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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:559124-Zeleno-svetlo-za-9000-otkaza 

Zeleno svetlo za 9.000 otkaza 
S. S. R. - Z. R.   

Sledeće nedelje usvajanje Zakona o maksimalnom broju zaposlenih u drţavnoj upravi. U 

penziju ide 4.500 činovnika, a ostali dobijaju otpremnine od 200 evra po godini staţa. U 

javnom sektoru ukupan višak 30.000 ćata 

Deo državnih činovnika odlazi u penziju ili uzima otpremninu 

VLADA Srbije će narednih dana dati zeleno svetlo za otkaze u javnom sektoru. Kako "Novosti" 
saznaju, Zakon o maksimalnom broju zaposlenih u državnoj upravi, pre 5. avgusta i odlaska 
poslanika na letnju pauzu, mora potvrditi i parlament. 

To je poslednji korak za odlazak prve ture od oko 9.000 ljudi, koji su deo viška zaposlenih u 
državnoj administraciji. 

- Otpremnine će, najverovatnije, biti oko 200 evra po godini staža - kažu u Vladi Srbije. - 
Očekujemo da će oko 4.500 radnika otići u penziju, a ostali će napustiti službu uz socijalni 
program. 

Na sednici Vlade bi trebalo da se nađu i zaključci o racionalizaciji, u kojima će biti tačno navedeni 
koraci za njeno sprovođenje. Takođe, svim ministarstvima će biti naloženo da odrede tačan broj 
ljudi koji moraju da odu iz njihovih resora, a neka su to već učinila. 

PO PLANU SA MMFRACIONALIZACIJA javne uprave jedna je od najvažnijih reformi koje Srbija mora 
da sprovede u naredne tri godine. Prema aktuelnom sporazumu sa MMF, sredstva koja država 
izdvaja za zaposlene u javnom sektoru moraju se sa 8,5 odsto BDP, koliko su sada, svesti na 7 odsto 
BDP. U memorandumu koji je Vlada dostavila MMF navedeno je da bi broj zaposlenih u 2018. 
trebalo da bude 15 odsto manji nego danas. Jedan od uslova je i da racionalizacija počne od 
septembra. 

Za 4.600 bi trebalo da bude smanjen broj zaposlenih u republičkoj administraciji, a za oko 4.500 u 
lokalnim samoupravama. Procenjuje se da je ukupan višak zaposlenih oko 30.000, a ovo je samo 
prva faza u postupku racionalizacije državne uprave. 

Nacrtom zakona definisano je da opštine koje imaju manje od 50.000 stanovnika mogu imati 
maksimalno 475 radnika. Lokalna samouprava koja ima do 100.000 stanovnika, neće smeti da 
angažuje više od 1.100 činovnika. One u kojima živi do 150.000 ljudi imaće maksimalno 1.950 
službenika. Nacrt zakona predviđa i da broj ugovoraca ne može preći 10 odsto od ukupnog broja 
zaposlenih koji rade na neodređeno vreme. 

Prema podacima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, za državu radi oko 493.000 
ljudi, a najviše ih je u obrazovanju, gde je na platnom spisku 177.170 osoba. Najavljeno je da će iz 
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ovog sektora, uz otpremninu, otići oko 1.000 radnika. Osim prosvete, dosta prekobrojnih imaju 
zdravstvo i sudstvo, ali i ostali resori. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:559115-Najveci-srpski-izvoznici-Fijat-i-Zelezara 

Najveći srpski izvoznici Fijat i Ţelezara 
Tanjug  

Prema podacima Ministarstva finansija u prvoj polovini ove godine najveći izvoz ostvarila je 

kompanija Fijat Krajsler automobili Srbija sa 735 miliona evra, a smederevska Ţelezara 172 

miliona 

 
Kompanija Fijat Krajsler automobili Srbija je u prvih šest meseci ove godine zadržala lidersku 
poziciju na izvoznoj listi Srbije sa 735 miliona evra, a na drugom mestu je Železara Smederevo čiji 
je izvoz bio 172,6 miliona evra. 

Na sajtu Ministarstva finansija se navodi da je izvoz Fijata u junu bio 122,8 miliona evra, dok je u 

prvih šest meseci ove godine neto izvoz te kompanija iznosio 245,8 miliona evra. 

Ukupan izvoz te kompanije u 2014. godini je bio 1,36 milijardi evra. 

Železara je samo u junu izvezla robe za 27,3 miliona evra, a u 2014. izvezla za 200,8 miliona evra. 

Podaci Ministarstva finansija pokazuju da na listi najvećih izvoznika u prvoj polovini godine za 

Fijatom i Železarom slede Tigar koji je izvezao robe za 141 miliona evra, NIS za 134 miliona evra, a 

Tetrapak 92 miliona evra. 

HIP Petrohenija je prodala robe u inostranstvu u vrednosti od 84,1 miliona evra, a Gorenje za 79,9 

miliona evra. 

Na listi 15 najvećih izvoznika nalaze se i Hemofarm od 78,3 miliona evra, Filip Moris 70,4 miliona 

evra, kao i Jugoimport SDPR 64,4 miliona evra. 

Jura je prodala robe za 62,3 miliona evra, Impol Seval 55 miliona evra, Bol pakovanja Evropa 53,4 

miliona evra, a Valjaonica bakra Sevojno i Leoni po 46 miliona evra i 44,2 miliona erva. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:559297-Mijatovic-Otpustanja-nuzna-ali-9000-ljudi-

nije-dovoljno 

Mijatović: Otpuštanja nuţna, ali 9.000 ljudi nije 

dovoljno 
Tanjug  

Procene koje su se do sada našle u javnosti govore da je ukupan broj zaposlenih koji su višak 

oko 30.000, a da će u prvoj fazi otkaz dobiti oko 9.000 ljudi 

Predlogom zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji je 
Vlada Srbije danas utvrdila, otvoren je prostor za racionalizaciju javnog sektora, odnosno 
smanjenje broja onih koji rade za državu, ali još nije poznato koliko će to smanjenje biti. 

