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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565953-Pune-kasu-budzeta-ali-jos-vise-spiskaju 

Pune kasu budžeta, ali još više spiskaju 
Sandra BULATOVIĆ  

Javni sektor u Srbiji, očekujući početak racionalizacije, stvara oko 40 odsto bruto domaćeg 

proizvoda, a, prema procenama stručnjaka, troši šest odsto više 

POD udarom ekonomske krize najpre je počeo da se kruni privatni sektor. Stotine hiljada radnika su 
ostale bez posla, a preostali su zaraĎivali sve manje. Državnu službu su ove godine tek "očešale", ali 
im je fiskalna konsolidacija utanjila zarade i do kraja godine "potpisaće" i prve otkaze. Do tada će 
iz javnog sektora otići 9.000 ljudi. Država će i posle toga ostati ubedljivo najveći poslodavac u 
zemlji. Početak racionalizacije javnog sektora nastaviće polemiku treba li i koliko ljudi skinuti sa 
budžeta, ali i koja od javnih preduzeća valja privatizovati. 

Formalno zaposlenih, podaci su iz Ankete o radnoj snazi, malo je više od dva miliona. Istovremeno 

u sektoru države, a to su agencije, ministarstva, prosveta, zdravstvo, vojska i policija, radi blizu 

pola miliona ljudi. Država je "gazda" i javnim i državnim preduzećima koja upošljavaju još oko 

270.000 ljudi. Zahtev MeĎuanrodnog monetarnog fonda je da u naredne dve godine iz budžeta za 

zaposlene trošimo pet odsto manje novca. 

Ma koliko ih smatrali neproduktivnim, ekonomisti napominju da javni sektor zapravo stvara čak 40 

odsto srpskog bruto domaćeg proizvoda. Taman koliko mu je i učešće u farmalnoj zaposlenosti. 

- Oko 20 odsto stvara sektor same države i to je u proseku evropskih zemalja. To je učinak 

besplatnog školstva, zdravstva i bezbednosti. Drugu polovinu stvaraju državna preduzeća i tu je 

učešće veće - objašnjava Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta. - To sa ekonomskog aspekta 

nije dobro, jer je država po pravilu manje efikasna od privatnog sektora. To i pokazuje da nam je 

privatni sektor slab i zato je to učšće toliko. Javni sektor čine dve velike celine - sektor država su 

svi oni koji se finansiraju iz poreza i doprinosa. Drugi deo su državna preduzeća. MeĎu njima su 

javna prdeuzeća i bivša društvena preduzeća, ali i državne finansijske institucije poput državnih 

banaka. 

Kada se zaviri u troškovnu stranu, javni sektor i dalje više troši nego što "zaraĎuje". Godišnje 

"spiska" oko 46 odsto BDP. Ne ide, meĎutim, taj novac samo u plate. Tu su pre svega državna 

davanja. 

- U troškove ulaze investicije, nabavka robe i usluga, plate zaposlenih, ali i transferi za penzije i 

socijalna davanja - pojašnjava Arsić. - I ti transferi odnose skoro 18 odsto BDP. Koliki ti troškovi 

treba da budu, zavisi od razvijenosti zemlje. U najrazvijenijim državama su najveći. U Skandinaviji 

prelaze i polovinu bruto domaćeg proizvoda. U srednje razvijenim državama, sa kojima bi mi 

trebalo da se poredimo, ona su na nivou od oko 40 odsto BDP. I kod nas je tendencija da se smanje. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:565953-Pune-kasu-budzeta-ali-jos-vise-spiskaju


3 

 

To i jeste rezultat fiskalne konsolidacije. Lane smo bili na nivou od 46 odsto, ove bi trebalo da se 

potroši oko 44 odsto, a plan je da i dalje smanjujemo do 40 odsto. 

U Srbiji nije nimalo lako reći sasvim precizno koliko to država upošljava ljudi. Godinama unazad 

svaki zakon koji se bavio njihovom sudbinom, ponaosob je odreĎivao koje sve kategorije smatra 

javniim sektorom. I grupe se nisu uvek poklapale. 

TEŠKO SA KOEFICIJENTIMAMINISTRSTVA su se namučila i pripremajući Zakon o platama. Analizom je 
utvrĎeno da je sistem fragmentiran i neujednačen, da postoji preko 20 različitih propisa uz još 18 
javnih agencija koje posebnim aktima, samostalno ureĎuju svoje plate. Tako da postoji oko 900 
različitih koeficijenata, 12 osnovica za obračun i isplatu plata, više od 200 različitih osnova za 
uvećanje plata u javnom sektoru. 

