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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:582592-Najveci-duznici-i-dalje-pod-zastitom-

drzave-360-miliona-evra-za-lose-djake 

Највећи дужници и даље под заштитом државе: 360 

милиона евра за "лоше ђаке" 
М. Л. Ј.   

Држава покрива старе дугове и даје нове гаранције за српска енергетска предузећа. Из 

буџета ванредно и дуг РТБ "Бор". Губиташима упола мање пара него лане 

У ДРЖАВНОЈ каси ове године је упола мање пара намењених за гаранције које ће Србија дати 
јавним предузећима. Ипак, остављено је 360 милиона евра за "подршку" "Србијагасу", ЕПС и 
"Електромрежи Србије", а највероватније ће морати да "покрије" и стари дуг РТБ "Бор". Иако 
буџет сваке године смањује број "штићеника" и дугова иза којих стоји, стручњаци мисле да је 
много већи проблем што штити "лоше ђаке" који и не помишљају да своје зајмове и врате. 

Управо енергетски дивови највише су се задужили код међународних финансијских 
институција. ЕПС је узео зајам за финансијско реструктурирање од 200 милиона евра од ЕБРД, 
а од Немачке развојне банке позајмио је 125 милиона евра за измену система за транспорт 
пепела и шљаке у ТЕНТ А и програм за обновљиве енергије у Костолцу. ЕМС су узеле 15 
милиона евра за енергетску ефикасност у преносним системима. Иста ова гаранција налазила 
се и у буџету за 2015. годину. 

"Србијагас" се задужио за пројекат који ради већ пет година, а који треба да прошири гасовод 
у јужној Србији. 

- Иако гаранције добијају три највећа јавна предузећа, проблем је што они нису у истој 
позицији - каже економиста Љубодраг Савић. - Стране банке најчешће не желе да дају зајам 
без државног штита, али ЕМС, на пример, као профитабилно предузеће, може да га врати, и то 
се и дешава. Држава онда нема штете ако гарантује за њих. Ситуација са ЕПС је променљива, 
док од "Србијагаса" нико и не очекује да ће дуг вратити. Изгледа да се они и сами понашају 
тако. 

У Фискалном савету мисле да постоји реалан ризик да расходи за гаранције у 2016. буду и 
већи од планираних, због могућег преузимања отплате гарантованог дуга РТБ "Бор". У 2016. 
истиче петогодишњи грејс-период за кредит овом руднику, што значи да следеће године први 
пут доспева на наплату део главнице овог дуга. По свему судећи, овај гигант неће моћи да 
плати дуг, па ће то премашити буџетске оквире од око три милијарде динара. 

КРИЈУ РАСХОДЕ 

БУЏЕТСКИ трошкови за активиране гаранције у 2016. расту у односу на ову годину, а у 
Фискалном савету објашњавају да нису приказани на транспарентан начин. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:582592-Najveci-duznici-i-dalje-pod-zastitom-drzave-360-miliona-evra-za-lose-djake
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- Посредним путем долазимо до закључка да ће 32 милијарде динара вероватно бити довољне 
за плаћање обавеза - наводи се у Извештају Фискалног савета. - Планирани износ расхода за 
активиране гаранције за "Србијагас" је око 19 милијарди динара за "Железнице Србије" око 
шест милијарди, за Железару Смедерево готово четири милијарде, а за "Галенику" око две 
милијарде динара. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:582630-U-Kragujevcu-visak-112-zaposlenih 

У Крагујевцу вишак 112 запослених 
ФоНет  

Информативна служба града Крагујевца саопштила је су анализе у органима локалне 

самоуправе, јавним службама и предузећима показале да има 112 запослених више од 

максималног прописаног броја 

 
Укупан број запослених на неодређено време, у локалној самоуправи града Крагујевца је 
3.597, саопштила је Информативна служба града. 

