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Za lečenje smo doplatili po 21.000 dinara 
B. RADIVOJEVIĆ  

Zdravstvenu zaštitu osiguranici u Srbiji u mnogim slučajevima plaćaju duplo,kroz osiguranje i 

direktno iz džepa. Najavljuje se zaokret - privatnici u sistemu 

ZA godinu dana, mimo onoga što od plata i penzija izdvojimo za obavezno zdravstveno osiguranje, 
za medicinske usluge doplatili smo još, u proseku, po 21.858 dinara, odnosno oko 182 evra po glavi 
stanovnika! 

Poslednji podaci iz Nacionalnog zdravstvenog raĉuna (NZR) koji se vodi pri Institutu "Dr Milan 

Jovanović Batut", pokazuju da godišnje za zdravstvo trošimo ukupno 383,4 milijarde dinara, ili 10,6 

odsto BDP. Iako se naša zdravstvena kasa puni po stopi doprinosa na prihode od 10,5 odsto, što je 

otprilike isto kao i u drugim zemljama, u realnom novcu to je daleko ispod proseĉnog budžeta za 

zdravstvo u razvijenom svetu. 

- Ukupni državni rashodi za zdravstvenu zaštitu su iznosili 231.978.000.000 dinara. Stanovništvo je 

za godinu dana u privatnim zdravstvenim ustanovama potrošilo 125.334.580.000 dinara, a u 

državnim 26.117.820.000 dinara - reĉeno je "Novostima" u sektoru za NZR Instituta za javno 

zdravlje Srbije. - Od ukupnog troška u državnom zdravstvu, za usluge za koje se plaća participacija 

graĊani su dali 6.149.000.000. 

Po svakom od 6.928.634 osiguranika potrošimo godišnje 33.481 dinar u državnim ustanovama, a u 

privatnim po 17.537. 

Ĉak i nadležni, meĊutim, tvrde da sa 240 evra po stanovniku, koliko ove godine imamo za 

zdravstvenu zaštitu u kasi osiguranja, ako ne bude drastiĉnije promene kursa evropske valute, 

zdravstveni sistem može da bude bolji. Uz efikasniju organizaciju i racionalniju potrošnju. 

VOJNI KAPACITETI NEISKORIŠĆENI- KLjUĈ reforme je da u centru sistema bude ne RFZO, klinika ili 
dom zdravlja, nego osiguranik i da se onda osiguravajuće kuće (jer, svakako treba ukinuti monopol 
državnog zdravstvenog osiguranja) bore za svakog osiguranika - kaže profesor Dušan Milisavljević. - 
Zdravstvo nam je meĊu najgorima u Evropi, a dozvolili smo taj luksuz da sa vojnim praktiĉno 
imamo tri sistema, i da vojne ustanove, u kojima bi recimo Novi Sad i Niš mogli da imaju svoje 
gradske bolnice, stoje neiskorišćene. 

Kritiĉari zdravstvene zaštite, ipak, ne nalaze, a verovatno i ne traže opravdanje zašto za leĉenje 

sada doplaćujemo nekoliko puta više nego pre nego što je 2001. zapoĉeta reforma ovog sistema. 

Ovakvom organizacijom zdravstva, koja pacijenta u mnogim sluĉajevima primorava da leĉenje 

plaća dva puta - kroz osiguranje, i direktno iz džepa - nije zadovoljan ni ministar zdravlja Zlatibor 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:556501-Za-lecenje-smo-doplatili-po-21000-dinara
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Lonĉar, koji je kao jedan od većih zaokreta u reformi do kraja ove godine najavio ukljuĉivanje 

privatnika u jedinstven sistem, naravno, u delu gde državni kapaciteti nisu dovoljni. To znaĉi da bi 

u neko dogledno vreme, ako ministar svoju zamisao sprovede do kraja, pacijent sa knjižicom mogao 

da ide kod privatnika ili u potpunosti o trošku osiguranja, ili uz doplatu razlike u ceni koju priznaje 

država i "tarife" privatnika. To je, zapravo i jedini model da se izbegne duplo plaćanje medicinskih 

usluga. 

