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СЕТ ПОРЕСКИХ ЗАКОНА: Ослобађа се од пореза солидарна помоћ за рођење 
бебе, проблематични стамбени кредити 
Танјуг  
 

Сет пореских закона предвиђа неке олакшице које ће обрадовати будуће 
родитеље, грађане с проблематичним стамбеним кредитима, али и привреднике 
најавио је министар финансија Синиша Мали 
Сет пореских закона који ће, како је најавио министар финансија Синиша Мали, бити 
достављен Народној скупштини на разматрање крајем године, предвиђа неке олакшице које ће 
обрадовати будуће родитеље, грађане с проблематичним стамбеним кредитима, али и 
привреднике. 
 
У складу са опредељењем Владе за стварање услова за повећање наталитета, изменама и 
допунама Закона о порезу на доходак грађана предлаже се да од пореза буде ослобођена 
солидарна помоћ до висине просечне зараде исплаћене у Републици коју запослени добије за 
рођење детета, кажу у Министрарству финансија за Тањуг. 
Законодавац је приликом састављања измена овог закона имао у виду и решавање тзв. 
проблематичних стамбених кредита. 
Зато предлаже да од пореза буду изузети приходи које грађанин оствари у случају вансудског 
поравнања с банком за стамбени кредит који се сматра проблематичним, а у случају када банка 
изврши отпис преосталог потраживања, уз претходну обавезу клијента да измири одређени део 
дуга према банци. 
Допунама овог закона се уређује и начин опорезивања прихода које грађанин оствари од 
пружања угоститељских услуга у објекту домаће радиности и у објекту сеоског туристичког 
домаћинства. 
"Уређење пореског третмана ових прихода требало би да створи повољне услове опорезивања 
како би се обвезници стимулисали да легализују своје пословање у тој области које је сада у 
сивој зони", истичу у Министарству финансија. 
Послодавце ће обрадовати предлог да се изменама закона прописују услови о ослобађању 
трошкова рекреације запослених (тим билдинг) од пореза на зараде. 
Када је реч о Изменама и допунама закона о порезу на добит привредних субјеката, предвиђа 
се промена методе обрачуна амортизације, с циљем да се поједностави начин обрацуна 
амортизације која се признаје као расход у пореском билансу обвезника. 
Велику новину представља и предлог да се расходи по основу рекламе и пропаганде у пореском 
билансу признају без ограничења. 
Такође, уколико буде усвојен, нови закон ће признавати трошкове за истраживање и развој у 
увећаном износу, ради мотивисања обвезника да се определе за улагање у истраживање и 
развој које би довело до стварања иновативних производа и услуга, а с тим и до развоја 
привреде. 
Законски предлог предвиђа и признавање права на порески кредит по основу новчаних 
улагања извршених у повећање основног капитала у тзв. стартап друштва, као и право на 
порески кредит по основу пореза на капитални добитак плаћен у другој држави. 
Међу стимулативним пореским мерама за уметнике и људе који се баве стваралаштвом је 
предлог да се из пореске основице изузме 80 одсто прихода које оствари носилац ауторског 



4 

 

или сродног права по основу накнаде за искоришћавање ауторског дела или предмета сродног 
права. 
Када је реч о власницима патената, предлаже се опорезивање дела капиталног добитка који 
остваре отуђењем права интелектуалне својине развијене у Србији, односно изузимање 80 
одсто те добити из пореске основице. 
 

За пензије још 40 милијарди 
С. Б. - Д. И. К.   
 

Министарство финансија објавило упутство за буџет 2019. На име пораста плата 
додатних 8,5 милијарди 
ЗАПОСЛЕНИ у полицији, Безбедносно-информативној агенцији и Министарству одбране 
следеће године добиће повишицу од девет одсто. Толико следи и просветарима и запосленима 
у установама социјалне заштите. Порезници и цариници очекују повећање од 8,5 одсто, а 
остали буџетски корисници - седам одсто. Доктори и стоматолози ће примати плате увећане за 
десет одсто, техничари за 12 одсто, а остали у здравству за - седам одсто. 
 