- Najbolje je da se držimo termina opšta država koji se navodi u aranžmanu sa MMF-om, i on 

obuhvata sve osim javnih preduzeća - pojašnjavaju u Ministarstvu državne uprave i lokalne 

samouprave. - Broj zaposlenih na neodreĎeno i odreĎeno, bez ugovora o delu i ugovora o 

privremenim i povremenim poslovima, u opštoj državi je krajem juna 2015. godine iznosio 499.150. 

Racionalizacija se radi treći put u Srbiji, ali prvi put nelinearno i sa ovakvim obuhvatom. Svako 

ministarstvo za sebe treba da kaže koliki je višak radnih mesta u njihovom resoru, ali i za kojim 

kadrovima ima potrebe. Analize Ministarstva pokazuju gde se mogu naći veće, a gde manje uštede, 

ali što je takoĎe izuzetno važno, gde nedostaju kadrovi. Istovremeno, ukazujemo na to da je 

potrebno reorganizovati rad, što će takoĎe dovesti do ušteda, ali, i što je važnije, unapreĎenja 

kvaliteta usluga ka našim graĎanima. Otuda stav Ministarstva da se sa manje može više. 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave analiziralo je gde smo po pitanju trošenja na 

javni sektor. Za zemljama EU i njenim najmlaĎim članicama zaostajemo u administraciji i to - 

centralnoj. Glomazniji od proseka su zdravstvo, policija, pravosuĎe i odbrana. Na zaposlene u 

obrazovanju trošimo isto kao i nove članice EU. Treba imati na umu da je u ovim držama znatno 

razvijenije privatno zdravstvo, pa i ta oblast nije sasvim uporediva. 

- Kada posmatramo samo sektor države, zaposlenih je oko 500.000. Na 100 stanovnika dolazi oko 

sedam zaposlenih i po tom kriterijumu mi ne prevazilazimo prosek centralnoevropskih država - 

smatra i Milojko Arsić. 

- Čak 80 odsto ih je zaposleno u tri sektora: obrazovanju, zdravstvu i bezbednosti. Ako hoćemo 

javno zdravstvo i školstvo, treba nam toliko zaposlenih. Ukoliko smanjujemo značajno broj 

zaposlenih, onda su te usluge sve manje dostupne. Ima liberalnih ekonomista koji smatraju da broj 

treba da je manji za polovinu ili trećinu. U tom slučaju usluge ne bi bile dostupne velikom broju 

graĎana. Onda treba reći da hoćemo privatno obrazovanje i privatno zdravstvo. Ali i ono onda nije 

dostupno siromašnijim graĎanima. 

Kada je reč o državnim preduzećima, ona upošljavaju oko 270.000 ljudi, od čeka ih blizu 100.000 

radi u neprivatizovanim i doskora firmama u restrukturiranju. Ta brojka će se smanjiti socijalnim 

programom. Iz javnog sektora bi moglo da ode i blizu 10.000 zaposlenih u "Telekomu" ukoliko se to 

javno preduzeće privatizuje. Odnosno tada bi prešli u privatni sektor. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/588137/Socijalnoekonomski-Savet-o-minimalnoj-ceni-rada 

Socijalno-ekonomski Savet o minimalnoj ceni rada 

Tanjug  

Socijalno-ekonomski Savet Srbije održaće danas 58. redovnu sednicu a tema će biti utvrĎivanje 

minimalne cene rada po satuu u Srbiji za 2016. 

Sednica će biti održana u zgradi Vlade Srbije, a po završetku će biti održana konferencija za 

novinare na kojoj će učestvovati članovi Kolegijuma Saveta, najavila je vladina Kancelarija za 

saradnju sa medijima. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/588688/Vlada-u-petak-o-broju-radnika-u-javnoj-upravi 

Vlada u petak o broju radnika u javnoj upravi 

RAS  

Vlada Srbije bi u petak, 11. septembra, trebalo da donese odluku o maksimalnom broju zaposlenih 

u javnoj upravi i lokalnim samoupravama, saznaje “Blic”. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/588137/Socijalnoekonomski-Savet-o-minimalnoj-ceni-rada
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/588688/Vlada-u-petak-o-broju-radnika-u-javnoj-upravi
http://www.blic.rs/data/images/2015-09-06/663702_141_lb.jpg?ver=1441571336.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2015-09-06/663702_141_lb.jpg?ver=1441571336.jpg
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(+) Kliknite za uvećanje 

 

Bez ove odluke je, naime, Zakon o načinu utvrĎivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnoj 

upravi i lokalnoj samoupravi, a koji je donet tokom leta, samo mrtvo slovo na papiru. Kada su u 

pitanju lokalne samouprave, Vlada će i za njih doneti odluku o maksimalnom broju zaposlenih. 