- Podržavam inicijativu ministra Lonĉara, ali voleo bih i u praksi što pre da vidim razradu te ideje o 

ukljuĉivanju privatnika u jedinstven sistem zdravstva, koju i ja zagovaram - kaže za "Novosti" 

profesor dr Dušan Milisavljević iz Skupštinskog odbora za zdravstvo. - To bi podrazumevalo da 

osiguranik sa svojim osiguranjem može da se leĉi i kod državnog i kod privatnog lekara. Postoje 

brojni modeli da se to realizuje, a liĉno mislim da bi bilo najjednostavnije da cene usluga u 

državnom zdravstvu, koje su vrlo niske, malo koriguju naviše, a cene u privatnom sektoru naniže, i 

da onda EFZO sklopi ugovore sa privatnim klinikama i ordinacijama. 

Ovaj model bi, u startu, verovatno podrazumevao veći trošak za usluge iz kase RFZO, ali prof. 

Milisavljević smatra da bi se reorganizacijom sredstava u RFZO, i što je najvažnije definisanjem 

osnovnog paketa usluga koje osiguranik može da dobije, za istu koliĉinu novca dobio bolji kvalitet 

zdravstvene zaštite. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/573680/RUDNIK-PRED-PROPASCU-U-Resavici-za-posao-strepi-1200-rudara 

RUDNIK PRED PROPAŠĆU U "Resavici" za posao strepi 
1.200 rudara 

SlaĊana Vukašinović  

Ako se do kraja godine ne naĊe strateški partner ili se ne podigne proizvodnja bar za 30 odsto, 

radnicima “Resavice” prete otkazi, saznaje “Blic”. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/573680/RUDNIK-PRED-PROPASCU-U-Resavici-za-posao-strepi-1200-rudara
http://www.blic.rs/data/images/2015-07-07/638254_12_lb.jpg?ver=1436296351.jpg
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(+) Kliknite za uvećanje 

 

Blizu 1.200 zaposlenih u rudnicima “Resavica” ima razloga da strepi da će ostati bez posla. 

  

Mrtvo slovo 

 

Ovo je zakljuĉak do kojeg su nedavno došli predstavnci Agencije za privatizaciju, Ministarstva 

energetike i rudarstva i menadžmenta ovog javnog preduzeća, analizirajući situaciju u ovom 

preduzeću, kojem je Vlada nedavno odložila steĉaj svrstavajući ga u red 17 kompanija koje su 

zaštićene od poverilaca. 

 

 - Situacija je izuzetno teška jer proizvodnja pokriva samo 38 odsto zarada blizu 4.200 zaposlenih. 

To su katastrofalni rezultati jer prethodni menadžment nije sproveo nijednu taĉku iz plana 

konsolidacije koji je Vlada usvojila još 2013. Po tom planu, 2016. trebalo bi da se iskopa blizu 

900.000 tona uglja, ali to je samo mrtvo slovo na papiru, jer je prošle godine proizvedeno 150.000 

tona manje od plana. Ni u ovoj godini neće biti ništa bolje, pa se procenjuje da će gubitak biti 

duplo veći.  

 

http://www.blic.rs/data/images/2015-07-07/638254_12_lb.jpg?ver=1436296351.jpg


5 

 

Loša situacija 

 

„Nije taĉno da su otkazi bili tema, već kako da naĊemo strateškog partnera. Taĉno je da je 

situacija loša jer plan konsolidacije nije realizovan. Pošaljite mi pitanja mejlom“, rekla nam je 

Mirjana Filipović, državna sekretarka Ministarstva rudarstva. Odgovore nismo dobili. 

 

 Zid ćutanja 

 

Zbog ovako loših rezultata, menadžmentu je stavljeno do znanja da bi 1.000-1.200 radnika moglo 

da ostane bez posla ako se do kraja godine ne pojavi strateški partner ili ne uveća proizvodnja - 

objašnjava izvor „Blica“ iz Vlade. 

 

Naša saznanja pokušali smo da proverimo iz prve ruke, od uĉesnika ovog sastanka, ali smo naišli na 

zid ćutanja. Potvrdu smo dobili od predsednika Sindikata radnika ”Resavice” Gorana Nikolića. 