Министарство финансија у понедељак је објавило границе у којима корисници могу да 
планирају своје буџете за наредне три године. Упутство открива и колико ће расти плате у 
јавном сектору. Наредне године се укида и штедња на примањима најстаријих, што ће, уз 
повећање до пет одсто за одређене категорије пензионера, буџет коштати 40 милијарди. 
Државна каса ће се од 2019. одрећи и дела плата запослених у јавним предузећима, које је 
узимала претходних година. Запослени у јавним предузећима ће расподелити додатних 8,5 
милијарди динара. 
 
ВИШЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНЕЕнергетски угрожен купац биће нешто јаче подржан 
- са 1,32 милијарде. Ове године на располагању је било око 900 милиона динара. За 
финансирање јавних сервиса, РТС и РТВ, планиране су субвенције у износу од четири 
милијарде динара. За бесплатне туристичке ваучере предвиђено је 500 милиона динара, а за 
подршку одржавању фестивала "Егзит" 65 милиона динара. 
Министарство финансија утврдило је лимите за наредну годину за 56 буџетских корисника, и 
то у укупном износу од 1.182 милијарди. 
Упутством су предвиђене и субвенције за 2019, а списак корисника ових подстицаја остаје 
сличан. 
Железничка предузећа и интермодални саобраћај добиће 14,65 милијарди динара. "Путеви 
Србије" могу да се надају помоћи од 6,3 милијарде динара, а "Коридори Србије" - 3,1 милијарду 
динара. 
Укупне субвенције у области пољопривреде, које се исплаћују са раздела ресорног 
министарства, биће минимум 36,2 милијарде динара, док су субвенције у области привреде 
планиране у износу од 17,59 милијарди динара. 
Припремом буџета за 2019. за јединице локалне самоуправе планирају се средства од 33,3 
милијарде динара. Држава планира наменски трансфер буџету АП Војводине у висини од 558,4 
милиона динара, за изградњу зграде Радио-телевизије Војводине, као и 330 милиона динара за 
наставак реализације пројекта адаптације, реконструкције и доградње зграде Народног 
позоришта у Суботици. 
БИЋЕ И ЗА ГОНДОЛУМИНИСТАРСТВО трговине, туризма и телекомуникација у 2019. 
години може да планира нешто више средстава. Лимит им је постављен на 6,03 милијардЕ 
динара, што је близу 2,5 милијардИ динара више него ове године. Већа средства на овом 
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разделу планирана су, јер се очекује градња гондоле у Београду, али и наступ наше земље на 
Светској изложби у Дубаију. 
Упутством за припрему буџета у 2019. предвиђено је и знатно повећање јавних инвестиција, 
односно 30 милијарди више за инфраструктурне пројекте. 
- Предвиђено је и смањење пореског оптерећење рада укидањем доприноса за осигурање од 
незапослености на терет послодавца и том мером смањује се пореско оптерећење просечне нето 
плате за један одсто, са 63 на 62 одсто - наводи се у Упутству Министарства финансија. - 
Уштеда за укупну привреду по том основу износи 11,9 милијарди динара, док се нето ефекат на 
фискални резултат процењује на око девет милијарди динара. Предвиђено је и смањење 
парафискалних намета укидањем појединих накнада, уз процењени губитак прихода по том 
основу од око две милијарде динара. 
Министарство финансија процењује да ће привредни раст у 2019. години бити 3,5 одсто. 
 

 
 

