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ИСТРАЖИВАЊЕ Колико смо задужени и како је смањен јавни дуг 
Србије 
Аутор:Сузана Лакић  
 
С повећањем дуга за девет милијарди евра влада Мирка Цветковића и даље предњачи по износу 
за који је задужила грађане. На другом месту је влада Дачића, а на трећем Вучића. 
Колико се држава задужује и која Влада је највише повећала јавни дуг Србије, годинама је тачка 
спорења, нагађања и овлашних процена. "Блиц" је истраживао колико нас је који премијер 
задужио последњих 20 година, а резултати показују да прво место убедљиво заузима влада 
Мирка Цветковића. 
За око 1,5 милијарди евра мање Србија је задужена у последњих седам година, почев од 2012, 
када је СНС преузео власт. У том периоду највише нас је задужила влада Ивице Дачића, док су и 
владе премијера Ђинђића, Живковића и Коштунице успевале јавни дуг чак и да знатно смање. 
Кренимо редом. Од 2008. до 2012. године Цветковић је Србију, према званичним подацима 
Министарства финансија, задужио за тачно девет милијарди евра. За четири године укупан дуг 
државе је повећао са 8,7 на 17,7 милијарди евра. У односу на бруто друштвени производ (БДП), 
то је раст са 26,8 на 52,9 одсто. Економисти су својевремено израчунали да нас је Цветковић 
(чији је мандат додуше све време пратила светска финансијска криза) сваке секунде задуживао 
за 55 евра или 4,7 милиона евра дневно. 
С друге стране, Србија тренутно дугује укупно 24,1 милијарду евра. Од 2012. године, када је СНС 
дошао на власт (дакле за скоро седам година) јавни дуг је повећан за 6,4 милијарде евра. У том 
периоду Србија је променила три владе - највише смо задужени за време владе Ивице Дачића 
(2012-2014) за пет милијарди евра, док је јавни дуг земље током обе владе Александра Вучића 
повећан за 500 милиона евра (види табелу). Од 2017, када је на чело Владе именована Ана 
Брнабић, јавни дуг је повећан за око 800 милиона евра. Најчешће се кретао око актуелног нивоа 
од око 24 милијарде евра, али и падао у односу на БДП. Практично за последње четири године 
јавни дуг је у односу на бруто друштвени производ пао са 70 на 50 одсто, а у последње две 
године са око 60 на 50 одсто. Теоретски, али и практично то је добар показатељ јер јавни дуг 
расте када се држава задужује због активности које нису производне и не стварају профит из 
кога би се у будућности дуг враћао. 
С друге стране, владе премијера Ђинђића, Живковића и Коштунице успевале су претходно јавни 
дуг и да смање - од 2000. до јуна 2008. јавни дуг је смањен за пуних пет милијарди евра, са 14,7 
на 8,7 милијарди. Влада Зорана Ђинђића (2001-2003) успела је да смањи јавни дуг за 2,6 
милијарди евра, влада Зорана Живковића (2003-2004) за 500 милиона евра, а влада Војислава 
Коштунице (2004-2008) за 2,2 милијарде. 
Ранијих деведесетих година, за време владавине Слободана Милошевића, Србија и Црна Гора 
готово да се нису задуживале. Његови председници влада Радован Божовић, Никола Шаиновић 
и Мирко Марјановић задужили су се за мање од милијарду евра, а разлог су биле санкције. 
- Западним земљама у таквим околностима било је строго забрањено да сарађују са Србијом. 
Одобравање кредита СРЈ за њих би аутоматски значило жестоке казне. Шаиновић је успео да се 
задужи у Либији за око 32 милиона долара. Од Кувајта смо добили 277 милиона и од Кине 160 
милиона долара. И то је отприлике све - оценио је за "Блиц" економиста Млађан Ковачевић. 
Данас Србија више није презадужена земља, каже министар финансија Синиша Мали. Мали 
каже да је закључак и Међународног монетарног фонда да је Србија сада стабилнија, 
финансијски консолидована држава. 

http://sport.blic.rs/autori/suzana-lakic
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Инвеститорима важан износ 
Јавни дуг говори о дугорочној одрживости и стабилности економије, а инвеститорима, посебно 
страним, врло је важно да земља у коју улажу буде економски одржива на средњи и дужи рок. 
Када одлучују о месту улагања или отварања фабрике, инвеститори гледају економски и 
политички ризик земље, а управо ту је уденуто задужење земље, инфлације, стабилност курса, 
дефицит буџета... 
 

 
 

 
 

Већа казна за рад на црно него за смрт радника 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
НОВИ САД: Од повреда на раду у Србији су у прошлој години страдале 53 особе, а 779 задобило 

је тешке телесне повреде. 