 

 - Menadžment nas je obavestio da, ako se ne naĊe strateški partner ili ne poveća proizvodnja, bar 

1.000 ljudi može da ostane bez posla. Pozvao sam ministra Aleksandar Antića i on mi je rekao da 

otpuštanja neće biti ako se situacija popravi - kaže Nikolić za “Blic”. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Kako-smo-ustedeli-milijardu-evra.sr.html 

Како смо уштедели милијарду евра 

Смањење пензија и плата, побољшање наплате пореза и увођење акцизе на струју највише су 

допринели смањењу дефицита 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Kako-smo-ustedeli-milijardu-evra.sr.html
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Минус у државној каси за годину дана смањен је за чак 100 милијарди динара, похвалио се пре 
неколико дана премијер Александар Вучић пред посланицима Србије. Председник владе 
изјавио је да је укупан фискални дефицит на крају јуна износио 26,7, а да је пре годину дана 
био 126 милијарди. 

„Договор са ММФ-ом предвиђа да на крају јуна дефицит износи 105 милијарди динара. Ми 
имамо бољи резултат за готово 80 милијарди динара”, рекао је Вучић одговарајући на питања 
посланика у Скупштини Србије. 

„Политика” је тражила од Министарства финансија структуру поменутих уштеда. Уместо 
одговора о структури Вучићеве уштеђене милијарде евра, добили смо сугестију да је у табели 
три на њиховом сајту „приказано извршење сваке ставке расхода (и прихода) како за јануар-
мај ове, тако и за исти период претходне године, са одговарајућим стопама пада или раста”. У 
Министарству кажу да бисмо увидом у те податке и њиховим поређењем видели на који начин 
и на којим ставкама су уштеде остварене. Ни на други упит о структури уштеда „Политика” 
није добила одговор. 

Министарство финансија у саопштењу каже да је „остварени резултат настао услед мера 
штедње које Влада Републике Србије доследно спроводи с једне стране, али и боље наплате 
пореских и непореских прихода, односно веће фискалне дисциплине, с друге. Појединачно 
највећи допринос остварен је уштедама кроз смањење плата у јавном сектору и дела пензија, 
тако да највећи део заслуга припада управо грађанима Србије”, наводи се у саопштењу. 

Фискални савет оценио је недавно да би дефицит у буџету ове године могао да износи нешто 
испод пет одсто бруто домаћег производа (БДП) што, како кажу, представља пожељно, осетно, 
умањење у односу на 2014. годину. Подсећања ради, прошле године мањак у каси износио је 
6,6 одсто БДП-а. Према процени Савета, три чиниоца највише утичу на смањење дефицита. То 
су смањење пензија и плата у јавном сектору, побољшање наплате пореза и увођење акцизе 
на струју. 

Најважније од свих је смањење масе плата које је скресало дефицит у 2015. у односу на 2014. 
за 1,5 одсто БДП-а (око 60 милијарди динара). Побољшање наплате пореза је последица 
сузбијања сиве економије, пре свега у промету акцизних производа, и то ће, процењују у 
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Савету повећати јавне приходе за 0,5-0,7 одсто БДП-а (око 25 милијарди динара). Увођење 
акцизе на струју, које ће ступити на снагу од августа смањиће мањак у каси за 0,2 одсто БДП-а 
(око седам милијарди). Номинално, то је 92 милијарде мањи дефицит. Треба напоменути и то 
да се ова рачуница Фискалног савета односи на очекивани дефицит за целу годину, док је 
премијер говорио о уштедама у првих шест месеци. Ипак, један део уштеда „појешће” издаци 
за камате који су ове године већи за 0,5 одсто БДП-а (око 20 милијарди). У Фискалном савету 
сматрају да дефицит ове године може да буде још нижи, али да такве „уштеде” не би биле 
добре. Јавне инвестиције се реализују у мањем обиму па би по том основу дефицит могао да 
буде мањи за 20 милијарди динара. Али то је трошак који ће се само пренети на следећу 
годину, па у том смислу не представља никакву уштеду. Такође уколико се не исплате издаци 
за отпремнине (24 милијарде динара) тај расход ће се само пренети догодине. 

