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"Маме су закон" предлажу минималац за све породиље 
Извор:Танјуг 
 
Представнице иницијативе "Маме су закон" залажу се да свака породиља у Србији прима 
минималац док је на породиљском одсуству, иако није остварила право на пуну надокнаду, 
речено је на састанку представница те иницијативе са саветницама министарке задужене за 
демографију и популациону политику Славице Ђукић Дејановић. 
У саопштењу иницијативе наводи се да су саветнице Маја Ђорђевић и Тина Аничић 
информисане о предложеним изменама Закона о финансијској подрршци породици са децом и 
да им је указано на кључни проблем у примени тог закона који је ступио на снагу 1. јула.  
Наглашено је да је женама тешко да вежу 18 месеци како би оствариле право на пуну надокнаду 
за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета. 
Истакнуто је да се то у пракси не дешава због тога што жене не желе да раде, већ зато што немају 
где да раде и да годинама волонтирају у државним фирмама, раде на црно и преко омладинских 
задруга због чега су "практично невидљиве за систем".  
Представнице иницијативе указале су да је неопходно да држава препозна такве жене и да у 
буџету обезбеди средства да свака будућа мајка, без обзира на то да ли је за систем видљива или 
невидљива, има месечна примања у висини републичког минималца док је на породиљском 
одсуству.  
Као дугорочну меру предложиле су да минималац постане фиксни део који би био намењен 
свим мајкама, а да се варијабилни део рачуна у односу на број месеци колико су биле у радном 
односу. 
Саветнице министарке Ђукић Дејановић истакле су да су свесне проблема да се данашње 
породице охрабре да добију прво дете наводећи да је у 2017. години рођено 1.000 "првих беба" 
мање него у 2016. години. 
Оцениле су да тај податак може да буде последица миграције становништва и одласка великог 
броја младих из Србије.  
Саветнице су навеле да ће проследити министарки предложене измене закона, као и да ће је 
детаљно информисати о ставкама које се, пре свега, тичу "невидљивих радница".  
Састанку са саветницама присуствовале су Татјана Мацура, Љупка Михајловска, Драгана 
Ристић, Милена Јовичић и Данијела Николић из иницијативе "Маме су закон". 
 
 

Фискални савет: Буџетски суфицит око 35 милијарди динара у 2018. 
Извор: РТС,Танјуг 
 
Фискални савет Србије процењује да ће буџетски суфицит у 2018. износити око 35 милијарди 
динара или 0,7 одсто бруто домаћег производа (БДП), као и да се јавни дуг приближава 
безбеднијој зони од 50 посто БДП-а – делом због бољих фискалних резултата, али још више 
због велике ревизије привредног раста навише. 
"Фискална кретања у 2018. години су повољна, оствариће се суфицит у буџету, а дуг се 
приближава дозвољеној граници. Зато је прави тренутак да се буџет и политика Владе окрене 
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великим изазовима који преостају, а то су низак привредни раст и уређење јавних финансија", 
изјавио је председник Фискалног савета Павле Петровић на конференцији за новинаре. 
Раст БДП-а биће 4,4 одсто 

Фискални савет процењује да ће привредни раст Србије у 2018. години износити 4,4 одсто. 
"Фискални савет је у децембру 2017. прогнозирао да ће раст бити преко четири процента, иако је 
пројекција Владе била 3,5 одсто. И тада се видело да ће кроз једнократне ефекте тај раст 
искочити изнад", изјавио је председник Фискалног савета Павле Петровић. 
Раст ће бити вођен привременим факторима, као што је раст пољопривредне производње. 
Сматра, међутим, да су то једнократне промене, које не обезбеђују стабилан раст. 
Када се искључе једнократни ефекти, стварни раст БДП-а Србије је, како каже, 3,2 одсто, што је 
спорије у односу на упоредиве земље из региона Централне и Источне Европе.  
Представљајући извештај под називом "Фискална и економска кретања у 2018. и препоруке за 
буџет 2019", Петровић је рекао да ће Влада у 2019. имати на располагању додатних 450 милиона 
евра, што је један одсто БДП-а, које би требало да употреби за стимулисање привредног раста. 
Наиме, према мишљењу Фискалног савета одговарајући буџетски план за 2019. је дефицит од 
0,5 одсто БДП-а, што ће, како се оцењује, ослободити 400-450 милиона евра за повећање јавних 
инвестиција и смањење пореског оптерећења рада. 
Слободна средства у буџету за 2019. годину требало би искористити за стимулисање привредног 
раста и за увођење уређеног система у јавним финансијама, као што је пензијски систем и 
систем зарада запослених у јавном сектору, оцењује Фискални савет. 
"Половину тих средстава треба употребити за повећање јавних инвестиција, јер оне значајно 
утичу на пораст економског производа земље, а преосталу половину за смањење пореског 
оптерећења привреде", додао је Петровић. 
Уколико би се, како објашњава, цела та половина од преко 200 милиона евра искористила за 
смањење оптерећења на зараде, ниво захватања на терет послодаваца би се смањио са актуелних 
63 на 60 посто. 
Фискални савет је мишљења и да би следеће године требало трајно да се уреди начин повећања 
и уређивања пензија, и да се уведе правило индексације пензија, које је недавно донетим 
законом отклоњено. 
"Донета је очигледно политичка одлука да се у 2019. пензије ускладе за 2,5 посто. Уместо тога, 
одлучено је да се овим пензионерима испод 30, 32 хиљаде динара пензије повећају 5 процената 
и да се то назове новчано увећање уз пензију, а да се овим пензионерима изнад тога пензије не 
увећавају уопште и то је разлог зашто у буџету нема више средстава за повећање",каже члан 
фискалног савета Никола Алтипамарков. 
Да ли ће државна каса и даље бити у плусу зависи и од увођења платних разреда. Фискални 
савет је за то да се основица за коефицијент подигне са 14 хиљада на 18 хиљада динара, али 
наглашавају да успостављање правила омета притисак одређених струка. 
"Дакле, чини се по овоме да се просвета изборила за прилично висок коефицијент у хијерархији 
позива у буџетском сектору, што треба имати у виду и за убудуће, јер су изван система од оних 15 
преосталим системима где је полиција или војска, јер за сада се касни", каже Владимир 
Вучковић, члан фискалног савета. 
Чланови фискалног савета, такође, сматрају да је "учешће јавних инвестиција у БДП-у потребно 
и могуће повећати у 2019. на око четири посто БДП-а". 
Фискални савет препоручује делимично укидање забране запошљавања и циљано 
запошљавање, напомињући да је за пет година у Србији 18.000 запослених мање и да нема 
превише укупно запослених у државном сектору. 
Како напомињу, забрана запошљавања је за последицу имала раст привремено-повремених и 
сличних ангажмана и нарушавање структуре запослености, при чему су "хронични и 
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недопустиви мањкови у неким секторима, као што су здравство, Пореска управа, екологија, 
приступање ЕУ у пољопривреди". 
У публикацији се истиче да је неопходно коначно завршити анализе и систематизације радних 
места, као и да у 2019. треба запошљавати једног радника на сваког отишлог, односно да стопа 
замене буде у сразмери 1:1, а не 1:5 као до сада. 
 