Одлаже се реформа система плата до јануара 2020. године 
 
Реформа система плата, која је требало да почне 1. јануара следеће године, одлаже се до јануара 
2020, саопштило је данас Министарство државне управе и локалне самоуправе. 
Министарство наводи да је на последњој седници владе одлучено да је неопходно урадити 
додатне финансијске анализе током следеће године, како би успостављање платних разреда 
дало пун ефекат од самог почетка своје примене, почетком 2020. године. 
„Оваква одлука пре свега почива на уважавању свих потреба запослених јавних служби, а не 
угрожавајући достигнуту фискалну стабилност”, наводе из министарства, преноси ТаЊуг. 
Објашњавају да реформа подразумева промене из корена у одређивању плате, напредовања по 
учинку и обезбеђивању транспарентније и фер расподеле зарада и додају да су, будући да је у 
протеклом периоду реформа изазвала велику пажњу и заинтересованост јавних служби у жељи 
да поправе њихов положај, почели и финансијске анализе договорених поступака. 
Министарство у саопштењу додаје и да је реформа система плата изузетно важан процес који 
треба да уреди систем плата и радних односа свих запослених у јавној управи, како би се 
коначно знало ко, колико и за који посао треба да заради, а да се притом обезбеди боље 
управљање и кадровима и јавним финансијама. 
Током целог процеса, како наводе, Влада Србије је укључивала све синдикате, стручну и 
заинтересовану јавност у циљу проналажења најбољег решења. 
 

Очекује се смањење незапослености и раст зарада 
 
Упутством за припрему буџета у 2019. години предвиђено је 30 милијарди динара 
више за реализацију инфраструктурних пројеката. -Највише средстава по основу 
субвенција за 2019. годину планира се за Министарство пољопривреде, шумарства 
и водопривреде 
 
Након рапидног смањења стопе незапослености у последњих пет година, побољшања на 
тржишту рада се настављају, како у погледу раста броја запослених, тако и у погледу раста 
зарада, саопштило је Министарство финансија. 
Како се наводи, очекује се преливање остварених позитивних кретања у реалном сектору на 
тржиште рада у кратком року, што ће бити потпомогнуто растом страних директних 
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инвестиција и предузетим мерама у правцу растерећења привреде, и у крајњој линији 
резултирати даљим растом броја запослених и приближавањем стопе незапослености 
једноцифреном нивоу. 
Такође, очекује се да ће раст реалних нето зарада у приватном сектору пратити раст 
продуктивности у привреди. 
Према подацима Анкете о радној снази, број запослених у првом полугодишту у односу на исти 
период претходне године већи је за један одсто, а стопа незапослености у другом кварталу 
износи 11,9 одсто. 
Позитивна кретања на тржишту рада потврђују и подаци из Централног регистра обавезног 
социјалног осигурања (ЦРОСО), према којима је просечан број формално запослених у периоду 
јануар-септембар повећан за 3,8 одсто, наводи се на сајту Министарства финансија, преноси 
ТаЊуг. 
Раст запослености у овом периоду у потпуности је резултат раста запослености у приватном 
сектору (6 одсто), док је у јавном сектору број запослених смањен за 1,2 одсто. 
У оквиру јавног сектора највеће смањење запослености је забележено у јавним државним 
предузећима, али и у администрацији и образовању. 
У августу 2018. године, просечна нето зарада износила је 49.773 динара, што је остварени 
реални међугодишњи раст од 4,1 одсто. 
На раст зарада у овом периоду утицало је и повећање минималне цене рада по радном часу, са 
130 динара колико је износила у 2017. на 143 динара почев од јануара 2018. године. 
У периоду јануар-август 2018. године реална просечна нето зарада реално је повећана за 4,3 
одсто. 
 