Ова година је проглашена годином безбедности и здравља на раду, а надлежни најављују 
измену закона којим ће се пооштрити казне и боље заштитити радници. 
Како преноси РТС, у протеклих 12 година, живот је радећи свој посао изгубило 440 људи. 
Последњи случај забележен је на градилишту у Новом Саду, а прошле године смртних случајева 
било је и на великим градилиштима у центру Београда, у Улици Кнеза Милоша и у “Београду на 
води”. 
Само због страдања радника приликом изградње објекта у Улици Кнеза Милоша, инспекција је 
поднела пет кривичних пријава, али у Управи за безбедност и здравље на раду Министарства за 
рад кажу  да нису добили обавештења да су ти случајеви решени. 
Директорка те управе Марина Фуртула објашњава да када се деси тешка или смртна повреда на 
раду, инспекција рада излази у надзор и налаже мере за отклањање недостатака, или покреће 
прекршајну, тј. кривичну пријаву, и ту се, како каже, улога Министарства рада завршава. 
Фуртула наводи и да се дешава да се радници разбеже са градилишта када инспекција дође, а да 
су то урадили и јуче, када је Хитна помоћ дошла да збрине тешко повређеног радника на једном 
београдском градилишту. 
Коментаришући то што је казна за рад на црно два милиона динара, док је за несрећу у којој 
радник изгуби живот максимална казна милион динара, истиче да се ради на новом закону у 
којем ће посебна пажња бити посвећена казненој политици. 
Јавну расправу очекујемо на пролеће, каже Фуртула и објашњава да се услови за безбедност на 
раду односе на све послодавце једнако, било да је реч о државним, приватним или страним 
фирмама. 
Дуготрајна парница 

Што се тиче надокнаде штете, Марина Фуртула напомиње да у овом тренутку повређени 
радници и породице преминулих радника могу да остваре то право једино преко дуготрајних 
судских поступака, а да ће новим законом и то пробати да реше. 
Желимо да помогнемо и овим радницима који беже са градилишта - да не треба то да раде, јер 
ово министарство ради све у интересу радника, да заштитимо њихова права и повећамо ниво 
њихове безбедности и здравља, рекла је Фуртула и поручила да је живот сваког радника 
непроцењив. 
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Прво је одговорност на послодавцу који треба да примени све мере и заштити раднике. И 
радници су одговорни уколико се не поштују те процедуре, а Инспекција за рад врши надзор 
над применом тих прописа, наводи Фуртула. 
Према њеним речима, у прошлој години је од 53 смртна случаја 16 било у прерађивачкој 
индустрији, а 15 у грађевинарству. 
То чини 58 одсто од укупног броја смртних повреда на раду, док је веома велики број тешких 
повреда на раду у прерађивачкој индустрији, али имамо смањен број тешких повреда на 
градилиштима, додаје Фуртула. 
 
 
 

Ђорђевић: Питање свих питања-како задржати и вратити младе 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД:  Министар рада Зоран Ђорђевић изјавио је, поводом података ОЕБС о томе да је 

Србију од почетка овог века напустило око 654.000 људи, највише младих између 15 и 24 

године, казао је данас да су емиграције “питање свих питања“ - како да опстанемо, задржимо и 

вратимо младе. 

Ђорђевић је у Дневнику РТС рекао да држава Србија планира да формирањем Координационог 
тела за економске миграције заустави масовни одлазак из земље и за данас најавио одржање 
првог састанка тог тима. 
Министар је навео да су у тиму академици, универзитетски професори, али и експерти који се 
баве економским миграцијама, као и синдикати и уније послодаваца и привредници. Он је 
додао да ће Влада том Координационом телу дати логистику како би се урадили студија, 
стратегија и акциони план. 
"Ово је питање свих питања - како да опстанемо, задржимо и вратимо младе", поручио је 
Ђорђевић. 
РТС наводи да немачка Савезна служба за миграције процењује да се за протекле две године из 
Србије у Немачку иселило више од 51.000 људи, а у првој половини 2018. готово 19.000 радника 
из Србије имало је дозволу боравка у Немачкој, што је 2.000 више него у истом периоду 
претходне године. 
Ђорђевић је упозорио да бисмо додатни проблем могли да имамо у будућности, када Србија уђе 
у ЕУ, и то у виду неконтролисаог одлива грађана у поједине државе чланице. 
"Од 2014. радимо озбиљно по свим сегментима. Затечено стање није било добро, али када су 
реформе показале резултате, стекли су се услови да формирамо тим, имамо подлогу коју 
можемо да им дамо како би нам рекли шта да урадимо", закључио је министар рада. 
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Михајловић: Жене у науци се и даље суочавају са потешкоћама у свом 
напредовању 
Пише: Бета 