 

 
 

Фискални савет: 450 милиона евра употребити за привредни раст 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Фискални савет Србије (ФС) процењује да ће буџетски суфицит у 2018. износити око 

35 милијарди динара, или 0,7 одсто бруто домаћег производа (БДП), и да се јавни дуг 

приближава безбеднијој зони од 50 посто БДП-а, делом због бољих фискалних резултата, али 

још више због велике ревизије привредног раста навише.  

 “Фискална кретања у 2018. годину су повољна, оствариће се суфицит у буџету, а дуг се 
приближава дозвољеној граници. Зато је прави тренутак да се буџет и политика Владе окрене 
великим изазовима који преостају, а то су низак привредни раст и уређење јавних финансија”, 
изјавио је данас председник Фискалног савета Павле Петровић на конференцији за новинаре. 
Представљајући извештај под називом "Фискална и економска кретања у 2018. и препоруке за 
буџет 2019.", Петровић је рекао да ће влада у 2019. имати на располагању додатних 450 милиона 
евра, што је 1,0 посто БДП-а, које би требало да употреби за стимулисање привредног раста. 
Наиме, према мишљењу Фискалног савета одговарајући буџетски план за 2019. је дефицит од 
0,5 одсто БДП, што ће, како се оцењује, ослободити 400-450 милиона евра за повећање јавних 
инвестиција и смањење пореског оптерећења рада. 
Раст БДП-а биће 4,4 одсто 

Фискални савет процењује да ће привредни раст Србије у 2018. години износити 4,4 одсто. 
"Фискални савет је у децембру 2017. прогнозирао да ће раст бити преко 4,0 процента, иако је 
пројекција владе била 3,5 одсто. И тада се видело да ће кроз једнократне ефекте тај раст 
искочити изнад", изјавио је председник Фискалног савета Павле Петровић, на конференцији за 
медије. 
Раст ће, како је прецизирао на на представљању извештаја "Жфискална и економска кретања у 
2018. и препоруке за буџет 2019.", бити вођен привременим факторима, као што је раст 
пољопривредне производње. 
Сматра, међутим, да су то једнократне промене, које не обезбеђују стабилан раст. 
Када се искључе једнократни ефекти, стварни раст БДП-а Србије је, како каже, 3,2 одсто, што је 
спорије у односу на упоредиве земље из региона Централне и Источне Европе. 
Слободна средства у буџету за 2019. годину требало би искористити за стимулисање привредног 
раста, и за увођење уређеног система у јавним финансијама, као што је пензијски систем и 
систем зарада запослених у јавном сектору, оцењује Фискални савет. 
“Половину тих средстава треба употребити за повећање јавних инвестиција, јер оне значајно 
утичу на пораст економског производа земље, а преосталу половину за смањење пореског 
оптерећења привреде”, додао је Петровић. 
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Уколико би се, како објашњава, цела та половина од преко 200 милиона евра искористила за 
смањење оптерећења на зараде, ниво захватања на терет послодаваца би се смањио са актуелних 
63 на 60 посто. 
Фискални савет је мишљења и да би следеће године требало трајно да се уреди начин повећања 
и уређивања пензија, и да се уведе правило индексације пензија, које је недавно донетим 
законом отклоњено. 
Такође сматрају да је "учешће јавних инвестиција у БДП-у потребно и могуће повећати у 2019. 
на око 4,0 посто БДП-а". 
ФС препоручује делимично укидање забране запошљавања и циљано запошљавање, 
напомињући да је за пет година у Србији 18.000 запослених мање и да нема превише укупно 
запослених у државном сектору. 
Како напомињу, забрана запошљавања је за последицу имала раст привремено-повремених и 
сличних ангажмана и нарушавање структуре запослености, при чему су "хронични и 
недопустиви мањкови у неким секторима, као што су здравство, Пореска управа, екологија, 
приступање ЕУ у пољопривреди...". 
У публикацији се истиче да је неопходно коначно завршити анализе и систематизације радних 
места, и да у 2019. треба запошљавати једног радника на сваког отишлог, односно да стопа 
замене буде у сразмери 1:1, а не 1:5 као до сада. 
Није било разлога за укидање формуле за повећање пензија 

Фискални савет је оценио данас да је добро што је укинута кризна и привремена мера умањења 
изнадпросечних пензија, али да је лоше то што је приликом укидања те мере укинута и формула 
за будуће усклађивање пензија са инфлацијом и са стопом привредног раста. 
Представници Фискалног савета су поновили на конференцији за новинаре да се не слажу са 
укидањем формуле за утврђивање висине и годишње индексације пензија, али сматрају да ће 
постојећа финансијска стабилизација пензијског система омогућити дарежљивију форумулу за 
усклађивање пензија и да ће она у 2019. години бити и усвојена. 
"Тачно је да постоји већи буџетски простор да се пензије усклађују више него што предвиђа 
формула инфлација плус раст БДП-а од преко 4,0 посто, али није постојао ниједан системски 
разлог да се та формула укида", изјавио је члан Фискалног савета Никола Алтипармаков. 
Он је, на представљању извештаја "Фискална и економска кретања у 2018. и препоруке за буџет 
2019.", рекао да су постојала буџетска средства да се пензије редовно, у складу да бившим 
законом о ПИО, усклађују и 2019. године. 
Алтипармаков је навео да укупан буџетски простор за повећање прензија у идућој години 
износи 35 милијарди динара, а будући да укидање закона о привременом смањењу пензија 
кошта 25 милијарди годишње, на располагању остаје око 10 милијарди динара, што је, како 
каже, сасвим довољно да се приступи редовном усклађивању пензија у складу са формулом 
инфлација плус раст БДП-а. 
"Уместо да се у 2019. години свима пензије ускладе редовно према формули, за 2,5 посто, донета 
је очигледно политичка одлука да се оним пензионерима са примањима испод 30.000 или 
32.000 динара повећају пензије за пет процената, и да се то назове ''новчано увећање уз 
пензију'', а да се оним пензионерима преко износа од 32.000- 33.000 динара, пензије не 
повећају уопште”, каже Алтипармаков. 
Како наводи, то је разлог зашто у буџету нема више средстава за додатно повећање. 
“Средства су постојала и она су потрошена на овај програм који је уведен изменама пензијског 
закона, а за које сматрам да угрожавају неке карактеристике пензијског система које постоје 
деценијама”, закључио је он. 
 
 
 



7 

 

 
 
 

Газдама мањи трошак, радницима иста плата 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
НОВИ САД: Прошле недеље је министар финансија Синиша Мали представио пакет 

стимулативних мера за растерећење привреде, међу којима су смањење пореског оптерећења 

рада, укидање појединих накнада и промена начина обрачуна пореске амортизације да би се 

подстакао даљи раст привреде и нова запошљавања. 

