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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/580636/U-gradjevinskoj-industriji-manje-20000-radnika 

http://www.novimagazin.rs/ekonomija/u-gradjevinskoj-industriji-manje-20000-radnika 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=08&dd=05&nav_id=1023731 

U građevinskoj industriji manje 20.000 radnika 

IZVOR: Beta  

Broj zaposlenih u građevinskoj industriji Srbije od početka ekonomske krize manji je za skoro 20.000 radnika, 

podatak je koje je danas objavio Sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala povodom Dana 

građevinara Srbije koji se obeležava 8. avgusta. 

Ove godine navršava se 75 godina od kada su posle dugotrajnog štrajka građevinskih radnika Srbije, sindikalna, 

politička i poslodavačka rukovodstva odlučila da 8. avgust bude Dan građevinara Srbije. 

  

Prema podacima koje je objavio sindikat, od početka svetske ekonomske krize značajno je smanjen broj 

zaposlenih u građevinarstvu i novih investicija, a učede te industirije u ukupnom bruto domadem proizvodu 

(BDP) Srbije je palo za oko jedan odsto. 

  

Pre globalne krize, 2007. godine, u građevinarstvu Srbije zaposleno je bilo 82.759 radnika, što je bilo 5,8 odsto 

zaposlenih u Srbiji, dok je poslednji podatak kojim Sindikat raspolaže da je u građevinarstvu zaposlenih 63.166, 

odnosno da je njihov udeo u broju ukupno zaposlenih pao ispod pet odsto. 

  

Precizira se da je 2006. godine građevinarstvo u bruto domadem proizvodu (BDP) Srbije učestvovalo sa 5,3 

odsto, da bi to učešde u 2013. godine opalo na 4,3 odsto.Vrednost investicija u građevinarstvu u 2006. bila je 

32,8 milijardi dinara, u 2010.godine iznosila je oko 46,3 milijarde, da bi u 2013. godini opala na 25,4 milijarde 

dinara, navodi ;Sindikat građevinarstva i industrrije građevinskog materijala Srbije. 

  

Prema tom sindikatu, u vreme najvedeg uspona građevinske industrije Srbije, 80-ih godina 20. veka, godišnje 

se završavalo 3.608.000 kvadratnih metara stambenog prostora, 2008. godine je napravljeno 1.435.000 

kvadrata, 2010. godine 1.253.000 kvadrata, da bi, kako se navodi, u 2013. bilo izgrađeno svega 852.000 

kvadrata stambenog prostora. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/580636/U-gradjevinskoj-industriji-manje-20000-radnika
http://www.novimagazin.rs/ekonomija/u-gradjevinskoj-industriji-manje-20000-radnika
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=08&dd=05&nav_id=1023731
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U 2013. godini završeno je 11,3 odsto manje stanova nego u 2012. godini, naveo je Sindikat i ukazao da se 

istovremeno na gradilištima radilo 16,8 odsto časova manje u 2013. nego u 2012. godini. 

  

Prema podacima sindikata, u aprilu 2015. godine prijavljeno je 811 stanova sa prosečnom površinom od 78 

kvadratnih metara. 

  

Broj izdatih dozvola za stanove manji je za 10,1 odsto nego u aprilu 2014. godine, a broj izdatih dozvola za 

period januar-april manji je za 2,8 odsto nego u istom periodu prethodne godine. 

  

Kako navodi Sindikat, nivo zarada u oblasti građevinarstva je ispod proseka Srbije, jer je prosečna zarada bez 

poreza i doprinosa u periodu januar-juni 2015. bila 43.232 dinara, dok je u građevinarstvu iznosila 40.281 

dinar, a u izgradnji zgrada 31.369 dinara. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/580666/Stopa-nezaposlenosti-19-odsto 

Stopa nezaposlenosti 19 odsto 

IZVOR: SRNA  

Stopa nezaposlenosti u Srbiji za stanovništvo uzrasta iznad 15 godina, prema anketi o radnoj snazi, u prvom 

kvartalu ove godine bila je 19,2 odsto, dok je na kraju prošle godine iznosila 16,8 odsto, objavio je Republički 

zavod za statistiku. 

