
1 

 

          

23. новембар 2016. 

                                        

  
 

 
 

 

 

 

Ко ће уз мере запошљавања следеће године наћи посао? (стр.3) 
Светска банка: Раст БДП-а Србије ће убрзати у средњем року (стр.3) 
За пољопривреду – две милијарде више (стр.5) 
Војни синдикат не одустаје од протеста (стр.6) 
Министар одбране и ВСС постигли договор о платама војске (стр.7)  

Војни синдикат Србије: Настављамо припреме за одржавање протеста 

(стр.8)  

Јапанци отварају 1.700 радних места (стр.8)  

ИТ програмира 100.000 нових радних места (стр.9) 
Oставка Стоjиљковића у Aгенциjи за борбу против корупциjе (стр.10) 
MO: Договор са синдикатом о већини захтева и питања (стр.10) 
Преквалификација, а не отпуштање (стр.11) 
Војни синдикат: Преговори пропали – протест остаје (стр.12) 
Смањење доприноса тек кад се спусти дефицит (стр.12) 
КАКО СЕ УТЕРУЈУ ДУГОВИ Повереник Шабић покренуо поступак по 
пријави бившег радника агенције за наплату потраживања (стр.13) 
НЕ ОДУСТАЈУ ОД ПРОТЕСТА Пропали преговори Војног синдиката и 
министра одбране (стр.14) 

   ПРЕС КЛИПИНГ 

http://www.politika.rs/
http://adbox.inbox-online.com/bannerRedirect?bannerId=522&bannerZoneId=1202
http://www.pravda.rs/


2 

 

Данас по 5.000 динара свим пензионерима (стр.15)  
Светска банка: Стопа запошљавања у Србији рекордна, али је две 
трећине нових радних места у сивој зони (стр.16) 
Мађарска подиже минималац да врати раднике у земљу (стр.17) 
Фискални савет: Смањење пореза на зараде умањује приходе (стр.18) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
 
Ко ће уз мере запошљавања следеће године наћи посао? 
Извор: РТС 
 
Више од три милијарде динара држава ће, у 2017. години, издвојити за активне мере 
запошљавања. Цифра је приближна прошлогодишњој, а могла би да буде и већа, уз издвајања 
из буџета локалних самоуправа. 
Празни шалтери – слика која се ретко виђа у Националној служби за запошљавање. Нажалост, 
само пред крај радног времена. И даље, сваки пети радно способан нема посао. Шта ће 
променити мере запошљавања?  
"Очекујемо да ће наредне године више од 131.000 незапослених лица проћи кроз ове мере и да 
ће више од 40.000 људи трајно наћи запослење", каже Срђан Андријанић из Националне 
службе за запошљавање. 
Приоритет су млади, деца без родитељског старања, жртве трговине људима и породичног 
насиља, вишкови запослених. Ако их упосле, послодавцима следи подстицај.  
"Имаће право на део зараде који је њима намењен и заснива са њима радни однос у трајању од 
шест месеци, али ће бити у обавези и да их задржи након тог периода још шест месеци у 
радном односу", објашњава Андријанић.  
За то, држава ће идуће године издвојити 2,8 милијарди динара и још пола милијарде за 
инвалиде. Послодавци поздрављају, али прижељкују и друге олакшице.  
"Годинама очекујемо да се смање парафискални намети, који су бројни и врло различити у 
појединим општинама и, с друге стране, да се изједначи плаћање комуналних услуга и да буде 
то иста цена за грађане као и за привреду. Тако да, на било који начин када се у финансијском 
смислу помогне привреди, она ће у наредним годинама то сигурно вратити и кроз веће 
запошљавање", истиче Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије.  
Виде ли економисти дугорочније ефекте таквих мера? 
"Прва је да се младима даје шанса да покажу своје квалитете, таленте, упорност, приврженост 
послу и они који се у томе искажу најчешће и задрже посао. Та мера је важна и зато што те 
младе људе демотивише да оду у иностранство", каже економиста Горан Николић.  
Осим послодавцима, буџетске паре намењене су и онима који желе да започну сопствени посао. 
До њих могу преко јавног конкурса који се расписује од почетка 2017. Расписују их Национална 
служба за запошљавање и Покрајински секретаријат за запошљавање.  
 
 