Донета је одлука да се смањи пореско оптерећење рада укидањем доприноса за осигурање од 
незапослености на терет послодавца, који је износио 0,75 одсто, објаснио је Мали. 
Како је додао, том мером смањује се пореско оптерећење просечне нето плате са 63 процента на 
62. 
До краја октобра ове године усвојиће се нови закон о накнадама, који ће донети укидање 
појединих накнада, чиме ће бити смањени парафискални намети, највио је министар. 
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж оцењује да је тај Владин пакет 
стимулативних мера за растерећење и подстицај привреде и новог запошљавања добра вест и 
још један резултат унапређеног дијалога пословне заједнице и Владе, који у име својих чланови 
води ПКС. 
Одлука да се укину доприноси за осигурање у случају незапослености на терет послодавца и 
поједини парафискални намети, као и промена начина обрачуна амортизације, први је и 
значајан корак у растерећењу привреде, истиче Чадеж. 
Можда не толико, додао је Чадеж, по висини уштеда које ће компаније у овом тренутку 
појединачно остварити, али сигурно као увод у целовиту реформу пореског система договорену 
с ММФ-ом, кроз коју ће се у наредним годинама реализовати и иницијативе привреде за 
значајније смањење пореза и доприноса. 
Укидање доприноса за осигурање од незапослености на терет послодавца од 0,75 одсто 
конкретно значи да ће газда сада на раднику који ради за минималац „уштедети” 273 динара 
месечно. За оног радника који ради за просечну плату од 49.000 динара, уштеда послодавца је 
508 динара. Свакако да радници који раде за минималац – а процењује се да је таквих најмање 
350.000 – неће осетити да се укида допринос за осигурање од незапослености на терет 
послодаваца, а већу плату очигледно неће имати ни они са већим примањима јер је реч своти 
којом се смањује трошак пословања, а не трошкови рада. 
За смањење пореза искористити око 200 милиона евра 

Председник Фискалног савета Србије Павле Петровић процењује да ће у српском буџету за 
наредну годину за подстицање привредног раста бити расположиво од 400 до 450 милиона 
евра. Сматра да би половину тог новца, око 200 милиона евра, требало утрошити на смањење 
пореза.  
Мада је реч о малом смањењу, послодавци такву одлуку Владе Србије поздрављају и тврде да је 
и она добродошла. Тако Небојша Атанацковић из Удружења послодаваца Србије истиче да је то 
очекивани потез српских власти јер су га и најавиле на седници Социјално-економског савета. 
Ако желимо да наставимо високе стопе привредног раста, растерећење привреде мора бити 
много значајније, рекао је Атанацковић. 
Ту су, додаје, и парафискални намети, чије смањење је министар такође најавио. 
Велики део тих такси иде у локалне буџете и они их одређују како хоће. Осим тога, ми сваке 
године добијамо нова оптерећења с усклађивањем закона с ЕУ, али наше фирме нису тако јаке 
као европске да то издрже, казао је Атанацковић. 
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По оцени професора Економског факултета у Београду Милојка Арсића, смањење доприноса 
јесте скромно, али ту меру свакако треба подржати. 
Било би боље да је смањење неколико процентних поена, али очигледно је да се у буyету за 
наредну годину предност даје повећању расхода, повећању плата и пензија, него смањењу 
пореских оптерећења, оценио је професор Арсић. 
 

 

 
 

Вучић: Решићемо Петрохемију по узору на РТБ Бор и Железару 
Извор:ФоНет 
 
Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је са председником Казахстана Нурсултаном 
Назарбајевом разговарао о могућим партнерима за панчевачку Петрохемију и изразио наду да 
ће се то решити по узору на РТБ Бор, смедеревску Железару и ПКБ. 
"Ухватили смо последњи воз за добре односе са Казахстаном. Неки у региону су пре петнаестак 
година имали више смисла за разумевање ове земље и компаније из Казахстана су инвестирале 
у део петрохемијског комплекса у Румунији, али надокнадићемо то", рекао је Вучић за РТС. 
Према његовим речима, ми у то време нисмо схватали шта се у свету збива и нисмо се на време 
укључили у борбу за довођење инвеститора. 
"Али, борићемо се и верујем да је Назарбајев разумео колико је то за нас значајно", казао је 
Вучић. 
Другог дана посете Казахстану Вучић је гост религијске конференције коју Назарбајев 
организује под називом “Верски лидери за сигуран свет“.   
 
 

Лидл: Посао за 1.500 људи, велики број добављача из Србије 
Аутор:Марија Комазец 
 
Трговински ланац Лидл своја врата за купце отвара у четвртак 11.октобра. Врата за новинаре 
отворили су два дана раније. 
Чланови управе компаније представили су унутрашњост прве Лидлове радње у Србији. 
У 16 радњи које се отварају у 12 градова у Србији радиће преко хиљаду и по људи. Из Управе 
компаније Лидл тврде да ће цене бити ниже, као и да је ангажован велики број добављача из 
Србије. 
"У Лидлу ће у асортиману од 1.500 производа њих чак 350 бити из домаће производње, они ће 
бити понуђени или кроз Лидл брендове или кроз познате брендове потрошачима у Србији. Због 
овога смо успоставили сарадњу са више од 50 произвођача и оно што бих посебно истакла то је 
да у домену воћа и поврћа смо успоставили сарадњу са више од 25 добављача који нам 
омогућавају да и у овом сегменту имамо производе из Србије", каже руководитељка 
корпоративних комуникација у Лидлу Србија, Мартина Петровић. 
 
 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist200/Marija-Komazec/1
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Суфицит у државној каси, раст од 4,4 одсто - само тренутно 
Аутор:Маја Ђурић 
 
На пуних 60 страница, Фискални савет је припремио пресек економског стања у земљи за 2018. 
и предвиђања за 2019. годину, а главни закључак гласи: привредни раст је већи од очекиваног - 
иако је резултат краткорочних фактора; јавни дуг је смањен, а у буџету је створен суфицит. Осим 
похвала, нису изостале ни критике. 
Највећа слабост српске економије је - кажу - низак привредни раст, стога чланови Фискалног 
савета упозоравају да би економску политику за наредну годину требало усмери ка решавању 
тог проблема. 
Годину 2018. Влада Србије завршиће са вишком пара у државној каси. И то са 295 милиона евра 
суфицита, бар према рачуници Фискалног савета. Иако је кроз призму статистике - актуелна 
ситуација добра, пред Србијом су и даље бројни проблеми. 
Највећи - питање спорог привредног раста. Иако у овој години износи 4,4 одсто, "погуран" је 
тренутним факторима и није одржив на дуге стазе. Фискални савет предвиђа да ће у 2019. бити 
и мањи: 3,2 одсто. Зато кормило - кажу - треба окренути у другом правцу. 
"Наша процена је да ће Влада у 2019. години имати на располагању имати додатних, односно 
слободних 450 милиона евра, што је 1% Бруто домаћег производа земље и ми предлажемо да се 
та додатна средства употребе за стимулисање привредног раста", каже Павле Петровић, 
председник Фискалног савета. 
Половину од тих 450 милиона евра би требало усмерити ка повећању јавних инвестиција, јер је - 
како кажу - то најефикаснија полуга којом Влада може да подстакне привредни раст у 2019. За 
другу половину имају и друго решење: да се смање порези на рад и то са 63, колико је сада, на 60 
одсто нето зараде. 
Осим похвала и савета, нису изостале ни оштре критике. Највише их је било на рачун Закона 
којим се - како је накнадно из Немањине саопштено - привремено укида формула за 
усклађивање пензија. 
"Донета је очигледно политичка одлука да уместо да се у 2019. години свима пензије ускладе 
редовно, према формули за 2,5 посто, да се уместо тога овим пензионерима испод 30 или 32 
хиљаде, повећају пензије за 5 процената и да се то назове новчано увећање уз пензију, а да се 
овим пензионерима преко 30 и 32 хиљада пензије не повећају уопште. И то је разлог зашто у 
буџету нема средтсава за додатно повећање", каже Никола Алтипармаков, члан Фискалног 
савета. 
Али и на Закон којим се уводе платни разреди, посебно се критиковао положај просветних 
радника... 
"Практично ће испасти да су наставници основног и средњег образовања да се налазе 
доминантно у деветој платној групи, у којој су и лекари опште праксе, па ће у поређењу са 
њиховом платом имати готово исту, можда нешто нижу. А то је одступање од у односу на сву 
праксу коју смо уочили у другим земљама", наводи Владимир Вучковић, члан Фискалног савета. 
У буџету за 2019. виде и јединствену прилику за, како кажу, суштински заокрет - да се улагања у 
заштиту животне средине повећају за 130 милиона евра. "Велики финансијски скок" описују 
такав предлог чланови Фискалног савета, али и додају: стварне потребе су далеко веће. 
 