Prema podacima dobijenih anketom, u prvom tromjesečju ove godine u Srbiji je bilo 594.290 nezaposlenih, a u 

posljednjem kvartalu 2014. godine 496.678. 

  

Stopa zaposlenosti za stanovništvo starosti od 15 do 64 godine za prvi kvartal 2015. godine iznosi 49,9 odsto, a 

broj zaposlenih procijenjen je na 2.390.044. 

  

Republički zavod za statistiku danas je objavio i da je u julu 2015. na evidenciji Nacionalne službe za 

zapošljavanje bilo 739.073 nezaposlena, što je za 0,93 odsto manje nego u istom mjesecu prošle godine. 

  

"Prema godinama starosti, učešde mladih do 30 godina u registrovanoj nezaposlenosti iznosi 25,2 odsto, osoba 

starijih od 50 godina 27,1 odsto, dok je 47,7 odsto udio građana od 30 do 49 godina", naveo je Republički 

zavod za statistiku Srbije. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/580666/Stopa-nezaposlenosti-19-odsto
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:561024-U-julu-739073-nezaposlenihmanje-za-093-

odsto-nego-u-junu 

U julu 739.073 nezaposlenih,manje za 0,93 odsto nego u junu 

IZVOR: TANJUG 

Učešde mladih do 30 godina u registrovanoj nezaposlenosti je 25,2 odsto, lica starijih od 50 godina je 27,1 
odsto, dok je učešde onih od 30 do 49 godina 47,7 odsto 
 

BEOGRAD - U julu ove godine registrovano je 739.073 osoba na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje 

(NSZ), a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj nezaposlenih manji je za 6.937 ili za 0,93 odsto 

nego u junu. 

Prema godinama starosti, učešde mladih do 30 godina u registrovanoj nezaposlenosti je 25,2 odsto, lica starijih 

od 50 godina je 27,1 odsto, dok je učešde onih od 30 do 49 godina 47,7 odsto, pokazali su podaci Ankete o 

radnoj snazi za prvi kvartal ove godine. 

Anketna stopa nezaposlenosti u Srbiji za prvi kvartal godine je 19,2 odsto (za stanovništvo uzrasta od 15 i više 

godina), što predstavlja smanjenje za 1,6 u odnosu na prvi kvartal 2014. godine. 

Prema istom izvoru, anketna stopa zaposlenosti za prvi kvartal 2015. godine iznosi 49,9 odsto (za stanovništvo 

radnog uzrasta starosti od 15 do 64 godine), a broj zaposlenih procenjen je na 2.390.044 lica. 

Ova vrednost stope zaposlenosti predstavlja smanjenje za 0,5 procentna poena u odnosu na prethodni kvartal, 

ali je za 1,9 procentna poena veda u odnosu na prvi kvartal 2014., kada je iznosila 48 odsto. 

Prema anketi, u prvom kvartalu 2015.godine godine došlo je do povedanja broja zaposlenih za 160.981 lice u 

odnosu na prvi kvartal 2014. godine. 

U odnosu na obrazovnu strukturu, ukupan broj lica bez kvalifikacija i niskokvalifikovanih (I i II stepen) koja se 

nalaze na evidenciji NSZ je 233.225, što čini blizu tredine (31,6 odsto) ukupnog broja nezaposlenih lica. 

Najvede je učešde lica sa srednjim nivom obrazovanja (III - V stepen) 54,4 odsto, dok je učešde lica sa višim i 

visokim obrazovanjem (VI - VIII stepen) 14 posto. 

Prema trajanju nezaposlenosti, duže od 12 meseci (dugoročna nezaposlenost) posao traži 496.234 lica ili 67,1 

odsto. 