Светска банка: Раст БДП-а Србије ће убрзати у средњем року 
Извор:Танјуг, Бета 
 
Подстакнут растом инвестиција и опоравком потрошње, привредни раст ће убрзати са 
овогодишњих 2,5 процената на 3,5 одсто у средњем року, процена је Светске банке, преноси 
агенција "Танјуг". 
Како се наводи у извештају Светске банке "Пресек економског стања у Европи и централној 
Азији", који је представљен у Букурешту, Србија ће у 2017. години остварити раст од 2,8 одсто, а 
у 2018. години раст од 3,5 одсто. 
Када је реч о приватној потрошњи, она би у овој години требало да порасте за 0,5 одсто, у 2017. 
години за 1,2 одсто, а у 2018. години за 2,7 одсто. 
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Истовремено, владина потрошња ће ове године порасти два одсто, након прошлогодишњег 
пада од 1,5 одсто, да би се у 2017. години поново спустила за 1,1 одсто, а у 2018. години порасла 
за 1,9 одсто. 
Како се додаје у извештају, опоравак економије Србије се наставио у 2016. години, а привредни 
раст од 2,9 одсто из првог полугодишта је донео отварање нових радних места. 
Стопа запошљавања је порасла на 45,9 одсто, што је рекордан ниво од 2008. године, оценила је 
Светска банка, примећујући да је две трећине новоотворених радних места у сивој зони. 
Даље се додаје да се напредак на плану фискалног прилагођавања наставио, упркос томе што 
се спровођење структурних реформи успорило. 
Сиромаштво, које је 2013. године у Србији достигло стопу од 14,5 одсто, требало би да, према 
проценама Светске банке, падне на 13,9 одсто у 2016. години. 
Такође, економија Србије је забележила бенефите од раста домаћих инвестиција и наставка 
снажне тражње у 2016. години. 
Посматрано по секторима у економији, пољопривредна производња, која чини осам одсто 
БДП-а, забележила је реалан раст од 5,7 процената у првом полугодишту на годишњем нивоу, 
констатује та међународна финансијска институција. 
Наводи се да је додата вредност у индустријском сектору повећана за 4,1 проценат, а у сектору 
услуга за 2,4 одсто у односу на прво полугодиште 2015. године. 
С обзиром на то да се привредни раст вратио на здраве темеље, стопа незапослености је пала са 
17,7 одсто из 2015. године на 15,2 одсто у другом тромесечју 2016. године. 
У извештају се наводи да ће инфлација у овој години износити 1,7 одсто, догодине 3,1 проценат, 
а 2018. године 3,5 одсто. 
Ипак пред Србијом остају изазови због и даље слабог тржишта рада, закључује Светска банка, 
објавио је Танјуг. 
На Балкану привредни раст од 2,7 одсто  
У Европи и централној Азији се ове године очекује скроман привредни раст од 1,6 одсто, на 
Западном Балкану 2,7 одсто, а у Србији 2,5 одсто. Владе би требало да предузимају мере за 
поспешивање економије, саопштила је Светска банка, преноси агенција Бета. 
Ниска цена нафте и других берзанских роба у источном делу региона, пад инвестиција у 
Европској унији и текући структурни изазови у свим земљама, спречавају раст у региону и 
доприносе порасту популизма и поларизације, наводи се у новом извештају Светске банке 
"Пресек економског стања у Европи и централној Азији". 
Наводи се да ће у региону привредни раст ове године износити 1,6 одсто, што је нешто више 
него у 2015. години, када је износио 1,4 одсто, али да ће пад прихода и потрошње вероватно 
умањити тај, како се наводи, скроман раст, и додаје се да се сличан тренд очекује и у наредне 
две године, са растом од 1,5 одсто у 2017. години и 1,8 одсто 2018. године. 
На Западном Балкану се предвиђа раст од 2,7 одсто у 2016. години, 3,2 одсто у 2017. години и 
3,5 одсто у 2018. години, док ће у Источној Европи и централној Азији раст бити 0,7 одсто у 
2016, 2,3 одсто у 2017. и 2,6 одсто у 2018. години. У Европској унији се очекује мали пад БДП-а. 
Потпредседник Светске банке за регион Европе и централне Азије (ЕЦА) Сирил Милер изјавио 
је да је скроман раст који се бележи "корак у добром правцу", али да није довољан да одагна 
забринутост људи у региону због економске перспективе. 
"Владе могу одмах да делују како би помогле. На пример, могу промовисати више животног 
учења како би помогли људима да нађу и задрже посао. Такође могу да обезбеде бригу о деци и 
старијима како би олакшали већу флексибилност у избору запослења. Те акције могу да 
осигурају једнаке шансе и да подстакну укупан раст", навео је Милер. 
Као друге могућности предложио је подршку предузећима у искоришћавању нових извозних 
шанси, смањење трошкова и времена за покретање новог бизниса и улазак на нова тржишта и 
смањење ограничења на померање запослених на нове активности. 
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У извештају се указује на то да су потребна боља истраживања и подаци о неравноправности, 
укључујући и показатеље перцепције људи о променама по питању неравноправности. 
Главни економиста Светске банке за регион ЕЦА Ханс Тимер рекао је да одлука Британаца о 
иступању из ЕУ и избегличка криза стављају на пробу сарадњу у Европи и да се источна 
половина региона још бори са прилагођавањем ниским ценама нафте. 
"Неуспех у целом региону да се покрену нови извори раста доприноси порасту популизма и 
поларизације, те неповерењу у институције", навео је Тимер. 
Истраживања која су укључена у извештај показују да забринутост због промена у економском 
окружењу, а посебно неизвесност запослења, доприносе порасту политичке поларизације у 
земљама региона ЕЦА. 
У саопштењу Светске банке наводи се да рапидно повећање привремених и повремених 
послова и промене у потражњи за стручним профилима, подстакнуте новим дигиталним 
технологијама, доприносе повећаној забринутости међу људима у региону и "одређеном 
померању подршке даље од средине политичког спектра". 
Наводи се да је потребан снажан одговор кроз одговарајуће политике које одговарају новој 
економској ери, а не треба прибегавати решењима која су давала резултате у прошлости под 
значајно другачијим околностима. 
У одсуству снажног одговора кроз одговарајуће политике, текући структурни изазови који 
успоравају привреду у региону прете да ослабе раст и смањење сиромаштва на дуги рок, наводи 
се у саопштењу Светске банке, јавља Бета. 
 

 
 

 
 
 

За пољопривреду – две милијарде више 
Аутор: Ивана Албуновић 

 

Држава ће у 2017. више новца издвојити за обнову механизације, прерађивачки сектор и 

производњу говеђег меса 

Буџет за субвенције у пољопривреди наредне године биће већи за две милијарде динара. Како 
сазнајемо, није реч о покривању старих дугова већ ће, после дужег времена, издвајања из 
државне касе за подстицај аграру и реално бити увећана. Пољопривреди у 2017. за подстицаје 
следује 29,89 милијарди динара, уместо 27,95 колико је за те намене било предвиђено ове 
године, што је „Политика” већ објавила. 
Како ће овај додатак на субвенције бити распоређен и које гране пољопривреде ће осетити 
бољитак још није до краја прецизирано. Извор „Политике” близак кабинету премијера открива 
да би већој државној помоћи могли да се надају они који намеравају да обнове пољопривредну 
механизацију али и прерађивачки сектор. 
Стручњаци сматрају да је обнова механизације за Србију више него ургентна. Застарела опрема 
један је од највећих проблема српског аграра, посебно на мањим газдинствима која нису у 
стању да обезбеде капитал за набавку нових машина. Последњи попис из 2012. године показао 
је да је више од 95 одсто, од тадашњих око пола милиона трактора у Србији, било близу 
пунолетства. И комбајни су готово стопроцентно били старији од десет година као и остале 
машине: дрљаче, тањираче, плугови, расипачи минералног ђубрива... Наш извор такође 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/899/Ivana-Albunovic


6 

 

