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Синиша Мали: Реално је да и догодине расту зараде и пензије 
Даниела ИЛИЋ КРАСИЋ  
 

Министар финансија: Ако пораст привреде буде по стопи од 3,5 до четири одсто, 
то је извесно. Рекордно издвајање од 220 милијарди динара за капиталне 
инвестиције 
ОДРЖАТИ овако високу стопу привредног раста домаћи је задатак за све нас у Влади. Да би то 
било могуће неопходан је раст личне потрошње, за шта је предуслов повећање пензија и плата. 
Јер, кроз већу потрошњу, активираће се и нова производња и поспешити привредни раст. 
Овим речима министар финансија Синиша Мали истиче значај пораста животног стандарда 
који је, како каже, један од три основна елемента новог буџета за 2019. годину. 
- У октобру смо већ започели са исплатама пензија које су у односу на 2014. годину веће за осам 
до 13 одсто. У ту сврху за идућу годину издвојено је 563 милијарде динара, што је 35 милијарди 
динара више него у 2018. години. 
- Почетком децембра ће бити исплаћена једнократна помоћ свим пензионерима у износу од 
3.000 динара, за шта је издвојено 5,24 милијарде динара. То је најновија и лепа вест, а када је 
реч о следећој години, све зависи од постигнутих економских резултата. Приходи буџета су 
планирани конзервативно и очекујем да ће бити простора за то. 
- Заједно са ММФ радимо на новој формули за индексацију и она ће бити примењена од 2020. 
године. Пре фискалне консолидације пензије су се два пута годишње усклађивале са 
инфлацијом. Са пуно оптимизма улазимо у 2019. и чинимо све да се и догодине створе услови 
за повећање плата и пензија, јер то и јесте основ наше политике. Ако наша економија буде 
расла по стопи од 3,5 до четири одсто следеће године, то је апсолутно реално. 
* Колико новца је буџетом предвиђено за раст плата у 2019? 
- Раст плата у јавном сектору је од седам до 12 одсто, а у јавним предузећима и јавним 
комуналним за пет одсто. То су додатне 33 милијарде динара. Раст плата је за медицинске 
техничаре 12 одсто, лекаре 10 одсто, запослене у просвети девет одсто, колико је предвиђено и 
за полицију и војску. Цариници и порезници ће добити увећање од 8,5 одсто, општа 
администрација седам процената, а јавна предузећа пет одсто. 
* Шта сте предвидели за капиталне инвестиције? 
- То је други елемент буџета. Знате, код инвестиција у грађевинарству мултипликатор је два - за 
сваки динар који уложите, два динара вам се врате у расту БДП, јер активирате много других 
грана које раде заједно са вама. Укупно је планирано 220 милијарди динара за капиталне 
инвестиције, које су рекордно велике. Ту су детаљни пројекти, од Моравског коридора, пута 
Прељина - Пожега, преко завршетка обилазнице око Београда, Сурчин - Обреновац, завршетак 
реконструктције клиничког центра у Београду, изградња научно-технолошког парка у Новом 
Саду... Такође, никада већи буџет за канцеларију за јавна улагања Марка Благојевића, што 
омогућава буквално стотине нових и школа и обданишта, болница по Србији. Ту су и 
субвенције - за пољопривреднике су оне веће за неколико милијарди динара. 
НАЦИОНАЛНИ СТАДИОН- НОВИМ буџетом предвиђена је и изградња националног 
стадиона. Архитекте УЕФА раде још предлог идејног решења, сагледавају потребну 
инфраструктуру и капацитет стадиона. Очекујемо да ће то трајати још два, три месеца. Радимо 
на томе да будемо кандидати за Светско првенство 2030. године, што би била сјајна ствар за 
цео регион. Наравно, циљ је и зарадити новац, јер фудбал је одавно превазишао оквире спорта 
- наводи Синиша Мали. 
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* Мењали сте чак 27 закона из свог ресора, који су управо пред посланицима? 
- Управо је трећи елемент буџета подизање конкуретности и атрактивности наше привреде 
кроз два сета мера. Један је усмерен на смањење оптерећења зарада - укидање доприноса за 
незапосленост на терет послодавца и читав низ пореских закона са пореским подстицајима 
који нашу економију треба да учини конкуретнијом и атрактивнијом, да поспеши улагање 
постојећих инвеститора и да доведе нове инвеститоре. Тако ћемо смањити незапосленост, 
обезбедити додатне приливе у буџет кроз порезе и доприносе, што, опет, значи више пара за 
плате и пензије. Тек тада смо тај точак инвестиција завртели на прави начин. Сва три ова 
елемента буџета треба да допринесу јаком расту наше економије 2019. године, а онда ћемо да 
видимо на који начин и шта треба да мењамо, како бисмо даље наставили да растемо. Ово је 
