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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:553585-Nema-para-za-vece-plate 

Nema para za veće plate 
D. I. K.   

Fiskalni savet upozorio da nema prostora za porast primanja. Oĉekuje se otpuštanje 9.000 ljudi 

iz budţetskog sektora 

NEMA ekonomskog opravdanja za vraćanje sniţenih penzija i plata u javnom sektoru na preĊašnji 
nivo, i to ne samo ove godine, već u trogodišnjem periodu fiskalne konsolidacije, stav je Fiskalnog 
saveta. Pavle Petrović, predsednik Saveta, istakao je da bi se, u sluĉaju da se plate i penzije sada 
vrate na preĊašnji nivo, i deficit vratio na nivo iz prošle godine od oko 6,5 odsto BDP, što bi znaĉilo 
da konsolidacije nije ni bilo. 

- Fiskalni planovi za 2015. godinu uspešno se ostvaruju, ali se još ĉeka otpoĉinjanje reformi koje su 

kljuĉne za trajno ozdravljenje javnih finansija Srbije - istakao je Petrović. - Prvi korak fiskalne 

konsolidacije koji poĉiva na smanjenju plata i penzija doveo je do planiranog umanjenja deficita 

drţave u ovoj godini. MeĊutim, smanjivanje deficita nakon 2015. godine poĉivaće na strukturnim 

reformama, ĉije bi temelje trebalo postaviti u ovoj godini, ali se sa tim kasni. 

Ove reforme odnose se na rešavanje statusa drţavnih preduzeća iz problematiĉnog petrohemijskog 

kompleksa, ĉiji status još nije rešen. Zatim, na plan finansijskog restrukturiranja EPS-a, koji je 

usvojen u junu, umesto u martu i to sa manjim povećanjem cene struje od najavljenog. Još uvek 

nema ni plana transformacije Poreske uprave, niti je poĉelo otpuštanje prekobrojnih u javnoj 

upravi, ukazuju u Fiskalnom savetu. 

Govoreći o otpuštanjima u budţetskom sektoru, Petrović je rekao da je potrebno da se ove godine 

realizuje najava Vlade o otpuštanju devet hiljada zaposlenih, a da ta dinamika bude nastavljena i u 

sledećoj godini kada bi fond plata trebalo smanjiti za pet odsto. 

Ako ne bi bilo otpuštanja u ovoj godini, onda bi se u 2016. fond plata umesto pet morao smanjiti 10 

odsto - istakao je Petrović dodajući da bi to znatno oteţalo situaciju. 

TURISTIĈKI VAUĈERI 

Na pitanje da li podela vauĉera za letovanje u Srbiji predstavlja subvencionisanje potrošnje 

predsednik Fiskalnog saveta, Pavle Petrović je odgovorio da ne moţe da komentariše jer nema 

podatke o toj meri, ali da bi subvencije trebalo planirati u budţetu na poĉetku godine. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:553681-Italijanski-Idest-zainteresovan-za-nove-

projekte-u-Srbiji 

Italijanski Idest zainteresovan za nove projekte u Srbiji 
Tanjug  

MeĊunarodna inţenjerska kompanija Idest, koja je bila glavni tehniĉki partner investicije Fijata 

u Kragujevcu, zainteresovana je za nove projekte u Srbiji u raznim oblastima 

MeĊunarodna inţenjerska kompanija Idest, koja je bila glavni tehniĉki partner investicije Fijata u 
Kragujevcu, zainteresovana je za nove projekte u Srbiji u raznim oblastima, izjavio je danas 
direktor kompanije Idest u Srbiji Mauricio Panico. 

On je na biznis susretu "Poslovati sa integritetom", u Kraun plazi, predstavio inţenjersku priĉu o 

uspešnosti rekonstrukcije fabrike kompanije Fijat krajsler automobili Srbija. 

Inţenjerski poduhvat projektovanja i upravljanja radovima na više od 350.000 metara kvadratnih 

fabrike Zastava automobili predstavljao je transformaciju u moderan proizvodni sistem i 

podrazumevao je koordinaciju više od 80 izvoĊaĉa radova i oko 2.500 radnika, a glavna faza radova 

je trajala dve godine, reĉeno je na prezentaciji. 