– У прва четири месеца 2015, међутим, повучен је минималан износ средстава за ове намене, 
што би, уколико се нешто не промени до 

краја године, такође умањило дефицит, али на лош начин. Кашњењем у извршењу јавних 
инвестиција и завршетку процеса приватизације, не само што нису спроведене планиране 
добре економске политике у 2015, него се и аутоматски повећавају обавезе државе и дефицит 
у наредним годинама – јер ће ти исти трошкови отпремнина сачекати 

државу у 2016. години, исто као и неизграђени путеви и друга инфраструктура – наводи се у 
анализи Фискалног савета. 

Аница Телесковић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnici-obavezno-da-se-prijave-za-otpremnine 

Радници обавезно да се пријаве за отпремнине 
 

– Велики број предузећа у приватизацији отићи ће у стечај, и препорука запосленима је да 
узму отпремнине – изјавила је председница АСНС-а Ранка Савић. Она је рекла да је те 
информације добила у разговору 

Радници обавезно да се пријаве за отпремнине 

 с министром привреде Жељком Сертићем и директором Агенције за приватизацију 
Љубомиром Шубаром. 

– Известан број фирми покушава да се извуче кроз унапред припремљене планове 
реорганизације, али су досадашња искуства показала да су мале шансе да то успе, зато ћу 
препоручити радницима у предузећима у приватизацији да узму отпремнине – рекла је 
она.Како је казала, један од начина како Министарство привреде покушава да реши питање 
предузећа у реструктурању јесте, између осталог, и модел закупа па да се потом из закупа 
фирма прода. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnici-obavezno-da-se-prijave-za-otpremnine
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Ранка Савић је рекла да се може очекивати да ће без посла остати око 30.000 људи.– Углавном 
смо причали о предузећима у реструктирирању и судбини око 30.000 људи који ће остати без 
посла. То је велики проблем јер су питања да ли да узмем социјални програм или да не узмем 
једна од најчешћих која се последњих месеци појављују и долазе до нас – рекла је она. 

Како је казала, представници синдиката су с министром разговарали и о томе која предузећа 
из рестуктуирирања ће отићи у стечај, а која имају шансу да преживе. 
Ранка Савић је рекла да ће свим запосленима у предузећима у приватизацији која оду у стечај 
бити повезан стаж, као и онима који испуњавају услове за одлазак у пензију. 

Председница АСНС-а је рекла да још није постигнут договор о томе да се повеже стаж и свим 
осталим запосленима у предузећима у приватизацији, али да очекује да накнадно и то буде 
договорено.– Састанак је био веома позитиван и министар нас је уверио да ће део фирми бити 
успешно приватизован кроз стечај, а радници који оду уз отпремнине поново ће у њима наћи 
посао – рекла је Ранка Савић. – На састанку је речено и да ће држава наставити да 
субвенционише предузећа војне индустрије. 

Ранка Савић је казала и да је речено да ће наредне седмице бити настављени преговори с 
кинеском компанијом која би да купи „Железару Смедерево”, али да су за партнерство 
заинтересовани и у фирми која тренутно управља „Железаром”. 

С. Г. 
За социјални програм 16 милијарди 
Министарство привреде саопшило је да је Сертић разговарао са челницима АСНС-а о актуелној 
ситуацији у привреди, приватизацији и стечају, као и проблемима радника предузећа која су у 
тим процесима.– Синдикати и радници су наши кључни партнери у реформама које 
спроводимо. Потребна нам је подршка за оно што добро радимо, као и аргументована критика 
да бисмо заједно нашли најбоља могућа решења – истакао је Сертић, и додао да је важно да 
радници имају праве информације о стању у фабрикама у којима су запослени, што често није 
случај. 