открива да постоји намера да се део планираних субвенција наредне године преусмери и на 
развој товног говедарства, односно производњу говеђег меса. 
– Покушаћемо да поспешимо тов јунади јер су нам реалне шансе за повећање извоза ове врсте 
меса, посебно на европско тржише – каже наш саговорник. 
Стање у српском говедарству је тешко и то је последица турбуленција у производњи и пласману 
млека. Извоз јунећег меса такозваног „беби-бифа” у ЕУ је на нивоу статистичке грешке, 
одобрена квота од 8.700 тона практично је само окрњена. На ово је недавно за наш лист 
упозорио Никола Михаиловић, председник Задружног савеза Србије, истичући 
да се половина српског извоза свела на извоз живе стоке и то телади. Тако распродајемо свој 
потенцијал и не користимо могућности за увећање вредности производње кроз пласман 
говедарских производа на страна тржишта. 
Аналитичар Војислав Станковић такође сматра да би Србија коначно морала да почне да 
финансира извозне програме. Тржишту ЕУ годишње недостаје око 300.000 тона младе 
јунетине и за Србију би подизање ове производње било рентабилно јер имамо традицију на 
тржишту Италије и Грчке. Србија годишње произведе око 85.000 тона јунећег и говеђег меса. 
– Србија тренутно нема довољно јунади за тов. Уколико желимо да на кратак рок остваримо 
добре извозне резултате, мораћемо да увеземо око две хиљаде товних телади за производњу 
меса – каже Станковић. Објашњава да је последњих година промењена расна структура говеда 
јер су у увозу доминирале млечне краве које су искључиво намењене за производњу млека, али, 
таква грла нису за тов и не дају квалитетно месо. Зато бисмо поново морали да афирмишемо 
модел услужног узгоја како би и породична газдинства била укључена у производњу. Са јасним 
планом да ли би носиоци тих програма биле велике фарме, или евентуално произвођачи 
сточне хране. 
– И овај мали извоз који остварујемо не би био могућ да се у Србији јунетина више купује. Код 
нас је потрошња око 14,5 килограма по становнику, а у развијеним европским државама око 30 
килограма – истиче Станковић. 
 
 

Војни синдикат не одустаје од протеста 
Аутор: С. Петровић 

 

На састанку са министром одбране Зораном Ђорђевићем није дошло до споразума  

Министар одбране Зоран Ђорђевић разговарао је са представницима Војног синдиката Србије 
о решавању захтева запослених који се односе на  радно-материјалног положај. Иако је 
постигнута сагласност у вези неких захтева, решења нису конкретизована. Због тога Војни 
синдикат Србије наставља са реализацијом припрема за одржавање мирног грађанског 
протеста. 
Говорећи о повећању плата, министар Ђорђевић је рекао да ће почетком следеће године свим 
запосленима бити повећана плата за пет одсто и да су то тренутно могућности државе, као и да 
систем одбране предузима све да се на друге начине побољша материјални и социјални статус у 
војсци. 
– Мој посао је да вам помогнем у свему и у сваком смислу налазимо се на истој страни. 
Суштина је да се добро разумемо, отворено причамо о свим проблемима и будемо јединствени 
– истакао је министар Ђорђевић. 
 Разговарајући о правилницима који се односе на социјално-економски статус запослених у 
систему одбране, постигнут је договор да се нови правилник о платама примењује од 1. јануара 
2018. године, а представницима синдиката су додатно појашњене одредбе на које су они 
указивали да ће њиховом применом бити смањена примања запослених. Том приликом је 
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министар Ђорђевић нагласио да у систему одбране неће бити смањења примања, нити 
отпуштања запослених, саопштено је из Министарства одбране. 
С обзиром  на то да је део захтева у надлежности владе Србије и министра финансија, Војни 
синдикат Србије одлучио је да остави рок министру одбране до петка да се захтеви још једном 
размотре и коначно утврде споразумом.  
Војни синдикат Србије је после састанка саопштио да инсистира на утврђивању нове основице 
за обрачун плата у складу са Законом о Војсци, а у износу не нижем од основице која се 
примењивала пре смањења од 10 одсто, што износи 26.283,98 динара нето. Такође, траже 
одлагање примене Правилника о платама запослених у Војсци Србије од 26. октобра ове 
године за први јануар 2018. године. 
Неки од захтева су и давање гаранција послодавца да неће доћи до отпуштања запослених у 
војном здравству, нити смањења капацитета (смањења броја кревета), као и гаранција да ће се у 
преговоре за закључење посебног колективног уговора за запослене у Војсци Србије 
приступити одмах по позиву репрезентативног синдиката, а најкасније до првог фебруара 
наредне године. 
Војни синдикат захтева и да се одмах приступи закључењу  споразума којим ће се створити 
услови за несметано синдикално деловање у систему одбране. Протест у организацији Војног 
синдиката Србије заказан за 27. новембар у пет до дванаест и одржаће се ако не дође до 
потписивања споразума, изричити су у Војном синдикату Србије. 
  
 

 

 
 

Министар одбране и ВСС постигли договор о платама војске  
Извор:Бета 

 

Министар одбране Зоран Ђорђевић и представници Војног синдиката Србије постигли су 
договор у вези са већином захтева синдиката 
Министар одбране Зоран Ђоревић и представници Војног синдиката Србије постигли су 
договор у вези са већином захтева синдиката, саопштило је данас Министарство. 
Ђорђевић је, како се наводи у саопштењу, представницима синдиката рекао да ће им плате 
бити повећане за пет одсто почеком 2017. године и да су "то тренутно могућности државе". 
Како се наводи, постигнут је и договор да се нови правилник о платама примењује од 1. јануара 
2018. године. 
Ђорђевић је рекао да у систему одбране неће бити смањења примања, нити отпуштања 
запослених. 
У саопштењу се додаје, да је постигнут и договор у вези са реформом Војномедицинске 
академије, а министар је навео да ће остали захтеви који се односе на здравствену заштиту 
професионалних припадника бити регулисане законом о здравственој заштити који се 
припрема. 
Договорено је и да се о колективном уговору разговара од јануара 2017. године. 
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Војни синдикат Србије: Настављамо припреме за одржавање протеста  
Извор:Бета 

 

Војни синдикат Србије саопштио је да наставља са припремама за одржавање протеста јер на 
данашњем састанку с министром одбране нису конкретизована решење у вези с њиховим 
захтевима за побољашње материјног положаја и статуса 
Војни синдикат Србије саопштио је да наставља са припремама за одржавање протеста јер на 
данашњем састанку с министром одбране нису конкретизована решење у вези с њиховим 
захтевима за побољашње материјног положаја и статуса. 
"Иако је постигнута сагласности за део захтева, решења нису конкретизована", наводи се у 
саопштењу тог синдиката. 
Војни синдикат Србије је додао да је "по ко зна који пут добио уверавања да ће се материјални и 
социјални статус запослених побољшати" и да због тога "наставља с реализацијом припрема за 
одржавање мирног грађанског протеста". 
Обзиром да је део захтева у надлежности Владе Србије и министра финансија, Војни синдикат 
Србије је навео у саопштењу да је одлучио да остави простор министру одбране да до петка 
25.новембра још једном размотри захтеве. 
Протест је заказан за 27. новембар и биће одржан, ако не дође до постизања споразума. 
Министарство одбране претходно је саопшило да су министар одбране Зоран Ђорђевић и 
представници Војног синдиката Србије постигли договор у вези с већином захтева синдиката. 
 