"Završavamo taj ogroman projekat i investiciju i jako smo zadovoljni rezultatima", rekao je Panico 

Tanjugu. 

On je kazao da je Idest uspeo da zaposli vrlo dobre mlade arhitekte i inţenjere u Srbiji. 

"Mislimo da smo zreli da iz Kragujevcu moţemo da se preselimo u celu Srbiju i zato kucamo na 

vrata Beograda, jer ţelimo da se oprobamo u novim izazovima i novim projektima", poruĉio je 

Panico. 

Idest, kako kaţe, u Srbiji i Italiji ima veliki broj saradnika koji su specijalizovani za sve vrste 

projektovanja i podršku industrijama u razvoju. 

"Iskustvo koje smo stekli u Srbiji veoma je vredno za našu kompaniju. Projekat rekonstrukcije FCA 

fabrike bio je veliki izazov. Srpski inţenjeri koje smo angaţovali su bili najbolji izbor, a nakon ovog 

projkta dobili su poslovne angaţmane na drugim velikim objektima širom sveta. 

Menadţer fabrike Fijat krajsler automobili Srbija Franĉesko Ćanća je tom prilikom podsetio da je ta 

kompanija u Kragujevcu osnovana 2008. godine, kao partnerski projekat kompanije FIAT grupe 

(FGA) sa Vladom Srbije, kao i da FIAT ima 67, a Republika Srbija preostalih 33 odsto vlasništva. 

On je kazao da 2009. poĉela proizvodnja Punta u Srbiji, kao i da je 1.000 Zastavinih radnika 

prebaĉeno u Fijat automobile Srbije, kako se tada zvala kompanija. 

Nova fabrika FCA Srbija u Kragujevcu je otvorena u aprilu 2012. godine i sada je to jedan od 

najmodernijih proizvodnih pogona u okviru Fijat krajsler grupacije, rekao je Ćanća. 

On je dodao da FCA Srbija, koja je vodeći srpski izvoznik, ima više od 3.000 zaposlenih. 

U kragujevaĉku fabriku je do sada investirano više od 1,3 milijarde evra, od ĉega 850 miliona evra 

samo u nabavku najsavremenije opreme. 

FCA Srbija je generalni distributer i uvoznik poznatih automobilskih brendova FIAT, Alfa Romeo, 

FIAT Profešional, Jeep i Abarth. 

Model Fiat 500L, u verzijama Standard, Living i Trekking, se proizvodi u fabrici u Kragujevcu. 

Fijat 500L se prodaje od septembra 2012, a izvozi se na evropsko i svetsko trţište. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:553681-Italijanski-Idest-zainteresovan-za-nove-projekte-u-Srbiji
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:553681-Italijanski-Idest-zainteresovan-za-nove-projekte-u-Srbiji
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U prvoj godini proizvodnje Fiat 500L nominovan je za evropski automobil godine 2013. i osvojio je 

pet zvezdica na evropskom programu ocene novih automobila NCAP. 

Biznis susretu "Poslovati sa integritetom" je prisustvovao i predsednik Skupštine Inţenjerske komore 

Srbje Dragoslav Šumarac. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/568584/Vlada-Vraticemo-penzije-i-plate-Savet-Nece-moci 

Vlada: Vratićemo penzije i plate; Savet: Neće moći 

Gordana Bulatović  

Najavljeno vraćanje penzija i plata u javnom sektoru na nivo iz oktobra prošle godine neće biti 

moguće do kraja 2017. godine, kaţu u Fiskalnom savetu. 

Iako su premijer Aleksandar Vuĉić i ministar Dušan Vujović više puta izjavili da ostvarene uštede u 

budţetu daju prostor da se pomenuta primanja uvećaju, iz Saveta su juĉe poruĉili da nema 

budţetskog rezultata na osnovu kojeg bi se to moglo uĉiniti u kraćem roku. 