 

 - Na osnovu te odluke, sve lokalne samouprave će doneti sopstvene akte i u roku od 60 dana 

smanjiti broj zaposleni navodi izvor “Blica”. 

 našim saznanjima, i posle druge revizije srpskim vlastima je kao obaveza ostalo smanjenje broja 

zaposlenih u 2016. i 2017. za po pet odsto od ukupnog broja zaposlenih. Zna se da će oko 100 

institucija države biti racionalizovano prema planu Svetske banke. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Skrivalice-u-novom-zakonu-o-ulaganjima.sr.html 

Скривалице у новом закону о улагањима 

Транспарентност Србија упозорава да нови пропис носи многе ризике од корупције и 

ограничавања приступа информацијама 

За неколико недеља требало би да буде усвојен нови закон о улагањима у Србији, најавио је 
министар привреде Србије Жељко Сертић. Уз то биће промењени и прописи који би требало да 
унапреде привредни амбијент, а у припреми су и закон о споразумном финансијском 
реструктурирању, измене закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника, нови закон 
о стечају, закон о привременим ограничењима права. Све то како би се створио добар 
амбијент за пословање и домаћих и страних инвеститора, најавио је Сертић. 

Агенција за борбу против корупције, којој је Нацрт новог закона о улагањима био достављен, а 
која по слову закона ради анализу на ризик корупције, у анализи је утврдила бројне ризике од 
корупције. Између осталог, преширока дискрециона овлашћења за закључење посебног 
инвестиционог уговора, неусаглашеност са одредбама важећих закона, непостојање рокова и 
санкција, коришћење непрецизних формулација. 

Од 52 члана закона, Агенција је идентификовала ризике од корупције у 21 члану и 
препоручила да се недостаци отклоне. 

Невладина организација Транспарентност Србија саопштила је 

да Нацрт закона о улагању, који је припремило Министарство привреде, носи многобројне 
ризике од корупције и ограничавања приступа информацијама или потпуног скривања 
података о економским споразумима. Како се наводи у саопштењу, ТС је о томе да се закон о 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Skrivalice-u-novom-zakonu-o-ulaganjima.sr.html
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улагањима уопште припрема сазнао из анализе коју је објавила Агенција за борбу против 
корупције. 

„Оно што ми посебно истичемо (а на шта је указала и Агенција) јесте тежња да се ограничи 
приступ информацијама. Тако је чланом 25. Нацрта предвиђено да се против решења, којим се 
одбија приступ информацијама из инвестиционог програма или посебног инвестиционог 
уговора, не може изјавити жалба, већ само покренути управни спор”, истиче ТС. 

Подсећа се да Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја предвиђа жалбу 
поверенику, као правило и да су изузетак само ситуације када захтев одбија неки од шест 
високих органа који су посебно именовани. 

Према ТС, уношење одредбе да се против решења којим се одбија приступ информацијама из 
инвестиционог програма или посебног инвестиционог уговора не може изјавити жалба у Нацрт 
закона о улагању је „пре свега жеља да се неки тражиоци обесхрабре”. „Наиме, покретање 
управног спора је формалније, носи одређене трошкове, не може се одмах покренути управни 
спор у случају „ћутања управе”. Вођење управног спора обично узима и више времена него 
поступање по жалби. Међутим, за случај да ни то не обесхрабри тражиоца, ова одредба ће у 
потпуности искључити из процеса одлучивања повереника за информације”, истиче ТС. 

Како се наводи, онима који желе да сакрију неке податке и то може бити довољно, када се 
има у виду досадашња пракса тог независног органа, у којој су бројни примери налагања да се 
подаци о располагању јавном имовином и јавним средствима морају обелоданити. 

Истиче се да не би требало допустити да ова одредба постане део правног система, имајући у 
виду не само право јавности да зна, већ и очување јединства правног поретка. 