Министар је изразио разумевање за забринутост радника, и подсетио на то да је Влада Србије 
у циљу збрињавања оних који ће у процесу стечаја остати без посла обезбедила 16 милијарди 
динара за социјалне програме.– Влада је донела и одлуку о повезивању стажа за све раднике 
предузећа која ће током 2015. године отићи у стечај, као и за раднике предузећа у 
приватизацији који су испунили неки од услова за пензију, али то право нису могли да остваре 
због неповезаног стажа – рекао је министар. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sansa-za-zaposljavanje-mladih-strucnjaka 

Шанса за запошљавање младих стручњака 
 

Четврту годину заредом компанија „Карлсберг Србија” изабрала је нове полазнике 
„Програма за лидере будућности“, а овог пута прилику за стицање првог практичног 
пословног искуства одмах након завршеног 

 факултета добиле су три полазнице које ће почети да раде 15. јула у комерцијалном сектору 
компаније. Конкуренција је била изузетна јер су изабране између 700 пријављених кандидата, 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sansa-za-zaposljavanje-mladih-strucnjaka


9 

 

након неколико кругова селекције, а на овогодишњем конкурсу могли су да учествују 
апсолвенти основних или мастер студија, као и они који су у последњу годину дана 
дипломирали из области економије – трговине, маркетинга, финансија, менаџмента или 
сродних дисциплина – с просечном оценом изнад 8,5. Иначе, за три године трајања овог 
програма каријеру у „Карлсбергу Србија” почело је осморо академаца, од којих су четворо још 
у програму, док је троје, након завршетка програма, наставило да ради у компанији.  

Д. Мл. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kragujevcani_optuzuju_orbovica_za_samovolju.4.html?n

ews_id=304582 

Raskol u Savezu samostalnih sindikata Srbije 

Kragujevĉani optužuju Orbovića za samovolju 

AUTOR: Z.RADOVANOVIĆ 

Kragujevac - Predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisava Orbovića juĉe je ogranak iz 

Kragujevca optužio za revanšizam jer je iz sastava predsedništva izostavio predstavnika tog grada, 

Jugoslava Ristića, koji mu je na minulim izborima za predsednika SSSS-a bio jedan od dvojice 

protivkandidata. 

 
- Izostavljanje predstavnika Kragujevca iz najvažnijeg operativnog tela sindikata ukazuje na želju 
da se uguši istinska borba za prava radnika, a pokazuje i osvetoljubivost, jer su na isti naĉin prošla 
oba protivkandidata iz minulih izbora - kažu u kragujevaĉkom samostalnom sindikatu. U otvorenom 
pismu Orboviću dodaje se da je kragujevaĉkom ogranku Statutom SSSS, priznata izuzetnost, te da, 
pored sindikata u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, on ima pravo na samorganizovanje. To je posledica 
veliĉine grada, ali i istorijskih zasluga radnika Kragujevca u protekle 162 godine. 

U Kragujevcu ima više od 15.000 ĉlanova samostalnog sindikata, a oni su posledenjih decenija 
postavili najviše standarde radniĉke borbe u Srbiji, kažu u tom sindikatu. 

- Osokoljeni ste podrškom vlasti, tako otvoreno dobijene i na Kongresu? Istine radi, tvrdimo da, na 
izborima za predsednika SSSS-a, niste tako ubedljivo pobedili, kako ste to saopštili domaćoj i 
meĊunarodnoj javnosti. Pored niza neregularnosti koje ste ĉinili pre i tokom sindikalnih izbora, u 
uslovima nadgledanog glasanja delegata i otvorene podrške predsednika Vlade Aleksandra Vuĉića 
na samom Kongresu, dobili ste 55,4 odsto glasova, dok su vaši protivkandidati, predsednik SSS 
Kragujevca i predsednik Sindikata poljoprivrede, dobili 21,8, odnosno 19,6 odsto - navodi se u 
pismu kragujevaĉkih sindikalaca. 