У саопштењу се наводи да је тај број утврђен након спроведених анализа у органима локалне 
самоуправе, јавним службама и предузећима, правним лицима основаним од тих предузећа, 
привредним друштвима и другим организацијама у којима се зараде запослених финансирају 
из буџета локалне самоуправе. 
Имајући у виду да је Одлуком Владе Србије за град Крагујевац одређен максималан број 
запослених од 3.485 јасно је да у градском јавном сектору нема великог оптерећења, 
закључује се у саопштењу. 
Сви организациони облици чији је број запослених већи од максималног броја утврђеног том 
Одлуком, у обавези су да спроведу рационализацију у року од 60 дана. 
Нацрт Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у локалној самоуправи 
града за 2015. годину Градско веће упутило је Скупштини града на разматрање и одлучивање. 
Уколико одборници градског парламента на седници, заказаној за 25. децембар, усвоје Одлуку 
рок за рационализацију је 24. фебруар 2016. године. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:582563-PIO-U-2016-zene-u-penziju-sa-61-godinom 

ПИО: У 2016 жене у пензију са 61 годином 
Танјуг  

Од нове године помера се старосна граница код жена за одлазак у пензију за шест 

месеци, тако да је услов за њих 61 година живота и најмање 15 година стажа остигурања 

Од 1. јануара наредне године старосна граница за одлазак у пензију код жена помера за шест 
месеци, тако да је услов за њих 61 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, 
саопштио је данас Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:582630-U-Kragujevcu-visak-112-zaposlenih
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У саопштену се прецизира да од 1. јануара ступају на снагу нове одредбе за пензионисања које 

су у складу са Законом о ПИО, а до 2032. године код жена постепено ће се померати услови за 

пензионисање у погледу година живота, да би од те године и жене имале услов за пуну 

старосну пензију са навршених 65 година живота. 

Код мушкараца и даље важе исти услови - 65 година живота и најмање 15 година стажа 

осигурања. Осим овог основа за пуну старосну пензију и мушкарци и жене могу то право 

остварити са навршених 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота. 

За остваривање права на превремену старосну пензију, од 1. јануара мушкарцима ће бити 

потребно 40 година стажа и најмање 55 година и осам месеци живота, а женама 37 година 

стажа и најмање 55 година живота. 

У том случају, пензија се трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених година 

живота прописаних за стицање права на пуну старосну пензију у тој календарској години. 

Укупан износ умањења за превремену пензију максимално може да износи 20,4 одсто, стоји у 

саопштењу. 

Грађанима који намеравају да се пензионишу по прописима који важе у овој години, радни 

однос мора да престане најкасније 30. децембра, а захтев за пензију се подноси најкасније 31. 

децембра, што може да се учини и поштом, као препоручена пошиљка. 

Све филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање радиће пуно радно 

време 31. децембра, како би се омогућило осигураницима који испуњавају услов за пензију по 

важећем закону за ову годину, да благовремено поднесу захтев. 

 

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/direktor-geodetskog-zavoda-ocekujem-obustavu-strajka-u-katastru/4c4hd0d 

Директор Геодетског завода: Очекујем обуставу 
штрајка у катастру 

Танјуг  

Стекли су се услови за прекид штрајка запослених у катастру, каже в.д. директора 

Републичког геодетског завода Борко Драшковић и изразио очекивање да ће штрајкачки одбор 

након данашњег састанка донети одлуку о прекиду штрајка. 

Чланови три синдиката РГЗ-а су 15. децембра ступили у штрајк у целој земљи због најаве да ће 

бити смањен број запослених у тој установи. 

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/direktor-geodetskog-zavoda-ocekujem-obustavu-strajka-u-katastru/4c4hd0d
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Према незваничним информацијама, састанак са синдикатима је у току и очекује се врло брзо 

да буде постигнут договор. 

Такође, како се може незванично чути катастарске службе су данас примале захтеве, али нису 

издавале документа. 