 

Ţrtva 

 

- Ako bi se plate i penzije vratile na nivo pre umanjenja, deficit budţeta bi se povećao za 1,5 odsto 

BDP i praktiĉno vratio na nivo s kraja prošle godine. Ekonomski je potpuno izlišno otvaranje ove 

diskusije. Ni uvećanje od jedan ili dva odsto primanja ne bi imalo smisla, jer ako je ţrtva već 

napravljena, nije u redu da se od nje tako brzo odustaje - objašnjava predsednik Saveta Pavle 

Petrović, i podseća da je i sporazumom sa MMF predviĊeno da plate i penzije budu zamrznute sve 

dok se rashod za njih ne umanji na sedam odsto BDP za plate i 11 odsto za penzije. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/568584/Vlada-Vraticemo-penzije-i-plate-Savet-Nece-moci
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Bolja naplata 

 

Nikola Altiparmakov smatra da Srbija ima još mnogo toga da uradi. 

 

- Rezultati jesu bolji od planiranih. Fiskalni deficit bi ove godine mogao da bude nešto ispod pet 

odsto BDP. Evidentno je i poboljšanje naplate poreza, pre svega akciza. To će umanjiti deficit do 

0,7 odsto BDP. UvoĊenje akciza na struju uticaće na smanjenje minusa za oko 0,2 odsto BDP. 

MeĊutim, jedan deo ušteda i poboljšanja prihoda otići će na povećanje davanja za kamate. Na 

povećanje prihoda drţave uticali su i prilivi od izdavanja licence za 4G telefoniju ili uplate 

dividende javnih preduzeća - objašnjava Altiparmakov. 

 

Vladimir Vuĉković napominje da bi, ukoliko deficit u ovoj godini bude ispod ĉetiri odsto BDP, to bila 

posledica neefikasne realizacije kapitalnih projekata.  

 

Njihov zadatak je da kontrolišu fiskalnu politiku: Ĉlanovi Saveta 
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Višak u EPS 

 

Vladimir Vuĉković upozorava da javnost još nije videla plan 

restrukturiranja EPS-a, ali da se raĉuna da je u ovom sistemu 

višak oko 10.000 ljudi. „Bilo bi dobro da se i u sluĉaju EPS-a 

isplaćuju otpremnine od po 200, a ne 800 evra po godini 

staţa, koliko bi se moglo odrediti na bazi njihove proseĉne 

zarade“, napominje Vuĉković. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/568855/Vulin-Socijalna-pomoc-nije-zanimanje-nece-vise-biti-bezuslovna 

Vulin: Socijalna pomoć nije zanimanje, neće više 
biti bezuslovna 

Tanjug  

Novim zakonom o socijalnoj zaštiti biće regulisano da radno sposobni korisnici socijalne pomoći 

neće moći da je primaju neograniĉeno dugo i bezuslovno, jer to nije zanimanje, već ''ograniĉeno 

stanje nevolje'', izjavio je Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boraĉka i socijalna 

pitanja. 

Na struĉnom skupu Asocijacije centara za socijalni rad, Vulin je naglasio da Srbija ima 146.000 

radno sposobnih korisnika socijalne pomoći i da, prema njegovom mišljenju, oni zaista treba da se 

oduţe bar nekim delom društvu, kao i da treba da uĉe i da se obrazuju. 

"Videćemo i neka rešenja po kojima ćemo korisnike novĉane socijalne pomoći zajedno sa 

nacionalnom sluţbom za zapošljavanje radno angaţovati, pa će NSZ raditi individualno angaţovanje 

radno sposobnih korisnika novĉane socijalne pomoći, dok se poloţaj dece, starih i onih koji nisu 

radno sposobni, ni na koji naĉin neće promeniti", istakao je Vulin. 

On je poruĉio da neograniĉeno primanje socijalne pomoći naše društvo ne moţe da prihvati i da se 

sada i teoretski i praktiĉno dešava da neko moţe da doţivi penziju primajući novĉanu socijalnu 

pomoć. 

 

''Ne moţemo to da prihvatimo ni u finansijskom smislu, a i smatramo neodgovornim da ĉoveku ne 

pomognemo da pokuša da promeni svoj poloţaj", rekao je Vulin. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/568855/Vulin-Socijalna-pomoc-nije-zanimanje-nece-vise-biti-bezuslovna
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"Tu smo da pomognemo, nijednom detetu nećemo uskratiti novĉanu socijalnu pomoć, ali zdrav i 

prav korisnik novĉane socijalne pomoći će morati da razume da će za to morati da radi", poruĉio je 

Vulin. 