 

Јапанци отварају 1.700 радних места  
Аутор:С. Б.  

 

Компанија “Јазаки” гради у Шапцу фабрику која ће производити кабловске сетове за камионе 
компаније “Дајмлер” 
ЈАПАНСКА компанија “Јазаки” почиње градњу фабрике у Шапцу. У њој би посао требало да 
нађе 1.700 радника. Држава се обавезала да ће јој обезбедити подстицајна средства, а јапански 
партнер гарантује улагање од 25,1 милион евра.Уговор о улагању јуче су потписали државни 
секретар Драган Стевановић и директор јапанске компаније “Јазаки” Клаусо Патрик Нотбруко. 
Компанија ће у том граду производити кабловске сетове за камионе компаније “Дајмлер”. 
- Поносан сам што је Србија препозната као политички и економски стабилна земља, у којој 
смо, захваљујући успешним реформама које спроводи, у овој години имали прилив од скоро 
две милијарде евра страних директних инвестиција - рекао је државни секретар Стевановић. - 
Грађани Шапца и Мачве чекају пуних 11 година ову инвестицију. толико је прошло откако та 
компанија показује заинтересованост за инвестирање у нашу земљу. 
ШИРОМ ЕВРОПЕ 
“ЈАЗАКИ Европа” има 33.000 запослених у 21 земљи. Производне погоне има на 18 адреса, а 
под њиховим окриљем ради и пет истраживачко-научних центара. Раде и у Румунији и 
Бугарској. У 2014. години ова компанија је остварила приход од 13,8 милијарди долара. 
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ИТ програмира 100.000 нових радних места 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Српска индустрија софтвера на светским листама је између 30. и 50. места, што је најбољи 
резултат српске привреде, наведено је у Стратегији развоја индустрије информационих 
технологија за период 2017–2020. године, коју је пре неколико дана усвојила Влада Србије. 
Извозни приходи од ИТ услуга су од 2008. до 2015. године утростручени, а приходи од 
компјутерских услуга повећани су четири пута. 
Потребно је искористити производне и извозне капацитете за даљи допринос српске привреде 
кроз побољшање услова пословања домаћих ИТ компанија, подстицање оснивања нових ИТ 
предузећа и производње сопствених производа и на томе ће Влада Србије радити у наредне три 
године. Процена је да би се у Србији до 2020. године могло отворити од 50.000 до 100.000 
нових радних места у сектору информационих технологија, али да постоји велики недостатак 
ИТ стручних кадрова. Због тога је неопходно улагање и подршка развоју ИТ кадрова да би се 
искористиле могућности за запошљавање. 
Данас у Србији у ИТ индустрији послује близу 2.000 предузећа, а број запослених дуплиран је с 
10.000, колико је било 2006, на 20.000. Такође, дуплиран је и пословни приход на више од 1,5 
милијарду евра. Годишње се оснива 200 ИТ фирми. Просечна ИТ фирма има мање од десет 
радника и годишњи приход по запосленом је 80.000 евра, а најуспешнија је програмерска 
делатност. 
По подацима Привредне коморе Србије за прошлу годину, Србија улаже 62 евра по становнику 
у ИТ индустрију, што је на нивоу Бугарске и Румуније. Поређења ради, Хрватска улаже 200 
евра по становнику, док је просек у Европској унији 800 евра. Светски економски форум изнео 
је податак да је Србија у врху земаља из којих највише одлазе стручњаци управо из ИТ области, 
као и из области електротехнике, машинства и медицине. 
У Стратегији за наредне три године, коју је Влада усвојила, најављује се већа подршка за ИТ 
предузетништво и старт-ап пројекте, подстицајна пореска политика, подршка наступу на 
страним тржиштима, унапређење правног оквира и кадровских потенцијала и промоција 
српске индустрије информационих технологија. Подршка развоју старт-ап еко-система, као 
једна од првих мера, има за циљ удруживање, било као ИТ кластери, хабови или технолошки 
инкубатори да би се повећала њихова способност да подрже оснивање и убрзани развој већег 
броја нових привредних субјеката у области ИТ-а. Држава ће обезбедити финансијску подршку 
технолошким инкубаторима. Технолошки паркови изграђени у Београду и Новом Саду, новцем 
Европске инвестиционе банке, а очекује се изградња и у Нишу. Они у свом делу треба да имају 
део адаптиран и стављен на располагање технолошким инкубаторима и ИТ кластерима и 
заједничке радне просторе под бенефицираним условима закупа. 
Држава ће и порески подстицати улагање у истраживање и развој. У наредном периоду 
размотриће се потреба за изменама пореске политике чија би сврха била подстицај развоја ИТ 
сектора. Узеће се у обзир услови који постоје у другим земљама чија пореска политика 
доприноси да ИТ компаније своје пословање базирају у својим државама, а не у неким страним. 
Држава ће покривати трошкове наступа наших ИТ компанија на иностраним тржиштима, а 
посебна подршка биће изражена у примени информациционих технологија у процесу 
модернизације пословања у свим привредним гранама. 
Више квоте за упис студената 
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Број стручњака информатичких и сродних профила је дугорочно главни лимитирајући фактор 
укупног развоја ИТ индустрије у Србији па ће се без одлагања предузети мере, како у области 
формалног образовања, тако и путем доквалификација, преквалификација и континуираног 
учења да би се убрзао тренд повећања броја ИТ стручњака. Због тога ће се омогућити 
подстицање повећања броја студената који се фирнансирају из буyета у области ИТ на 
високошколским установама, али ће се додатно улагати у области информатичког образовања 
и у средње школе и гимназије. Радиће се и доквалификацији, преквалификацији и 
квалификацији незапослених за чијом профилом не постоји интересовање на тржишту рада. 
 

 
Oставка Стоjиљковића у Aгенциjи за борбу против корупциjе 
Извор:Танјуг 
 
Члан Oдбора Aгениjе за борбу против корупциjе Зоран Стоjиљковић изjавио jе да ће убудуће 
деловати као председник Уjедињених гранских синдиката Независност, због чега ће поднети 
одставку на функциjу члана тог Oдбора.Kако jе рекао, он би на функциjу председника 
Уjедињених гранских синдиката Независност, требало да буде изабран сутра. 
Стоjиљковић jе рекао да ће оставку поднети jер не жеил да гомила функциjе и додао да jе то 
jедини разлог."Да покажем своjим примером да имам лични интегритет, да не желим да 
гомилам функциjе, jер не можете да радите неколико послова истовремено. Tо jе разлог", рекао 
jе Стоjиљковић Танјугу.Kако jе додао, не жели да ради оно што jе и сам тражио од других да не 
раде. 
  