Највише субвенција се планира за министарство пољопривреде 
 
Највише средстава по основу субвенција за 2019. годину планира се за 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у износу не мањем од 
36,2 милијарди динара, пише у упутству за припрему буџета које је објавило 
Министарство финансија. 
У ресорном министарству кажу да је у оквиру субвенција и буџетских кредита неопходно 
преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције и буџетски кредити. 
„Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду 
све прописе који се тичу државне помоћи”, наводи се у документу министарства. 
Када је реч о субвенцијама за привреду, за ову област су планирана средства у висини од 17,59 
милијарди динара. 
Према упутству за израду буџета за наредну годину, а које се тичу субвенција, у оквиру раздела 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, субвенције намењене 
железничком и интермодалном саобраћају планиране су у укупном износу од 14,65 милијарди 
динара, преноси ТаЊуг. 
„Путеви Србије” би према пројекцијама могли да добију 6,3 милијарди, од чега би 0,5 
милијарди динара било за учешће Републике у Пројекту рехабилитације путева и унапређења 
безбедности саобраћаја, док би „Коридорима Србије” могло припасти 3,1 милијарда динара. 
Субвенције које се тичу министарстава предвиђају да се за Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја издвоји 0,9 милијарди динара и то за учешће у кредиту Међународне 
банке за обнову и развој (пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања) који ће се 
реализовати преко Фонда за иновациону делатност. 
У упутству за припрему буџета стоји да је у оквиру раздела Министарства рударства и 
енергетике потребно планирати субвенције за ЈП ПЕУ „Ресавица”. 
За инфраструктурне пројекте 30 милијарди више у 2019. 
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Упутством за припрему буџета у 2019. години предвиђено је значајно повећање 
јавних инвестиција - 30 милијарди динара више за реализацију 
инфраструктурних пројеката. 
Такође, предвиђено за буџета у 2019. предвиђено је смањење пореског оптерећење рада 
укидањем доприноса за осигурање од незапослености на терет послодавца и том мером 
смањује се пореско оптерећење просечне нето плате за један одсто, са 63,0 одсто на 62,0 одсто. 
То је наведено у Упутству за припрему буџета у 2019. и пројекцијама за 2020. и 2021. годину, 
које је донео министар финансија Синиша Мали. 
Уштеда за укупну привреду по том основу износи 11,9 милијарди динара, док се нето ефекат на 
фискални резултат процењује на око девет милијарди динара, објављено је на сајту 
Министарства финансија. 
Циљ је растерећење привреде ради подстицаја расту и запошљавању. 
Предвиђено је и смањење парафискалних намета укидањем појединих накнада, уз јединствено 
законско уређење те области, а процењени губитак прихода по том основу износи око две 
милијарде динара, преноси ТаЊуг. 
Такође, планира се напуштање тзв. кризних мера које су биле на снази у оквиру програма 
фискалне консолидације. 
Укинут је Закон о привременом уређивању начина исплате пензија уз повећање најнижих 
пензија до 5,0 одсто у односу на исплаћену пензију у септембру 2018. године. 
Ефекти тих мера у 2019. су већи укупни расходи за пензије у износу од 40 милијарди динара. 
Фазно се напушта и Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, 
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у делу који је 
обавезивао јавна предузећа (републичка и локална) да уплаћују у републички буџет износ 
уштеде по основу смањења плата. 
По том основу непорески приходи биће мањи за око 8,5 милијарди динара. 
Макроекономским пројекцијама за период од 2019. до 2021. године предвиђена је кумулативна 
стопа реалног раста БДП од 11,9 одсто, заснована пре свега на повећању домаће тражње. 
Тај извор раста је детерминисан како истрајним растом инвестиција, тако и растом личне 
потрошње услед повећања животног стандарда становништва. 
Нешто нижа стопа у 2019. години последица је високо постављене базе у пољопривреди и 
грађевинарству оствареном производњом током 2018. године. 
Оријентација фискалне политике у средњем року јесте одржање ниског дефицита, даље 
смањење јавног дуга, али и коришћење фискалног простора у циљу подршке привредном 
расту. 
Растерећењем привреде, пре свега, кроз смањење пореског оптерећења рада, подстиче се раст и 
отварање нових радних места. 
С друге стране, фискални простор омогућио је већу алокацију средстава за јавну 
инфраструктуру. 
Како би се на најбољи начин превазишао инфраструктурни јаз односно побољшао квалитет и 
квантитет јавне инфраструктуре, потребно је и значајније побољшати систем управљања 
јавним инвестицијама. 
Коначно, стабилизацијом јавних финансија отвара се простор за напуштање кризних мера које 
су биле примењене током програма фискалне консолидације у протеклом периоду. 
Средњорочни правац фискалне политике поставља и оквир буџета у 2019. години. 
Буџетом за 2019. годину обезбеђује се благо пореско растерећење рада, стварање повољнијег 
привредног амбијента одређеним променама код пореза на добит и укидањем појединих 
накнада кроз јединствено законско уређење тих прихода. 
Простор опредељен за јавне инвестиције буџетом за наредну годину приближава се пожељном 
и потребном нивоу. 
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У републичком буџету средства опредељена за јавне инвестиције чине 2,9 одсто БДП-а, док на 
нивоу опште државе који укључује и инвестиције у локалну инфраструктуру опредељена 
средства чине 3,9 одсто БДП-а. 
 