 

 
 

http://rs.n1info.com/journalist155/Maja-Djuric/1
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Од 100 компанија с највећим приходом у региону, 12 из Србије 
Извор:ФоНет 
 
Међу 100 компанија у југоисточној Европи с највећим приходима у 2017. години налази се 12 
предузећа из Србије, наводи се у листи коју је објавио Сињуз (сеенеwс). 
Највише компанија (51) је из Румуније, а следе Словенија са 13, Србија са 12, Хрватска 11 и 
Бугарска 10 фирми на листи, док Босна и Херцеговина има две, а Македонија једну компанију 
међу првих 100. 
Од компанија из Србије најбоље је рангирана Електропривреда, која је са приходом од 2,31 
милијарди евра на десетом месту. НИС је имао приход од 1,95 милијарди и на 12. је месту, а 
Фијат је 42. са приходом од 992,8 милиона евра. 
Делез је 56, Телеком 57, Меркатор С 58, Србијагас 59, ЕПС Дистрибуција 61, ХБИС група 66, 
Нелт 68, ХИП - Петрохемија 77, а Тигар 86. 
 

 

Мали: Порез на зараде смањује се с 63 на 62 одсто 
Извор:Бета 
 
Министар финансија Србије Синиша Мали рекао је да је донета одлука да се порез на зараде 
смањи са 63 одсто на 62 одсто, а да ће се наредне године размотрити даље растерећење, 
саопштило је то министарство. 
"Простора за даље смањење пореског оптерећења просечне нето плате има, али смо обазриви 
јер не смемо да угрозимо тешко стечену фискалну стабилност и општи макроекономски 
амбијент", рекао је Мали, коментаришући извештај Фискалног савета о текућим економским 
кретањима и препорукама за пројекцију буџета за 2019. годину. 
Он је рекао, како се наводи да је, осим те одлуке донето низ других мера које ће растеретити 
привреду, као што су промена начина прорачуна пореске амортизације и укидање поједних 
накнада. 
Мали је рекао да му је "изузетно драго што тај независни државни орган потврђује економске 
резултате Владе Србије и да је у неким пројекцијама за наредну годину оптимистичнији него 
министарство финансија". 
Министар је истакао да се у извештају Фискалног савета наводи пројекција да ће буџетски 
суфицит у 2018. години бити 0,7 одсто бруто домаћег производа (БДП), што је чак више од 
пројекције министарства финансија, које предвиђа 0,6 одсто БДП-а. 
"Пре само четири године, дефицит опште државе је износио 258 милијарди динара, а ове 
године говоримо о суфициту од око 28 милијарди динара. То је огроман помак напред", рекао је 
Мали. 
Додао је да је задовољан и због тога што су пројекције Фискалног савета да ће раст БДП-а ове 
године бити 4,4 одсто, а то је више него што је предвидело министарство. 
Он је рекао да се слаже са пројекцијама Фискалог савета, које кажу да се јавни дуг приближава 
"безбедној зони од 50 одсто БДП-а" и да очекује да се, уколико се превремено отплате поједини 
кредити, јавни дуг спусти и испод 50 одсто БДП-а. 
Предвиђено је да дефицит за следећу годину, како је рекао, буде 0,5 одсто БДП-а, односно око 
28 милијарди динара, а да ће "свакако више новца бити уложено у јавне инвестиције". 
"У буџету за наредну годину планирамо 25 милијарди динара више за јавне инвестиције, јер 
желимо да улажемо у инфраструктурне пројекте, који су важни за живот наших грађана. То је у 
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апсолутном износу 208 милијарди динара и биће утрошени за изградњу путева, мостова и 
железнице", рекао је Мали. 
Он је истакао да ће током 2019. године на системски начин бити уређено усклађивање пензија и 
плата, "како би се очувала и повећала куповна моћ грађана". 
 

 

 
 
"Маме су закон" предлажу минималац за све породиље 
Извор:Танјуг 
  
Представнице иницијативе "Маме су закон" залажу се да свака породиља у Србији прима 
минималац док је на породиљском одсуству, иако није остварила право на пуну надокнаду, 
речено је данас на састанку представница те иницијативе са саветницама министарке задужене 
за демографију и популациону политику Славице Ђукић Дејановић. 
У саопштењу иницијативе наводи се да су саветнице Маја Ђорђевић и Тина Аничић 
информисане о предложеним изменама Закона о финансијској подрршци породици са децом и 
да им је указано на кључни проблем у примени тог закона који је ступио на снагу 1.јула. 
Наглашено је да је женама тешко да вежу 18 месеци како би оствариле право на пуну надокнаду 
за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета. Истакнуто је да се то у пракси не 
дешава због тога што жене не желе да раде, већ зато што немају где да раде и да годинама 
волонтирају у државним фирмама, раде на црно и преко омладинских задруга због чега су 
"практично невидљиве за систем". 
Представнице иницијативе указале су да је неопходно да држава препозна такве жене и да у 
буџету обезбеди средства да свака будућа мајка, без обзира да ли је за систем видљива или 
невидљива, има месечна примања у висини републичког минималца док је на породиљском 
одсуству. 
Као дугорочну меру предложиле су да минималац постане фиксни део који би био намењен 
свим мајкама, а да се варијабилни део рачуна у односу на број месеци колико су биле у радном 
односу. 
Саветнице министарке Ђукић Дејановић истакле су да су свесне проблема да се данашње 
породице охрабре да добију прво дете наводећи да је у 2017. години рођено 1.000 "првих беба" 
мање него у 2016. години. Оцениле су да тај податак може да буде последица миграције 
становништва и одласка великог броја младих из Србије. Саветнице су навеле да ће проследити 
министарки предложене измене закона, као и да ће је детаљно информисати о ставкама које се, 
пре свега, тичу "невидљивих радница". 
Састанку са саветницама присуствовале су Татјана Мацура, Љупка Михајловска, Драгана 
Ристић, Милена Јовичић и Данијела Николић из иницијативе "Маме су закон". 
 