 
MO: Договор са синдикатом о већини захтева и питања 
Извор:Танјуг 
 
Mинистар одбране Зоран Ђорђевић разговарао jе данас са представницима репрезентативног 
Воjног синдиката Србиjе о свим проблемима и захтевима на коjе jе таj синдикат указао и 
постигнут jе договор у вези са већином захтева и питања. 
Ђорђевић jе поновио да ће већ почетком следеће године свим запосленима бити повећана 
плата за пет одсто и да су то тренутно могућности државе, те да систем одбране предузима све 
што jе у његовоj моћи да се на друге начине побољша материjални и социjални статус у воjсци, 
саопштено jе из Mинистарства одбране. 
Разговараjући о социjално-економском статусу запослених у систему одбране, постигнут jе 
договор да се нови правилник о платама примењуjе од 1. jануара 2018. године, а 
представницима синдиката додатно су поjашњене одредбе на коjе су указивали, а том 
приликом Ђорђевић jе нагласио да у систему одбране неће бити смањена примања, нити 
отпуштања запослених. 
Постигнут jе договор и у вези са захтевима коjи се тичу реформе Воjномедицинске академиjе и 
Ђорђевић jе поновио да смањења запослених неће бити, што се односи и на броj лежаjева у тоj 
установи.Договорено jе и да се о колективном уговору, чиjу су припрему и преговоре 
предлагали представници синдиката, разговара од jануара 2017. године, до када би требало да 
се размотре све предности и мане таквог начина регулисања радног односа. 
У разговору о пословно-техничком споразуму и омогућавању несметаног синдикалног 
деловања, Ђорђевић jе изразио спремност система да се захтевима изађе у сусрет у складу са 
могућностима и наложио да се провери статус досадашњих захтева, закључуjе се у саопштењу. 
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Преквалификација, а не отпуштање 
Пише: Гојко Влаовић 
 

* Уместо у субвенције, новац усмерити у обуку запослених 

Прошле седмице истраживачко-издавачки центар "Демостат" представио је у Београду 
резултате "Истраживања јавног мњења Србије, октобар 2016". 
Као новинара који се труди да буде социјално одговоран привукла ме је чињеница да је главни 
истраживач на том пројекту Срећко Михаиловић, признати стручњак и бескомпромисни 
критичар неолибералне економске политике. 
Истраживање, између осталог, показује да је 47 одсто анкетираних на питање како живите 
одговорило "осредње". У Србији се још увек сматра да је срамота рећи за себе да си сиромашан 
па је то разлог што је "само" 19 одсто анкетираних изјавило да живи "лоше". На питање како 
иду ствари код вас, чак 52 одсто анкетираних је изјавило "стојим у месту". Када је реч о 
страховима, њих 24 одсто је навело "страх од неизвесне будућности", осам одсто страх "од 
сиромаштва" а четири одсто "од губитка посла". Сасвим је извесно да су у све три категорије 
заступљени људи којима је заједнички именитељ страх од отпуштања. Међународни 
монетарни фонд очекује од надлежних да у Србији без посла остане до краја године још око 
6.500 радника. То никако није добро за запослене, али ни за власти јер сваки отпуштени 
радник значи глас мање на следећим изборима. 
Суштина је у томе да отпуштања и не треба да буде. У многим предузећима постоји вишак 
радника у одређеним секторима, али исто тако у неким има и мањка запослених. Такође, оно о 
чему се мало говори јесте то да у Србији нема довољно квалификованих радника, а да 
планираном рационализацијом запослених до краја године њихов број додатно може рапидно 
да се смањи. Синдикалци у ЕПС-у и у Железницама Србије упозоравају да би у случају да се 
процес рационализације настави несмањеним темпом у оба предузећа могао бити угрожен 
минимални процес рада. Стручњаци тврде да би велики губитак представљао и одлив 
квалификоване радне снаге из ПКБ-а и многих других предузећа. Стога би држава политику 
стимулисања одласка из фирми уз отпремнине требало да замени политиком 
преквалификација. Уместо што издвајају субвенције за стране инвеститоре који сутра могу да 
оду и раднике којима је држава обезбедила средства за плате оставе без посла, надлежнима би 
било исплативије да новац усмеравају на обуку за преквалификацију и усавршавање 
запослених. То би значајно не само смањило или потпуно искоренило дефицит квалификоване 
радне снаге који постоји у Србији већ би наше раднике учинило продуктивнијим и вештијим. 
Повећање броја квалификоване радне снаге је један од основних предуслова за привредни 
опоравак Србије, а очекивани резултати могу да се остваре комбиновањем са процесом 
реиндустријализације и формирањем националне развојне банке која би кредитирала 
пословне подухвате домаћих предузећа. 
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Војни синдикат: Преговори пропали – протест остаје 
Пише: Данас Онлине 
 
Војни синдикат Србије саопштава да и поред састанка његових представника са министром 
одбране у вези решавања захтева запослених који се односе на решавање радно-материјалног 
положаја, договор није постигнут, те да ће протест бити одржан 27. новембра у симболичних 
пет до дванаест. 
"Иако је постигнута сагласности за део захтева, решења нису конкретизована. Војни синдикат 
Србије је по ко зна који пут добио уверавања да ће се материјални и социјални статус 
запослених побољшати. Због наведеног Војни синдикат Србије наставља са реализацијом 
припрема за одржавање мирног грађанског протеста", каже се у саопштењу. 
Обзиром да је део захтева у надлежности Владе Републике Србије и министра финансија, Војни 
синдикат Србије одлучио је да се остави простор министру одбране да се до петка 
25.11.2016.године, они још једном размотре и коначно утврде споразумом. 
Војни синдикат Србије тражи да се утвдити нова основица за обрачун плата у складу са 
Законом о Војсци, а у износу не нижем од основице која се примењивала пре смањења од 10 
одсто, што износи 26.283,98 динара нето, одлагање примене Правилника о платама 
запослених у Војсци Србије од 26. 10. 2016.године, за 01. 01. 2018.године, давање гаранција 
послодавца да неће доћи до отпуштања запослених у војном здравству, нити смањења 
капацитета, гаранција да ће се у преговоре за закључење посебног колективног уговора за 
запослене у Војсци Србије приступити одмах по позиву репрезентативног синдиката, а 
најкасније до 01. 02. 2017.године, те да ће се одмах приступити закључењу споразума којим ће 
се створити услови за несметано синдикално деловање у систему одбране 
  