Kako za Tanjug objašnjavaju u vladi, broj zaposlenih koji bi mogli da ostanu bez državnog posla još 

nije konačno utvrđen i biće dogovoren u narednom periodu. 

Procene koje su se do sada našle u javnosti govore da je ukupan broj zaposlenih koji su višak oko 

30.000, a da će u prvoj fazi otkaz dobiti oko 9.000 ljudi. 

Ekonomista Boško Mijatović smatra da je otpuštanje radnika u javnom sektoru prvi korak u dobrom 

pravcu jer se, kaže, administracija namnožila preko svake potrebe. 

On međutim smatra da otpuštanje 9.000 ili 10.000 radnika, što se pominje u medijima, nije 

dovoljno. 

"Taj broj nije dovoljan da bi se rešio problem prevelikog javnog sektora, ali ni vladi nije lako da 

otpusti više radnika, jer bi to, između ostalog, stvorilo i socijalne probleme", rekao je Mijatović. 

Paralelno sa otpuštanjima, nakon usvajanja ovog zakona u skupštini, kreće se u dubinsku 

optimizaciju radnih mesta, što znači da će se ustanoviti u kojim sektorima i gde ima dupliranja 

kadrova za isti posao, onih čija zvanja više ne postoje, ali i gde ima manjak ljudi. 

Optimizaciju javnog sektora, koja je nužna na putu Srbije ka EU, sprovodi Ministarstvo državne 

uprave i lokalne samouprave, a učestvuju sva druga ministarstva, uz stručnu pomoć Svetske banke. 

Svetska banka daće stručne procene koja su to radna mesta za kojima više ne postoji potreba, kao i 

koji su to poslovi na kojima se dupliraju izvršioci. 

Neki kadrovi, međutim, i nedostaju, poput insprektora, tako da je i taj problem potrebno rešavati. 

Mijatović je ocenio da se godinama u Srbiji zapošljavalo po partrijskim linijama i da je to bilo 

preveliko opterećenje za siromašnu državu kakva je Srbija. 

"Bojim se da, kad krenu otpuštanja, to ne bude samo za one koji pripadaju opozicionim strankama, 

kao i da ne odu oni koji su kvalifikovani za svoj posao, jer bi to nanelo štetu kvaltietu državne 

uprave, koji nije visok", rekao je Mijatović. 

Prema poslednjim podacima, za državu radi oko 493.000 ljudi. 

Najviše je zaposlenih u sektoru obrazovanja - 177.170 osoba. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:559244-Vlada-Iz-drzavne-sluzbe-odlazi-9000-ljudi 

Vlada: Iz drţavne sluţbe odlazi 9.000 ljudi 
V. N.  

Vlada Srbije danas usvojila Predlog zakona o načinu određivanja broja zaposlenih u javnom 

sektoru. Kriterijumi za utvrđivanje ko je višak još nisu definisani 

VLADA Srbije usvojila je danas Predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih 
u javnom sektoru. Ovim dokumentom dat je jasan signal za početak reforme državne uprave, koja 
podrazumeva i odlazak oko 9.000 ljudi iz prosvete, zdravstva, sudstva, policije, vojske i ostalih 
resora. U Vladi očekuju da će novi zakon u naredne tri godine omogućiti da državna uprava postane 
efikasnija, a njegova primena trebalo bi značajno da doprinese i finansijskoj konsolidaciji Srbije. 

Planirano je da smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru do 2018. godine umanji rashode na 

zarade zaposlenih sa sadašnjih 11,8 odsto, na osam odsto BDP godišnje. Prema procenama, oko 

4.500 ljudi otići će u penziju, a ostatak kao tehnološki višak, uz otpremninu od 200 evra po godini 

staža. 

Još se ne zna ni koliko je tačno "prekobrojnih", niti koji će biti kriterijumi za napuštanje državne 

službe. Ministri su dobili "vruć krompir" da popišu bez koga mogu, ali se većina nećka da taj posao i 

okonča. Do septembra bi, u svakom slučaju, moralo da se "preseče", jer se Vlada, u pregovorima sa 

Međunarodnim monetarnim fondom, obavezala da će ovaj posao dovesti do kraja. U memorandumu 

koji je dostavila MMF navedeno je da bi broj zaposlenih u 2018. trebalo da bude 15 odsto manji 

nego danas. Usvajanje zakona pokazatelj je da će tako i biti. 

Pravila za lokalne samouprave su utvrđena, pa one već sada mogu da izračunaju koliko službenika 

smeju imati na platnom spisku. Pitanje je samo kako napraviti selekciju. Za opštine u kojima živi 

do 50.000 stanovnika dozvoljeno je 9,50 zaposlenih na 1.000 ljudi. Mesta koja imaju 100.000 žitelja 

mogu da zaposle 11 "ćata" na 1.000 stanovnika. Kragujevac je dobio kvotu od 15, Niš 16,5, Novi Sad 

18, a Beograd 18,5 službenika na 1.000 ljudi. 

Ekonomista Ivan Nikolić smatra da je usvajanje ovog zakona važno i da će doprineti boljem radu 

državne uprave. 

- Nema velikog viška zaposlenih, već postoje problemi u organizacionoj strukturi - smatra Nikolić. - 

Efekat treba da bude povećanje efikasnosti državne uprave. Ne verujem da će se značajno smanjiti 

broj zaposlenih, već se nadam da će i građani i privreda dobiti bolje usluge. 

Prema podacima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, za državu radi oko 493.000 

ljudi, a najviše ih je u obrazovanju, gde je na platnom spisku 177.170 osoba. 

UDţBENICI I JAVNE NABAVKE 
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Vlada je usvojila i Predlog zakona o udžbenicima, čijom primenom će biti poboljšan kvalitet i 

dostupnost udžbenika svakom učeniku, osigurana potpuna transparentnost postupka odobravanja i 

izbora udžbenika, kao i način određivanja cene udžbenika kojim će se zaštititi porodični budžeti. 