 

Када будете прочитали зашто су све запослени у Србији давали отказе, 
биће вам јасно зашто је некима од нас ПОСАО=ПАКАО 
Извор:Блиц 
 
Један твитераш је јуче запалио друштвене мреже једноставним питањем - "Шта је била кап која 
је прелила чашу да дате отказ?". То питање није ни по чему "запаљиво", док не прочитате 
одговоре. Неки од разлога су просто невероватни. 
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Наравно, има и безазлених ситуација које су некога навеле да да отказ, али много је више оних 
за које је тешко поверовати да се дешавају на радном месту. Погледајте само неке од одговора на 
питање: "Шта је била кап која је прелила чашу да дате отказ?" 
- Када су ми од плате одбили 100 одсто за боловање, а ја била у болници 8 дана и примила 25 
инфузија, а још и из болнице радила и слала им оно што им треба преко нета - написала је једна 
твитерашица. 
- Једном смањење плате за 15 одсто уз образложење може ми се. Други пут због константног 
мобинга и непотребног стреса... Тај други пут кап је била чињеница да су мене разапели за 
нешто за шта су имали одговорну особу, а дотичног нису ни окрзнули... - додао је други. 
Са лаптопом и у болничкој постељи 
За неке је радно време "од јутра до сутра" био довољан разлог да напусте радно место: 
- Када сам почео да долазим на посао у 8 ујутру и одлазим кући у 9 увече. 
Слични разлози, односно превише времена проведеног на послу и под стресом, разлог је и за 
следећи одговор: 
- Када нисам погледала преко улице кад сам изашла с посла, јер сам била смрвљена. 
Постојали су и крајње апсурдни захтеви шефова које није могуће испунити. 
- Када ми је дат ултиматум да или освестим своју енергију и будем у синхроницитету са 
простором или ми неће продужити уговор. 
Примера злоупотребе боловања нажалост има доста. Ово је још један од разлога за остављање 
посла: 
- Питање да ли би могли да ми донесу лаптоп док сам у болници да нешто завршим. 
Има и уцењивачких и некоректних услова на које поједини радници ипак не пристају. 
- Кад су смањили плату свима у сектору који сам водио, а мени понудили да је повећају како би 
их умирио уз повећан обим посла. 
Многима је потребна стручна помоћ 
И неодговорни шефови су узрок отказа: 
- Ја кад сам скапирала да се ја више потресам око тога да ли се ради по прописима и закону, а 
газде заболе... А треба свој потпис да ставим. 
Некима је била потребна помоћ психолога. 
- Када сам кренула код психолога да видим има ли начина да се изборим са мобингом, а да не 
дајем отказ, мада нисам ни била пријављена. Шеф ми је претио да ће се, ако одем, посветити 
томе да не добијем посао нигде. Кад сам то све изговорила код психолога сконтала сам да се 
мора ићи одмах. 
Било је и оних који су отказ давали више пута, и то из разичитих разлога: 
- Једном бољи посао, једном ментална тортура од стране шефа, једном ми уговор није продужен 
јер су нашли неког мање квалификованог и за мање паре. 

 
 
Ђорђевић: Влада прати утицај дигитализације на област рада 
Извор:Танјуг 
 
Дужност Владе Србије је да прати и сагледава све аспекте утицаја дигитализације на област 
рада, како би се законски и други прописи прилагодили новим облицима рада, изјавио је данас 
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић. 
- Социјални дијалог је веома важан како би се обезбедили бољи услови рада, материјалних 
давања и помоћи свим грађанима. Желимо да од земаља ЕУ усвојимо примере који су се 
најбоље показали у пракси - рекао је Ђорђевић на седмом округлом столу социјалног дијалога у 
југоисточној Европи. 
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Државна секретарка Бојана Станић истакла је да све већи број запослених може да ради на 
даљину, далеко од простора свог послодавца, користећи нове технологије, саопштило је 
министарство. 
Према њеним речима, рад на даљину доноси користи како послодавцима, пре свега, кроз 
смањење трошкова рада, тако и запосленима, кроз лакше усклађивање пословног и породичног 
живота. 
Станић је истакла да су у циљу стицања додатних знања и вештина за обављање послова у 
оквиру информационих технологија у Србији организоване обуке за незапослена лица преко 
НСЗ, сагледавајући значај развоја ИТ сектора као и исказану потражњу на тржишту рада из 
области информационо-комуникационих технологија која доприноси повећању запошљавања. 
Округли сто на тему "Нестандардни облици запошљавања у условима глобализације и 
дигитализације" организовали су Министарство рада и социјалног старања Црне Горе и 
фондација "Фриедрић Еберт", у сарадњи са Савезом синдиката, Унијом слободних синдиката и 
Унијом послодаваца Црне Горе. 
Поред ресорних министара Зорана Ђорђевића и Кемала Пуришића на скупу су говорили и 
Матијас Вебер, директор регионалног пројекта за радне односе и Социјални дијалог у 
централној и југоисточној Европи, као и представници ресорних министарства и социјалних 
партнера из Бугарске, Босне и Херцеговине, Албаније, Словеније, Румуније и Македоније. 

 
 

МИЛИОНСКА ПЉАЧКА "ГОШЕ" Откривамо ко су главни играчи и 
како ИСПУМПАВАЈУ НОВАЦ из некадашњег гиганта 
Аутор:Жељка Јевтић 
 
Како фирма са двоје запослених има вишемилионску зараду? Или са 14 радника, без хала и 
машина, ремонтује возове? Одговор је да у Србији све то може - довољно је само имати добру 
комбинацију, људе на позицији и веру да је правосуђе споро. 
“Блиц” данас објављује наставак серијала о Фабрици шинских возила („Гоша ФШВ“) у коме 
ћемо приказати матрицу по којој се сада узима новац из смедеревске фабрике. Познато је да је 
за пропаст гиганта, а тиме и судбине породица радника, одговорна словачка компанија “ЖОС 
Трнава”. Међутим, ко данас задаје последњи ударац?! 
„Приватизација“ 
Словаци су исисавали новац, нису плаћали, не само зараде, већ ниједну обавезу према 
радницима и држави. Њихова обавезна улагања нико од надлежних није проверавао, иако су 
били дужни, почев од некадашње Агенције за приватизацију, па надаље. Словаци су у залог 
ставили све што фабрика поседује, подједнако шрафове, машине, па и касетофон. А онда, када 
су намакли, по проценама, чистог профита преко 40 милиона евра, формално одлазе из „Гоше“ 
прошле године. Буквално у време када радници штрајкују, породице им гладују јер нису 
примили плату и по 20 месеци, а у фабричком кругу радник Д. М. (57) извршава самоубиство. 
Међутим, иза Словака је остао принцип по ком се узима новац и који је унапред припремљен. 
Главни играчи су Милутин Шћепановић, некадашњи директор „Гоше ФШВ“, а сада власник и 
директор „Гоше РСЦ“, и Велемир Стојановић, власник компаније „Обнова“ д.о.о. Улогу има и 
стечајни управник Аца Митић, али и директор „Србија воза“ Југослав Јовић. 
Кренимо редом. 
Словаци су 15. маја 2014. основали фирму „Гоша РСЦ“. Сада је сасвим јасно - име је намерно 
тако дато да би збуњивало, односно звучало као да је реч о смедеревском „Гоши“. Приде, у 
слободном преводу на енглески РСЦ значи исто што и ФШВ. Улог фирме је хиљаду динара, а 
први власник овог сатрапа „Гоше“ је човек Словака и директор, управо смедеревског „Гоше 

