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Мали: Србија није више презадужена земља, јавни дуг 50 одсто 
Извор:Танјуг 
 
Србија више није презадужена земља, каже министар финансија Синиша Мали и истиче да је 
удео јавног дуга у БДП-у сада 50,01 одсто, док је пре шест година био 79 одсто. 
Мали каже да је закључак и ММФ да је Србија сада стабилнија, финансијски консолидована 
држава. 
- Шеф мисије ММФ-а Џејмс Руф је рекао да ако буде светска криза Србија је спремнија, много 
јача, отпорнија него што је била - истакао је министар финансија гостујући на ТВ Пинк. 
Он је подсетио да је Србија 2018. годину завршила са 4,4 одсто раста БДП-а, што је нашу земљу 
сврстало лане међу најбрже растуће економије у Европи. 
Прошла година је, додаје, завршена са суфицитом од 32,2 милијарде динара, што је 600 
милиона евра боље него што је планирно. 
Мали напомиње да стопа незапослености прати стопу економског раста, да је незапосленост 
била 25,9 одсто 2013. године, а да је данас око 11 одсто. 
- Незапосленост је и даље висока, али много боље него што је било. Боримо се за свако радно 
место, сваку инвестицију - рекао је он. 
Стање у државној каси је, како каже, боље него што је предвиђено, планирани суфицит у буџету 
за јануар био је 7,8 милијарди динара или око 65 милиона евра, а да су остварили 23,6 
милијарди динара или око 200 милиона евра. 
- Зато можемо да кажемо да смо оптимисти по питању 2019. године. Морамо да се боримо да 
стопа раста наше економије буде и већа или једнака као 2018. године - појаснио је он. 
Динар је данас, додаје, стабилан у односу на евро. Стопа инфлације је 2012. године била 7,8 
одсто, а данас је око два одсто. 
- Морамо да наставимо да радимо на структурним реформама , да унапредимо рад јавних 
предузећа, квалитет њихових услуга, да унапредимо рад јавне управе, да што већи број услуга 
буде он лајн - закључио је Мали. 
 

 

 
 

Размотрен Акциони план за сузбијање сиве економије  
Извор:Танјуг 

 

Министар финансија Синиша Мали председавао је седницом Координационог тела за сузбијање 
сиве економије, на којој је размотрен концепт Акционог плана за сузбијање сиве економије 
Министар финансија Синиша Мали председавао је седницом Координационог тела за сузбијање 

сиве економије, на којој је размотрен концепт Акционог плана за сузбијање сиве економије, који 

подразумева сет контролних и подстицајних мера. 

Тренутним концептом је дефинисано пет основних циљева: ефикаснији надзор над токовима 

сиве економије, унапређење рада Пореске управе у циљу ефикасније наплате пореза, 

подстицајне мере за фер конкуренцију, легално предузетништво и запошљавање, 
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административно растерећење и подизање свести грађана и привреде о значају сузбијања сиве 

економије. 

На састанку је, како је саопштено, дефинисано да ће до краја фебруара стручна група, која делује 

у оквиру Координационог тела, завршити нацрт Акционог плана, који се затим упућује свим 

министрима који су чланови Координационог тела, а како би био спреман за усвајање. 

Саговорници су истакли да је циљ да Акциони план буде усвојен на седници Владе Републике 

Србије у марту ове године, након чега би почела његова примена. 

Седници су присуствовали и министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић, 

министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић и министар за рад 

запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић. 

Седници су присуствовали и представници Националне алијансе за локални економски развој 

(Налед), Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре. 

 

 

Просечна пензија већа за 1.300 динара?  
Аутор:Ј. Ж. С. 

 

Према оцени Фискалног савета, пензионери могу да очекују повећање од пет одсто до краја 
године. Највише би добили они са највећим примањима 
СРПСКИ пензионери би могли до краја године да добију повећање пензија за пет до шест одсто, 
оцењује Фискални савет. То би на тренутан просечни износ пензионог чека 26.327 било нешто 
више од 1.300 динара. Они такође истичу да се једнократна помоћ коју су пензионери ранијих 
година добијали не види у буџету за 2019, али није постојала ни у претходне две године, али су 
је најстарији ипак добили. 
На списку ПИО Фонда су 2.574 пензионера чија примања су 100.000 динара и више, и они су на 
врху листе по висини месечног чека па могли би крајем године да добију 5.000 динара више. На 
рачунима најбројнијих пензионера, чији су чекови између 35.000 до 40.000 динара, њих 
120.357, повишица би могла да износи највише до 2.000 динара. 
Владимир Вучковић, члан Фискалног савета, истакао је да нове проценте повећања треба 
пажљиво планирати у другој половини ове године, а применити их тек од 2020. 
Он је нагласио да објективно повећање у просеку износи око шест одсто. За њега је добро је што 
смо у ситуацији да размишљамо о повећању, а не о томе да ли плате и пензије треба да буду 
замрзнуте или умањене. Али с друге стране, истакао је Вучковић, не би требало да се одмах по 
доношењу буџета и добрих буџетских резултата у првим месецима године крене са 
лицитирањем када ће и за колико уследити ново повећање. 
И за Николу Алтипармакова, члана Фискалног савета је извесно да пензионери могу рачунају на 
додатно повећање пензија. Сагласан је да би могло да буде од пет до шест одсто. 
Момо Чолаковић, народни посланик ПУПС-а, сматра да је јако добра вест да постоји простор за 
увећање пензија, али да би требало одмах да се приступи решавању проблема. 
- Као што смо већ предложили, Влада би требало да пронађе формулу за усклађивање пензија, 
односно како се у јавности говори о повећању - каже он. - Решење је већ регулисано законом и 
требало би га применити одмах, а да до корисника стигне пре краја године. 
Чолаковић наглашава да су и једнократне помоћи прописане законом као "додатак уз пензију", 
што је по њему, добро решење.  
ДОДАТАК СИРОМАШНИМА 
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ВЛАДА Србије усвојила је у децембру уредбу којом је омогућено да они с најнижим пензијама до 
новембра наредне године добијају додатак на пензије од пет одсто и тренутно га прима више од 
1,3 милиона пензионера. Ово увећање добијају сви они чија месечна примања не прелазе 34.000 
динара. Овај износ увећања на пензионом чеку биће посебно исказиван. 
 

