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Деценија високог раста до бољег живота 
Аутор: Александар Микавица 

 

Уз годишњи привредни раст од око пет одсто, потребно је око десет година да се достигне 

просечна зарада од 600 евра, а тада би просечна пензија могла да буде око 300 евра 

 
Резултати српске привреде у 2016. најбољи су од 2008, кажу економисти. За једне је остварени 
раст бруто домаћег производа од 2,8 одсто неочекивано висок, а за друге „солидан, али не и 
спектакуларан” – једнак је просеку раста БДП у централној и источној Европи, а спорији него у 
суседним земљама, тако да је Србија коначно премашила ниво развијености од пре почетка 
светске економске кризе. Представници економских власти ће на то рећи да је постигнуто више 
од очекивања, јер је најпречи задатак у 2015. и 2016. била фискална консолидација, која није 
окончана, што је друго име за спашавање државе од банкрота. Успех је и то, додаће, што сада 
држава може редовно да измирује пристигле рате високог дуга, што је опет оборило камате на 
кредите и подстакло раст домаћих и страних инвестиција. Осим тога, мањак у државној каси од 
6,6 одсто БДП, колико је износио у 2014, сведен је на мање од два одсто у овој години, извозом 
сада покривамо рекордних 80 одсто увоза, повећана је запосленост и смањена незапосленост... 
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Све наведено грађанин са просечним примањима прокоментарисаће питањем: А шта ја имам 
од тога? 
Мора се признати – мало, јер просечна пензија у Србији данас износи 23.450 динара (190 евра), 
а просечна нето зарада у новембру била је 45.787 динара (372 евра). Невоља је у томе што је 
много оних који имају и много мање од просека, а они са просечним пензијама и платама, 
према нашој анкети, били би задовољни када би имали „бар још за пола више”. 
Ипак, најтеже је незапосленима – како онима у поодмаклим годинама, тако и младима који би 
да створе породицу, да стекну свој кров над главом. 
Планирани раст бруто домаћег производа у 2017. од три одсто је остварив, кажу економисти, 
али и то ће бити недовољно за осетнији раст стандарда. 
Милојко Арсић, професор београдског Економског факултета и уредник „Кварталног 
монитора” Фонда за развој економске науке (ФРЕН), указује да су пензије и плате у Србији сада 
приближно у складу са нивоом развијености. 
– За знатнији и одржив раст стандарда грађана неопходне су високе стопе раста бруто домаћег 
производа од четири до пет одсто у дужем периоду – каже Арсић. – Да би се просечна плата 
повећала на 600 евра, а да то буде дугорочно одрживо, раст мора да буде у складу са растом 
продуктивности. Уз стопу раста БДП од око пет одсто, потребна је готово једна деценија да се 
достигне толики раст зарада. Кад достигнемо просечну плату од 600 евра, просечне пензије би 
могле да буду око 300 евра. 
Високе стопе раста су услов да Србија током неколико наредних деценија надокнади 
историјски заостатак и сустигне развијене европске земље. 
– Међутим, за висок и одржив економски раст изнад четири одсто неопходно је испунити 
одређене услове – напомиње Арсић. – Учешће инвестиција, пре свега у производњу намењену 
извозу, у годишњој вредности свега створеног (БДП) мора да се повећа са садашњих 19 на 25 
одсто БДП. Било би пожељно да у наредних неколико година удео страних и јавних 
инвестиција буде по пет процентних поена БДП, а приватних петнаест. За одржив економски 
напредак земље потребно је да укупне инвестиције у наредним годинама расту за око 10 одсто 
годишње, док не достигну око 25 процената свега створеног у једној години. 
Да би се то постигло, требало би у кратком року повећати јавне и инвестиције јавних предузећа, 
али и стране директне инвестиције, додаје Арсић. Током времена би домаће приватне 
инвестиције требало да расту, стране да опадају, а јавне би могле да опадају тек после изградње 
солидне инфраструктуре. 
– За раст привреде у дугом року пресудне су домаће приватне инвестиције, а при томе је важно 
да се оне у што већој мери финансирају домаћим средствима – наглашава наш саговорник. – 
Дугорочно одржив раст привреде, а тиме и одржив раст стандарда грађана, може да се оствари 
првенствено преко снажног раста инвестиција којима се граде нови и модернизују постојећи 
капацитети и то претежно они који су намењени извозу. Снажан раст инвестиција захтева да 
приватна и државна потрошња у неколико наредних година расту спорије од раста БДП. 
Да су нам стране инвестиције неопходне, сложили су се и учесници недавно одржаног округлог 
стола у организацији Научног друштва економиста, али уз подстицање раста домаћих 
приватних инвестиција, јер је неопходно да се улагања у развој све више финансирају домаћим 
средствима. 
Да би се то остварило, требало би унапредити макроекономску стабилност и инвестициони 
амбијент. 
Домаћи и страни инвеститори стално понављају да је за побољшање инвестиционог амбијента 
неопходно брже проводити реформе. Неопходне су промене државне администрације, судства, 
просвете, здравства, поједностављивање процедура и убрзаване издавања дозвола, сузбијања 
корупције... Протекла година биће запамћена по томе што се Србија нашла на 47. месту према 
критеријуму лакоће пословања на овогодишњој листи Светске банке. Томе је највише 
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допринело скраћивање времена за добијање грађевинске дозволе са 9,3 месеца у 2013, на 
четири месеца у 2016. години. 
Према последњим подацима Народне банке Србије, у периоду јануар–октобар 2016. нето 
прилив страних директних инвестиција достигао је 1,5 милијарди евра, а за целу годину очекује 
се 1,8 милијарди евра, или 5,2 одсто бруто домаћег производа. 
У 2.624 стране фирме запослено 198.797 људи 