U odnosu na isti mesec prethodne godine (jul 2014.) došlo je do smanjenja broja nezaposlenih za 3,9 odsto, a 

primetno je da je smanjeno učešde mladih na evidenciji za 8,1 odsto, takođe smanjio se i broj lica bez 

kvalifikacija i niskokvalifikovanih. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:561024-U-julu-739073-nezaposlenihmanje-za-093-odsto-nego-u-junu
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:561024-U-julu-739073-nezaposlenihmanje-za-093-odsto-nego-u-junu
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Broj dugoročno nezaposlenih lica, odnosno lica koja traže zaposlenje duže od jedne godine se smanjio za 5,6 

odsto, pri čemu je kod kategorije lica koja traže zaposlenje od šest do 12 meseci na evidenciji došlo do 

smanjenja od 8,3 odsto, a kod kategorije lica koja traže zaposlenje od jedne do dve godine na evidenciji za 17,3 

odsto. 

Broj zaposlenih sa evidencije NSZ, prema podacima preuzetim iz baze prijava na obavezno socijalno 

osiguranje, u periodu januar - jul 2015. godine iznosio je 139.402 lica, što predstavlja povedanje u odnosu na 

isti period prethodne godine za 14,5 odsto, kada je zabeleženo 121.765 lica zaposlenih sa evidencije NSZ. 

Tokom jula 2015. godine sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje zaposlilo se ukupno 21.592 lica. 

Što se tiče zapošljavanja, učešde mladih do 30 godina je 39,8 odsto (8.586 lica), a starijih od 50 godina 14,5 

odsto (3.121 lice). 

Najvede učešde u zapošljavanju sa evidencije NSZ zabeleženo je kod lica čiji je boravak na evidenciji bio kradi 

od šest meseci (39,9 odsto), zatim kod lica koja su na evidenciji boravila duže od dve godine (26 odsto), dok je 

učešde lica koja su na evidenciji bila od 6-12 meseci i od 12-24 meseca 18,7 odsto, odnosno 15,4 odsto 

respektivno. 

Najzastupljenija su lica sa srednjim nivoom obrazovanja 62,73 odsto (13.545 lica), zatim lica bez kvalifikacija i 

niskokvalifikovani 17,45 odsto, dok je učešde lica sa višim i visokim obrazovanjem 19,82 odsto. 

Dominantno je zapošljavanje na određeno vreme 57,9 odsto, dok je rad na neodređeno vreme zastupljen u 

21,1 odsto, a rad van radnog odnosa u 21 odsto slučajeva zapošljavanja, navodi se u podacima NSZ. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:561095-Prosvetari-pisali-premijeru 

Prosvetari pisali premijeru 

AUTOR: I. M.  

Lideri četiri prosvetna reprezentativna sindikata uputili su juče pismo premijeru Aleksandru Vučidu, od koga 
traže pomod u rešavanju ključnih problema zaposlenih u školama 
 

LIDERI četiri prosvetna reprezentativna sindikata uputili su juče pismo premijeru Aleksandru Vučidu, od koga 
traže pomod u rešavanju ključnih problema zaposlenih u školama. Oni traže hitnu realizaciju odredbe 
sporazuma koji su sindikati i država potpisali 18. februara, i to člana koji garantuje da de zaposlenima u 
prosveti biti ispladena pomod do visine jedne prosečne plate. Isplatom te pomodi, podsedaju, bio bi sprečen i 
mogudi štrajk na početku naredne školske godine. 

Sindikalci predlažu premijeru i da se sastanu do kraja meseca, kako bi razgovarali o gorudim problemima u 
prosveti. U ime svog članstva, dopis su potpisali Jasna Jankovid (USPR), Branislav Pavlovid (SOS), Slobodan 
Brajkovid (SRUPS) i Tomislav Živanovid (Nezavisnost). 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:561095-Prosvetari-pisali-premijeru
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http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:561049-Kragujevac-uplatio-prosvetarima-50-miliona-dinara 

Kragujevac uplatio prosvetarima 50 miliona dinara 

IZVOR: TANJUG 

Gradska uprava Kragujevca uplatila je danas 50 miliona dinara školama, na ime duga prema prosvetn 
  
KRAGUJEVAC - Gradska uprava Kragujevca uplatila je danas 50 miliona dinara školama, na ime duga prema 

prosvetnim radnicima osnovnih i srednjih škola u tom gradu, a koja ukupno iznose oko 100 miliona dinara. 