Usvojen je i Predlog zakona o izmena i dopunama Zakona o javnim nabavkama, kojim se, kako 

navode u VS, podiže efikasnost i ekonomičnost postupka javnih nabavki, kao i intenzitet 

konkurencije. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:559192-Penzija-spas-od-otpustanja 

Penzija spas od otpuštanja 
E. V. N.   

Zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru u subotu na sednici vlade, još bez 

saglasnosti o viškovima. Nada da će kvote ispuniti prirodnim odlivom 

ZAKON o maksimalnom broju zaposlenih, koji je temelj za odlazak prve ture od 9.000 ljudi iz 
javnog sektora, u subotu će biti na sednici Vlade. Ministri su na sastanku u petak dali zeleno svetlo 
za ovaj propis, ali i dalje ne postoji dogovor koliki je u kom resoru višak. 

Prema nezvaničnim informacijama, čuli su se komentari da je najbolje da 9.000 ljudi ode prirodnim 
odlivom i da se otkazi koji su nepopularna mera - i ne daju. Prema procenama, međutim, oko 4.500 
ljudi otići će u penziju, a ostatak kao tehnološki višak, uz otpremninu od 200 evra po godini staža. 

"Novostima" je u više ministarstava rečeno da se tačan broj zaposlenih koji moraju da odu iz 
njihovih resora još ne zna. 

U prosveti tako nije poznato koliko ljudi će ostati bez posla - dobrovoljno ili silom. Od 100.000 
zaposlenih, čak 20.000 nastavnika nema pun fond časova. Ukupno 143 primaju platu a ostali su u 
potpunosti bez časova i oni će prvi "leteti" iz škola, uz otpremnine. 

Ministar prosvete dr Srđan Verbić procenjuje da je u prosveti oko hiljadu prekobrojnih. Ali i dalje 
nije poznato da li za toliko ljudi ima novca za otpremnine, kao i da li će taj broj moći da se 
"namiri" tako što će se radnici dobrovoljno prijavljivati. 

- Trudimo se da sa sindikatima i direktorima škola što pre napravimo liste tehnoloških viškova - 
rekao je Verbić. - Sistem nije efikasan zato što imamo iscepkanu normu, pa onda imamo više 
nastavnika koji drže po nekoliko časova umesto da imamo jednog koji drži 20 časova u nekoj školi. 

Sindikati i Ministarstvo prosvete još prošle godine su Posebnim kolektivnim ugovorom odredili 
kriterijume za tehnološke viškove. Boduju se godine staža, obrazovanje, usavršavanje, takmičenja, 
pisanje udžbenika, ali i materijalno stanje. Tako će prednost imati stariji i siromašniji, a ne 
kvalitetniji. Na baš ovakvim kriterijumima insistirali su sindikalci. 

Ministar Verbić rekao je da nije zadovoljan ovim kriterijumima: 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:559192-Penzija-spas-od-otpustanja
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- Mnogo je bolje da otvaramo konkurse za nova radna mesta bez obzira na to da li je neko 
tehnološki višak ili ne i da pritom najviše vrednujemo kvalitet, a ne koliko je neko proveo u 
prosveti i kakav mu je socijalni status. 

NORME ZA OPŠTINE  
 
PREMA predlogu zakona o maksimalnom broju zaposlenih, utvrđena su pravila za lokalne 
samouprave. Za opštine u kojima živi do 50.000 stanovnika dozvoljeno je 9,50 zaposlenih na 1.000 
ljudi. Mesta koja imaju 100.000 žitelja, mogu da zaposle 11 "ćata" na 1.000 stanovnika. Kragujevac 
je dobio kvotu od 15, Niš 16,5, Novi Sad 18, a Beograd 18,5 službenika na 1.000 ljudi. 

U MUP-u tvrde da je od dolaska Nebojše Stefanovića na čelo policije već otišlo 1.000 ljudi, a da će 
se truditi da "ukoliko budu morali da otpuštaju, to bude što manji broj". 

Broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, prema procenama Ministarstva državne uprave, 
trebalo bi da se smanji sa sadašnjih 115.000 na 113.000, rečeno je "Novostima" u Ministarstvu 
zdravlja. Ove dve hiljade premašuju projekcije resornog ministarstva o višku zaposlenih. Naime, 
ministar Zlatibor Lončar izračunao je sa svojim timom da je trenutno višak oko 870 zaposlenih u 
nemedicinskim službama i administraciji zdravstvenih ustanova, a da bi se prirodnim odlivom ovaj 
sektor racionalizovao za još oko 880 zaposlenih, koji bi do kraja godine trebalo da odu u penziju. 

U Ministarstvu pravde "Novostima" je rečeno da je "u toku izrada plana racionalizacije, tako da je 
više nego neozbiljno davati paušalne ocene i govoriti o konkretnim ciframa u trenutku kada ne 
postoji finalni dokument". 

- Racionalizacijom neće biti narušen sistem funkcionisanja pravosuđa. Tokom izrade plana vodiće 
se računa da taj broj u najvećoj meri čini prirodan odliv - odlazak u penziju, kao i onaj broj 
zaposlenih bez čijeg angažovanja rad pravosudnog sistema neće biti narušen - objašnjavaju u 
kabinetu ministra Nikole Selakovića. 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:559089-Beogradski-penzioneri-traze-smanjenje-poreza-na-imovinu 

Beogradski penzioneri traţe smanjenje poreza na 

imovinu 
Tanjug  

Skupštini grada stigla je inicijativa za poništenje odluke o visini poreza na imovinu koju je 

uputilo Udruđenje sindikata penzionera za grad Beograd, kako bi se zaštitio poloţaj 

siromašnijih slojeva 

Udruženje sindikata penzionera za grad Beograd predalo je danas u Skupštini grada inicijativu za 
poništenje odluke o visini poreza na imovinu koja je pogodila penzionere i građane. 