буџет који кроз одговорну потрошњу даје прави стимуланс развоју наше привреде. 
* Које кључне измене доносе ови закони? 
- Реч је о сету реформских закона - о порезима на имовину, на добит предузећа, на доходак 
грађана, о порезу на јавну својину, закон о накнадама... Поносан сам на овај сет закона. 
Слушали смо савете привредника у области растерећења намета на рад, обједињавања накнада 
ради њихове предвидљивости и убрзање амортизације како би могли раније да, на терет 
државе, отпишу машине које су купили, пошто им се за толико умањује порез на добит. Тако 
могу чешће да обнављају опрему. Доста подстицаја односи се и на ИТ заједницу. Између 
осталог, из опорезивања смо изузели улагање у уделе у стартаповима, да бисмо подстакли 
инвестирање и дали шансу младима да остану овде. Рачунам да ће закони бити усвојени до 7. 
децембра, укључујући и овај о буџету. 
* Како ћемо, из угла буџета, завршити ову годину? 
- Трећу годину заредом завршавамо са суфицитом, који ће овај пут бити 0,6 одсто БДП, 
односно око 28 милијарди динара. Стопа раста БДП за првих девет месеци је 4,5 одсто, по чему 
смо међу пет најбољих економија у Европи. Незапосленост смо смањили са 25,9 одсто, колико 
је било у 2013. на садашњих 11,9 одсто. То је и даље високо, али тренд је јасан. Пада и удео 
јавног дуга. Сада је на 56 одсто БДП, а очекујем да до краја године буде на 51, можда чак и 50 
одсто. 
* Хоћете ли из суфицита отплатити део јавног дуга? 
- Већ смо исплатили стари дуг према Руској Федерацији од 70 милиона евра. Сада, 3. децембра, 
имамо доспеће од милијарду и 30 милиона долара, по основу издатих обвезница. Новац већ 
имамо на рачуну и то ћемо исплатити без проблема, што ће нам смањити нето дуг. 
СТАНОВИ ЗА БЕЗБЕДЊАКЕ* КОЛИКО је предвиђено новца за изградњу станова за 
припаднике снага безбености? - Реч је о инвестицији вредној око 200 милиона евра, која ће се 
реализовати током наредне три године. Од тога се 9,5 милиона евра односи на инфраструктуру 
коју финансирамо преко локалне самоуправе, 65 милона евра иде из буџета, а остатак преко 
кредита Поштанске штедионице, кроз пројектно финансирање. Реч је о изградњи нешто више 
од 8.000 станова у седам градова, чиме ће се решити вишедеценијско стамбено питање 
припадника снага безбедности. У 2019. години из буџета је у ту сврху планирано укупно 3,7 
милијарди динара. 
* Колико нам доспева на наплату следеће године? 
- У 2019. години нам доспева за отплату дуга укупно 386 милијарди динара, од чега се на 
отплату хартија од вредности односи 287 милијарди динара. Током претходних година дошло 
је до значајног пада трошкова задуживања по основу динарских и евро деноминованих хартија 
од вредности. Продужене су рочности емитованих државних хартија од вредности, а смањене 
су просечне извршне стопе по којима се задужила Република Србија. Сличан тренд се очекује и 
у следећој години. 
* Који ресор је захтевао највише новца за 2019. годину? 
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- Свако је добио мање него што је тражио, али је свако добио за оно што је имало смисла - што с 
једне стране помаже директно грађанима Србије и утиче на њихов квалитет живота, а с друге 
доприноси расту наше економије. Министарство грађевине увек захтева много новца, али, са 
друге стране, ми имамо ту жељу да наставимо започети инвестициони циклус. Ту је и војска са 
својом модернизацијом, просвета са никада већим инвестицијама у образовање. Велики 
захтеви су били и од здравства, поготово за иновативне лекове. 
* Када коначно заживљавају платни разреди? 
- Са ММФ смо се договорили да крећемо 1. јануара 2020. године. Близу смо коначног решења, 
али на томе морамо још да радимо током идуће године, заједно са ММФ, како би примена 
почела на време.  
ТЕНДЕР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНУ БАНКУ 
- НА тендеру за приватизационог саветника јавило се 14 компанија које желе да буду саветници 
Владе Србије у вези са приватизацијом Комерцијалне банке. У наредних неколико дана 
направићемо краћу листу и послати им захтев за понуду. Саветника ћемо изабрати до краја 
године, а по споразуму са ММФ тендер морамо да објавимо до јуна 2019. 
Следи продаја 28,5 одсто удела које држава има директно и кроз Агенцију за осигурање 
депозита у ЈУБМЕС банци. Остајемо посвећени Поштанској штедионици која ће остати у 
државном власништву и биће банка усмерена на рад са становништвом. 
 