Према подацима званичне статистике, у Србији послују 2.624 стране фирме. Реч је о 
привредним субјектима у којима је учешће страног капитала 50 и више процената. 
Оне чине три одсто укупног броја предузећа, а запошљавају 198.797 људи, што је 19,7 одсто 
укупног броја запослених. 
Највише их је у сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила – 39,9 одсто. У 
прерађивачкој индустрији је 22,9 одсто страних подружница са око 160.000 радника, што је 80 
одсто од укупног броја запослених код странаца. Страног капитала има и у стручним, научним, 
иновационим и техничким делатностима, које чине 12,2 одсто укупног броја фирми са 
већинским уделом страног капитала. 
 

 
 

 
 

 

Од државе за радно место од 3.000 до 7.000 евра 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Влада Србије је непосредно пред Нову годину усвојила Уредбу о условима и начину 
привлачења директних инвестиција, којом се уређују критеријуми, услови и начин привлачења 
директних инвестиција.   
Под директним инвестицијама сматрају се улагања у материјална и нематеријална средства 
привредних субјеката у циљу започињања обављања нове пословне делатности, проширења 
постојећих капацитета или проширења производње на нове производе и производне процесе, 
као и прибављање имовине директно повезане са привредним друштвом, а све то везано је са 
новим радним местима. Инвеститор може бити домаћи или страни привредни субјект, који 
подноси пријаву за доделу средстава подстицаја ради реализације инвестиционог пројекта. 
Средства подстицаја за привлачење директних инвестиција обезбеђују се у буyету Србије, али 
њих нема за финансирање инвестиционих објеката у сектору саобраћаја, софтвера, 
угоститељства, игара на срећу, трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, 
дувана и дуванских производа, оружја и муниције, бродоградње, аеродрома, комуналном 
сектору и сектору енергетике, широкопојасне мреже, као ни привредних друштава у 
тешкоћама.  Право да учествују у поступку доделе субвенција имају инвеститори који имају 
спремне инвестиционе пројекте и који обезбеде учешће од најмање 25 одсто оправданих 
трошкова из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ. 
Да би неки инвеститор добио средства од државе мора бити регистрован у Агенцији за 
привредне регистре, да је поднео пријаву за доделу средстава и бизнис план за инвестициони 
пројекат, да над њим није покренут стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, 
да лице које га представља није осуђивано за кривично дело извршено у обављању привредне 
делатности и да је измирио све пореске обавезе према држави. Мора; такође, да испуњава 
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услов и да у протеклих годину дана није смањивао број запослених за 10 одсто и више, као и да 
досада није користио средства за исте намене из буyета Србије. 
Средства се могу доделити за инвестиционе пројекте у производном сектору код којих 
оправдани трошкови улагања износе најмање 100.000 евра и којима се обезбеђује отварање 
најмање 10 нових радних места на неодређено време, уколико су они у општинама разврстаним 
у деватирана подручја. Уколико се улаже  200.000 евра средства се могу добити ако се 
обезбеђује запошљавање најмање 20 нових радника на неодређено радно време у општинама 
које су сврстане у четврту групу развијености, док за запошљавање 30 радника на неодређено 
време у општинама сврстаним у трећу групу развијености, вредност улагања како би се добила 
државна средстава, мора бити 300.000 евра. За другу групу  развијених општина под условом 
да се обезбеђује најмање 40 радних места улагања морају бити најмање 400.000 евра, док је 
услов за средства за прву групу отварање најмање 50 радних места и улагања од 500.000 евра. 
Такође, средства могу бити додељена под условом да се директна инвестиција одржи на истој 
локацији у јединици локалне самоуправе у периоду од најмање пет година након реализације 
инвестиционог пројекта за велике привредне субјекте односно најмање три године за мале и 
средње привредне субјекте, затим да се достигнути број запослених  не смањује у периоду од 
пет година за велике привредне субјекте односно три године за мала и средња предузећа. 
Инвеститору који отвори радна места у општинама прве групе развијености одобравају се 
средства у максималном износу од 3.000 евра по новоотвореном радном месту, онима који 
отворене радна места у општинама разврстаним у другу групу развијености припада 
максималан износ од 4.000 евра по новоотвореном радном месту. Инвеститор који отвори 
радна места у локалним самоуправама у трећој групи развијености одобрава се максимално 
5.000 евра по новоотвореном радном месту, док ће онај који отвори радна места у општинама 
четврте групе развијености добијати максимално по 6.000 евра по новоотвореном радном 
месту. Највећа средства добиће инвеститор који отвори нова радна места у општинама које су 
према степену развијености девастирано подручје и они ће максимално добијати 7.000 евра по 
ноовоотвореном радном месту. 
Додатни подстицај за преко 200 радних места 
Према овој Уредби могући су и додатни подстицаји за радно интензивне инвестиционе 
пројекте. Тако ће додатних 10 одсто новца добијати они који отворе преко 200 нових радних 
места, 15 одсто за отворених нових преко 500 радних места, док ће додатни  подстицај од 20 
одсто добијати они који отворе преко 1.000 нових радних места. 
  