Смањење доприноса тек кад се спусти дефицит 
Пише: М. Обрадовић 
 

* Фискални савет: Евентуални простор за овакве предлоге тек када се дефицит 

смањи испод законских нивоа од један одсто БДП * Порези и доприноси су чак 65 

одсто нето плате 

Председник Владе Александар Вучић најавио је могућност смањења пореза и доприноса за 
зараде у другој половини 2017. године, као и других пореских стопа, чиме ће се још подстаћи 
привредни раст. 
Око смањења пореза и доприноса на зараде претходних година су се ломила многа копља. Пре 
три месеца министар привреде Горан Кнежевић изјавио је да је још рано за смањење дажбина 
на рад. Привредници, махом из сектора малих и средњих предузећа, још од почетка кризе 
позивају власти да растерете привреду високих оптерећења на зараде које у Србији износе у 
просеку 65 одсто нето плате. Чак је Асоцијација малих и средњих предузећа и предузетника 
(АППС) дала подршку Српској напредној странци пред изборе 2012. године у замену за 
обећање да ће када дођу на власт смањити намете на рад, но то се није десило. 
Мирослав Велимировић, председник УО АППС, каже да је боље икад него никад смањити 
порезе и доприносе, али да је то требало урадити пре четири-пет година када је још било малих 
предузећа која се могу спасити. 
- Фирме су у дубиози. Више од 90.000 предузећа је у блокади и то добрим делом због пореза и 
доприноса на зараде. Раде велика предузећа, а мали су у озбиљним проблемима. Наш предлог 
је био да се укупни намети на зараде смање на ниво од 12 одсто до 42 одсто нето плате у 
зависности од економске снаге предузећа и висине годишњег промета. Мања предузећа 
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плаћала би мање порезе и доприносе. Тако је у Немачкој и Аустрији, па кад преписују законе, 
нек препишу и тај - оценио је Велимировић. 
Фискални савет, који је у прошлости упозоравао на опасност за буџет уколико се смање порези 
и доприноси, уздржан је у коментарисању најава Вучића. 
"Фискални савет ће се званично огласити тек када конкретни планови о предложеној пореској 
реформи буду званично обелодањени. Начелно посматрано, када се у буџету буде створио 
фискални простор, економски је пожељније да се приступи смањењу пореских стопа него 
додатном повећању јавне потрошње. Међутим, наглашавамо да ће евентуални буџетски 
простор за разматрање оваквих предлога бити отворен тек када се буџетски дефицит смањи 
испод законских прописаног нивоа од један одсто БДП, што још увек није случај", наводи се у 
писаном одговору Фискалног савета нашем листу. 
Аргумент привредника је да би смањење намета довело до запошљавања нових људи. С друге 
стране, порески стручњак Милица Бисић истиче да је пореско оптерећење зарада у Србији на 
средини када се пореди са земљама централне и источне Европе, те да то није разлог високе 
незапослености и недостатка инвестиција. 
"Порез на зараде је низак, 10 одсто и нема много простора за смањење. Гро намета отпада на 
доприносе, пензијске и здравствене. Међутим, пре смањења доприноса треба прво 
реформисати те области. На пример ако се смањују пензијски доприноси, онда се морају 
смањивати пензије. Ако се смањују доприноси за здравствено осигурање, онда се мора смањити 
обим здравствене заштите. У супротном праве се још веће неравнотеже, а и пензијски и 
здравствени систем већ праве дефиците", истиче Бисић. 
Александар Стевановић из Доста је било подсећа да су они још 2013. године предлагали 
смањење пореза и доприноса и то на најниже зараде, чиме би се увела прогресија у 
опорезивање. 
"Извор за финансирање смањења намета било би повећање запослених уместо рада на црно, а 
мислили смо да то делом покријемо и из акциза на струју које су отишле на другу страну. 
Такође, смањењем партијски запослених у јавном сектору могла су се обезбедити средства за 
мање порезе и доприносе", каже Стевановић. 
 

 
 

 
 

КАКО СЕ УТЕРУЈУ ДУГОВИ Повереник Шабић покренуо поступак по 
пријави бившег радника агенције за наплату потраживања  
Аутор:Вук Цвијић  
 
Повереник Родољуб Шабић покренуо је поступак по пријави Ђорђа М. против приватне 
агенције за наплату потраживања. 
Како је "Блиц" објавио у недељу, Ђорђе М., бивши радник једне овакве агенције, пријавио је 
канцеларији повереника да агенције за наплату и банке прикупљају податке о грађанима мимо 
закона. Тужилаштву и Народној банци пријавио је каквим се све методама притисака агенције 
служе у наплати потраживања банака. 
- У току је испитивање свих околности и ускоро се очекује резултат - потврђено је "Блицу" у 
канцеларији повереника. 
Ђорђе, иначе правник по струци, пријавио је агенцију у којој је радио од маја до септембра ове 
године и 14 банака. Он је за "Блиц" рекао да су запослени у агенцији имали приступ тајној 
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рачунарској бази података где су била имена свих грађана који дугују банци, и то са 
различитим подацима о њима, али и о члановима њихових породица, пријатељима, колегама 
са посла, комшијама, имовинском стању, породичним приликама, здрављу. То је пријавио и 
канцеларији повереника за информацији чији службеници сада проверавају те наводе. 
- То је јединствена база података коју користе и друге агенције за наплату потраживања. Сви 
подаци се користе за притисак не само директно на дужника већ и на његову породицу, 
пријатеље, колеге, комшије... - испричао је Ђорђе. 
Поднео је пријаву НБС за сваку банку понаособ.- Одговорили су ми из НБС да сам послао 
пријаву погрешном одељењу. Када сам тражио да то проследе одељењу које је надлежно, што је 
по закону, до данас ми нису одговорили - наводи Ђорђе М. 
Из тужилаштва одговор још није добио. 
 