Predsedik tog udruženja Miša Radović rekao je da se inicijativom hitno zahteva da se stave van 

snage poslednje izmene i dopune Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji 

Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu, objavljenih u Službenom glasniku broj 87/2014, kao i 

da se ta odluka vrati na prvobitni tekst iz Službenog glasnika broj 55/2013. 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:559089-Beogradski-penzioneri-traze-smanjenje-poreza-na-imovinu
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Prema njegovim rečima, penzioneri i građani Beograda sa značajno manjim primanjima su odlukom 

rukovodstva grada dovedeni u tešku situaciju, jer su im novčana primanja koja imaju nedovoljna da 

bi mogli da izmiruju obaveze po novim poreskim rešenjima. 

Mnogi građani zbog toga, kako je istakao, moraju prinudno da napuste svoj životni prostor ili da ga 

prodaju da bi se preselili u nekretninu za koju bi mogli da plaćaju porez. 

"Mi smo tu da zaštitimo socijalni i materijalni položaj penzionera i to je suština cele priče. Mislim 

da bi bilo jako značajno da stanovi u kojima žive ljudi i porodice vrlo malo ili uopšte ne 

oporezujemo, a da oni koji imaju vikendice, stanove za izdavanje budu oporezivani onako kako 

treba", poručio je Radović. 

On je izrazio nadu da će gradonačelnik Beograda Siniša Mali imati sluha za njihove zahteve i da će 

se pronaći adekvatna rešenja za taj problem 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:559333-Skupstina-u-ponedeljak-o-maksimalnom-

broju-zaposlenih-u-javnom-sektoru 

Skupština u ponedeljak o maksimalnom broju 

zaposlenih u javnom sektoru 
Tanjug  

Skupština Srbije počeće u ponedeljak, 27. jula, novu vanrednu sednicu sa 14 tačaka dnevnog 

reda, među kojima su predlozi zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u 

javnom sektoru i zakona o udţbenicima 

Skupština Srbije počeće u ponedeljak, 27. jula, novu vanrednu sednicu sa 14 tačaka dnevnog reda, 
među kojima su predlozi zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom 
sektoru i zakona o udžbenicima, kao i izmene zakona o javnom dugu i o javnim nabavkama. 

Poslanici će razmatrati i predloge zakona o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, 

postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, kao i o posebnim uslovima prodaje 

određenih nepokretnosti u svojini Srbije. 

Na dnevnom redu naći će se i izmene Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o osnovama sistema 

obrazovanja i vaspitanja. 

Poslanici će razmatrati i predloge zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju i o prevozu 

putnika u drumskom saobraćaju, kao i o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih 

lica koja ne obavljaju delatnost. 

Pred poslanicima će se naći i izmene Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u 

komercijalnim transakcijama. 

Takođe, na dnevnom redu su i predlozi zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama 

Finansijskog ugovora između Srbije i Evropske investicone banke za projekte Klinički centri/A i 

Klinički centri/B. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:559333-Skupstina-u-ponedeljak-o-maksimalnom-broju-zaposlenih-u-javnom-sektoru
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:559333-Skupstina-u-ponedeljak-o-maksimalnom-broju-zaposlenih-u-javnom-sektoru
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/577952/Javni-dug-za-mesec-dana-manji-za-320-miliona-evra 

Javni dug za mesec dana manji za 320 miliona evra 

Tanjug  

Javni dug Srbije iznosio je na kraju juna 24,09 milijardi evra, što znači da je za mesec dana 

smanjen za 320 miliona evra, objavilo je danas Ministarstvo finansija. 

Prema poslednjim podacima resorog ministarstva, dug je na kraju juna iznosio 71,8 odsto bruto 

domaćeg proizvoda (BDP), odnosno učešće duga u BDP-u za mesec dana, u odnosu na maj, palo je 

za 0,9 odsto. 

Na kraju januara ove godine, javni dug je iznosio 23,21 milijarde evra, što je 72,3 odsto BDP-a, 

objavljeno je na sajtu www.mfin.gov.rs. 

U ovoj godini, javni dug je bio na najvišem nivou na kraju prvog tromesečja kada je iznosio 24,19 

milijardi, što je 73,3 odsto BDP-a. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/577849/Verbic-Predvidjene-otpremnine-sto-pre-napraviti-liste-prekobrojnih 

Verbić: Predviđene otpremnine, što pre napraviti 
liste prekobrojnih 

Tanjug  

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić izjavio je danas da su konačno ove 

godine budžetom predviđene otpremnine za zaposlene u prosveti te da se to ministarstvo trudi da 

sa sindikatima i direktorima škola naprave što pre liste. 

 Navodeći i da se traže, ako je moguće, stimulativne otpremnine, Verbić je novinarima rekao i da 

je Ministarstvo prosvete radilo na razionalizaciji broja državnih službenika i pre nego što je prvi put 

pomenut Zakon o maksimalnom broju zaposlenih, kao i da Ministarstvo pokušava da učini sistem 

efikasnijim. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/577952/Javni-dug-za-mesec-dana-manji-za-320-miliona-evra
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/577849/Verbic-Predvidjene-otpremnine-sto-pre-napraviti-liste-prekobrojnih
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- Sistem nije efikasan zato što imamo iscepkanu normu časova, pa onda imamo više nastavnika koji 

drže po nekoliko časova umesto da imamo jednog, ako je ikako moguće, koji drži 20 časova u nekoj 

školi. Sa ovakvom iscepkanošću norme zapravo imamo ljude koji faktički ne pripadaju nijednoj 

školi, ne osećaju se kao deo kolektiva, a gubimo na efikasnosti i veća su izdvajanja iz budžeta zbog 

osiguaranja, socijalnih davanja... - istakao je Verbić. 

 

Kako kaže, to je nešto što je bio zahtev čak i samih sindikata na početku. 