 
Ко је одговоран за погибије на радним местима?  
Пише: Љиљана Буквић 
 
Од почетка године у Србији је на радном месту страдала 41 особа, прошле године 
погинуло је 39 особа, највише њих на градилиштима. 
 
     
Ни за једну од тих несрећа нико није кривично одговарао, а према подацима Управе за 
безбедност на раду, само је један послодавац у 2017. кажњен максималном казном од милион 
динара због угрожавања безбедности на раду. 
Поређења ради, у Словачкој је казна за послодавца код кога радник погине и до 100.000 евра. 
 

Војни синдикат: Војницима се закидају плате 
 
Војни синдикат Србије упозорио је данас на проблем исплате накнаде за ноћни 
рад, јер је добио велики број притужби чланства да им се то законом регулисано 
примање не исплаћују у пуном износу. 
 
Синдикат је потом добио информацију да Рачуноводствени центар Министарства одбране 
одбија да исплати накнаду за ноћни рад за оне часове који прелазе трећину укупног радног 
времена, позивајући се на члан 63. став 3. Закона о раду. 
Рачуноводствени центар Министарства одбране прекорачио је своја овлашћења и оваквим 
обрачуном и исплатом ноћног рада нанео огромну штету припадницима Војске Србије који 
раде ноћу, истиче Војни синдикат у саопштењу. Рачуноводствени центар дужан је да исплати 
накнаду за ноћни рад без оцене законитости таквог рада, јер то није у њиховој надлежности, 
упозорио је синдикат. Како је указано, такво поступање Рачуноводственог центра, а посебно 
неправилно тумачење одредби које регулишу питање ноћног рада, злоупотреба је којом се 
наноси велика материјална штета припадницима Војске и представља основ за покретање 
поступака који Министарству одбране могу нанети велике новчане губитке. 
Синдикат указује да је чланом 62. ставом 1. Закона о раду прописано је да се рад који се обавља 
у времену од 22 часа до 6 часова наредног дана сматра радом ноћу. Чак и Правилник о платама 
професионалних војних лица прописује да професионалном припаднику Војске Србије 
припада додатак на плату за рад од 22 до 6 часова наредног дана и да „додатак за сваки сат 
рада ноћу износи 26 одсто вредности радног сата плате“, указује Војни синдикат. 
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Рок за повезивање стажа још два месеца 
      
Од 556 предузећа, колико је пре четири године било на списку за приватизацију, остало је још 
90. У Министарству привреде раде анализе за приватизацију тих преосталих 90 предузећа, а 
нека решења очекују се и до краја ове године. 
 
План је да се процес приватизације заврши до краја 2020. године да би сва предузећа која су 
била у поступку реструктурирања ушла у развојну фазу. 
Током ове године успешно су приватизовани неки гиганти, попут Железаре Смедерево, РТБ-а 
Бор, ПКБ-а и Галенике, а за два стратешка предузећа, МСК-а и „Петрохемију”, решећње ће се 
тражити већ у првом тромесечју идуће године. 
Док се полако решава судбина државних предузећа која су годинама била у процесу 
реструктурирања и тражења решења, у њима још увек има радника којима није повезан радни 
стаж, чиме су онемогућени да оду у пензију или ће имати проблем када испуне услове за 
пензионисање јер немају уплаћене доприносе за све године радног стажа. Пошто радни стаж 
није исто што и пензијски стаж, а да радници предузећа у реструктурирању не би остали с 
„рупама” у стажу, Влада Србије им и ове године уплаћује стаж, као и онима чије су фирме 
током 2015, 2016. и 2017. као и ове године отишле у стечај. 
Остало је још два месеца да послодавци предузећа у реструктурирању поднесу захтев Фонду 
ПИО за повезивања стажа радницима. По закључку Владе Србије из фебруара ове године, рок 
за повезивање стажа истиче 31. децембра, а захтев не могу поднети радници с рупама у стажу 
појединачно него то мора учинити предузеће. 
 