 
 
Kруљ: Учињено много за конкурентно српско тржиште 
Извор:Танјуг 
 
Влада Србиjе са премиjером Aлександром Вучићем урадила jе до сада много на промени 
закона, посебно оних коjи утичу на приватизациjу предузећа, што српско тржиште чини 
конкуретниjим и привлачниjим за компаниjе из EУ. 
Tо jе, гостуjући у у jедноj од наjслушаниjих економских емисиjа "Бизнис jе важан" (Business 
matters), светског сервиса ББЦ-а, рекао главни економиста у преговарачком тиму, и 
председник Управног одбора Kомерциjалне банке, професор Владимир Kруљ. 
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Лончар: Да се не деси - нове болнице а нема ко да ради 
Извор:Танјуг 
 
Министар здравља Златибор Лончар каже да је циљ министарства да се у наредних пет до десет 
година створи нова генерација младих лекара, врхунских стручњака, који другачије 
размишљају и могу да замене оне који одлазе у пензију. 
У интервјуу за Танјуг Лончар говори и о томе шта би нам значило да набавимо сајбер најф, да 
се нађемо на Еуротрансплант листи, о клиничким центрима, листама чекања, али пре свега о 
томе какви су нам стручњаци потребни и шта можемо да им понудимо. 
Како наводи, конкурс за 500 здравствених радника, чије је запошљавање одобрено крајем 
године, биће расписан током јануара, те наглашава да више неће моћи да се иде стратегијом да 
неко оде у пензију, па тек онда да се запошљавају нови кадрови. 
"У пензију оде специјалиста са огромним искуством, а ми на бироу немамо неког сличног њему, 
већ људе који су тек завршили факултете", навео је Лончар, додајући да се мора размишљати о 
томе раније како се не би десило да се уложи новац у нове болнице и опрему, а да ту нема ко да 
ради. 
Подсећа да је за мање од две године запослено 3. 384 медицинска радника од тога више од 
1.600 лекара, а одобрено је више од 4.000 специјализација, те да ће тај тренд запошљавања 
бити настављен и даље. 
"Циљ је да се створи нова генерација лекара који ће да размишљају другачије. Не можемо да 
им омогућимо плате које би имали да раде у иностранству, али можемо добре услове за рад", 
прецизирао је Лончар и нагласио да ће, у складу са најавама премијера, како се буде 
опорављала државна каса плате запосленима у здравству бити повећаване. 
Говорећи о здравственом буџету добијеном за ову годину он каже да је у складу са 
могућностима ове владе и да је довољан за све оно што је Министарство здравља планирало. 
Тако је за метаболичке ретке болести издвојено 1,1 милијарда динара, што је скоро десет пута 
више новца него у 2012. години, планирано је више од две милијарде динара за најсавременију 
опрему за КЦ Ниш, а планиран је завршетак имплментације новог здравственог 
информационог система, чији је саставни део и Национални кол центар за заказивање 
прегледа код лекара који сада дневно позове око 2.000 пацијената. 
Кад је реч о реконструкцији преосталих клиничких центара у Београду, Новом Саду и 
Крагујевцу, министар је рекао да се почетак радова очекује на пролеће, јер су превазиђени 
постојећи проблеми. 
"Имамо чврст договор да ће се процедура бити испоштована у најкраћем могућем року. Април, 
мај је време када би радови могли да почну у Београду, али мислим да ће у сличном периоду 
кренути и КЦ Војводина у Новом Саду", казао је он и додао да је рок за завршетак две-три 
године. 
Упитан како ће бити решен проблем с листама чекања, каже да је "изузетно љут што још није 
завршена централна листа чекања", на којој би били сви пацијенти који чекају на дијагностику 
и одређене операције и која би могла свакодневно да се прати. 
Појашњава да су бољом организацијом смањене листе, да су за КЦ Ниш набављени нова 
магнетна резонанца и два апарата за зрачну терапију, у КЦ Крагујевац апарат за зрачење, те да 
су смањене листе чекања за дијагностику и зрачење. 
Ових дана, каже министар, треба да буде расписан тендер за набавку још шест линеарних 
акцелератора за зрачну терапију, а када за годину дана почне са радом неће више бити листи 