Како су пренели поједини медији, синдикат Независност је саопштио јутрос да се штрајк у РГЗ-

у наставља по раније донетим одлукама и обиму који подразумева само издавање уверења за 

потребе социјалне и здравствене заштите градјана. 

Потпредседница владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана 

Михајловић изјавила је јуче да од понедељка раде сви шалтери катастра у целој Србији. 

 Све што смо се договарали претходних неколико дана уродило је тиме да катастар 

радиЗорана Михајловић, министарка грађевинарства 

- Формално они одржавају штрајкачке одборе и доносе одредјене одлуке, али све што смо се 

договарали претходних неколико дана уродило је тиме да катастар ради - рекла је 

Михајловић. 

Она је рекла да је Влада Србије на седници у петак формирала тим стручних људи који ће се 

бавити реформом катастра. 

Драшковић је раније рекао Тањугу да је Министарство за државну управу израдило захтев да 

се у РГЗ-у смањи број стално запослених на 2.078. 

Он је навео да је у РГЗ ангажован 2.201 радник, тако да је вишак 123 људи, али да запослени 

траже да се то умањење рачуна од броја радника по старој систематизацији, по којој је било 

запослено 2.650 радника. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/jeftinija-drzava-ali-posle-20000-otkaza 

Јефтинија држава, али после 20.000 отказа 
Смањењем броја запослених у јавном сектору за 20.000 до 30.000 Србија би била једна од 
јефтинијих држава, сматра уредник часописа „Квартали монитор” Милојко Арсић. Он 
каже да је смањење броја запослених 

Јефтинија држава, али после 20.000 отказа 

 у јавном сектору тешка мера и политички и економски, те да вероватно неће бити спроведена 
на начин како је то првобитно договорено с Међународним моентарним фондом. Арсић је, на 
представљању новог броја тог билтена на Економском факултету, рекао да је број запослених 
у јавном сектору требало смањити у овој години, али је та мера одлагана више пута и биће 
реализована у наредној години. 

– То нису лаке мере, ни економски ни политички, али су неопходне – рекао је Арсић. 
С друге стране, он је казао да број радника највероватније неће бити могуће смањити онолико 
колико је Влада обећала ММФ-у, али би смањењем за 20.000 до 30.000, Србија била једна од 
јефтинијих држава. Говорећи о смањењу сиве економије, Арсић је казао да је остварен 
напредак, али да је Србија, упркос томе, у групи земаља с високим уделом сиве економије. Он 
је рекао да је у циљу сузбијања сиве зоне важна реформа Пореске управе, која би и 
побољшала наплату пореских прихода. 

Говорећи о ненаплативим кредитима (НПЛ), Арсић је рекао да је приметан тренд побољшања 
јер ниво такозваних НПЛ-ова од средине године опада у односу на укупне кредите.На питање о 
мерама које би требало предузети да се њихов удео даље смањи, Арсић је казао да питање да 
ли ће мере НБС-а бити довољне или ће бити потребне и додатне мере. 

– Можда би држава требало да донесе неку врсту регулативе да би подстакла банке на то да 
решавају тај проблем, односно да би НБС избегао да то решава својим интервенцијама – рекао 
је он.По  проценама Фискалног савета најважније би било да се настави привредни опоравак, 
који треба да постане одржив, заснован на инвестицијама и извозу, па онда да се приватна 
потрошња уздиже, а тек на крају и државна потрошња. 

– То је једини могући редослед, који би кроз неколико година могао довести до високог 
привредног раста и до убрзаног сустизања окружења и неких историјских репера – изјавио је 
председник Фискалног савета Павле Петровић.Он је, процењујући које године ће опоравак 
бити видљив, односно када ће привреда бити развијенија а стандард становништва виши, 
објаснио да би до тога могло доћи, али „кључно је искористити 2016. годину па и 2017. за 
„рашчишћавање терена” јер с постојећим препрекама висок привредни раст неће моћи да се 
успостави. 