 

НЕ ОДУСТАЈУ ОД ПРОТЕСТА Пропали преговори Војног синдиката и 
министра одбране  
Извор:Танјуг 

 
Представници Војног синдиката Србије остају при најављеном протесту за 27. новембар, и 
након данашњег разговора са министром одбране Зораном Ђорђевићем. 
Министар одбране Зоран Ђорђевић и представници синдиката репрезентативног Војног 
синдиката Србије разговарали су данас о "свим проблемима и захтевима на које је тај синдикат 
указао". Након тог сусрета, Министарство одране је саоштило да је "постигнут договор у вези са 
већином захтева и питања", док су представници синдиката изјавили да остају при најављеном 
протесту, "јер решења нису конкретизована". 
- Иако је постигнута сагласности за део захтева, решења нису конкретизована. Војни синдикат 
Србије је по ко зна који пут добио уверавања да ће се материјални и социјални статус 
запослених побољшати. Због наведеног Војни синдикат Србије наставља са реализацијом 
припрема за одржавање мирног грађанског протеста - наводи се у саопштењу Војног синдиката 
Србије. 
Како наводе даље, с обзиром на то да је део захтева у надлежности Владе Републике Србије и 
министра финансија, Војни синдикат Србије одлучио је да се остави простор министру одбране 
да се до петка 25. новембра, они још једном размотре и коначно утврде споразумом. 
- Протест у организацији Војног синдиката Србије заказан за 27. новембар у пет до 
дванаест, одржаће се ако не дође до потписивања споразума - наводи се у саопштењу сидиката. 
Министарсво одране: Постигнут је договор око већине захтева  
Раније данас, Министарство обране саопштило је да са синдикатом постигнут договор у вези са 
већином захтева и питања. 
Министар одбране Зоран Ђорђевић, како се наводи у саопштењу, поновио је да ће већ 
почетком следеће године свим запосленима бити повећана плата за пет одсто и да су то 
тренутно могућности државе, те да систем одбране предузима све што је у његовој моћи да се 
на друге начине побољша материјални и социјални статус у војсци, саопштено је из 
Министарства одбране. 
Разговарајући о социјално-економском статусу запослених у систему одбране, постигнут је 
договор да се нови правилник о платама примењује од 1. јануара 2018. године, а 
представницима синдиката додатно су појашњене одредбе на које су указивали. 
Том приликом Ђорђевић је нагласио да у систему одбране неће бити смањена примања, нити 
отпуштања запослених. 
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Постигнут је договор и у вези са захтевима који се тичу реформе Војномедицинске академије и 
Ђорђевић је поновио да смањења запослених неће бити, што се односи и на број лежајева у тој 
установи. 
Договорено је и да се о колективном уговору, чију су припрему и преговоре предлагали 
представници синдиката, разговара од јануара 2017. године, до када би требало да се размотре 
све предности и мане таквог начина регулисања радног односа. 
У разговору о пословно-техничком споразуму и омогућавању несметаног синдикалног 
деловања, Ђорђевић је изразио спремност система да се захтевима изађе у сусрет у складу са 
могућностима и наложио да се провери статус досадашњих захтева, закључује се у саопштењу. 
Представник Војног синдиката Новица Антић рекао је новинарима пре четири дана да ће 
најављено окупљање 27. новембра бити суспендовано, ако данас њихови захтеви буду решени. 
Ово су захтеви Војног сидиката Србије  
Како пише у саопштењу Војног синдиката Србије, они инсистирају на уважавању следећих 
захтева: 

 - Утвдити нову основицу за обрачун плата у складу са Законом о Војсци, а у износу не 
нижем од основице која се примењивала пре смањења од 10 одсто, што износи 26.283,98 
динара нето. 

 - Одлагање примене Правилника о платама запослених у Војсци Србије од 26. 10. 2016. 
године, за  01. 01. 2018.године. 

 - Давање гаранција послодавца да неће доћи до отпуштања запослених у војном 
здравству, нити смањења капацитета (смањења броја кревета) 

 - Гаранција да ће се у преговоре за закључење посебног колективног уговора за 
запослене у Војсци Србије приступити одмах по позиву репрезентативног синдиката, а 
најкасније до 01.02.2017.године 

 - Да ће се одмах приступити закључењу споразума којим ће се створити услови за 
несметано синдикално деловање у систему одбране 

 

 
 
Данас по 5.000 динара свим пензионерима  
Извор:Танјуг 

  

У Србији ће данас почети исплата једнократне помоћи свим пензионерима од по 5.000 динара. 
Како сазнаје "Блиц", Министарство финансија у уторак је обезбедило средства за исплату ове 
једнократне помоћи. Средства су, како сазнајемо, пренета на рачун ПИО фонда како би 
исплата почела данас. 
Једнократна линеарна помоћ од по 5.000 динара биће исплаћена свим пензионерима у Србији, 
којих је више од 1,7 милиона, без обзира на висину њихових пензија. 
Ту помоћ ће на рачун добити око 1,2 милиона пензионера, док ће нешто више од 500.000 
пензионера тај новац добити у готовини. 
Трошкове поштарине плаћа ПИО фонд и тај трошак не улази у тих 5.000 динара. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/vojni-sindikat-najavio-odustajanje-od-protesta-27-novembra-odluka-u-utorak/qxsekeh
http://www.blic.rs/vesti/ekonomija/dobra-vest-za-penzionere-sutra-pocinje-isplata-5000-dinara/rbzckgw
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Светска банка: Стопа запошљавања у Србији рекордна, али је две 
трећине нових радних места у сивој зони  
Извор:Бета  

 