http://sport.blic.rs/autori/zeljka-jevtic
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ФШВ“ Иван Хемшилд. Априла 2017. када Словаци одлазе, Хемшилда на месту „Гоше ФШВ“ 
наслеђује Милутин Шћепановић. 
Колико је Шћепановић радио у интересу радника и фабрике сведочи даљи след догађаја. После 
пет месеци, 15. септембра, Словак Хемшилд преноси власништво у „Гоши РСЦ“ - имитацији 
„Гоше“, на Милутина Шћепановића. Директор копије „Гоше“ је у том тренутку Коштана 
Миладиновић Красић, која је финансијски директор правог „Гоше“! Шћепановић у имитацији 
„Гоше“ - „Гоша РСЦ“ сада већ као власник уписује себе за директора - 12. јануара ове године. 
Вишемилионски послови 
Ово предузеће са 14 запослених направљено је да би се паре из смедеревског „Гоше“ исисавале и 
пумпале у ову фирму. Други играч је Велемир Стојановић, власник компаније „Обнова“ д.о.о. 
Фирма има двоје запослених, а у садашње вишемилионске послове укључује је Шћепановић. 
„Обнова“ д.о.о. је регистрована да се бави трговином на велико, дрветом, грађевинским 
материјалом и санитарном опремом. Ипак, имитација „Гоше“ са 14 запослених, без хала, али 
регистрована да производи локомотиве и шинска возила, и мала компанија за продају дрвета, 
добијају на тендерима државних фирми вишемилионске послове ремонта возова! Како је то 
могуће? 
Стечајни дил 
Шћепановић и „Гоша РСЦ“ су у послу јер је то шема Словака који су и даље формално власници 
„Гоше ФШВ“. “Обнова” се уводи у посао јер је потребно још фирми у које ће одлазити новац. 
Стечајни управник „Гоше ФШВ“ Аца Митић је у дилу и даје смедеревску фабрику, њене ресурсе 
и раднике буквално на лер. Остаје само питање коју корист имају државна фирма „Србија воз“ и 
њен директор Југослав Јовић који лажном „Гоши“ и „Обнови“ плаћају вишемилионске износе 
иако им ови не завршавају послове? 
Лажна „Гоша“ - РСЦ, „Обнова“ и смедеревски „Гоша ФШВ“ наступају на тендерима као 
конзорцијум. Учествују три субјекта јер „Гоша РСЦ“ и „Обнова“ д.о.о. немају референце и за то 
им треба „Гоша ФШВ“. Како „Блиц“ сазнаје, „Србија воз“ дао им је најмање два посла вредности 
- преко два милиона евра за поправку путничких возова и преко милион за реконструкцију 
кушет кола. Посао у вредности од преко два милиона евра није завршен, а реконструкција 
кушет кола није ни започета иако су „Гоша РСЦ“ и „Обнова“ уредно примиле аванс. 
Уговори практично иду преко ове две фирме, а не „Гоше ФШВ“ - тако они узимају новац, 
набављају делове, зарачунавају огромне марже, док трећи субјект на основу ког су и добили 
посао - смедеревски „Гоша“ - троши своју струју, машине, ресурсе... Практично, радници „Гоше 
ФШВ“ се изнајмљују, али им се не плаћа пуна зарада, а камоли доприноси. 
Без тужбе или блокаде 
Иако Шћепановић са „Обновом“ уговара штетне послове и злоупотребљава „Гошу ФШВ“, нико 
не реагује. Чак ни директор „Србија воза“, који је морао након истека шест месеци и обавеза које 
су фирме преузеле да их блокира, тражи накнаду штете, али и издаје негативну референцу за 
предузећа која нису завршила посао како више не би могли на тендере. 
Тако долазимо до апсурда да државно предузеће не утужује приватне фирме због незавршеног 
посла. Изговор који би се увек могао потегнути је да то не чине због смедеревског „Гоше“, али 
тврдња нема законски основ. Према сазнањима „Блица“, не реагују ни остале државне 
институције јер „Гоша РСЦ“ не испуњава своје обавезе ни према радницима нити држави. 
Последњи подаци Агенције за привредне регистре говоре да „Гоша РСЦ“ и компанија „Обнова“ 
послују са добитком, за разлику од „Гоше ФШВ“ који има дугове, а добитак - нула. 
ПИТАЊА БЕЗ ОДГОВОРА 
„Блиц“ је јуче упутио питања директору „Србија воза“ Југославу Јовићу. Међутим, нисмо добили 
одговоре до затварања овог издања. Питали смо: 
1. Зашто су послови везани за кушет кола и возове дати приватним фирмама? 
2. Колико је новца уплаћено за те послове? 
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3. Да ли сте покренули спор против фирми „Гоша РСЦ“ и „Обнова“ д.о.о. уколико посао није 
окончан? 
4. Које све уговорене послове има „Србија воз“ са „Гошом РСЦ“ и зашто? 
5. Зашто је директор Југослав Јовић и којим поводом посећивао смедеревску „Гошу ФШВ“ 19. 4. 
2017. године? Да ли је разлог да је као директор државне фирме дао обећање у име приватних 
компанија? 
 

 

 
 
Маме су закон: Женама је тешко да вежу 18 месеци радног стажа 
Пише: Данас Онлине 

 
Представнице иницијативе #МамеСуЗакон састале су  данас са саветницама министарке 
Славице Ђукић Дејановић и информисале их о предложеним изменама Закона о финансијској 
подршци породици са децом.  
Испред иницијативе састанку су присуствовале Татјана Мацура, Љупка Михајловска, Драгана 
Ристић, Милена Јовичић и Данијела Николић, док су испред Кабинета министарке без 
портфеља задужене за демографију и популациону политику састанку присуствовале 
самостална саветница Маја Ђорђевић и Тина Аничић, задужена за односе с јавношћу. 
Министарка је због раније испланираних обавеза била спречена да присуствује овом састанку, 
наводи се у саопштењу. 
Представнице иницијативе #МамеСуЗакон говориле су о томе да кључни проблеми у примени 
закона који је ступио на снагу 1. јула леже у чињеници да је женама јако тешко да вежу 18 
месеци радног стажа како би оствариле право на пуну надокнаду за време породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета и да се то у пракси не дешава због тога што жене не желе да раде, 
већ због тога што немају где да реде, зато што годинама волонтирају у државним фирмама, раде 
на црно, преко омладинских задруга и слично и за систем су практично невидљиве. 
Због великог броја “невидљивих радница” представнице иницијативе објасниле су да је 
неопходно да све те жене држава на неки начин препозна и у буџету обезбеди средства која ће 
свакој будућој мајци, без обзира да ли је за систем видљива или невидљива, обезбедити месечна 
примања у висини републичког минималца док одсуствују са посла ради неге детета након 
порођаја. Као дугорочну меру предложиле су да минималац постане фиксни део који би био 
намењен свим мајкама, а да се варијабилни део рачуна у односу на број месеци колико су биле у 
радном односу. 
Саветнице министарке проф. др Ђукић Дејановић говориле су о томе колико су свесне проблема 
да се данашње породице охрабре да имају једно, односно прво дете и да је у 2017. години рођено 
1000 “првих беба” мање него у 2016. години, а што може бити и последица велике миграције 
становништва и одласка великог броја људи из Србије. Обећале су да ће све информације са 
састанка и предложене измене закона проследити министарки и детаљно је информисати о 
ставкама које јесу горуће и које се пре свега тичу “невидљивих радница”. 
– Очекујемо позиве на састанке и из других министарстава којима смо се недавно обратиле 
(Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство финансија), 
као и позив председнице Владе Републике Србије. Док се не реше горући проблеми који велику 
групу жена и њихових породица егзистенцијално угрожавају иницијатива #МамеСуЗакон ће 
наставити са својим активностима, а прва следећа велика акција је протест који ћемо одржати у 
центру Ниша у четвртак од 17 часова, наведено је у саопштењу. 
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Највише грађевинара без уговора 
Пише: С. Новосел 