 

 - Pre godinu dana smo razgovarali o tome kako bi samim sindikatima odgovaralo da konačno 

umesto liste tehnoloških viškova sa kojom ne znamo šta ćemo pokušamo da dobijemo iz budžeta 

otpremnine za te ljude koji su ostali bez časova - istakao je ministar. 

Prema njegovim rečima, realno ljudi sa malim brojem i bez časova i onako ne mogu da žive od 

nadoknade koju imaju od prosvete i moraju da rade nešto drugo i njima bi svima odgovaralo da 

dobiju otpremnine. 

Ističući da su kriterijumi već jasni, ministar je naveo da nije zadovoljan njima jer su izašli kao 

kompromis u pregovorima sa sindikatima tokom petomesečnog štrajka, a zahtev sindikata je bio da 

se ispoštuju u potpunosti liste tehnoloških vioškova. 

 

 - Mislim da je svima nama mnogo bolje da otvaramo konkurse za nova radna mesta bez obzira da li 

je neko tehnološki višak ili ne i da pritom najviše vrednujemo kvalitet, a ne koliko je neko proveo u 

prosveti i kakav je socijalni status - rekao je Verbić. 

Po ovome čovek sa manje godina staža koji je bolji profesor može da ostane bez posla. 

 - To je sastavni deo kriterijuma. Kriterijumi su javni i to je deo Posebnog kolektivnog ugovora koji 

smo potpisali sa sindikatima - rekao je Verbić dodajući da to nije dobro za đake i da se nadam da 

će što manji broj mladih ljudi ostati bez posla zbog takvih kriterijuma. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/577850/Sindikat-penzionera-Beograda-Ponistite-resenja-o-porezu-na-imovinu 

Sindikat penzionera Beograda: Poništite rešenja o 
porezu na imovinu 

Beta  

Predstavnici beogradskog Udruženja sindikata penzionera predali su danas gradonačelniku Beograda 

Siniši Malom inicijativu za poništenje rešenja o porezu na imovinu građana za 2015. godinu. 

http://www.blic.rs/Vesti/Beograd/577850/Sindikat-penzionera-Beograda-Ponistite-resenja-o-porezu-na-imovinu
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Predstavnici Udruženja sindikata penzionera predali inicijativu u Skupštini grada 

 To udruženje smatra da je gradska vlast odredila previsoke poreze na imovinu za ovu godinu i traži 

da se donesu nova rešenja i da građani plaćaju iznose koji su utvrđeni za 2013. godinu. 

  

Predsednik Udruženja sindikata penzionera Beograda Mihajlo Radović rekao je da su novim 

poreskim rešenjima najviše pogođeni penzioneri sa malim primanjima, a takvih je oko 1,1 milion, 

koji za stan u kojem žive plaćaju nerealno visoke poreze. 

 

-Ne prihvatamo objašnjenje gradske vlasti da je Vlada Srbije nadležna za poreske propise, jer je 

Grad uvođenjem novih zona i utvrđivanjem netržišnih cena nekretnina znatno uvećao poreze na 

imovinu za 2015. godinu, kako bi obezbedio što veće prihode u gradski budžet - kazao je Radović. 

  

On je dodao da je inicijativa o poništenju rešenja o porezu na imovunu predata i predsedniku 

Skupštine Beograda Nikoli Nikodijeviću, i da očekuje odgovor gradske vlasti u narednih 15 dana. 

 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Tope-se-drzavne-plate.sr.html 

Топе се државне плате 

Просечна зарада запослених у јавном сектору до новембра 2014. била је већа за петину него 

код приватника, а сада је та разлика смањена на 14 одсто 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Tope-se-drzavne-plate.sr.html
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„Државни посао” у Србији, до пре годину-две, сигуран, лагодан и добро плаћен, постао је 
готово неостварив сан. У државну службу је немогуће ући, али се из ње експресно излази – с 
решењем о отказу, додуше уз отпремнину. Ако је за утеху онима који безнадежно чезну за 
државном платом, економисти тврде да и она губи на привлачности. 

Просечна зарада запослених у јавном сектору до новембра прошле године била је већа за 
петину него код приватника. У прва три месеца 2015. та разлика је смањена на 14 одсто. Кад 
се изузму плате запослених у јавним предузећима, разлика је још мања, тако да је просечна 
зарада у јавном сектору сада већа за 10 одсто него у приватном, тврди професор београдског 
Економског факултета Милојко Арсић. 

– Плате у јавном сектору су веће него у приватном и у већини земаља Европске уније, пре 
свега зато што је у државним службама више запослених са вишим и високим образовањем 
него у приватном сектору – каже Арсић, који је и уредник часописа ,,Квартални монитор”. – Та 
разлика се креће од 20 до 80 одсто. Изузетак су Финска, Данска, Мађарска и Словачка, у 
којима нема разлике у просечној плати запослених у јавном и приватном сектору. Последњих 
година та разлика се смањује. 

Генерално, куповна моћ просечне плате у Србији опада од 2010. године, а линија просечне 
реалне зараде на графикону званичне статистике од краја 2012. све оштрије стреми надоле. 
Да ће плате запослених у државним службама у наредне две-три године сигурно падати, зато 
што ће рате и камате на државни дуг расти, једна је од ретких тема поводом које се 
економисти не споре. 
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Највећи међугодишњи пад зарада у првом тромесечју ове године од 7,2 одсто забележен је у 
сектору финансијске делатности и осигурању, као и осталих услужних делатности. У 
делатностима у којима доминира држава реалне нето зараде су више опале у сектору 
образовања него у здравству, а разлика износи чак 3,4 процентна поена. Арсић каже да је 
мањи пад реалних зарада у здравству вероватно последица тога да се ова делатност у већој 
мери ослања на сопствене приходе, него што је то случај са образовањем. 