– Зато је потребно ставити јавне финансије под контролу, реформисати јавна предузећа, 
решити судбину предузећа у приватизацији, поправити пословни амбијент, да се створе услови 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/jeftinija-drzava-ali-posle-20000-otkaza
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за брз раст приватног сектора. Онда би знатан раст животног стандарда за већину грађана 
могао уследити од 2018. године, али негде је то могуће и нешто раније. Неке индикације су да 
је фонд плата у приватном сектору почео да расте већ у 2015. години. и то је један од разлога 
што потрошња није пала колико се очекивало – прецизирао је Петровић. 

Он је на питање да ли то значи да се плате и пензије више никада неће вратити на ниво пре 
смањења – јер људи имају илузију да ће се после три године фискалне консолидације та 
примања вратити на ниво који су имала пре смањења – подсетио на то да је „један од циљева 
фискалне консолидације да се учешће пензија спусти на 11 одсто БДП-а и плата на седам 
одсто”. 

– Влада је планирала, заправо усвојила и Закон о буyетском систему, који каже да ће до 
остварења тог циља, а то се не може десити пре 2018. године, плате и пензије бити 
замрзнуте. Од замрзавања се делимично одустало у 2016, али нису промењени средњорочни 
циљеви за смањење учешћа плата и пензија у БДП-у, што значи да ће у наредним годинама 
плате и пензије бити замрзнуте, или можда, као у 2016, да нешто порасту, у сваком случају, 
спорије од раста БДП-а – рекао је Петровић. 

Д. У. 
  
Смањити доприносе, повећати ПДВ 
Када је реч о пореској политици, Милојко Арсић је рекао да су економисти и раније говорили 
да би било добро да се промени структура пореза, да се смањи стопа пореза на рад и 
доприноси, а подигне ПДВ. 
– Таква пореска реформа би требало да буде приходно неутрална. Не би требало да долази у 
обзир реформа која би значила да су неки порези значјано мањи а да се други повећавају – 
рекао је он. 

 

Н1 

http://rs.n1info.com/a120437/Biznis/Sindikati-Zeleznica-najavljuju-proteste.html 

Синдикати Железница најављују протесте 

Извор: Н1 

Репрезентативни синдикати који делују на српским железницама најавили су 

организовање пртеста и штрајкова због све већих проблема у процесу реструктурирања, 

као и због најаве великог броја запослених који ће бити проглашени вишком. 

Председник синдиката железничара Србије Драган Ранђеловић рекао је на конференцији за 

новинаре да уколико не дође до разговора и договора са надлежнима, синдикати железничара 

примениће све методе синдикалне борбе, ради заштите својих људи, али и Железница Србије. 

http://rs.n1info.com/a120437/Biznis/Sindikati-Zeleznica-najavljuju-proteste.html


8 

 

"Ово је наш последњи апел Влади Србије да седнемо за сто и разрешимо многе проблеме које 

су се надвиле над Железницама Србије. То предузеће је урушавано, држава се маћехински 

односила према нашем предузећу", рекао је Ранђеловић. 

Прем ањеговим речима, "синдикати јесу за реформе, али не на овај начин који намеће Влада 

Републике Србије, која покушава да спроведе процес реструктурирања са недовољно 

средстава". 

Он сматра да се без новца жели доћи до неких резултата, а без новца, по његовом мишљењу, 

све се своди на рационализацију радне снаге, уз недефинисан социјални програм. 

"Око 6.000 људи у овој години треба да буде удаљено из Железница, нема јасних критеријума 

за израду те систематизације предузећа, а у овом тренутку то доводи до угрожености 

безбедности железничког саобраћаја, јер имамо мањи број извршилаца", истакао је 

Ранђеловић. 

Навео је и да синдикати јесу за реструктурирање, али истиче да тај процес треба да траје пет 

година, да се зна са колико новца се располаже, те да су синдикати спремни за дијалог. 