Стопа запошљавања у Србији је порасла на 45,9 одсто, што је рекордан ниво од 2008. године, 
оценила је Светска банка, примећујући међутим да је две трећине новоотворених радних места 
у сивој зони. Стопа незапослености је пала са 17,7 одсто из 2015. године на 15,2 одсто у другом 
тромесечју 2016. године, пише у извештају ове институције. 
У ажурираној економској прогнози за Европу и централну Азију, која је данас представљена у 
Букурешту, наводи се да је у Србији настављен напредак у фискалном прилагођавању, али да се 
примена структурних реформи успорила, и да је потребно наставити реформе без застоја. 
Привредни раст у Србији у 2017. години ће се убрзати на 3,5 одсто са овогодишњих 2,5 одсто, 
пре свега захваљујући инвестицијама, док ће домаћа потрошња имати већи утицај тек у 
наредним годинама, саопштила је данас Светска банка. 
Структурне реформе су корисне за будући раст прихода у друштву у целини, али утицај 
свеобухватних структурних реформи краткорочно гледано може да представља изазов за 
смањење сиромаштва, због чега су потребне мере за ублажавање таквог ефекта. 
Фискална консолидација  
"Социјална заштита и прилике за посао како би се ублажио негативни утицај морају да остану 
значајни део политичке агенде", наводи се у прогнози, у којој је процењено да ће сиромаштво, 
мерено износом од пет долара дневно према паритету куповне моћи, опадати полако, са 13,9 
одсто у 2016. и 13,5 одсто у 2017. на 12,8 одсто у 2018. 
Наводи се да постоји ризик да могући даљи пораст цена струје и других извора енергије створи 
додатан притисак посебно на сиромашна домаћинства, упркос проширењу повластица за 
енергетски угроженог купца. 
Циљ фискалне консолидације је да се средњерочно гледано бужетски дефицит снизи на ниво 
испод 2 одсто БДП, што је по прогнози Светске банке планирано у 2018. са дефицитом од 1,7 
одсто, а државни дуг би те године требало да опадне на 72,7 одсто са овогодишњих 76,8 одсто. 
Инфлација испод планиране  
Инфлација је и даље испод планираног нивоа са стопом од 1,7 одсто, а с обзиром да се домаћа 
потрошња постепено опоравља и да су цене увоза ниске, у жељени опсег ће се вратити тек 
почетком 2017. и те године ће, како се процењује, износити 3,1 одсто, а у 2018. години 3,5 
процената.; 
Директне стране инвестиције су се током летњих месеци опоравиле и достигле ниво виши од 
овогодишњег дефицита текућег плаћања, који је за 2016. прогнозиран на 4,2 одсто бруто 
домаћег производа. 
Динар је током године ослабио за 1,3 одсто према евру упркос осетним и честим 
интервенцијама Народне банке Србије, а девизне резерве су се ове године смањиле за 800 
милиона евра. 
Стабилан банкарски сектор  
Наводи се да је банкарски сектор и даље стабилан и да су се ове године до јула позајмице 
приватном сектору повећале за 5,6 одсто у односу на исти период прошле године, а позајмице 
домаћинствима за 8,3 одсто. 
Незапосленост је опала са 17,7 одсто у 2015. на 15,2 одсто у другом кварталу 2016, при чему су 
повећане и стопа запослености на 45,9 одсто и стопа активности на 54,1 одсто и оне се полако 
враћају на ниво пре кризе, наводи Светска банка. 
Ипак, у извештају се наводи да се две трећине новоотворених радних места створи у сивом 
сектору. 
Приватна потрошња већа  
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Када је реч о приватној потрошњи, она би у овој години требало да порасте за 0,5 одсто, у 2017. 
години за 1,2 одсто, а у 2018. години за 2,7 одсто. 
Истовремено, владина потрошња ће ове године порасти 2,0 одсто, након што је прошле године 
забележила пад од 1,5 одсто, да би се у 2017. години поново спустила за 1,1 одсто, а у 2018. 
години порасла за 1,9 одсто. 
Слабо тржиште рада  
Како се додаје у извештају, опоравак економије Србије се наставио у 2016. години, а привредни 
раст од 2,9 одсто из првог полугођа је донео отварање нових радних места. 
Стопа запошљавања је порасла на 45,9 одсто, што је рекордан ниво од 2008. године, оценила је 
Светска банка, примећујући међутим да је две трећине новоотворених радних места у сивој 
зони. 
С обзиром на то да се привредни раст вратио на здраве темеље, стопа незапослености је пала са 
17,7 одсто из 2015. године на 15,2 одсто у другом тромесечју 2016. године. 
Пред Србијом, ипак, остају изазови због и даље слабог тржишта рада, закључује Светска банка. 
 

 

 

 
 

Мађарска подиже минималац да врати раднике у земљу 
Извор:Хина  

 

Мађарска влада постигла је договор са послодавцима и синдикатима о знатном повећању 
минималне плате како би се ублажио мањак радне снаге а паралелно су најавили и ниже стопе 
пореза на доходак у склопу настојања да ојачају конкурентност привреде и привредни раст,  
Према речима министра привреде Михаљија Варге, минимална плата за неквалификоване 
раднике биће идуће године повећана за 15 посто, а у 2018. години још осам одсто. Још ће више 
бити повећана минимална плата за квалификоване раднике, за 25 посто у 2017. те за додатних 
12 посто у 2018. 
Паралелно ће стопе пореза на доходак бити смањене за пет постотних бодова у 2017. те за још 
два постотна бода у 2018., најавио је министар Варга. Више плате би требало да подстакну на 
повратак оне раднике који су напустили земљу у потрази за бољом платом. Влада такође жели 
да олакша запошљавање радника из суседних земаља где живи мађарска мањина, додаје 
Реутерс. 
Мањак радне снаге резултат је провредног опоравка, који је такође подстакао пад стопе 
незапослености на само 4,9 посто у септембру. Уједно је просечна бруто плата у истом месецу 
била виша 6,7 посто него у истом раздобљу лани. Ако у првих девет месеци идуће године њен 
раст премаши 11 посто, порез на доходак биће снижен за још пола постотног бода, најавио је 
министар. 
Након састанка с представницима синдиката и послодаваца, Варга је такођер поновио да влада 
намерава идуће године да снизи стопу пореза на добит на девет посто. 
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Фискални савет: Смањење пореза на зараде умањује приходе  
Извор: Н1  

 

Српски привредници већ годинама траже да се смање намети на зараде, али од 2008. године 
ниједна влада то није учинила. Да би то ускоро могло да се догоди, најавио је премијер 
Александар Вучић. Каже, у другој половини 2017. године могуће је смањење пореза и 
доприноса на зараде, за око 20 до 25 одсто. 
Према речима премијера, то би допринело запошљавању и велики део људи би се извукао из 
сиве зоне. Међутим, из Фискалног савета Србије поручују да и даље имамо висок дефицит 
буџета, те да свако нарушавање прихода или повећање расхода треба да буде пажљиво 
анализирано. 
Владимир Вучковић из Фискалног савета каже да би смањење намета на зараде у наредној 
години умањило приходе и да би онда морало да се размотри како то надокнадити. 
"Обично смањење пореза на рад иде упоредо са повећањем пореза на додату вредност. Тако да 
с једне стране привреда и грађани добију, а са друге су захваћени другим обавезама", 
објашњава Вучковић. 
По његовим речима, уколико Влада буде одлучила да умањи приходну страну кроз смањење 
пореза, а додатно повећа ионако велику страну расхода кроз повећање плата и пензија, опет 
бисмо упали у зону високог дефицита и неке нове економске кризе. 
Прави тренутак за смањење пореза на зараде, каже, био би уколико у 2017. години Србија буде 
имала надпросечне резултате. Тада би требало размишљати и о пореској реформи која би 
евентуално кренула од 2018. године, додао је. 
"Често се у јавности могу чути нека решења попут чаробних штапића – смањите намете за рад, 
па ће привредници више запошљавати и у маси ћете имати веће пореске приливе. Или с друге 
стране дај сведи сиву економију на нулу па ћеш имати више прикупљених прихода. Овим 
стварима треба тежити, али то једноставно није могуће на кратак рок", закључује Вучковић. 
 

 