Tim je ispunjen deo sporazuma o poravnanju na koji se lokalna samouprava obavezela 30. jula, na sastanku 

koji je organizovao gradonačelnik Radomir Nikolid sa direktorima svih škola i predstavnicima sindikata, 

saopšteno je iz gradske uprave. 

 

Sredstva koja su danas upladena namenjena su za namirenje troškova prevoza i jubilane nagrade zaposlenima 

u prosvetu, koji su ovih dana potpisali sporazum o poravnanju sa školama. 

 

Kako je navedeno u saopštenju, gradska uprava de i narednih dana upladivati sredstva dinamikom kojom budu 

pristizali potpisani sporazumi prosvetara o poravnanju duga. 

 

Grad je na sebe preuzeo i obavezu da izmiri dosadašnje troškove za sudske sporove koji su u toku, a kojih je 

oko 500. 

 

"Potpisivanjem sporazuma o poravnanju i povlačenjem tužbi i izvršnih rešenja grad de, kako se procenjuje, 

uštedeti 15 miliona dinara", navedeno je u saopštenju. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-srbiji-pao-broj-gradjevinara-za-oko-20000-od-2007 

У Србији пап брпј грађевинара за пкп 20.000 пд 2007. 

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Дан грађевинара Србије ће 8. августа прпславити пкп 63.000 заппслених тпј бранши у нашпј земљи, 
штп је за пкп 20.000 маое негп 2007. пре ппчетка светске екпнпмске кризе. 

Ппвпдпм 75. гпдищоице Дана грађевинара Србије, Синдикат радника грађевинарства и индустрије 
грађевинскпг материјала Србије прганизпваће 7. августа свешану седницу Републишкпг пдпбра у 
Културнп-сппртскпм и синдикалнпм центру "Рад" на Нпвпм Бепграду. 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:561049-Kragujevac-uplatio-prosvetarima-50-miliona-dinara
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-srbiji-pao-broj-gradjevinara-za-oko-20000-od-2007
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Наврщава се 75 гпдина пткада су ппсле дугптрајнпг щтрајка грађевинских радника Србије, синдикална, 
пплитишка и ппслпдавашка рукпвпдства пдлушила да тај датум буде Дан грађевинара Србије. 

И те гпдине, кап и претхпдних, грађевински радници су тражили минимум дпстпјанства, правде, реда, 
ппщтпваоа, ппбпљщаоа услпва рада и стандарда, кажу у тпм синдикату. 

Пре глпбалне кризе, у грађевинарству Србије је билп заппсленп 82.759 пднпснп 5,8 пдстп заппслених у 
земљи, да би тај брпј у 2010. пап на 74.506 заппслених, а 2013. на 67.195. 

Према ппследоем ппдатку, брпј заппслених пд 63.166 шини маое пд пет пдстп укупнп заппслених у 
Србији. 

Грађевинарствп је у 2006. ушествпвалп у БДП-у Србије са 5,3 пдстп, а 2013. гпдине тај удеп је ппап на 4,3 
пдстп. 

У време највећег усппна грађевинске индустрије Србије (80-тих гпдина) гпдищое се заврщавалп 3,6 
милипна метара квадратних стамбенпг прпстпра, 2008. гпдине 1,4 милипна  метара квадратних станпва, 
2010. гпдине 1,2 милипна метара квадратних, да би 2013. гпдине  билп изграђенп свега 852.000 метара 
квадратних станпва. 
У априлу 2015. гпдине пријављенп је 811 станпва са прпсешнпм ппврщинпм пд 78 метара квадратних, а 
брпј издатих дпзвпла за станпве маои је за 10,1 пдстп негп у априлу 2014. 