У Министарству привреде кажу да након два месеца јавне расправе, рада у широко 
формираној радној групи и након што је нацрт закона у складу са пословником владе 
достављен на мишљење министарствима и институцијама, члан који уређује приступ 
информација од јавног значаја предвиђа у потпуности примену Закона о слободном приступу 
информација од јавног значаја у Србији. С обзиром да је закон још увек у фази усаглашавања 
и са ММФ и Светском банком, закон ће након утврђивања предлога бити доступан јавности 

Ј. Рабреновић 
---------------------------------- 

Објавити Нацрт закона о улагањима 
Транспарентност Србија затражила је јуче од Министарства привреде да објави Нацрт закона о 
улагањима, за који у тој невладиној организацији сумњају да ограничава приступ 
информацијама или да потпуно скрива податке о економским споразумима. 

Тај захтев ТС је упутила након што Министарство привреде у свом одговору на тврдње ТС, 
како сматра та организација, није успело да демантује изнете оцене делова Нацрта закона о 
улагањима. „Саопштење Министарства привреде готово да нема додирних тачака са нашим 
тврдњама и чињеницама на којима су засноване”, истичу у ТС, која је део мреже националних 
огранака организације Транспаренси интернешнел. 

ТС истиче да Нацрт закона о улагањима није могуће наћи на сајту Министарства привреде, 
иако то министарство у свом саопштењу указује да је о Нацрту закона о улагањима одржана 
јавна расправа у априлу и мају 2015. „Додуше, постоји траг да је поменута јавна расправа из 
априла била оглашена на Порталу е-управа. На наше изненађење, утврдили смо да се у 
документима са те јавне расправе уопште не помиње спорни члан 25, који је био предмет 
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критичког осврта ТС. То указује да је спорна одредба унета у Нацрт овог закона након 
последњег објављивања”, истичу из те невладине организације. 

Према оцени ТС, Министарство привреде има могућност да на једноставан начин отклони све 
бојазни у вези са одредбама тог нацрта – да објави његову актуелну верзију, па да о њој свако 
може да донесе аргументовани суд. 

Бета 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/utvrdjivanje-minimalca-za-2016 

Утврђивање минималца за 2016. 
 

Социјално-економски Савет Републике Србије ће у понедељак, 7. септембра, одржати 58. 
редовну седницу. Главна тема овог састанка биће утврђивање минималне цене рада по 
радном 

часу у Србији за 2016. годину и низ других тема из делокруга рада Социјално-економског 
савета. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/preduzetnicima-s-grbace-skinuti-barem-doprinose 

Предузетницима с грбаче скинути барем 
доприносе 
 

Да они који покрећу сопствени бизнис у Србији најчешће отварају пекаре, апотеке, 
кладионице, козметичке и фризерске салоне, очигледно је и без званичних података. 
Свима њима, 

али и онима који покрећу неки други посао, заједничко је једно – „приватлук“ је све тежи и у 
њега данас улазе само најхрабрији.     

Подаци говоре да је у првој половини ове године основано 14.798 предузетничких фирми и 
готово исто толико угашено. Велики број фирми затвори се већ у првој години пословања, 
између осталог због високих намета и компликоване администрације. 

У Националној алијанси за локални економски развој истичу да су прве године пословања 
кључне за успех неке фирме или предузетника и њихов останак у легалној зони. НАЛЕД 
предлаже Влади Србије да се у национални програм за сузбијање сиве економије уврсти низ 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/utvrdjivanje-minimalca-za-2016
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/preduzetnicima-s-grbace-skinuti-barem-doprinose
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олакшица за почетнике у бизнису. Предлог је, како кажу, наишао на одобравање у Стручној 
групи и Координационом телу, који су ангажовани на изради и усвајању програма. 

– Предложили смо Министарству финансија да се предузетници који отпочињу пословање, 
током првих шест месеци рада ослободе плаћања пореза и доприноса на зараде – каже 
комерцијални директор ДИС-а и председник Радне групе за унапређење фискалног система и 
смањење административних баријера Ненад Јелић. – Потребно је увести и друге пореске и 
непореске подстицаје, као што је ослобађање од плаћања пореза на добит и непореских 
намета у првој години пословања. Ниже пореско и административно оптерећење подстицајно 
би деловало на предузетништво и запошљавање, а треба очекивати да би многа 
нерегистрована предузећа била спремнија да пређу из сиве зоне у легалне токове, што би за 
последицу имало веће буyетске приходе. 