Додао је да су се синдикати железничара у више наврата обраћали премијеру Александру 

Вучићу, потпредседници владе и министарки грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Зорани Михајловић са захтевом за одржавање састанка, у покушају да се у директном контакту 

расправе сва отворена питања везана за процес реформи српских железница, али да нису 

имали успеха. 

Пет репрезентатицних синдиката железничара - Синдикат железничара Србије, Унија 

синдиката српских железница, Синдикат извршних служби српских железница и Синдикат 

радника железничке инфраструктуре Србије представљају скоро 90 одсто свих запослених у 

Железницама Србије. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/2149587/Kako+%22neformalna+ekonomija%22+%C5%A1teti+dr

%C5%BEavi.html 

Како "неформална економија" штети држави 

ИЗВОР:РТС 
Ове године, Влада је наплатила већи порез него 2014. и то за један одсто бруто домаћег 
производа, а смањењем дела пензија и плата уштедео се један и по проценат бруто домаћег 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/2149587/Kako+%22neformalna+ekonomija%22+%C5%A1teti+dr%C5%BEavi.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/2149587/Kako+%22neformalna+ekonomija%22+%C5%A1teti+dr%C5%BEavi.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/2149587/Kako+%22neformalna+ekonomija%22+%C5%A1teti+dr%C5%BEavi.html
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производа. Ефикаснија и свеобухватнија наплата пореза повећала би буџетске приходе и 
смањила неформалну економију и корупцију, закључак је скупа Самосталног синдиката Србије 
и Уједињених гранских синдиката "Независност" о борби против неформалне економије и 
корупције. 

Од надлежних се тражи економски праведније прогресивно опорезивање, ефикаснију пореску 

администрацију и стриктну примену казнених мера према неодговорним послодавцима. 

Припремио Срђан Димитријевић 

Према незваничним проценама "неформална економија" годишње осиромаши државни буџет за 

око три милијарде евра. Простор за захватање пореза је велики, нпр. мало станодаваца у 

Србији плаћа порез на издавање некретнина, а сопствену неажурност скупо плаћају и неке 

општин 

Економиста Рајко Косановић рекао је да је веома широка појава и пракса многих наших 

локалних самоуправа да се овом порезу посвећује мала пажња и да поједине локалне 

самоуправе и по 10-15 година немају извршене пописе имовине на своме подручју, што утиче 

на смањење ових пореза. 

Казне за послодавце који избегавају плаћање пореза, вишеструко су мање од прихода који на 

тај начин стекну, тако да синдикати сматрају да Влада индиректно стимулише фирме да 

прелазе у сиву зону. 

Извршни секретар УГС "Независност" Злата Зец рекла је да се морамо изборити за то да за 

сваког послодавца буде скупље то што је у неформалном сектору него да је у формалном. 

"То је једини начин да ви њега, под наводницима, натерате - преведете у реални сектор", каже 

Зец. 

Синдикати траже и да се укључе у планирање пореске и фискалне политике и сматрају да је 

Влада о свим битним решењима за раднике, донела одлуке без сагласности синдиката. 

Потпредседник Самосталног синдиката Србије Милан Грујић рекао је да је Законом о раду 

утврђен поступак и методологија за формирање минималне зараде. 

"Наравно ми смо изнели све те аргументе, ниједан од тих аргумената није уважен и на крају је 

Влада донела закључак да остаје иста минимална зарада и за 2015. годину, тобоже нису се 

договорили синдикати и послодавци, а у суштини дијалога није ни било", навео је Грујић  

Ако не наплатимо порез, држава мора да повећа постојећи или да уведе нове порезе, тако да 

је неопходно и подизање друштвене свести о неопходности плаћања пореза. Швеђани који 

имају високе порезе врло ретко избегавају да их плате. Порез називају скат - што значи 

богатство, и из те једне речи може се закључити колико цене свој допринос држави. 