чекања за зрачење код онколошких пацијената. 
Како наводи, данас проблем праве чести кварови апарата па се дешавало да у једном дану 
покваре три скенера и једна магнетна резонанца, али да је направљен и помак како би се 
апарати брже поправљали. 
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"До сада смо ми уплаћивали новац здравственој установи која расписује тендер, па се чека да се 
спроведе тендер, па жалбе... Сада смо се договорили да ћемо ми директно финансирати", 
појашњава Лончар. 
Има примера да је бољом организацијом направљен велики искорак, те су на Очној клиници у 
Нишу рађене неке врсте операција две недељно, а да се сада раде четири дневно. 
"То је озбиљна организација, што доказује да много тога зависи од људи. Замењена је 
директорка Очне клинике и сада боље функционише. Дакле, оно где смо мењали даје 
резултате", каже Лончар. 
Најављује и да министарство размишља о набавци сајбер најфа - апарата који третира туморе у 
целом организму, који нису приступачни за операцију, налазе се на таквом месту где не могу 
безбедено да се уклоне. 
"Набавком сајбер најфа и са новим акцелераторима могли бисмо да заокружимо причу за 
онкологију и да будемо у самом врху и омогућимо нашим пацијентима оно што је стандард у 
високом здравству", поручио је Лончар. 
Набавци мора претходити озбиљан елаборат којим треба да се дефинише који модел је 
потребан српском здравству, а од тога зависи и цена. Напомиње да апарат није јефтин, да је 
скупљи од гама ножа, те да ће да се уради зграда, обучи кадар, како би се створили предуслови 
чим се апарат набави да може да почне да ради. 
За пацијенте који чекају на трансплантацију органа од огромног значаја би било да Србија 
постане члан Еуротранспланта, а одлука о томе биће донета 25. јануара када заседа комисија те 
међународне организације. 
"Много би значило за нас када бисмо приступили Еуротранспланту. Имали бисмо сигурност за 
наше пацијенте који хитно морају на трансплантацију, који у кратком року морају да добију 
орган. Ту постоји солидарност и први орган који се појави у Еуротранпланту био би упућен за 
нашег пацијента", појашњава Лончар. 
Поручује да ће контроле у болницама и домовима здравља бити настављене и да ће бити 
свакодневне, јер једино тако може да се успостави систем. 
У Србији, појашњава Лончар, постоји погрешно схватање да је функција директора, министара 
неко занимање, те да када једном дођете на то место ту треба да останете док ви мислите. 
"Није тако, то је функција коју обављате док неко ко вас је поставио на то место мисли да ваши 
резултати задовољавају. Молим све да тако схвате, јер ја тако схватам", каже Лончар и додаје да 
је до сада смењено око 15 директора у здравственим установама, али да то није коначан број. 
Говорећи о Фонду за лечење деце у иностранству министар каже да је десет пута повећан број 
деце који су отишли у иностранство на лечење преко фонда или преко РФЗО. 
Пацијенти се шаљу на дијагностику, лечење у иностранство, а министар каже да у дечје 
клинике долазе страни стручњаци да лече мале пацијенте и да ће се на томе и убудуће радити 
јер је корист вишеструка - помаже се деци, али и обучавају наши лекари. 
Он је позвао све који имају потребну документацију да не губе време и да се јаве фонду за 
помоћ, а о томе ко може на лечење у иностранство послењу реч даје струка. 
Упитан за увођење иновативних лекова на позитивну листу, министар каже да се прави план за 
наредне четири године, како би имали сигурност и ниже цене. 
"Здравство је скупо и ајде да га одржимо", каже министар и додаје да у развијеним земљама, 
попут САД-а, сваки трећи становник нема потребно здравствено осигурање и да остају испред 
болнице када им је помоћ потребна. 
"Систем који имамо хајде да унапредимо да буде још бољи. Нигде није сјајно. То је релност у 
свету и код нас. Хајде да одржимо овог врапца у руци, да не јуримо голуба на грани јер 
изгубићемо и врапца", закључио је Лончар. 
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