Како сада ствари стоје то неће моћи да се оствари пре 2017. или чак 2018. 
године. Према томе, одговор из ММФ-а тада је недвосмислено био „не” – казао је Петровић и 
додао да чак и скромно повећање плата и пензија од један одсто не би имало никаквог 
смисла. 

Зашто су чак и скромне повишице сада без основа можда најбоље говори податак о издацима 
за камате. Ови расходи достигли су 140 милијарди динара. Планирани издаци за јавне 
инвестиције су мањи (122 милијарде), а неким другим виталним функцијама попут, полиције, 
здравства и образовања да и не говоримо. Проблем је што ће се расходи за камате из године у 
годину повећавати за 0,5 одсто БДП-а. Толико су годишњи издаци за науку и технологију, на 
пример. 

– Чак и када бисмо остали у месту, односно да минус у каси задржимо на садашњем нивоу, 
потребно је да нађемо додатне уштеде у износу у ком су годишњи трошкови раста камата. А 
план је да се мањак у каси додатно смањи у наредним годинама – каже Петровић. 

При том, до 2017. године, издаци за камате у буџету достићи ће четири одсто БДП-а. Толико 
сада издваја Грчка, на пример. 

Према оцени Савета, дефицит ће до краја године бити око пет одсто, што је ниже од плана 
(5,9), а у односу на прошлу годину представља смањење од око 1,5 одсто. Крај 2014. године 
Србија је дочекала са минусом у каси од 6,6 одсто. Постоји могућност да дефицит буде и мањи 
од пет одсто, уколико се јавне инвестиције не реализују у пуном обиму или се на заврши 
процес реструктурирања. Петровић, међутим, сматра да такве уштеде не би биле добре, јер су 
јавне инвестиције у прва четири месеца већ биле мање од плана за трећину. Ако се тим 
темпом настави до краја године, Петровић сматра да би уштеде у буџету по основу јавних 
инвестиција биле један одсто БДП-а. 

– То би било веома лоше, јер је инфраструктура у Србији слаба, а улагање у јавне инвестиције 
једина је полуга којом може да се подстакне привредни раст. Дакле, без обзира на коначан 
резултат, стварне и трајне уштеде су оне које би дефицит спустиле на пет одсто у овој години 
– рекао је Петровић. 

Нижи ниво мањка у каси за њега је „одличан резултат”, али оно што је друга страна медаље и 
што је лоше је што структурне реформе још нису започете, а оне су пресудне за оздрављење 
јавних финансија. Иако се решавањем предузећа у државном власништву не би оствариле 
велике уштеде, нерешавањем тог проблема индиректно би се велики трошкови превалили на 
буџет. На пример, прошле године индиректни трошак који је пао на леђа пореских обвезника 
био је око милијарду евра (три одсто БДП-а), а сада је око 700 милиона евра (око два одсто). 

Фискални савет и даље остаје при својој ранијој прогнози да привредног раста ове године 
неће бити и да ће економска активност бити у паду од 0,5 одсто.  

Када је о отпуштањима реч, у овој институцији сматрају да је добро што је Министарство 
државне управе и локалне самоуправе направило план, али се даље од тога није мрднуло. 
Питање је сада како ће ресорна министарства спроводити то у пракси. Потребно да се ове 
године реализује најава владе о отпуштању девет хиљада запослених, али и да се са 
отпуштањем настави и следеће године. 
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– Ако не би било отпуштања у овој години, онда би у 2016. фонд плата, уместо пет, требало 
смањити 10 одсто – поручио је Петровић. 

Ту отпуштањима није крај. У Фискалном савету оцењују да у ЕПС-у има око 10.000 вишка, а у 
„Железницама Србије” трећина радника (око шест, седам хиљада).  

На питање новинара да прокоментаришу то што у укупном поскупљењу струје од 12 одсто 
акцизе учествују са 7,5, а директно поскупљење износи 4,5 одсто, Никола Алтипармаков је 
рекао: 

– Да је сав новац од поскупљења отишао ЕПС-у то би било исто као да сипамо воду у празну 
кофу, јер је компанија нереформисана. 

У Фискалном савету оцењују да је добро то што је влада усвојила План финансијског 
реструктурирања ЕПС-а, као и трансформације Пореске управе и да верују да ће на основу тога 
Борд директора ММФ-а крајем јуна Србији одобрити прву ревизију аранжмана из 
предострожности.  