 

On je rekao da se novi zakon odnosi na ljude koji rade u centrima za socijalnu zaštitu i da oni sada 

u potpunosti pišu Zakon o socijalnoj zaštiti, na osnovu njihovih iskustava, problema, potreba. 

 

"Ovo je izuzetno vaţan zakon, koji reguliše 150 milijardi dinara, prava više od 700.000 ljudi, ovo je 

zakon bez koga ne moţe da se zamisli ureĊena i organizovana drţava", rekao je ministar rada. 

 

Prema njegovim reĉima, taj zakon sa jedne strane treba da rastereti Centar za socijalni rad, da 

radnicima u tim centrima olakša papirologiju, da ih pusti meĊu ljude, a, sa druge strane, treba da 

razreši neke nejasnoće, ispuni neke pravne praznine. 

 

"Za nadoknade za hraniteljske porodice do sada uopšte nismo imali zakonski osnov da ih 

isplaćujemo, sad ćemo imati i taj osnov. TakoĊe, biće pojaĉan inspekcijski nadzor, predlaţemo da 

se direktori Centara za socijalni rad biraju po mnogo stroţijim kriterijumima", poruĉio je Vulin, 

dodajući da će se puno stvari tim zakonom promeniti, i to na bolje. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/568785/STRAJK-PRED-GRADSKOM-KUCOM-Radnici-Gorice-traze-zarade-i-smenu-

rukovodstva 

ŠTRAJK PRED GRADSKOM KUĆOM: Radnici “Gorice” 
traţe zarade i smenu rukovodstva 

I. AnĊelković  

Deo radnika JKP „Gorica“ štrajkovalo je juĉe ispred Gradske kuće jer mesecima ne primaju platu i 

nemaju kartice za prevoz, a meĊu njihovim zahtevima nalazi se i zahtev za smenu rukovodstva. 

Primili samo januarsku platu: "Radnici JKP "Gorica" 

Predstavnici radnika koji nisu sindikalno organizovani, uz podršku sindikata ASNS, tvrde da su 

primili samo januarsku platu, da im radni staţ nije povezan od 2012. godine i da radnici koji ispune 

uslov za penziju ne mogu da ostvare to pravo.  

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/568785/STRAJK-PRED-GRADSKOM-KUCOM-Radnici-Gorice-traze-zarade-i-smenu-rukovodstva
http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/568785/STRAJK-PRED-GRADSKOM-KUCOM-Radnici-Gorice-traze-zarade-i-smenu-rukovodstva
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Tim za spasavanje “Gorice” 

 

- U ovom trenutku Grad je isplatio više od 15 miliona na raĉun „Gorice“ koja je u blokadi. Po 

osnovnim fakturama naše dugovanje je izmeĊu 15 i 20 miliona dinara, a problem „Gorice“ nije tih 

15 miliona. Formirao sam tim na kolegijumu kojim predsedava gradski većnik Miloš BanĊur u kome 

će biti i direktor preduzeća, naĉelnici uprave za finansije i komunalne delatnosti i predstavnici 

zaposlenih koji ima zadatak da u roku od sedam dana sagleda naĉin za izlazak preduzeća iz krize - 

navodi Perišić. 

 

Navode i da su u 2013. godini imali gubitak 55 miliona, a u 2014. godini 27 miliona dinara i da je 

ţiro-raĉun u ovoj godini u blokadi 103 dana. 

 

Toplica Marković kaţe da radi puno radno vreme, ali da plate kasne i da je radnicima ugroţena 

egistencija. Deo radnika nezadovoljan je rukovodstvom, ali pre svega traţe “samo onom što im 

pripada”. 

  

- Izdrţavam ĉetovoroĉlanu porodicu, traţim samo ono što sam zaradio, ništa više od toga. Ovo nije 

ni politiĉki, ni na bilo koji drugi naĉin usmereno protiv bilo koga, jednostavno smatramo da 

menadţment ne radi kako treba, jer je preduzeće u blokadi, a novca za plate nema - kaţe 

Marković. 

  

Veliki broj radnika ţivi bez struje zbog iskljuĉenja, sudski izvršitellji blokiraju tekuće raĉune radi 

naplate neizmirenih obaveza po kreditima i karticama, navode radnici. 