У НАЛЕД-у додају да послодавци често раднике који обављају сезонске послове ангажују без 
уговора, при чему се недовољно води рачуна о њиховој стручној квалификацији, као и о 
оспособљавању за безбедан и здрав рад те је истовремено повећан ризик од повреда. Решење 
за њихово непријављивање било би увођење система ваучера, чијим би прибављањем 
послодавац унапред и уз администрирање далеко мање него сада покривао пореске обавезе за 
те раднике. 

Подсетимо, Влада Србије почела је израду националног програма за сузбијање сиве економије 
на иницијативу НАЛЕД-овог Савеза за фер конкуренцију, који окупља друштвено одговорне 
компаније – највеће послодавце и пореске платише у Србији. Након иницијалног састанка с 
премијером и ресорним министрима у децембру прошле године, сива економија је увршћена у 
листу приоритета Владе, формирана је Стручна група коју предводи НАЛЕД и Координационо 
тело за израду националног програма. НАЛЕД је предложио сет од 13 мера за сузбијање сиве 
економије, од којих су неке већ спроведене у дело, пре свега у домену инспекцијског 
надзора. 

С. Глушчевић 
  

Виши неопорезиви део зараде 
Један вид стимулисања запошљавања, односно пријаве радника, било би ослобађање од 
плаћања пореза на доходак грађана кроз повећање висине неопорезивог износа зараде – 
изједначавањем с минималном нето зарадом, предлажу у НАЛЕД-у. Осим тога, укидање 
прописане минималне основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање 
стимулисало би формално запошљавање радника на непуно радно време и допринело већој 
флексибилности формалног тржишта рада. 
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http://www.dnevnik.rs/drustvo/penzionisanje-po-sili-zakona-bi-ugrozilo-nastavu 

Пензионисање по сили закона би угрозило 
наставу 
 

Запосленима у просвети који после 12. октобра ове године испуне услов за старосну 
пензију од 60,5 година живота, односно 61 годину у 2016. години, биће понуђено да 
наставе да раде 

Око 3.000 учитељица и наставница ипак неће ићи у пензију ове године 

до краја ове школске године, саопштило је Министарство просвете. 

Министар просвете Срђан Вербић упутио је ово обавештење директорима школа након 
консултација у Министарству државне управе и локалне самоуправе, а у вези са применом 
Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. 

Пензионисање би нарушило процес започете наставе, а не би довело до организационих и 
функционалних промена у систему, нити остварило очекиване уштеде, пошто би та радна 
места свакако морала бити попуњена, образложио је Вербић одлуку. 

Одлука је, како се наводи, донета у складу са особеностима образовног система. 

Закон о максималном броју запослених у јавном сектору, који почиње да се примењује 12. 
октобра, предвиђа да жене запослене у просвети иду у пензију по сили закона када напуне 
60,5 година и најмање 15 година стажа. 

Синдикати просвете су раније изнели процену да би по овом основу у пензију на почетку 
школске године отишло најмање 3.000 учитељица, наставница. 

Председник Синдиката образовања Србије Бранислав Павловић критиковао је пре неколико 
дана законско решење по којем колегинице морају у пензију, тврдећи да је реч о 
дискриминацији, јер им је, како је рекао, ускраћено право да раде колико и мушкарци, што су 
до сада могле. 

Посебан проблем је, како тврде синдикати, што закон почиње да се примењује 12. октобра, па 
ће наставнице започети школску годину, примити нову генерацију деце, а потом ће морати да 
се пензионишу. 

Е. Д. 
  

Синдикати: Погубне последице правилника 
Представници Синдиката радника у просвети Србије, Синдиката образовањаСрбије и синдиката 
Независност упутили су отворено писмо министру просвете Срђану Вербићу у којем негодују 
због фаворизовања Уније синдиката просветних радника Србије и усвајања два правилника о 
критеријумима и стандардима за финансирање школа. 

У заједничком саопштењу три просветна синдиката наводе да су „најгори” случајеви у 
примени правилника то да школа од 16 одељења има секретара, педагога или психолога, 
шефа рачуноводства, док школа са 15 одељења „има 0,5 секретара, 0,5 педагога или 
психолога и шефа рачуноводства”. 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/penzionisanje-po-sili-zakona-bi-ugrozilo-nastavu
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Да смо равноправно учествовали у преговорима око правилника, као једини легитимни 
заступници запослених, уместо разноразних удружења, скренули бисмо вам пажњу на погубне 
последице правилника због којих влада хаос у школама, наводе синдикати. 

 

 

 