Kragujevaĉki sindikalci tvrde da su imali drugaĉiju koncepciju sindikalnog delovanja i da su tražili 
da se "upotrebi moć organizacije i da se zaustavi zajedniĉki poduhvat tzv. politiĉke elite i vlasnika 
kapitala, koji je proizveo siromaštvo i potĉinio radnike u Srbiji". 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kragujevcani_optuzuju_orbovica_za_samovolju.4.html?news_id=304582
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kragujevcani_optuzuju_orbovica_za_samovolju.4.html?news_id=304582
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- Nova privredna strategija naš je cilj, kao i spreĉavanje dalje deindustrijalizacije Srbije. Obećali 
smo da nećemo dozvoliti dalje privatizacije na ovaj naĉin, da ćemo saĉuvati preduzeća u 
restrukturiranju. Tvrdimo da radniĉko akcionarstvo mora da bude naša budućnost i tražimo 
zdravstveno osiguranje za sve da minimalna zarada bude iznad granice siromaštva - kažu oni i 
dodaju da su zadržali pravo da se za mesto bore i u okviru sindikata ali i kroz meĊunarodne 
organizacije. 

Naš list je pokušao da ĉuje i drugu stranu ove priĉe, ali se na naše telefonske pozive predsednik 
Orbović juĉe nije javljao. 

  

Pismo Evropskoj konfederaciji sindikata 
Samostalni sindikat Kragujevca obratio se i Evropskoj konfederaciji sindikata kako bi ih obavestio 
o revanšizmu Orbovića prema svojim protivkandidatima. Inaĉe, Savez samostalnih sindikata 
Srbije prošle godine je postao ĉlan EKS, koju ĉine sindikalne asocijacije iz zemalja ĉlanica 
Evropske unije. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/najvece_ustede_zbog_smanjenih_plata_i_penzija_.4.html?news_id=304518 

TRAGOM /Manjak u državnoj kasi znatno ispod planiranog, objavilo Ministarstvo finansija 

Najveće uštede zbog smanjenih plata i penzija 
Ministarstvo: Dobar rezultat zbog doslednih mera štednje i bolje naplate poreza * Fiskalni savet: 

Budžet nije toliko bolji koliko se na prvi pogled ĉini - ĉak 10 milijardi dinara su jednokratni prihodi 

koji se neće ponoviti 

 

Srbija je tokom prvih šest meseci ove godine zabeležila deficit republiĉkog budžeta od svega 26,4 

milijardi dinara, što je za 77,7 milijardi bolje u odnosu na plan koji je podržao MeĊunarodni 

monetarni fond, saopštilo je juĉe Ministarstvo finansija. 

Taj rezultat je, kako se navodi, i ĉak 100 milijardi dinara bolji od 126 milijardi deficita iz istog 

perioda prošle godine. Pa ipak, struĉnjaci podsećaju da su brojke koje iznosi Ministarstvo, mada i 

dalje bolje od plana, zapravo u velikoj meri rezultat jednokratnih prihoda budžeta i ĉinjenice da se 

znatno kasni sa izgradnjom puteva, a ne strukturnih reformi, dok su gotovo sve "prave" uštede došle 

od kresanja plata i penzija.To je juĉe posredno priznalo i Ministarstvo finansija, naglasivši da je 

"pojedinaĉno najveći doprinos ostvaren kroz smanjenje plata i dela penzija, tako da najveći deo 

zasluga pripada upravo graĊanima Srbije".- Ministarstvo finansija pozdravlja spremnost graĊana 

Srbije da zajedniĉkim naporima uz Vladu Srbije, obezbede dugoroĉnu finansijsku stabilnost i 

makroekonomsku održivost, i na taj naĉin razumevanjem i podrškom doprinesu ostvarenju 

ekonomskih ciljeva i rasta zaposlenosti - saopšteno je iz resora kojim rukovodi Dušan 

Vujović.Ministarstvo je ocenilo da je ostvareni rezultat nastao usled mera štednje "koje Vlada 

Srbije dosledno sprovodi" s jedne strane, ali i bolje naplate poreskih i neporeskih prihoda, odnosno 

veće fiskalne discipline, s druge.Ĉlan Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov kaže za Danas da 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/najvece_ustede_zbog_smanjenih_plata_i_penzija_.4.html?news_id=304518
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izvršenje budžeta jeste "nešto bolje" od planiranog, zahvaljujući prevashodno smanjenju plata i 

penzija i zaista malo boljoj poreskoj disciplini i naplati, ali da nije "toliko bolje koliko se na prvi 

pogled ĉini".- Ovaj rezultat nije indikativan i merodavan za procenjivanje performansi u ostatku 

godine ili u sledećim godinama, jer smo u prvih šest meseci imali niz jednokratnih uplata u budžet, 

poput uplata dela dobiti javnih preduzeća, prodaje licenci za 4G mobilnu mrežu i sliĉno - kaže 