 

Gradonaĉelnik Niša Zoran Perišić rekao je da Grad izmiruje svoja dugovanja prema JKP „Gorica“ i 

da se nada da će do kraja nedelje problem biti rešen. 

 

U „Gorici“ kaţu da menadţment postavlja Skupština grada i da radnici ne mogu da smenjuju 

rukovodstvo na takav naĉin. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/568688/Tasovac-Gasenje-medija-koji-u-naredna-cetiri-meseca-ne-budu-privatizovani 

Tasovac: Gašenje medija koji u naredna ĉetiri 
meseca ne budu privatizovani 

Beta  

Ministar kulture i informisanja Srbije Ivan Tasovac izjavio je danas da će za medije u drţavnom 

vlasništvu koji do sutra predaju potrebnu dokumentaciju biti zapoĉet proces privatizacije, koji će 

se završiti u naredna ĉetiri meseca, a da će ostali biti ugašeni. 

 - Postupite po zakonu. U suprotnom postajete sauĉesnici gašenja medija - rekao je Tasovac u 

Beogradu na skupu "Privatizacija medija". 

 

 On je istakao da je oĉigledno da u Srbiji nema mesta da 1.400 medija, kao i da je oĉigledno da 

mediji pod pritiscima krize idu u tabloidizaciju i senzacionalizam. 

  

- Mesecima dobijamo prigovore o ugroţenosti medijskih sloboda u Srbiji, a istovremeno se mediji 

grĉevito bore za budţet i drţavu - rekao je Tasovac i dodao da je privatizacija mogla da bude 

završena u predviĊenom roku, ali da se to nije dogodilo jer su mnogi u medijima i institucijama 

verovali u ĉuda. 

  

Tasovac je istakao da Vlada neće odustati o privatizacije medija i da će se drţava povući iz medija, 

kao i da se zakon mora poštovati. 

  

Direktor Agencije za privatizaciju Ljubomir Šubara je kazao da ima obećanja da će do sutra biti 

dostavljena dokumentacija za privatizaciju 34 od 73 medija u javnom vlasništvu i da će pozivi za 

njihovu prodaju biti objavljeni do kraja juna. 

  

On je dodao da je kompletnu privatizacionu dokumentaciju do sada dostavilo 14 medija. 

  

- Agencija je bila u situaciji da moli medije da dostave dokumentaciju jer je većina mislila da 

nikada neće doći do privatizacije - rekao Šubara. 

  

Prodaja medija, kako je kazao, obavljaće se javnim nadmetanjem. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/568688/Tasovac-Gasenje-medija-koji-u-naredna-cetiri-meseca-ne-budu-privatizovani
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Drţavni sekretar u Ministartvu za kulturu i informisanje Saša Mirković je potvrdio da se obavljaju 

konsulatacije o izmenama Zakona o javnom informisanju i medijima, ali je dodao da o tome ne 

moţe da govori. 

Pomoćnik gradonaĉelnika Beograda Borko Milosavljević rekao je da bi sledeće nedelje Studio B 

mogao da objavi javni poziv za privatizaciju. Na pitanje da li je vrednost kapitala Studija B koja je 

procenjena na 377.000 evra niska, on je odgovorio da su procenu radili nezavisni procenitelji koji 

su dobili licencu za taj posao i da nema osnova da tu procenu dovodi u pitanje. 

  

- Da bude jasno, to nije konaĉna već poĉetna cena. Nadmetanje i trţište daće finalnu cenu - 

istakao je Milosavljević. 

  

Predsednik pravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Milorad Tadić rekao 

je da u ovoj situaciji nisu svi mediji ravnopravni i da je tako već 20 godina. 

  

- Kako ljudi u (novinskim agencijama) Beti i Fonetu preţivljavaju i kako njihovi menadţmenti 

pokrivaju troškove, dok istovremeno drţava jednoj agenciji daje sve - istakao je Tadić, navodeći da 

se ANEM još od 2000. godine zalaţe za privatizaciju ali da se uvek nailazilo na opstrukcije. 

  

Direktor Agencije za privatizaciju Ljubomir Šubara rekao je da da je Tanjug dostavio 

dokumentaciju i da će biti objavljen javni poziv za privatizaciju. 