А. Телесковић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Po-standardu-smo-medju-najsiromasnijim-u-Evropi.sr.html 

По стандарду смо међу најсиромашнијим у 
Европи 

По стандарду заостајемо и за Бугарском, која је по потрошњи најниже рангирана у ЕУ, а ми 

смо слични комшијама у региону 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Po-standardu-smo-medju-najsiromasnijim-u-Evropi.sr.html


17 

 

 

Потрошња по становнику у Србији, као мерило материјалног благостања домаћинстава, била је 
прошле године, према првим проценама европског завода за статистику Евростата, тек 44 
одсто од просека Европске уније. По стандарду заостајемо и за Бугарском, која је по овом 
критеријуму најниже рангирана у ЕУ, а слични смо комшијама у региону који, као и ми, нису 
чланице уједињене европске породице. 

Стварна индивидуална потрошња по становнику, , исказана стандардима куповне моћи, 
кретала се прошле године у Унији у распону од најнижих 49 одсто просека ЕУ у Бугарској, до 
највиших 140 одсто у Луксембургу. 
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У групи са највишим нивоом стварне индивидуалне потрошње по становнику, иза Луксембурга 
је Немачка, са петина већом потрошњом од просека у ЕУ. Следе Аустрија, Данска, Белгија, 
Шведска, Велика Британија, Финска, Француска и Холандија, где је потрошња десет до 15 
одсто већа од просека 28-члане Уније. 

Хрватска се налази на 26. месту на лествици земаља ЕУ са стварном индивидуалном 
потрошњом по становнику у висини 59 одсто просека у ЕУ. 

У групи земаља са 30 до 40 одсто нижом индивидуалном потрошњом од просека налазе се 
Естонија, Летонија и Мађарска, док Хрватска и Румунија имају потрошњу за 40 до 45 одсто 
нижу од просека ЕУ, а Бугарска је на самом дну лествице са потрошњом која је 50 одсто испод 
просека. 

У групи земаља са потрошњом по становнику до највише десет одсто испод просека ЕУ налазе 
се Ирска, Италија, Кипар и Шпанија, испред Грчке, Португалије и Литваније, који су по овом 
критеријуму десет до 20 одсто нижи од европског просека. 

Евростат је паралелно објавио и податке о бруто домаћем производу (БДП) по становнику, који 
показују врло велике разлике међу чланицама Уније. У прошлој години БДП по становнику у 
28-чланом блоку креће се у распону од свега 45 одсто просека у ЕУ у случају Бугарске, па све 
до 263 одсто ЕУ просека у Луксембургу. 

Ј. Р. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/spas-za-akumulatore-stize-iz-veternika 

Спас за акумулаторе стиже из Ветерника 
 

По свему судећи, једна од некадашњих перјаница сомборске привреде, Фарбика 
акумулатора, иначе ћерка-фирма шабачког концерна „Фармаком МБ“, 

Боље закуп него празни погони 

која се због енормних дугова нашла у стечају, ускоро би поново могла производити и тржишту 
испоручивати свој најуноснији производ, акумулаторе „блек хорс“. Наиме, по информацијама 
из овдашње локалне самоуправе, које је „Дневнику“ потврдио и стечајни управник Милорад 
Вељовић, постигнут је договор с компанијом „Вискол“ из Ветерника, која је закупила целу 
фабрику и има намеру да настави производњу. 

– Информације су тачне, постигли смо договор с „Вискол ом“ из Ветерника о закупу фабрике – 
каже за наш лист Милорад Вељовић. – Закупац је уплатио пола милиона евра депозита, а прва 
рата месечног закупа у висини од 10.000 евра би требало да буде уплаћена до краја дана. 

По његовим речима, тренутно инжењери и стручњаци других профила контролишу све машине 
у комплексу Фабрике акумулатора, које су већ месецима заустављене. 

– Осим што ће плаћати месечни закуп, „Вискол“ је у обавези да плаћа и све трошкове који 
настају из обновљеног процеса производње, што значи струју, воду, службу обезбеђења, а по 
досадашњим пројекцијама, ускоро би на производњи акумулатора „блек хорс“, који је 
препознатљиви бренд те фабрике не само у Србији већ и у великом делу света, требало да 
поново буде ангажовано око 200 радника – најављује Вељовић, коме у покушају остваривања 
тог аранжмана ипак „срећу квари“ чињеница да је ФАС под ударом великих дугова. – Највећи 
проблем нам, тренутно, стварају односи с лизинг-кућама. Наиме, готово све новије машине и 
алати су заправо узети на лизинг, тако да би њихово евентуално повлачење из производних 
хала створило додатне проблеме. 