Знатан део разлике између плата у јавном и приватном сектору „испеглан је” смањењем 
новембарских „државних плата” за 10 одсто која је исплаћена у децембру, а потом њиховим 
замрзавањем. Арсић примећује да је смањењу те разлике допринело и рестриктивније 
одобравање додатака за прековремени рад и других надокнада. 

– Ако се има у виду да се у приватном сектору део зарада исплаћује на црно, ова разлика је 
вероватно и нешто мања – сматра Арсић. 

С обзиром на то да су плате у јавном сектору замрзнуте, наш саговорник очекује да ће 
садашња разлика између плата запослених код државе и у приватним компанијама додатно 
бити смањена у периоду 2015–2017. 

Владимир Вучковић, уредник часописа ,,Макроекономске анализе и трендови” (МАТ), указује 
да је пад зарада у јавном сектору у првом тромесечју 2015. године био дубок – између седам 
до осам одсто. На другој страни, подаци о истовременом расту плата у приватном сектору 
,,прилично су импозантни” – износе 6,5 одсто за први квартал. У марту је тај раст износио чак 
9,4 одсто у односу на исти месец претходне године. За Вучковића остаје питање да ли се то 
заиста дешава на терену, или је реч о бољем статистичком обухвату масе зарада и у 
приватном сектору. 

– Постоје наговештаји да је борба против сиве економије утерала приватни сектор у боље 
пријављивање свих података, па и зарада у приватном сектору – закључио је Вучковић. 

Како год, тек овај раст зарада у „производном сектору” у прва три месеца, који бележе и 
аутори ,,Кварталног монитора”, такође је допринео смањењу разлике у платама запослених у 
,,државној служби” и код приватника. 

Прерађивачка индустрија и грађевинарство бележили су устаљени раст реалних нето зарада у 
последњих годину дана, а сузбијање рада на црно је нарочито видљиво у грађевинарству. 

Аутори „Кварталног монитора” указују да је прерађивачка индустрија имала значајан раст 
реалних нето зарада од шест одсто у прва три месеца 2015. У прерађивачкој индустрији раст 
реалних зарада већи је у односу на раст производње, а при томе је запосленост порасла за 2,6 
одсто. Знатно већи раст зарада од раста продуктивности могао би се бар једним делом 
објаснити сузбијањем сиве економије. 

Смањење разлике између плата у јавном и приватном сектору је оправдано не само зарад 
фискалне консолидације, него и због унапређења конкуренције на тржишту рада, указује 
Арсић 

– Ипак, веће смањење плата у јавном сектору могло би да буде контрапродуктивно, јер би 
довело до одлива најбољих кадрова , као што су лекари, наставници и други, што би утицало 
на пад квалитета јавних услуга – упозорава Арсић. Претерано смањење плата у јавном сектору 
може да утиче и на повећање корупције, што значи да би се повећали приватни трошкови 
грађана при коришћењу јавних услуга, као и на квалитет услуга које пружа јавни сектор. 



14 

 

Права мера је предуслов сваке успешне политике. 

Александар Микавица 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Prosecna-zarada-u-Srbiji-u-maju-44_583-dinara.sr.html 

Просечна зарада у Србији у мају 44.583 динара 

БЕОГРАД – Просечна нето зарада у Србији у јуну била је 44.583 динара (око 370 евра) и 
номинално је већа за 1,4 одсто, а реално за 0,9 одсто од просечне зараде исплаћене у мају, 
објавио је данас Републички завод за статистику (РЗС). 

Како се наводи у саопштењу, просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јуну 2015. 
године номинално је мања за 0,7 одсто, а реално је мања за 2,6 процената него нето просечна 
зарада исплаћена у истом месецу прошле године. 

Према РЗС, просечна бруто зарада, с порезом и доприносима, исплаћена у јуну била је 61.302 
динара и у односу на просечну зараду исплаћену у мају ; номинално је већа за 1,3 одсто, а 
реално за 0,8 одсто. Та зарада је номинално мања за 1,1 одсто и реално је мања за 2,9 одсто 
од просечне зараде исплаћене у јуну 2014. године. 

Просечна зарада, без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануарâ€“мај 2015. године, 
номинално је мања за 0,4 и реално је мања за 1,7 одсто у поређе са просечном зарадом без 
пореза и доприноса исплаћеном у истом периоду 2014. године. 

Бета 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rast_plata_quotfino_statisticko_podesavanjequot.4.html?news_id=305368 

Stručna javnost skeptična prema podacima Republičkog zavoda za statistiku o rastu junskih zarada 

Rast plata: "Fino statističko podešavanje" 

Zavod: Prosečna plata 44.583 dinara, veća nego u maju * Ljubodrag Savić: Nelogično 

AUTOR: G. VLAOVIĆ 

Beograd - Podatak da je prosečna junska plata u Srbiji veća nego majska naišao je na nevericu i 

sumnju u redovima stručne javnosti. Naime, Republički zavod za statistiku je objavio podatak da je 

prosečna neto zarada u junu bila 44.583 dinara (oko 370 evra) te da je nominalno veća za 1,4 

odsto, a realno za 0,9 odsto od prosečne zarade isplaćene u maju.  

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić ističe za Danas da su izneti podaci 
nelogični. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Prosecna-zarada-u-Srbiji-u-maju-44_583-dinara.sr.html
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rast_plata_quotfino_statisticko_podesavanjequot.4.html?news_id=305368
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- S obzirom da su u javnom sektoru smanjene plate za 10 odsto, prosto neverovatno zvuči podatak 
da su junske plate veće od majskih. Ne verujem da je došlo do rasta prosečnih zarada u privatnom 
sektoru. Uobičajeno je da kad god država spusti plate u javnom sektoru, to isto učine i privatnici. 
Tako da mi ta mogućnost ne zvuči realno. Istina je da su počeli sezonski radovi, ali se tu isplaćuju 
veoma male zarade koje nikako nisu mogle da utiču na povećanje plata. Prema tome 
najverovatnije je da se radi o "finom statističkom podešavanju" podataka kako bi se javnosti 
prezentovalo kako našoj ekonomiji ide bolje, pa eto, po malo rastu i plate - naglašava naš 
sagovornik. 