  

Zakonom o javnom informisanju i medijima propisano da se, ukoliko do 1. jula 2015. godine ne 

bude prodat kapital izdavaĉa medija koji su u vlasništvu drţave, postupak prodaje kapitala 

obustavlja i njihov kapital se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade. U sluĉaju da 

zaposleni ne prihvate prenos besplatnih akcija, medij prestaje da postoji i briše se iz Registra 

medija. 

 

 

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 

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

– 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.  
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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. 

– 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.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_kamate_cemo_2017_placati_koliko_i_grcka_.4.html?news_id=303425 

Članovi Fiskalnog saveta tvrde da ne postoji prostor za povećanje plata i penzija 

Za kamate ćemo 2017. plaćati koliko i Grĉka 
* Petrović: Ove godine za investicije ćemo izdvojiti 122 milijarde, a za kamate 140 milijardi dinara 

* Vuĉković: U EPS-u višak 10.000, u Ţeleznicama 5.000 radnika 

AUTOR: A. M. 

Beograd - Srbija nema nikakvog prostora za povećanje plata i penzija uprkos tome što se fiskalna 

konsolidacija odvija po planu. Drţava samo za plaćanje kamata izdvaja više nego za sve javne 

investicije, a do 2017. ćemo se po tome izjednaĉiti i sa Grĉkom. Od 5.000 do 10.000 ljudi u EPS-u 

je višak, a u Ţeleznicama Srbije oko 6.000 zaposlenih. To su ukratko glavne poruke koje je Fiskalni 

savet juĉe izneo, analizirajući trenutno stanje javnih finansija u Srbiji. 

Prema reĉima predsednika Fiskalnog saveta Pavla Petrovića, Srbija će ove godine na investicije 
potrošiti 122 milijarde dinara, a na kamate 140 milijardi. 

- Po udelu kamata u BDP-a samo šest zemalja u Evropi ima veće troškove od Srbije. Mi ćemo u 
2017. za kamate davati ĉetiri odsto BDP-a i time ćemo se u potpunosti izjednaĉiti sa relativnim 
iznosom prema BDP-a koji sada plaća Grĉka - rekao je Petrović, dodajući da u ovom trenutku Grci 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_kamate_cemo_2017_placati_koliko_i_grcka_.4.html?news_id=303425
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plaćaju za 0,7 odsto BDP-a više za kamate nego Srbija, ali da naš procenat stalno raste. Tako ćemo, 
kako je rekao, svake godine morati da štedimo po 0,5 odsto BDP-a samo da bismo po pitanju 
izdvajanja za kamate "ostali u mestu", to jest na nivou na kojem smo danas. 

Ilustracije radi, Petrović je dodao da je pomenutih pola procenta iznos jednak celokupnim 
godišnjim budţetskim izdvajanjem za nauku i tehnologiju. 

To je i jedan od razloga zbog kojih se Fiskalni savet protivi bilo kakvom povećanju plata u javnom 
sektoru i penzija, koje su smanjene za 10 odsto. Ako bi se ova primanja vratila na prethodni nivo, 
budţetski deficit bi skoĉio na 6,5 odsto koliko je bio i ranije, što bi poništilo sve efekte fiskalne 
konsolidacije. Petrović je ocenio i da "nema smisla" da se plate i penzije povećaju za neki mali 
iznos od jedan ili dva procenta. 

Govoreći o strukturnim reformama koje još nisu sprovedene, ĉlan Fiskalnog saveta Vladimir 
Vuĉković je ocenio da je u EPS-u višak izmeĊu pet i deset hiljada zaposlenih, a u Ţeleznicama 
Srbije trećina od oko 17.0000 radnika. On je dodao da se još ne zna da li će EPS otpuštati ljude, 
dok bi u svakom sluĉaju otpremnine trebalo da budu 200 evra po godini staţa, što je znatno manje 
od 800 evra, koliko bi bile kada bi se obraĉunavale prema proseĉnoj zaradi u tom preduzeću. 
Vuĉković je pomenuo i da EPS za sada uredno vraća svoje dugove od ĉak milijardu evra. 