Држава не верује газдама 
Ј. Ж. С.  
 

Усвојен предлог измена Закона о инспекцијском надзору. Институт “субјект од 
поверења” - превелики залогај 
УВОЂЕЊЕ института “субјект од поверења”, једна од најзначајнијих најављиваних новина 
Закона о инспекцијском надзору, није прошла јавну расправу. Ова одредба требало је да 
помери фокус инспекција са кажњавања на подршку у пословању, али је оцењено да је у овом 
тренутку “то превелики залогај за наше инспекције”. Зато је из текста предлога закона, који је 
усвојила Влада Србије, ова одредба избачена. 
 
У Нацрту прописа претходно је објашњено да ће одредба бити привилегија за одређене 
привреднике који су се доказали високим стандардима пословања и поштовањем прописа. 
Због тога би те “субјекте од поверења”, инспектори у редовним контролама заобилазили 
најмање четири године, а они би били дужни да раде самопровере и достављају извештаје. 
- Одустали смо у овом моменту јер сматрамо да нам је приоритет обука инспектора - кажу у 
МДУЛС. - Да их материјално и бројчано обезбедимо, да раде ефикасно уз подршку е-
инспектора као новог алата у раду. На основу тога ћемо имати потпуно спремну инспекцију, 
али и привреднике који су упознати са новитетима. Сада смо одустали, али нам је “субјект од 
поверења” и даље циљ коме тежимо. 
Међу осталим изменама закона које су прихваћене јесте и институт споразума о признању 
прекршаја, који је већ почео да се примењује код саобраћајних прекршаја. Уводи се, такође, и 
могућност самопроцене. То значи да инспекција може да достави контролну листу надзираном 
привреднику и затражи од њега да сачини и достави извештај о самопровери испуњености 
захтева из листе и самопроцени ризика. 
У циљу ефикасности рада инспекција, предлогом измена и допуна закона предвиђен је и 
мешовити инспекцијски надзор који подразумева истовремени рад више различитих 
инспекцијских служби. 
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Како да избегнете све ЗАМКЕ ПРЕВАРАНАТА за посао у иностранству: 
Нуде "мед и млеко", а сачека вас ПРАВА ГОЛГОТА 
 Ј.А./Р.Б. 
 
Чињеница је да грађани Србије масовно одлазе "трбухом за крухом" на рад у иностранство јер у 
Србији немају посао или им плата не "покрива ни пола месеца живота". Такође је и чињеница 
да многи од њих постају жртве превараната који им у фирмама у инострнаству обећавају 
сигурне послове и добре плате. 
Последњи такав случај десио се нашим људима, њих око 50, који су отишли у Словачку. На рад 
у ту земљу отишли су преко агенције "Рескен" из Трнаве, али се испоставило да је све то једна 
велика шарена лажа. 
Ситуација је утолико гора јер су ти људи остали без пара и не знају када ће и како да се врате у 
Србију будући да су власници "Рескена" - ухапшени и задржани у притвору. 
Како је "Блиц" већ писао, ти радници нису могли да подигну 50 евра колико им износи 
недељна аконтација, која им се исплаћује сваког петка, као ни месечну плату коју примају 20. у 
месецу. 
Речено им је да ће им новац бити исплаћен након 2. децембра, што им је "упалило 
црвену лампицу", имајући у виду да им је смештај обезбеђен до 31. новембра, када 
морају да се врате за Србију. 
Нису једни који су преварени 
Ти радници нажалост нису једини преварени који су похрлили ван граница Србије на рад. Пре 
само годину дана 23 српска држављанина ухапшена су у Словачкој, а разлог су, како је 
објављено, лажни уговори о раду и непотпуна путна документација. 
Како је тада саопштено, око 5.800 радника из Србије налази се у Словачкој, а од тога мање од 
600 има појединачне дозволе за рад од словачких бироа рада, док су остале довеле често 
сумњиве агенције за запошљавање. 
Дакле, јасно је потпуно да без озбиљне провере преко кога и које фирме ослазите на рад у 
иностранство, никако не наседајте на приче о великим платама, добром смештају и валидним 
уговорима. Све добро проверите! 
Министартво: Пре одласка добро све проверите 
На то за "Блиц" упозоравају и у Министарству за рад, запошљавање борачка и социјална 
питања и кажу да Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописује 
област запошљавања држављана Србије у иностранству. 
"У складу са тим Законом послове запошљавања може обављати Национална служба за 
запошљавање и агенција за запошљавање која има важећу дозволу за рад овог Министарства 
јер оно истовремено води регистар издатих дозвола агенцијама. Списак агенција са важећом 
дозволом налази се на сајту Министартва", навели су надлежни. 
 