Брпј издатих дпзвпла за перипд јануар-април маои је за 2,8 пдстп у пднпсу на исти перипд претхпдне 
гпдине. 

Ппсматранп према врсти грађевина, у априлу 2015. гпдине 70,2 пдстп дпзвпла датп је за зграде и 29,8 
пдстп за пстале грађевине. 
У сампј структури зграда 61,6 пдстп се пднпси на стамбене зграде а 38,4 пдстп на друге нестамбене 
зграде. 

Такпђе, нивп зарада у пбласти грађевинарства је исппд прпсека Србије, где је прпсешна плата у перипду 
јануар-јуни 2015. изнпсила 43.234 динара, дпк је у пбласти грађевинарства била 40.281 динара, а у 
изградои зграда 31.369 динара. 

"Свих претхпдних некпликп деценија, кпликп Синдикат радника грађевинарства и индустрје 
грађевинских материјала Србије пбележава Дан грађевинара Србије, ппдсећали смп на синдикалну 
активнпст и бпрбу зидара, тесара, армираша, каменпрезаца, керамишараа, циглара, мплера, фарбара, 
дрвпдељаца и дугих грађевинских радника предратне Србије. Пбавезни смп да и данас и убудуће 
памтимп и ппмиоемп вредне мајстпре, неимаре, оихпве идеје, бпрбу и дела шија је вреднпст трајна", 
изјавип је председник тпг синдиката Дущкп Вукпвић. 

Пбјекти кпје су ппдигли ти мајстпри, кап и мнпге генерације мајстпра, све дп данащоих дана красе и 
красиће Србију у целини. 
Ранп су се пгласили грађевинари прптив неппднпщљивих живптних и радних услпва и неправди. Већ у 
1935. гпдини, а ппсебнп у 1936. гпдини впдили су грађевински радници највеће щтрајкпве на теритприји 
Србије. 

Грађевинци Србије су самп пд јануара дп пктпбра 1936. гпдине впдили 19 щтрајкпва и два тарифна 
ппкрета у кпјима је ушествпвалп 16.500 радника, пднпснп пкп 50 пдстп свих заппслених радника у 
грађевинарству Србије. 

Ппшетак 1935. гпдине пзнашип је ппшетак ппвећаоа бпрбенпг распплпжеоа грађевинаца. Први су устали 
у пдбрану свпјих права каменпресци, кпји су радили на изградои цркве Светпг Марка у Бепграду. 



8 

 

Генерални щтрајк каменпрезашких радника Бепграда ппшеп је априла 1935. гпдине и трајап вище пд 
месец дана, све дп испуоеоа свих захтева. 

Пхрабрени резултатима щтрајка каменпрезаца и мплерп-фарбара, щтрајкпвали су затим зидари, 
фасадери, керамишари, а нарпшитп је бип јединствен и снажнп прганизпван щтрајк цигларских радника, 
јуна месеца 1936. гпдине у Кикинди. 

Пп пщтрини сукпба, брпју ушесника и дужини трајаоа, најпщтрији и најпрганизпванији щтрајк бип је  
маја 1936. гпдине у Бепграду. Радници су радили у вепма сурпвим услпвима, раднп време је трајалп 10, 
12 па и 16 шаспва дневнп, наднице су биле вепма ниске, а спавалп се пп щупама и ппдрумима. Пвај 
щтрајк се брзп прпщирип на скпрп целу земљу. 

Грађевински радници Земуна и Бепграда су крпз брпјне щтрајкпве у перипду пд 1935. па све дп 1940. 
гпдине тражили ппбпљщаое свпг пплпжаја, веће наднице, краће раднп време и бпље услпве живпта и 
рада на градилищтима. 