Лане попуњено 30.000 година 
Прошле године Влада Србије је за повезивања „рупа” у стажу издвојила две милијарде динара, 
или око 16,8 милиона евра. Укупно је у 2017. години повезан стаж за 10.511 радника, у укупном 
трајању од 30.260 година, осам месеци и 20 дана. 
У 2016. години, иако је држава планирала уплату „рупа” у стажу за око 13.000 радника, 
пријавило се мање од 1.000, па је одлучено да се рок продужи и у 2017. години. Пошто је током 
прошле године одзив предузећа за попуну стажа својим запосленима или бившим радницима 
био знатно већи него 2016, држава се на тај корак одлучила и током 2018. јер је још увек остало 
радника с „рупама” у стажу. 
 
Право на повезивања стажа односи се на бивше запослене у субјектима приватизације и 
предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа с инвалидитетом, бивше 
запослене у стечајним дужницима над којима је стечај отворен 2015, 2016, 2017. и 2018. године 
и у којима је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника. 
У буyету Србије обезбеђен је новац за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање 
за запослене у предузећима којима се на основу Владиног закључка повезује стаж. Пензијски 
стаж се за све раднике, без обзира на то о којем предузећу је реч, повезује на најнижу месечну 
основицу. 
На сајту Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање објављен је списак субјеката 
приватизације који су 1. марта ове године били у поступку приватизације и који треба да 
пријаве своје раднике за повезивање радног стажа. 
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Из Војводине на том списку су панчевачка Азотара, која је пре неколико месеци отишла у 
стечај, затим ТП „Прехрана” АД Сомбор, „Термал” Врдник, „Нови Сад – Гас” ДП Нови Сад, 
Лука Нови Сад, ХИП „Петрохемија” Панчево, Ветеринарска станица Сента, „Војводинапут–
Бачкапут” АД Нови Сад. На списку су и ДП „Бранко Глеђа” из Зрењанина, „Севертранс” из 
Сомбора, Ветеринарска станица Бечеј, „Одржавање и услуге” д. о. о. Нови Сад, Рудник Ковин из 
Ковина, „Бетоњерка” АД Сомбор, „Омољица” АД из Омољице, „Јадран” АД Гајдобра, Металско-
сирћетни комплекс Кикинда. 
На повезивања радног стажа, по подацима Фонда ПИО, чекају и радници „Бачке” АД Сивац, 
„Технохемије” АД Сремска Митровица, „Форум-пласмана” АД Нови Сад, „Недељних новина” 
АД Бачка Паланка, Новосадске фабрика кабела АД Нови Сад, као матичног предузећа, и 
његове „Металургија” као зависног, матичног предузећа „Мајевица холдинг” АД и његова 
четири зависна предузећа, међу којима су ливница, машине алатљике, пољоопрема и пумпе и 
цистерне. 
Љ. Малешевић 
 

МФ: Догодине увећање плата у јавном сектору од седам до 12 одсто 
Извор: Танјуг 
      
БЕОГРАД:  Према упутству за припрему буџета за 2019. годину запослени у јавном сектору 
следеће године могу очекивати увећање плата од седам до 12 одсто, објавило је Министарство 
финансија.  
 
Највеће повећање могу очекивати здравствени радници и то 12 одсто медицински и 
стоматолошки техничари, а увећање од 10 одсто доктори. 
Сужбеници Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне агенције и 
Министарства одбране могу очекивати девет одсто увећања плата.Девет одсто увећања плата 
планирано је и за запослене у основим и средњим школама и у установама високог образовања, 
али и радницима социјалне заштите. 
Увећање од 8,5 одсто могу очекивати запослени у Пореској управи и Управи царина, док ће 
други запослени у јавном сектору, према пројекцијама Министарства финансија, имати седам 
одсто увећања.Такође, у 2019. основица за обрачун и исплату плата судија исплаћиваће се 70 
одсто из извора прихода буџета, а 30 одсто из прихода остварених по основу наплате судских 
такси које припадају правосудним органима. 
 
 
 