Уколико се спремате на "радни пут" у иностранство ево шта обавезно морате да проверите и 
знате. 
1. ОДАБИР АГЕНЦИЈЕ 
Први корак је свакако одабир агенције која посредује при запошљавању у 
иностранству. Списак регистрованих агенција за запошљавање, које имају дозволу 
Министарства за рад, налази се на веб сајту Министарства и Националне службе за 
запошљавање. Тренутно је регистровано 116 таквих агенција. 

https://www.blic.rs/vesti/drustvo/drama-u-slovackoj-srbi-radili-za-korejske-gigante-vlasti-ih-proteruju-a-nemaju-novca/qtdkc8z
http://www.minrzs.gov.rs/agencije-za-zaposljavanje.html
http://www.minrzs.gov.rs/agencije-za-zaposljavanje.html
http://www.minrzs.gov.rs/agencije-za-zaposljavanje.html
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Међутим, само то није гаранција да ће ваше запослење протећи без проблема, о чему најбоље 
сведочи пример агенције Ларго Србија, која је била на том списку, запошљавала је наше 
држављане на црно у Словачкој. Тек након писања "Блица", као и осталих медија, она је 
изгубила дозволу за рад. 
Регистар Министарства и Националне службе за запошљавање се ажурира једном месечно. 
2. КАД ПОТПИСУЈЕТЕ УГОВОР О РАДУ 
На посао у иностранство преко посредничке агенције никако, али никако, немојте да идете без 
претходно потписаног уговора о раду. Како нам је речено у Министарству за рад и социјалну 
политику, уговором који потписујете морала би да буде обезбеђена ваша заштита прописана 
законом. 
Уговор о раду потписујте пре одласка у иностранство, никако тек што се на тај пут отиснете. 
Ако вам посредник каже да ћете уговор потписати тек кад стигнете на радно место, знајте да 
нешто није у реду. 
3. САДРЖИНА УГОВОРА - ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
У уговорима би морало да буде наведено обезбеђивање дозволе за рад, трошкова - општих, 
санитарних и специјалистичких здравствених прегледа и издавање уверења о здравственој 
способности. 
Такође, ту би морали да буду наведени трошкови превоза, као и информисање о правима и 
обавезама по основу рада, као и о условима живота и рада. 
Поједини преварени радници тврдили су да су имали потписане уговоре о раду, али је питање 
да ли су они били валидни. Неки радници у изјавама медијима тврдили су да су у њима биле 
само наведене њихове обавезе, не и права. Такође, судећи по документима који су они 
доставили медијима, потписивани су посреднички уговори са агенцијама, а не уговори о раду. 
Дакле, добро обратите пажњу шта зарпаво потписујете. 
Такође, у посредничким агенцијама су дужни и усмено да вас обавесте о вашим правима и 
обавезама. 
4. ШТА АКО НЕШТО КРЕНЕ ПО ЗЛУ? 
Уколико се нађете у неприлици, у каквој су се нашли радници у Словачкој, помоћ можете да 
потражите у српским дипломатско-конзуларним представништвима, поручују у Министарству 
за рад. 
5. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОСЛА МЕЂУДРЖАВНИМ СПОРАЗУМИМА 
Србија је до сада потписала два споразума о привременом запошљавању наших државаљана у 
иностранству и то са БиХ, Белорусијом и Словенијом. У случају да сте нашли посао у некој од 
ове две земље, Министарство рада добија детаљне информације о томе, што вам, како су раније 
објашњавали надлежни, даје већу сигурност и гаранције да ће ваша права бити испоштована. 
Из свега овог може се закључити да приликом запошљавању у иностранству треба да обраћате 
пажњу баш на сваку ставку у уговору, али и да, како бисте били безбедни и сигурни, кроз сваки 
поменути корак прођете што пажљивије. 