On dodaje da je moguće da je do rasta plata u Srbiji zaista došlo ako su povećane zarade u javnim 
preduzećima. 

- U slučaju da je to u pitanju, reč je o veoma lošem potezu - ističe Savić. S druge strane, podatke o 
tome da su prosečne zarade u Srbiji niže nego što je to bio slučaj prošle godine Savić smatra 
autentičnim. 

- To je sasvim logično jer je došlo do smanjenja penzija i plata u javnom sektoru od 10 odsto, što 
je presudno uticalo da zarade sada budu niže nego što je to bio slučaj pre godinu dana. U svakom 
slučaju, izneti podaci pokazuju da su plate u Srbiji i dalje niske i tako će biti sve dok ne nastupi 
industrijski rast. Samo pokretanje industrijske proizvodnje može da unapredi srpsku privredu, 
poveća proizvodnju i na taj način omogući i veće lične dohotke - kaže Savić. 

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna bruto zarada, sa porezom i 
doprinosima, isplaćena u junu iznosi 61.302 dinara i u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u maju 
nominalno je veća za 1,3 odsto, a realno za 0,8 odsto. Ta zarada je nominalno manja za 1,1 odsto i 
realno je manja za 2,9 odsto od prosečne zarade isplaćene u junu prošle godine. Prosečna zarada 
bez poreza i doprinosa isplaćena u junu 2015. godine nominalno je manja za 0,7 odsto, a realno je 
manja za 2,6 procenata nego neto prosečna zarada isplaćena u istom mesecu 2014. Takođe, 
prosečna zarada, bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu od januara do maja 2015 nominalno je 
manja za 0,4 i realno je manja za 1,7 odsto u poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i 
doprinosa isplaćenom u istom periodu 2014. godine. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/male-firme-%E2%80%93-velika-sansa 

Мале фирме – велика шанса 

Савет за мала и средња предузећа, предузетништво и конкурентност одржао је прву 
седницу у Влади Србије, којој је председавао министар привреде Жељко Сертић, 
објавило је ресорно 

министарство. 

То тело је формирано с циљем да се обезбеди ефикасна координација активности на 
спровођењу Стратегије за подршку развоју малих и средњих предузећа, предузетништва и 
конкурентности, пише у саопштењу Министарства привреде. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/male-firme-%E2%80%93-velika-sansa
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Министар привреде и председник Савета за мала и средња предузећа Жељко Сертић изјавио је 
у саопштењу да ће успешност спровођења Стратегије зависити највише од спремности свих 
нас да преузмемо иницијативу и одговорност за спровођење планираних мера. 

– Сектор малих и средњих предузећа је кључан за бољу економску будућност наше земље и 
зато не смемо да дозволимо да ова стратегија, као многе друге у прошлости, остане мртво 
слово на папиру – изјавио је Сертић. 

AKTER 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-134884-tra-e-ponitenje-reenja-o-porezu-na-imovinu.html 

TRAŢE PONIŠTENJE REŠENJA O POREZU NA IMOVINU 
Beta  

Predstavnici beogradskog Udruženje sindikata penzionera predali su danas gradonačelniku Beograda 

Siniši Malom inicijativu za poništenje rešenja o porezu na imovinu građana za 2015. godinu 

To udruženje smatra da je gradska vlast odredila previsoke poreze na imovinu za ovu godinu i traži 
da se donesu nova rešenja i da građani plaćaju iznose koji su utvrđeni za 2013. godinu. 

Predsednik Udruženja sindikata penzionera Beograda Mihajlo Radović je agenciji Beta kazao da su 
novim poreskim rešenjima najviše pogođeni penzioneri sa malim primanjima, a takvih je oko 1,1 
milion, koji za stan u kojem žive plaćaju nerealno visoke poreze. 

 
"Ne prihvatamo objašnjenje gradske vlasti da je Vlada Srbije nadležna za poreske propise, jer je 
Grad uvođenjem novih zona i utvrđivanjem netržišnih cena nekretnina znatno uvećao poreze na 
imovinu za 2015. godinu, kako bi obezbedio što veće prihode u gradski budžet", kazao je Radović. 

On je dodao da je inicijativa o poništenju rešenja o porezu na imovunu predata i predsedniku 
Skupštine Beograda Nikoli Nikodijeviću, i da očekuje odgovor gradske vlasti u narednih 15 dana. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=07&dd=24&nav_id=1019378 

Penzioneri: BG kriv za visok porez - ukinite 

Predstavnici Udruženja sindikata penzionera predali su gradonačelniku Beograda Siniši Malom 
inicijativu za poništenje rešenja o porezu na imovinu za 2015. 

IZVOR: BETA PETAK, 24.07.2015. | 13:35 

 To udruženje smatra da je gradska vlast odredila previsoke poreze na imovinu za ovu godinu i traži 

da se donesu nova rešenja i da građani plaćaju iznose koji su utvrđeni za 2013. godinu. 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-134884-tra-e-ponitenje-reenja-o-porezu-na-imovinu.html
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=07&dd=24&nav_id=1019378
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Predsednik Udruženja sindikata penzionera Beograda Mihajlo Radović je agenciji Beta kazao da su 
novim poreskim rešenjima najviše pogođeni penzioneri sa malim primanjima, a takvih je oko 1,1 
milion, koji za stan u kojem žive plaćaju nerealno visoke poreze.  
 
 
"Ne prihvatamo objašnjenje gradske vlasti da je Vlada Srbije nadležna za poreske propise, jer je 
Grad uvođenjem novih zona i utvrđivanjem netržišnih cena nekretnina znatno uvećao poreze na 
imovinu za 2015. godinu, kako bi obezbedio što veće prihode u gradski budžet", kazao je Radović. 
  