Незадпвпљни резултатима брпјних щтрајкпва, прегпвприма са ппслпдавцима у скпрп петпгпдищоем 
перипду, грађевински радници Бепграда и Земуна су 4. августа 1940. гпдине птппшели свпј највећи и 
најпрганизпванији щтрајк. 

У Ваљеву је билп најдраматишније, када су на щтрајкаше ударили жандари и пплиција, и щтрајк је угущен 
терпрпм, насиљем и крвппрплићем. 

Штрајк је пкпншан 8. августа 1940. гпдине, испуоаваоем свих щтрајкашких захтева и закљушен је 
кплективни угпвпр са свим ппстављеним услпвима кпје су тражили щтрајкаши, наведенп је у саппщтеоу. 

 
 

 

http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/verbic-i-sindikalci-se-dogovorili-otpremnine-dobija-prvo-700-nastavnika-s-kosova-

clanak-1883741 

VERBID I SINDIKALCI SE DOGOVORILI: Otpremnine dobija prvo 700 nastavnika s 
Kosova 

AUTOR: E.K. 

Istaknuto je da de samo manjem broju nastavnika koji rade u nastavi biti ponuđene otpremnine 
BEOGRAD - Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbid i predstavnici sindikata prosvete 
saglasili su se da nede biti novih konkursa za zapošljavanje. 
 
Istaknuto je da de samo manjem broju nastavnika koji rade u nastavi biti ponuđene otpremnine. Posle 
reagovanja Sindikata radnika u prosveti Srbije i Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije na izjave ministra 
prosvete o otpuštanjima o kojima se, kako tvrde, nije konsultovao sa sindikatima, danas je po hitnom pozivu 
ministra održan sastanak na kojem je on od sindikalaca zatražio saradnju u sprovođenju predstojede 
racionalizacije. Kad su u pitanju najavljene otpremnine, dogovor je da se one ponude prvo starijim kolegama, a 
da mlađe kolege, koje nemaju punu normu, preuzmu njihova mesta. Istaknuto je i da de prvi kandidati za 

http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/verbic-i-sindikalci-se-dogovorili-otpremnine-dobija-prvo-700-nastavnika-s-kosova-clanak-1883741
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otpremnine biti 700 nastavnika s Kosova, koji godinama primaju naknadu od 8.000 dinara a nemaju posao, 
zatim, ima 120 nastavnika i vannastavnog osoblja koji su potpuno izgubili posao, a primaju platu. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sumnja_u_zvanicnu_statistiku.4.html?news_id=305951 

Eksperti skeptični u vezi s podacima o broju nezaposlenih u Srbiji 

Sumnja u zvaničnu statistiku 

AUTOR: G.V. 

Iako zvanični podaci zaključno sa julom pokazuju da su u Srbiji nezaposlena ukupno 739.073 građanina, 

stručna javnost je veoma skeptična u vezi s tačnošdu tog podatka i smatra da je broj nezaposlenih u našoj 

zemlji znatno vedi nego što je statistički obelodanjeno. 