 
Инспекција рада је у септембру у Новом Пазару открила 90 радника без уговора о раду. 
Они су били ангажовани код 29 послодаваца. Према подацима Министарства за рад, више од 
половине упослених „на црно“ радило је у приватним грађевинским предузећима. Од 90, 55 је 
било на грађевинама, где предњаче две турске компаније. У току две контроле на градилишту 
турске фирме ГВН, инспекција је открила 34 непријављена радника. Друга турска грађевинска 
фирма Бедирхан Инсаат имала је осам радника без уговора о раду. Иначе, турски инвеститори 
све су овде присутнији на изградњи стамбено-пословних објеката. 
 
 

Радници траже од Вучића да поштује потписани протокол 
Пише: З. Радовановић 

 
Бивши радници Заставе камиони који већ месецима протестују тражећи исплату заосталих 
зарада поново су данас тражили пријем код градоначелника Крагујевца Радомира Николића 
који их опет није примио, те су се договорили да почетком наредне седмице колективно крену 
пут Београда, и да се окупе испред Владе Србије. 
Некадашње „камионџије“ не одустају ни од пријема код Николића, од кога намеравају да траже 
да их повеже са надлежнима у Влади Србије, али и са председником Србије Александром 
Вучићем који је у два наврата, 2014. и 2015, у својству премијера, верификовао анексе 
Протокола који су, 2008, након доласка Фијата у Заставу, потписали репрезентативни 
синдикати Групе Застава возила и Влада Србије, и којим је предвиђено социјално-материјално 
збрињавање радника свих Заставиног фабрика до коначног решења њиховог власничког 
статуса. 
– Хоћемо да подсетимо председника Вучића да је управо он, не само прихватио, већ и да је 
лично потписивао анексе Протокола из 2008, који је гарантовао свим радницима Групе Застава 
возила да ће социјални статус и материјални положај да им буде решен, односно да ће сва 
потраживања да им буду измирена, а радни стаж повезан, како би могли да остваре право на 
пензију. Застава камиони је, средином септембра, на предлог Владе гурнута у стечај, а бившим 
радницима се само на име неисплаћених зарада дугује укупно око 80 милиона динара. Како 
више него основано страхујемо да ће из стечајне масе најпре да буду намирене банке и други 
крупни повериоци, то од надлежних, међу којима је, као потписник анекса Протокола из 2008, 
и председник Вучић, захтевамо доследну примену тог документа или да некадашњи радници 
Камиона имају првенство приликом наплате потраживања из стечаја фабрике – рекао је за наш 
лист председник Организационог протеста бивших радника Заставе камиони Милојко Поповић. 
 
 

Фискални савет: Низак привредни раст 
Пише: ФоНет 

 
Србија ће следеће године имати на располагању додатних 450 милиона евра за улагање у путну 
и железничку инфраструктуру и заштиту животне средине, као и за смањење пореског 
оптерећења привреде, речено је данас приликом представљања препорука Фискалног савета 
Србије за буџет 2019. године. 
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Председник Фискалног савета Павле Петровић је као кључну структурну слабост навео низак 
привредни раст, мада је повећање бруто домаћег производа (БДП) од 4,4 одсто релативно 
високо. 
Петровић је оценио да су на повећање БДП утицали једнократни чиниоци, као што су раст 
пољопривреде због поређења са прошлогодишњом сушом и нормализација производње у 
Електропривреди Србије. 
Када се уклоне ти једнократни чиниоци, стварно повећање БДП је 3,2 одсто, изјавио је 
Петровић, уз констатацију да Србија расте спорије од упоредивих земаља Централне и Источне 
Европе. 
Србија је од 2008. уложила око четири милијарде евра у јавне инвестиције мање него те државе. 
Ове године се ситуација поправила и предлажемо да се 2019. улагања у јавне инвестиције 
повећају за 300 милиона евра, са 1,4 милијарде на 1,7 милијарди евра, рекао је Петровић. 
Он је изнео податке да је путна мрежа у Србији за 20 одсто лошија него у региону, а железничка 
за 40 одсто. 
Мерено у километрима на 100.000 становника, имамо 30 одсто мање аутопутева, а два до три 
пута мање него Хрватска, Словенија и Мађарска. Две трећине пруга није електрификовано, а на 
55 одсто брзина возова не прелази 60 километара на сат, изјавио је Петровић. 
Он је оценио да је реалистично планирати следеће године за 200 милиона евра веће улагање у 
главне путеве и железницу. 
Према Петровићевим речима, због ниских инвестиција у заштиту животне средине је Србија 
међу најзагађенијим земљама, а њени грађани међу најугроженијим у Европи. 
Само седам одсто површинских вода има еколошки добар статус, вода за пиће је неисправна у 
око 40 одсто градских водовода, више од 2,5 милиона људи удише загађен ваздух. Прикључак 
на канализацију има само 55 одсто становништва, пречисти се мање од 10 одсто комуналних 
отпадних вода, организовано се прикупља само 80 одсто комуналног отпада, али се готово 
ништа не прерађује, навео је Петровић. 
Он је изјавио да преговори о чланству у Европској унији налажу улагање скоро девет милијарди 
евра у екологију, што одговара порасту од пола милијарде евра на годишњем нивоу. 
Павловић је констатовао да је следеће године могуће улагање у тој области повећати за око 130 
милиона евра. 
Према Павловићевим речима, постоји фискални простор од око 200 милиона евра за смањење 
пореза и доприноса на плате у следећој години, са 63 одсто на 60 одсто. 
Петровић је констатовао да инвестиције у приватном сектору заостају за земљама као што су 
Бугарска и Румунија, што је везано за привредни амбијент, односно владавину права, корупцију, 
поштовање уговора. 
Члан Фискалног савета Владимир Вучковић је изјавио да се добијају обриси система плата и да 
се улажу напори да се примени принцип „једнака плата за исти рад“. 
У здравству се примењује разврставање послова, као и у култури. Наставници основних и 
средњих школа би требало да буду у истој платној групи као лекари опште праксе, рекао је 
Вучковић, уз податак да су у другим земљама ти лекари за скоро трећину боље плаћени од 
наставника. 
Чини се да се просвета изборила за релативно висок положај, изјавио је Вучковић, уз оцену да 
ће важан тест за платне разреде бити полиција и војска. 
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Фискални савет: Измене пензијског закона могу бити правно оспорене 
Пише: ФоНет 

 
Члан Фискалног савета Србије Никола Алтипармаков изјавио је данас да је, у складу са 
постојећом формулом, постојао простор за повећање пензија свим пензионерима следеће 
године за 2,5 одсто 
Упркос томе, донета је политичка одлука да пензије мање од 32.000 буду увећане за пет одсто, а 
да пензије веће од тих не порасту. 
Измене пензијског закона урушавају системе пензијског осигурања који постоји деценијама и 
генерацијама и потенцијално могу бити правно оспорене, рекао је Алтипармаков. 
Он је изјавио да је постојала буџетска могућност да се испоштује законска индексација пензија и 
да се следеће године усвоји нова и дарежљивија формула. 
Према речима Алтипармакова, финансијска стабилизација пензијског система, нарочито 
доследно спровођење пензијске реформе, омогућила је да се пензије усклађују на виши начин 
него што је бивша формула прописивала и да се томе приступи 2020. године. 
Али, то се није десило, пошто се влада определила да укине формулу и уведе систем новчаног 
увећања уз пензију. На тај начин се подрива предвидивост и интегритет система пензијског 
осигурања, који претпоставља чврсту везу између износа уплаћених доприноса током радног 
века и висине пензије, изјавио је Алтипармаков. 
Он је рекао да у Србији на 1,4 радника долази један пензионер. 
Имамо демографско старење становништва. Људи живе дуже, што значи да морају да дуже 
раде, константовао је Алтипармаков. 
 