Vuĉković se osvrnuo i na pitanje poskupljenja struje, rekavši da će se najveći deo dodatnih prihoda 
preliti u budţet kroz akcizu, dok će EPS dobiti manji deo, što je okarakterisao kao problem. U 
javnosti se već mesecima spekuliše o tome da li će i za koliko poskupeti struja, a poslednje 
nezvaniĉne informacije su bile da će rast cene biti oko osam procenata i da će sav novac otići EPS-
u, a da će drţava naplaćivati akcizu po nultoj stopi. Sporazumom sa MMF-om predviĊeno je 
poskupljenje od 15 odsto, od ĉega je akciza trebalo da ĉini polovinu. 

Vuĉković je ocenio da se javnim preduzećima vide "prvi nagoveštaji unapreĊenja poslovanja", pošto 
je usvojen program finansijskog restrukturiranja EPS-a, formirana radna grupa za hemijski 
kompleks i poĉela realizacija funkcionalne podele Ţeleznica na ĉetiri preduzeća. Uz to, sve drţavne 
firme su poĉele da plaćaju za utrošene energente Srbijagasu, mada Vuĉković smatra da je to samo 
trenutno stanje, jer su pojedina preduzeća u decembru 2014. dobila subvencije od drţave. 

- Ove godine će drţavna preduzeća koštati 700 miliona evra, odnosno oko dva procenta BDP-a - 
rekao je Vuĉković, dodavši da je prošle godine taj iznos bio i veći - tri procenta, to jest ĉak 
milijardu evra. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_izbegava_obecanu_konverziju_dugova_.4.html?news_id=303424 

Zašto su fabrike vojne industrije najveći poreski dužnici 

Drţava izbegava obećanu konverziju dugova 
AUTOR: Z. RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Prema poslednjim podacima Poreske uprave Srbije, 31. marta ove godine najveći 

poreski duţnik meĊu aktivnim preduzećima i dalje je, kao i ranijih godina, Zastava oruţje, ĉiji je 

dug, uprkos ĉinjenici da od oktobra 2014. izmiruje svoje fiskalne obaveze, dostigao 7,7 milijardi 

dinara. Odmah iza Zastave je takoĊe vojna fabrika - Krušik iz Valjeva, koja Poreskoj upravi duguje 

2,59 milijardi dinara. Na spisku najvećih poreskih duţnika ima još preduzeća odbrambene 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_izbegava_obecanu_konverziju_dugova_.4.html?news_id=303424
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industrije: PTT Namenska iz Trstenika (2,14 milijardi) i Sloboda iz Ĉaĉka, sa dugom od 863,4 

miliona dinara, na primer. 

U sindikatima preduzeća Odbrambene industrije Srbije (OIS), koji su nedavno potpisali sporazum o 
zajedniĉkom delovanju, juĉe kaţu da oni, i ovim povodom, već duţe vreme traţe razgovor sa 
predsednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, koji je na ĉelu Komisije za unapreĊenje domaće vojne 
industrije, ali da odgovora iz njegovog kabineta još uvek nema. S druge strane, upozoravaju 
sindikalci, drţava, kao najveći poverilac i većinski vlasnik preduzeća OIS, godinama unazad 
najavljuje pa odlaţe konverziju dugova vojnih fabrika u drţavni ulog u njihovom kapitalu. Na taj 
naĉin se, tvrde u sindikatima, dug preduzeća OIS, rastom kamata, uvećava iz godine u godinu. 

Otuda, istiĉu u Zastavi oruţju, polovinu poreskog duga te fabrike od 7,7 milijardi dinara ĉine 
kamate, koje su samo u ovoj godini narasle za oko milijardu dinara, što, pored zastarele opreme i 
nedovoljnog broja proizvodnih radnika i struĉnjaka, sve ozbiljnije ugroţava poslovanje preduzeća i 
realizaciju ugovora sa inostranim partnerima, a time i ispunjavanje obaveza prema poveriocima. 
Drţava nije ispunila ni prošlogodišnje obećanje ministra odrane Bratislava Gašića, prema kojem je 
tokom 2015. u modernizaciju domaćih vojnih fabrika trebalo da bude investirano oko 60 miliona 
evra. U preduzeća OIS, prema dostupnim informacijama, ĉest meseci nakon tog Gašićevog 
obećanja, nije stigao nijedan evro. Istovremeno, drţava ni preduzećima iz te grane ne dozvoljava 
zapošljavanje novih radnika i struĉnjaka, osim ako se ne radi o partijskim kadrovima, za koje, kako 
tvrde u kragujevaĉkoj oruţarskoj sindikalnoj organizaciji, ta zabrana ne vaţi. 