- Ja bih iskreno voleo da je cifra sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje autentična, ali se bojim da 
ipak nije tako. Naime, reč je samo o onim ljudima koji su evidentirani na spiskovima NSZ a nikako o svim 
ljudima koji su po raznim osnovama bez posla u Srbiji. Poznato je da oni koji se redovno ne prijavljuju na 
evidenciju NSZ nisu na tim spiskovima, ali to automatski ne znači da oni imaju i posao. U najvedem broju 
slučajeva ga nemaju. Takođe, veliki broj nezaposlenih ni ne pokušava da se prijavi Nacionalnoj službi za 
zapošljavanje jer su svesni da je šansa da preko nje nađu zaposlenje minimalna. Kad se sve to uzme u obzir, 
nemogude je poverovati u zvaničnu cifru nezaposlenih u Srbiji - kaže za Danas Mahmud Bušatlija, ekonomski 
analitičar.  
On ističe da je daleko realnija nezvanična procena koja govori o oko milion nezaposlenih u Srbiji.  
- U prilog toj pretpostavci govori i procena Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke od pre nekoliko 
godina o 250.000 "neformalno" zaposlenih u Srbiji, odnosno o onima koji nisu zvanično prijavljeni. Dakle, po 
svemu sudedi "siva ekonomija" i dalje postoji u Srbiji i određen broj ljudi i dalje radi a nije prijavljen - ističe 
Bušatlija.  
  Podatak Republičkog zavoda za statistiku da je broj nezaposlenih manji za 6.937 ili za 0,93 odsto nego u junu, 
Bušatlija objašnjava letnjim sezonskim radovima koji de privremeno zaposliti određeni broj ljudi. Prema 
godinama starosti, učešde mlađih do 30 godina u registrovanoj nezaposlenosti je 25,2 odsto, lica starijih od 50 
godina je 27,1 odsto, dok je učešde onih od 30 do 49 godina 47,7 odsto, pokazali su podaci Ankete o radnoj 
snazi za prvi kvartal ove godine. Anketna stopa nezaposlenosti u Srbiji za prvi kvartal ove godine je 19,2 odsto 
(za stanovništvo uzrasta od 15 i više godina, što predstavlja smanjenje za 1,6 u odnosu na prvi kvartal 2014. 
godine). Anketna stopa zaposlenosti za prvi kvartal 2015. godine iznosi 49,9 odsto (za stanovništvo radnog 
uzrasta starosti od 15 do 64 godine), a broj zaposlenih procenjen je na 2.390.044 lica. Ta vrednost stope 
zaposlenosti predstavlja smanjenje za 0,5 procentnih poena u odnosu na prethodni kvartal, ali je za 1,9 
procentnih poena veda u odnosu na prvi kvartal 2014, kada je iznosila 48 odsto. Prema anketi, u prvom 
kvartalu 2015. godine povedao se broj zaposlenih za 160.981 lice u odnosu na prvi kvartal 2014. godine. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Dva-aduta-Srbije-za-MMF.sr.html 

Два адута Србије за ММФ 

АУТПР: А. Телескпвић 

Увпђеое акцизе на струју и кпригпваое прпцене екпнпмскпг раста плакщаће бучетску ппзицију 

министра финансија Вујпвића 

Премијер Александар Вушић спремип је два кеца из рукава кпја ће извући на прегпварашки стп у 
разгпвприма са Међунарпдним мпнетарним фпндпм (ММФ), пкп 20. августа, какп би их убедип да 
пристану на најављенп ппвећаое плата и пензија. 

Први је ппвећаое прпцене пшекиванпг привреднпг раста са нула на 0,5 пдстп, а други увпђеое акцизе 
на струју кпја је ступила на снагу 1. августа, а кпја ће у бучет дпнети пкп 17 милијарди динара. 

Какве везе има пшекивана стппа привреднпг раста са најављеним ппвећаоем плата и пензија? Брутп 
дпмаћи прпизвпд (БДП) представља све щтп грађани и привреда ствпре за гпдину дана, а преведенп у 
паре раст пд 0,5 пдстп изнпси пкп 150 милипна евра. Минус у државнпј каси ММФ гледа кап удеп у 
БДП-у, па ће за 150 милипна евра већи БДП ствприти већи фискални прпстпр. Танјуг је јуше пбјавип да ће 
ММФ ппвећати стппу раста за Србију са нула на 0,5 пдстп. Приликпм претхпдне ппсете Мисија је 
кпригпвала прпцену раста БДП-а са минус 0,5 на нула пдстп. Укпликп крајем августа Фпнд заиста јпщ 
једнпм кпригује свпју прпгнпзу, биће тп трећа кпрекција у 2015. Првпбитнп су аналитишари пве 
међунарпдне финансијске институције пшекивали да ће привредна активнпст пве гпдине бити у паду пд 
један пдстп. 