 
Вучић: Следеће године просечна плата 470 евра 
Пише: Фонет 

 
 
Председник Србије Александар Вучић рекао је данас у Новом Саду, одговарајући 
на питања новинара, да су таксе од 100 одсто на српску робу на Косово 
антицивилизацијске , да је извесно да Србија неће да призна Косово, најављујући 
да ће 31. јануара следеће године просечна плата у Србији бити 470 евра. 
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По његовим речима, Европска унија на основу Споразума о стабилизацији и придруживању 
има довољно инструменената да објасни приштинским вастима увођење такса. Упитан како 
коментарише „наводе опозиције да он води политику мржње“, Вучић је одговорио: „Ја сам 
председник Републике и имам различито мишљење од њих. 
Као што ја не браним њима да износе своје ставове, тако ни ја нећу да кријем који су моји 
ставови. 
Гнуишам се оних који на било који начин примењују физичко насиље. За мене је тешка 
ситуација када прете силовањем и кад туку новинарке испред места на којем раде. Ужасно је 
насиље то што се догодило Борку Стефановићу. И зато сам задовољан што је полицајац био тај 
који је поставио своја леђа и спасао Стефановића и још две особе и што су нападачи похапшени 
истог секунда“. 
Вучић је рекао да „кад је убијен Ранко Панић, противник бившег режима, и та вест се није 
појавила 15 дана, а кад се појавила, нико се није извинио“. 
Он је поручио опозицији да „не пикушавају да изазивају насиље, јер зна какве су нечије идеје и 
шта покушавају“. „Ми ћемо да чувамо мир. На демонстрацијама против мене, које су биле 
бројне, а не баш масовне, нико није страдао“, рекао је Вучић. 
На питање да коментарише „речи Драгана Ђиласа да ће отерати све инвестироре из наше 
земље“, и „Јеремићеву изјаву да је у току цртање граница наше земље“, Вучић је одговорио: 
„Људи који су распродали све фабрике и уништили целу Србију, и 300 милиона евра зарадили 
за четири године, боље би било да нешто из својих џепова одваде и врате свом народу уместо 
да говоре како ће да протерају инвеститоре. Сваки успех Србије вам смета. У јануару, 31. 
јануара, просечна плата ће бити ће бити 470 евра. Бахатост нечија иде до крајњих граница јер 
полазе од тога колико су они крали“. 
За Јеремића је Вучић рекао да „полази од себе, путујући по свету и трошећи милионе евра које 
је примио од белосветских хохштаплера“. „Он сведочи на суђењу у Америци. А што мене не 
позивају да сведочим? Зато што нисам ја примао те паре него они“, рекао је Вучић. Упитан да 
изнесе своје мишљење „о предлогу да се одржи мировна конференција о Косову“ Вучић је 
одговорио да није добио такав предлог. 
„Не могу да реагујем на основу новинске вести о најважнијим стварима. То није питање о којем 
се жури и о којем се одлуке доносе олако“, додао је он. Упитан о односима Хашима Тачија и 
Рамуша Харадинаја, Вучић је рекао да га „никада га није занимало, нити је наседао на такве 
трикове, јер се свађају међусобно, али када је у питању борба против Србије, они су 
јединствени“. 
Говорећи после церемоније откривања споменика краљу Петру Првом Карађорђевићу, Вучић 
је рекао да је данас „велики празник не само за Војводину, већ и за целу Србију, јер ми Срби 
нисмо имали већег успеха у последњих 200 година“, и додао: „Више нећемо да се обрачунавамо 
са сопственом историјом већ само да из ње учимо“. 
 

 
 

У јавним предузећима по пет одсто повишице у 2019. и 2020. 
      
БЕОГРАД: Више од 118.000 људи који раде у јавним и државним предузећима добиће у 
наредне две године укупно повећање зарада од 10 одсто - пет одсто у наредној и још пет одсто у 
2020. години. 
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Практично, просечна зарада у јавним и државним предузећима која, према најновијим 
подацима, износи 65.021 динар, у наредној години ће бити већа за 3.251 динар, а у 2020. 
години за додатних 3.413 динара, пише "Блиц". 
У локалним јавним предузећима просечна зарада од 46.707 динара истовремено ће бити већа 
за 2.335 динара, односно за додатних 2.452 динара у 2020. години. 
Кориговане зараде треба да очекују запослени у више од 550 јавних и државних предузећа. 
Законом о привременом умањењу зарада, држава је плате у овим предузећима линеарно 
смањила за 10 одсто током 2014. године.  
"Плате у јавним и државним фирмама држава ће практично враћати фазно, пет одсто у 2019. 
години и пет одсто у 2020. На сличан начин фазно, али у више наврата је враћала и смањене 
плате у целом јавном сектору као и пензије", каже извор "Блица".  
 
 