Podsetimo da je poreski dug Zastave oruţja poĉeo da nastaje 2004, godinu dana nakon izbijanja 
meĊunarodne afere "Orao", vezane za izvoz velikog kontingenta pešadijskog naoruţanja i municije 
u zapadnu Afriku. Od toga je, od juna do avgusta 2002, nekoliko hiljada automatskih pušaka, 
mitraljeza, ruĉnih bacaĉa i pištolja, te milioni metaka raznih kalibara, završilo u Liberiji, koja je 
bila pod embargom Ujedinjenih nacija. Ovaj nelegalni transfer oruţja, u kojem su, pored ostalih, 
uĉestvovale firme Temeks i Interjug AS, tokom 2003. izrodio se u meĊunarodnu aferu ("Orao"), koja 
je nanela veliku štetu kompletnoj domaćoj vojnoj industriji. Najviše posledica je osetila 
kragujevaĉka fabrika oruţja, koja narednih nekoliko godina, sve do potpisivanja ugovora o 
poslovno-tehniĉkoj saradnji sa Remingtonom, u jesen 2007, nije mogla normalno da posluje na 
svetskom oruţarskom trţištu. U redovnim okolnostima ta fabrika izvozi gotovo kompletnu 
proizvodnju pešadijskog naoruţanja, lovaĉkog-sportskog, te oruţja za liĉnu odbranu. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srbija-duzna-24-milijarde-evra 

Србија дужна 24 милијарде евра 
 

Јавни дуг Србије на крају маја 2015. износио око 24,09 милијарде евра, што је 72,7 одсто 
бруто друштвеног производа, објавило је Министарство финансија.У односу на април, 
јавни дуг је већи око 90 милиона евра. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/srbija-duzna-24-milijarde-evra
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Укупне директне обавезе државе у мају износиле су 21,54 милијарду евра, а индиректне 2,55 
милијарде. На крају 2014. године јавни дуг Србије је износио 22,76 милијарде евра, односно 
70,9 одсто БДП-а, док је на крају 2013. био 20,14 милијарди евра, с учешћем у БДП-у од 59,6 
одсто. 

Дефицит буyета Србије у првих пет месеци 2015. био је 24,5 милијарде динара, а заједно с 
расходима за пројектне зајмове, 29,3 милијарди.Како је објавило Министарство финансија, у 
мају су приходи републичког буџета били 71,4 милијарду динара, а расходи 76,6 милијарди, 
тако да је дефицит износио д 5,2 милијарди. 

Порески приходи су износили 62,4 милијарде, а донације 0,1 милијарду динара. По основу 
ПДВ-а, у мају је наплаћено 36,8 милијарди динара, а приход од акциза је био 12,7 
милијарди.„Приход по основу пореза на добит је виши у односу на претходне месеце с 
обзиром на то да расте уплата пореза по основу годишњег обрачуна. Пошто је крајњи рок за 
обрачун и уплату 30. јун, овог месеца се очекује највећи приход по основу пореза на добит”, 
наводи се у саопштењу Министарства финансија, и додаје да су остали порески приходи 
наплаћени у складу с очекивањима. 

На нивоу опште државе од јануара до маја буyетски дефицит износио је 27,2 милијарди 
динара, док је дефицит у мају износио 5,1 милијарди.Војводина је имала суфицит од 1,7 
милијарду динара, као и РФЗО – 2,2 милијарде, док је Фонд ПИО имао дефицит од 3,4 
милијарде динара.На нивоу локалних самоуправа суфицит је износио 7,2 милијардие динара, 
од чега је у мају остварен вишак од 3,3 милијарде захваљујући уплати кварталних обавеза по 
основу пореза на имовину. 

Е. Дн. 
Како се кретало... 
Крајем 2000. године јавни дуг је био 14,17 милијарди евра, или 201,2 одсто БДП-а, а најнижи 
износ јавног дуга био је 2008. године, када је износио 8,78 милијарди евра, или 28,3 одсто 
БДП-а. Законом о буyетском систему учешће јавног дуга у БДП-у ограничено је на 45 одсто. 

 