 

Мали: Потврђени добри економски резултати Владе 
Пише: Данас Онлине 

 
Министар финансија Синиша Мали рекао је, коментаришући извештај Фискалног савета под 
називом „Фискална и економска кретања у 2018. и препоруке за буџет 2019.“, да му је изузетно 
драго што тај независни државни орган потврђује економске резултате Владе Србије 
Мали је истакао да се у извештају Фискалног савета наводи пројекција да ће буџетски суфицит у 
2018. години бити 0,7 одсто бруто домаћег производа (БДП), што је чак више од пројекције 
Министарства финансија, која предвиђа 0,6 одсто БДП-а, наводи се у саопштењу МИнистарства 
финансија. 
“Пре само четири године, дефицит опште државе је износио 258 милијарди динара, а ове 
године говоримо о суфициту од око 28 милијарди динара. То је огроман помак напред и само 
један од елемената који говори о стању наших финансија. Такође, драго ми је што су пројекције 
Фискалног савета да ће раст БДП-а ове године бити 4,4 одсто, што је и више него што смо ми 
предвидели “, истакао је Мали. 
Коментаришући део извештаја који се односи на висину јавног дуга у БДП-у, Мали је рекао да се 
слаже са пројекцијама Фискалог савета, које кажу да се јавни дуг приближава “безбедној зони од 
50 одсто БДП-а”, те да очекује да се, уколико се превремено отплате поједини кредити, јавни дуг 
спусти и испод 50 одсто БДП-а, наводи се у саопштењу. 
Када је реч о пројекцијама за износ дефицита за следећу годину, Мали каже да је предвиђено да 
дефицит износи 0,5 одсто БДП-а, односно око 28 милијарди динара, те да ће свакако више 
новца бити уложено у јавне инвестиције. 
“У буџету за наредну годину планирамо 25 милијарди динара више за јавне инвестиције, јер 
желимо да улажемо у инфраструктурне пројекте, који су важни за живот наших грађана. То је у 
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апсолутном износу 208 милијарди динара и биће утрошени за изградњу путева, мостова и 
железнице“, додао је Мали. 
Он је нагласио да је, када је реч о пореском оптерећењу зарада, донета важна одлука да се оно 
смањи са 63 на 62 одсто, што је само први корак, те да ће наредне године размотрити даље 
растерећење зарада, а све како би домаћа привреда постала конкурентнија. 
„Простора за даље смањење пореског оптерећења просечне нето плате има, али смо обазриви 
јер не смемо да угрозимо тешко стечену фискалну стабилност и општи макроекономски 
амбијент. Осим ове одлуке, донели смо и низ других мера које ће растеретити привреду, као што 
су промена начина прорачуна пореске амортизације, и укидање поједних накнада. Све то 
побољшаће привредни амбијент”, истакао је министар финансија. 
Када је реч о уређењу пензијског система и система зарада, министар каже да ће током 2019. 
године на системски начин уредити усклађивање пензија и плата, како би се очувала и повећала 
куповна моћ грађана, закључује се у саопштењу Министарства финансија. 
 

 

 
 

Фискални савет: Пензије догодине не могу да расту  
Аутор:Д. И. КРАСИЋ 

 

Фискални савет Србије данас изнео препоруке за државни буџет за 2019. годину: Потребно 
повећати инвестиције, поготово у заштиту животне средине 
БУЏЕТ за 2019. требало би да системски уреди јавне финансије, побољша њихову структуру и 
подржи привредни раст - оценио је данас Павле Петровић, председник Фискалног савета 
Србије. 
Он је, на представљању документа "Фискална и економска кретања у 2018. и препоруке за буџет 
2019" истакао да ће Србија идуће године имати до 450 милиона евра расположивих средстава за 
фискални подстицај привредном расту. Половина износа требало би да буде усмерена за раст 
јавних инвестиција, док би половина требало директно да се усмери ка привреди кроз смањење 
пореског оптерећења на рад са 63 на 60 одсто. Приоритет треба да буде и трајно уређење 
пензијског система и система зарада и запослености у јавном сектору. 
- У 2019. потребно је и могуће је повећати јавне инвестиције за 300 милиона евра, на око четири 
одсто БДП, кроз улагање у путну и железничку инфраструктуру и у заштиту животне средине - 
истакао је Петровић, напомињући да је Србија због ниских инвестиција у области животне 
средине међу најзагађенијим земљама. Он указује да су потребне огромне инвестиције државе у 
овој области у наредних 10 до 15 година, што намећу и преговори о чланству у ЕУ. Реч је о близу 
девет милијарди евра, што одговара порасту инвестиција у ову област од око 500 милиона евра 
годишње. Савет препоручује да се буџет Министарства за заштиту животне средине догодине 
учетворостручи - са пет на 20 милијарди динара. 
Када је реч о укидању мере привременог смањења изнадпросечних пензија, Савет ту одлуку 
оцењује позитивно, али сматра лошим што је, при укидању, укинута и формула за будуће 
усклађивање пензија са инфлацијом и са стопом привредног раста. 
- Уместо да се у 2019. свима пензије ускладе редовно према формули, за 2,5 посто, донета је 
очигледно политичка одлука да се пензионерима са примањима испод 32.000 динара повећају 
пензије за пет процената, а да се онима преко тог износа примања не повећају - навео је Никола 
Алтипармаков. 
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Како је рекао, то је разлог зашто у буџету нема више средстава за додатно повећање током идуће 
године: 
- Средства су потрошена на овај програм који је уведен изменама пензијског закона, а за које 
сматрам да угрожавају неке карактеристике пензијског система које постоје деценијама.  
УКИНУТИ ЗАБРАНУ 
ФИСКАЛНИ савет оцењује да је продужавање забране запошљавања у јавном сектору веома 
опасно, напомињући да је за пет година у Србији 18.000 запослених мање и да нема превише 
укупно запослених у државном сектору. Савет препоручује делимично укидање забране и 
"интервентно" запошљавање. Јер, како каже члан Савета Владимир Вучковић, забрана за 
последицу је имала раст броја уговора о привремено-повременим пословима и нарушавање 
структуре запослености, при чему су "хронични и недопустиви мањкови у неким секторима, као 
што су здравство, Пореска управа...". 
 

 