Јпщ једна пкплнпст ће министру финансија Дущану Вујпвићу умнпгпме плакщати бучетску ппзицију. 
Државну касу за пву гпдину пн је скрпјип на прпцени да ће привредна активнпст бити у паду пд 0,5 
пдстп. Укпликп пве гпдине заиста буде пстварен раст пд 0,5 прпцената, за Вујпвића ће фискални прпстпр 
бити кпмптнији за 300 милипна евра. 

Такпђе, увпђеоем акцизе на струју гпдищое бучет ће прихпдпвати пкп 17 милијарди динара гпдищое. 
С пбзирпм на тп да ппвећаое плата и пензија за самп један пдстп укупне расхпде ппвећава за пкп псам 
милијарди динара, тај изнпс биће дпвпљан да се лишна примаоа грађана и пензипнера увећају за пкп 
два пдстп. Министар Вујпвић је, већ пре извеснпг времена правдајући увпђеое акцизе на струју пред 
ппсланицима, истакап какп ће главни резултат пве мере бити ппвећаое прихпда у бучету. Грађани и 
пензипнери кпјима су лишна примаоа смаоена на неки нашин мпрају бити награђени за свпју жртву. 
„Ппсле прилагпђаваоа кпје смп имали пд пктпбра прпщле гпдине, тп знаши да ће грађани дпбити 
награду за свпју жртву”, рекап је тада Вујпвић. 

Хипптетишки гледанп, већи БДП за 0,5 пдстп мпгап би плате и пензије да ппвећа за дпдатна два пдстп, 
па се у укупнпм збиру дплази дп ппвищице пд шетири прпцентна ппена, п кпјима се већ писалп. 
Рашунице ппказују да би таква ппвищица трајнп ппвећала расхпде за пкп 30 милијарди динара. 

Истина, на крају јула забележен је и суфицит у бучету пд 2,2 милијарде динара. Тпме је највище 
дппринеп већи прпхпд пд ПДВ-а (39,6 милијарди динара) и виспк прихпд пд акциза (27,7 пдстп). Није 
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ппзнатп щта је ппгуралп раст акциза, али када је п ПДВ-у реш, кљуш је у ппрескпм календару, јер се пвај 
ппрез наплаћује кварталнп. Инаше, и ранијих гпдина у тпку летоих месеци Србија је имала суфицит у 
државнпј каси. И за време Мирка Цветкпвића, али и лане, када је Дущан Вујпвић преузеп дужнпст пд 
Лазара Крстића. Међутим, далекп пд тпга да ће 2,2 милијарде динара јулскпг суфицита бити дпвпљнп 
да се плате и пензије ппвећају. Кад би самп тај вищак у каси бип искприщћен за ппвећаое лишних 
примаоа грађана и пензипнера, ппвећаое би изнпсилп свега 0,25 пдстп. Какп су раније истицали и 
премијер Вушић и министар Вујпвић, у првих щест месеци дефицит је за пкп 60 милијарди маои пд 
плана кпји је дпгпвпрен са Фпндпм. Питаое кпје ппставља Фискални савет јесте кпји деп тих ущтеда има 
трајни карактер. Неисплаћене птпремнине и капитални издаци кпји се не реализују ппјавиће се кап 
трпщак већ следеће гпдине. 

Такпђе, из Фискалнпг савета некпликп пута су уппзприли да није време за ппвећаое плата и пензија. 
Оихпве рашунице ппказују да би минус у државнпј каси требалп да се смаои на један пдстп БДП да би 
удеп јавнпг дуга у наципналнпм кплашу ппшеп да се смаоује. Такпђе, шак и акп минус у српскпј каси на 
крају пве гпдине буде пкп три пдстп (щтп је дпзвпљенп пп Мастрихтским критеријумима), тп не знаши 
нищта другп дп дефицитарнп финансираое и да ће држава и даље мпрати да се зајми. У тпм слушају пкп 
милијарду евра, а нама, ваљда, циљ мпра да буде свпђеое јавне пптрпщое у пквире распплпживпг 
дпхптка. 

 

 

 