 
On je dodao da je inicijativa o poništenju rešenja o porezu na imovunu predata i predsedniku 
Skupštine Beograda Nikoli Nikodijeviću, i da očekuje odgovor gradske vlasti u narednih 15 dana.  
 
 
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da visina poreza na imovinu ne zavisi od lokalne 
samouprave, već od Zakona o porezima koji donosi Vlada Srbije. 
 
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=07&dd=24&nav_id=1019307 

Mali penzionerima: Nije porez u rukama BG-a 

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da visina poreza na imovinu ne zavisi od lokalne 
samouprave, već od Zakona o porezima koji donosi Vlada Srbije. 

IZVOR: TANJUG  

 Mali je to rekao povodom inicijative Udruženja sindikata penzionera za grad Beograd za poništenje 

odluke o visini poreza na imovinu građana. 

To udruženje je najavilo da će svoju inicijativu danas predati u Skupštini Beograda.  
 
"Mislim da postoji inicijativa za promenu Zakona o porezima tako da pretpostavljam da će Vlada 
Srbije razmotriti i taj predlog", naveo je Mali. 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=07&dd=24&nav_id=1019307
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=07&dd=24&nav_id=1019307
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=07&dd=24&nav_id=1019307
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BETA 

http://www.naslovi.net/2015-07-24/beta/sindikat-penzionera-u-beogradu-trazi-ponistenje-resenja-o-porezu-na-

imovinu/15577846 

Sindikat penzionera u Beogradu traţi poništenje 
rešenja o porezu na imovinu 

  

Beta  

Predstavnici beogradskog Udruženje sindikata penzionera predali su danas gradonačelniku Beograda 
Siniši Malom inicijativu za poništenje rešenja o porezu na imovinu građana za 2015. godinu. 
 
To udruženje smatra da je gradska vlast odredila previsoke poreze na imovinu za ovu godinu i traži 
da se donesu nova rešenja i da građani plaćaju iznose koji su utvrđeni za 2013. godinu. 
 
Predsednik Udruženja sindikata penzionera Beograda Mihajlo Radović je agenciji Beta kazao da su 
novim poreskim rešenjima najviše pogođeni penzioneri sa malim primanjima, a takvih je oko 1,1 
milion, koji za stan u kojem žive plaćaju nerealno visoke poreze. 

"Ne prihvatamo objašnjenje gradske vlasti da je Vlada Srbije nadležna za poreske propise, jer je 
Grad uvođenjem novih zona i utvrđivanjem netržišnih cena nekretnina znatno uvećao poreze na 
imovinu za 2015. godinu, kako bi obezbedio što veće prihode u gradski budžet", kazao je Radović. 

On je dodao da je inicijativa o poništenju rešenja o porezu na imovunu predata i predsedniku 
Skupštine Beograda Nikoli Nikodijeviću, i da očekuje odgovor gradske vlasti u narednih 15 dana. 

(Beta, 24.07.2015) 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/firme-koje-ne-isplacuju-zarade-na-javnoj-listi_622865.html 

Firme koje ne isplaćuju zarade na javnoj listi? 

NOVI SAD -  

Oko 600.000 radnika iz privatnog sektora zaradu prima sa zakašnjenjem od mesec, dva ili više, 

dok oko 50.000 zaposlenih u preduzećima širom Srbije uopšte ne prima platu, poslednje je 

upozorenje sindikata Srbije. 

Preduzeća koja ne isplaćuju redovno zarade, treba staviti na stub srama, kažu sindikati. 

http://www.naslovi.net/2015-07-24/beta/sindikat-penzionera-u-beogradu-trazi-ponistenje-resenja-o-porezu-na-imovinu/15577846
http://www.naslovi.net/2015-07-24/beta/sindikat-penzionera-u-beogradu-trazi-ponistenje-resenja-o-porezu-na-imovinu/15577846
http://beta.rs/ekonomija/ekonomija-srbija/9120-sindikat-penzionera-u-beogradu-trazi-ponistenje-resenja-o-porezu-na-imovinu
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/firme-koje-ne-isplacuju-zarade-na-javnoj-listi_622865.html
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Navode primer Hrvatske, u kojoj postoji javna lista sa takvim preduzećima. 

Da to postane praksa u Srbiji, predložili su, kažu, prošle godine, kada se menjao zakon o radu, ali 

nije bilo zainteresovanih. 

Kako naterati poslodavce da prijave, a potom i da isplaćuju redovno zaposlene tema je o kojoj 

razgovaramo sa Draganom Ilić iz NALED-a. 

 

http://www.kurir.rs/vesti/beograd/mali-porez-na-imovinu-ne-zavisi-od-lokalne-samouprave-vec-od-drzave-clanak-

1871749 

MALI: Porez na imovinu ne zavisi od lokalne 
samouprave već od drţave 

Mislim da postoji inicijativa za promenu Zakona o porezima tako da pretpostavljam da će Vlada 

Srbije razmotriti i taj predlog", naveo je Mali 

Foto: Marina Lopičić/Ilustracij 
BEOGRAD - Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je danas visina poreza na imovinu ne zavisi 
od lokalne samouprave, već od Zakona o porezima koji donosi Vlada Srbije. 

Mali je to rekao povodom inicijative Udruženja sindikata penzionera za grad Beograd za poništenje 
odluke o visini poreza na imovinu građana. To udruženje je najavilo da će svoju inicijativu danas 
predati u Skupštini Beograda. 

"Mislim da postoji inicijativa za promenu Zakona o porezima tako da pretpostavljam da će Vlada 
Srbije razmotriti i taj predlog", naveo je Mali. 

 

 

 

http://www.kurir.rs/vesti/beograd/mali-porez-na-imovinu-ne-zavisi-od-lokalne-samouprave-vec-od-drzave-clanak-1871749
http://www.kurir.rs/vesti/beograd/mali-porez-na-imovinu-ne-zavisi-od-lokalne-samouprave-vec-od-drzave-clanak-1871749