 
Председница Координационог тела за родну равноправност Зорана Михајловић изјавила је 
данас да стање у високом образовању у Србији карактеришу родна неравноправност, снажна 
вертикална сегрегација и недовољна заступљеност жена у доношењу одлука и креирању 
политика на универзитетима и у научној заједници. 
Михајловић је то навела у саопштењу поводом Међународног дана жена и девојчица у науци. 
Она је казала и да Србија предњачи у односу на Европу када је број жена истраживача у питању 
– 48,4 у односу на 40 одсто што је европски просек, али да девојчице и жене треба охрабрити да 
уђу у свет информационо-комуникационих технологија, инжењерства, као и грађевинарства, 
где још увек доминирају мушкарци. 
„И поред чињенице да високе школе и факултете више уписују и завршавају жене, као и да су 
бројније медју докторима наука, жене у науци се и даље суочавају са бројним потешкоћама у 
свом каријерном напредовању, док их међу члановима САНУ има тек 10 одсто“, навела је Зорана 
Михајловић. 
 
 
 

 
 
Вучић: Србија данас има већи углед у свету... многи у свету хоће да је 
сруше 
Аутор:Бета  

 

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да Србија смета многима у региону и целом 
свету, да многи хоће да је сруше споља и изнутра, као и да ће бити много проблема око Косова и 
Метохије. 
"Биће много тешко око Косова и Метохије, биће много проблема. Али ћемо да радимо заједно. 
Чекаћемо да укину таксе, ако их не укину никад, никоме ништа, помагаћемо народу. Ако их 
укину покушаћемо да направимо компромис, али никада никоме нећемо дати да унижава 
Србију", рекао је Вучић окупљенима у Панчеву који су узвикивали "Ацо, Србине". 
Вучић је поручио опозицији у Србији да их се није уплашио и да ће их његова листа будућности 
Србије победити убедљивије него икада на свим изборима. 
"Хоћемо да се боримо за то да људи у Србији буду богатији, а не они који седе у фотељама 
власти. Такву Србију хоћемо и зато хоћемо да их побеђујемо", рекао је Вучић и додао да ће се са 
грађанима борити против "оних споља" за које Србија никада није довољно мала и против "оних 
унутра" који би поново да пљачкају земљу. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Најавио је повећање пензија и плата ове године, додајући да се уводе нове субвенције за гориво 
у пољопривреди. 
"Србија данас има већи углед у свету, тај углед се стиче поштовањем које добијате када штите 
независност и суверенитет", рекао је Вучић и додао да Србија води своју политику, да неће 
уводити санкције Русији и да је на европском путу. 
Вучић је најавио и закон о пореклу имовине, наводећи да се он први пријављује да буде 
испитана његова имовина, али да ће онда бити испитана и опозиционим лидерима. 
Он је истакао да никада ниједан амбасадор неће одређивати политику, већ народ на изборима. 
"Србија многима смета и у региону и у свету, зато многи хоће да је сруше споља и изнутра. Неки 
би да нас врате у прошлост, јер виде да је неко обезбедио да у Србији има новца, да би још 
једном могли да опљачкају земљу и узму јој црно испод нокта, то не смемо да дозволимо", казао 
је Вучић и између осталог упитао да ли неко мисли да Хрватска не жели да има већи економски 
раст од Србије, док има дупло мањи. 
Говорећи о обиласку Јужног Баната, Вучић је рекао да је срећан због урађеног, али и веома 
несрећан због онога што није урађено. 
"Морали смо да будемо агилнији, бржи и снажнији", казао је он и додао да је веома поносан на 
чињеницу да немачка фирма ЦТФ, која је лидер у прозиводњи аутокомпонетни, отвара научно-
истраживачки центар у Панчеву. 
Он је казао да ће морати да раде више, да отварају нове фабрике, да смањују јавни дуг и 
незапосленост, како би грађани имали нормалан живот и будућност у земљи. 
Брнабић: Уговор опозиције са народом се не бави тешким темама 

Премијерка Србије Ана Брнабић рекла је да политика у Србији данас политика плана и визије, 
те да је зато живот у Србије живот у којем су грађани "видели светло на крају тунела". 
"Нема више живота од данас до сутра. Ми желимо да видимо Србију која побеђује, Србију која је 
поносна сама на себе", рекла је Ана Брнабић и додала да није будућност Србије политика линча, 
да вешала нису слика државе, да увреде нису речник Србије, као и да претње никада нису биле 
њен манир. 
Она је истакла да за Вучића и њу никада није било малих ствари, ниједан посао који је мање 
важан, већ да се баве и најмањим стварима важним за грађане. 
 

 
 