 
Вељовић настоји да и кроз такав вид пословне сарадње са заинтересованим фирмама дође у 
позицију да проблем нагомиланих дугова реши продајом ФАС-а као правног лица, односно да 
спречи распарчавање фабрике, што би неминовно довело до потпуног гашења индустријског 
„чеда“ сомборске привреде које је све до пре две године извозила високо цењене 
акумулаторе на тржишта разасутим на готово свим светским меридијанима. 

Мада је још увек рано за прогнозе, како је најавио и сомборски градоначелник Саша 
Тодоровић, и локална самоуправа се укључила у потрагу за заинтересованима за закуп 
организационог дела ФАС-а који је био задужен за откуп, складиштење и прераду секундарних 
сировина да би се и ту створила могућност повратка макар дела од 600 својевремено 
запослених радника, који су данас на евиденцији Националне службе за запошљавање. 

М. Миљеновић 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/spas-za-akumulatore-stize-iz-veternika
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Познати по уљу и мазиву 
 
Закупац сомборске Фабрике акумулатора, која само за порезе држави дугује безмало 1,5 
милијарду динара, „Вискол група“ из Ветерника, широј јавности је познатија као један од 
највећих произвођача уља и мазива. Као референтна фирма у том сектору, својевремено су из 
Ветерника Агенцији за приватизацију послали и писмо заинтересованости за учешће у 
приватизацији крушевачке фабрике мазива ФАМ. Осим што, уз производне погоне, у Ветернику 
поседују и бензинску пумпу на Новосадском путу, „Вискол група“ у свом власништву има и 
малу речну флотилу састављену од два танкера и једног реморкера. 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vuckovic-u-eps-u-visak-do-10000-zaposlenih-otpremnine-200-evra 

Вучковић: У ЕПС-у вишак до 10.000 запослених, 
отпремнине 200 евра 
 

Процене показују да је у Електропривреди Србије (ЕПС) вишак између пет и 10.000 
запослених, још није познато да ли ће бити отпуштања, а отпремнине би требало 

да износе 200 евра по години стажа, изјавио је данас члан Фискалног савета Владимир 
Вучковић. 

 
Вучковић је на конференцији за новинаре рекао и да би отпремнине које се буду исплаћивале 
вишковима запослених у ЕПС-у требало да износе 200 евра по години стажа, а не 800 евра, што 
би био случај када би ЕПС исплаћивао отпремине према својој просечној заради. 

Вучковић је рекао да још увек није познато да ли план финансијског реструктурирања ЕПС-а 
подразумева и отпуштања. 

 
То предуезће, како је истакао, има дуг од милијарду евра који за сада не оптерећује јавне 
финансије, јер га ЕПС сервириса, али је указао да је питање да ли ће то бити у стању да чини 
у будућности уколико се ово предузеће не реформише. 

 
Вучковић је рекао да ситуацију додатно отежава то што ће се највећи део прихода по основу 
поскупљења струје прелити у буџет кроз акцизу, а мањи део ће отићи ЕПС-у. 

Говорећи о стању у државним предузећима, он је рекао да постоје први наговештаји 
унапређења њиховог пословања, јер је усвојен програм финансијког реструктурирања ЕПС-а, 
оформњена Радна група за решавање проблема Хемијског комплекса, за Железницу постоји 
програм поделе предузећа на четири мања дела.... 

 
Он је ипак рекао да државна предузећа и даље много коштају, тачније да су издаци за њих у 
овој години два одсто БДП-а или 700 милиона евра. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vuckovic-u-eps-u-visak-do-10000-zaposlenih-otpremnine-200-evra
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То су, како је прецизирао, трошкови њиховог лошег пословања, за активиране гаранције и 
субвенције које не могу да се избегну. 

Вучковић је подсетио да су у 2014. години укупни издаци за државна предузећа износили три 
одсто БДП-а или милијарду евра. 

 
Говорећи о стању у ЈП "Србијагас", он је рекао да у овој години "сва предузећа у државном 
власништву плаћају свој гас, што није био случај до сада". 

 
Међутим, како је указао, разлог за то је што су нека од тих предузећа у децембру добила 
државну субенцију па је то само тренутна тржишна околност. 

 
Вучковић је истакао и да је у Ззелезницама Србије, где је запослено око 17.000 људи, најмање 
трећина вишак. 

(Танјуг) 
 

 