Altiparmakov.U svom meseĉnom izveštaju o fiskalnim kretanjima u maju, Fiskalni savet je naglasio 

upravo ĉinjenicu da je tek polovina ostvarenog smanjenja deficita rezultat trajnog poboljšanja 

stanja javnih finansija, dok su ostatak "privremeni ĉinioci, neodrživi u srednjem roku". Tako je 

Savet konstatovao da u ukupnim uplatama ĉak 10 milijardi dinara ĉine prihodi koji imaju tipiĉno 

jednokratni karakter, što znaĉi da ih sledeće godine neće biti.- Posebno zabrinjavaju "uštede" po 

osnovu slabog izvršenja javnih investicija i kašnjenja s poĉetkom otpuštanja u javnom sektoru i 

privatizacijom, koje trenutno procenjujemo na oko 20 milijardi dinara. U sluĉaju ekstremne 

neefikasnosti do kraja godine, kapitalni rashodi i troškovi za otpremnine zbirno bi mogli biti manji i 

do 1,5 procenata BDP-a, ali bi to bilo samo prebacivanje troškova za sledeću godinu - naveo je 

Savet.Zbirno uzevši, zakljuĉno sa majem privremene "uštede" su doprinele smanjenju deficita sa 40 

milijardi dinara, dok su prave, trajne uštede došle zahvaljujući smanjenju troškova za plate i 

penzije za ĉak 35 milijardi dinara i povećanju prihoda od akciza i PDV-a za sedam milijardi dinara, 

kao posledica borbe protiv sive ekonomije. U nastavku godine oĉekuje se i još pet milijardi dinara 

prihoda od uvoĊenja nove akcize na struju.Fiskalni savet je u svojoj projekciji za jun izneo 

oĉekivanje da će "po prvi put biti zabeležen veći deficit republike u odnosu na isti mesec prošle 

godine i iznosiće ĉetiri, pet milijardi dinara".- Osnovni uzrok meĊugodišnjeg povećanja deficita, 

uprkos oĉekivano manjim rashodima, biće oštro smanjenje republiĉkih prihoda. Prihodi od PDV-a 

biće manji od uobiĉajenih usled odlaganja majskog povraćaja PDV-a za poĉetak juna, dok je pad 

prihoda od poreza na dobit rezultat manje profitabilnost i preduzeća u 2014. godini - konstatovao 

je Savet. 

Tek slede ulaganja 

Budući da država još nije izašla za podacima za konsolidovani budžet za prvih šest meseci, 

ekonomisti ne žele da zvanično govore o rezultatima koji se tu očekuju. Ipak, nezvanično, cifre ne 

bi trebalo da budu mnogo više od onih na republičkom nivou. Tako se očekuje rezultat od oko 30 

milijardi dinara deficita, "jer će nekoliko milijardi otići na investicije u putnu infrastrukturu, koje 

dolaze iz kredita, ali se zvanično vode kao ulaganja Puteva Srbije i Koridora, dok će budžeti 

lokalnih samouprava biti oko nule ili u malom deficitu". 

Javni dug 

Javni dug Srbije u maju je povećan za 60 miliona evra, prevashodno zbog jačanja dolara u odnosu 

na evro i povlačenja dela kredita Svetske banke (dug je zato skočio za 180 miliona evra, ali je 

istovremeno smanjen za 120 miliona vraćanjem ranijih dugova i isplatom stare devizne štednje). S 

obzirom na ovonedeljni novi pad evra zbog grčkog "ne" na referendumu, može se očekivati novi 

oštar skok javnog duga Srbije u narednom mesecu (pod uslovom da se uskoro ne postigne 

odgovarajući dogovor izmeĊu Atine i njenih poverilaca). 