 

Вулин: Стање у Војсци Србије се мења на боље  
Извор:Новости онлине 

 

Министар одбране истакао је током обиласка обуке припадника 63. падобранског батаљона 
Специјалне бригаде у околини Алексинца да је свим припадницима ВС уплаћен први део 
увећане зараде 
- Данас је свим нашим припадницима уплаћен први део увећане зараде, увећане за девет 

процената, зараде које смо и прошле године увећали за читавих 10 процената. Ствари се у 

Војсци Србије мењају на боље, видљиво се мењају на боље – истакао је министар одбране 

Александар Вулин током обиласка обуке припадника 63. падобранског батаљона Специјалне 

бригаде у околини Алексинца. 

Како је нагласио министар Вулин, после овог повећања, пуковник Војске Србије просечно ће у 

нето износу добити 999 евра, а 2011. године, подсетио је министар одбране, ти искусни и 

проверени људи су добијали 803 евра. 

- Потпоручник, најмлађи официр са првим чином и првим дужностима добиће 480 евра, док је 

2011. године за то добијао 425 евра. Наши подофицири, људи који носе нашу војску, такође ће 

добити значајно увећање. Тако ће заставник прве класе имати 576 евра, док је 2011. године за то 

добијао свега 428 евра. Времена се мењају и мењају се на боље – истакао је министар Вулин. 

Према његовим речима, захваљујући политици штедње коју је спроводио председник 

Александар Вучић у време када је био председник Владе, ми данас можемо да повећавамо 

зараде нашим војницима и можемо да улажемо у развој војске. 

- Сви припадници Војске Србије могу да буду сигурни да када су везали свој живот за Војску 

Србије да ће живети боље и они и њихове породице, као и да ће се борба за њихов животни 

стандард наставити. Да ли је то довољно? Наравно да није, али да ли ћемо радити на томе – 

хоћемо, баш као што се види да се ствари мењају на боље – закључио је министар Вулин.  

 

 

Ђорђевић: Циљ нам је бржи и ефикаснији рад ПИО фонда  
Извор:Танјуг 

 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић разговарао је са 
руководиоцима Фонда за пензијско и инвалидско осигурање из Београда и Новог Сада о 
досадашњим резултатима 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић разговарао је са 

руководиоцима Фонда за пензијско и инвалидско осигурање из Београда и Новог Сада о 

досадашњим резултатима, начинима рада и развојним активностима фонда за 2019. годину. 

"У овој години циљ нам је да успоставимо бржи и ефикаснији рад ПИО фонда како би се 

остварили још бољи резултати, а самим тим и бољи услови живота за наше грађане", рекао је 

Ђорђевић, наведено је у саопштењу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
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питања. 

Министар је подсетио да је на састанку са Међународним монетарним фондом установљено да 

је Влада Србије остварила добре резултате, када су у питању приходи ПИО фонда у 2019. 

години, те да постоји могућност и за повећање пензија. 

"Влада Србије све ради у складу са реалним основама. Повећање пензија зависи од државних 

прихода, али и од износа минималне цене рада, која ће бити утврђена у септембру", нагласио је 

Ђорђевић.  

 

 

 
 

Ружић: Инспектори ће промовисати превенцију уместо кажњавања 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: На сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе данас је објављен 

Кодекс понашања и етике инспектора који је почео да се примењује од ове године, а министар 

Бранко Ружић истиче да кодекс прописује да ће инспектори промовисати превенцију и 

саветовање, уместо кажњавања.  

Кодекс би требало да подстакне превентивно поступање инспектора и ефикаснију примену 
закона. "Циљ је да унапредимо углед инспекције, као и да ојачамо поверење привредника и 
грађана у инспекторе", рекао је министар Ружић.Како је саопштило Министарство, инспектор 
мора да разуме и уважи привредника и да тежи да помогне пословном успеху привредних 
субјеката.  
Према привредницима и запосленима у фирмама, инспектор мора да се односи професионално, 
са дужним поштовањем, љубазно, пристојно, обзирно, заинтересовано, ангажовано и стрпљиво, 
наводи се у Кодексу."Прописана је и нулта толеранција на корупцију", истиче министар 
Ружић. Инспектор не сме да злоупотребљава свој положај и да толерише корупцију и дужан је 
да се бори против сваког њеног облика.  
Кодекс понашања и етике инспектора усвојила је Координациона комисија за инспекцијски 
надзор.  
 
 

Укидање пенала за превремену пензију урушило би систем 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Уколико би били усвојени захтеви за укидање или ублажавање пенала за превремено 

пензионисање поново би дошло до финансијске дестабилизације и раније изложене формуле за 

усклађивање пензија не би више биле економски одрживе, показала је нова анализа Фискалног 

савета Србије (ФС).  

Зато је важно истрајати на успешној и доследној примени реформског Закона о ПИО из 2014. 
године јер су те мере један од кључних разлога за финансијску стабилизацију пензијског 
система, поручују из тог Савета. 
У анализи ФС-а, која се бави могућностима за усвајање нове системске формуле за ускладивање 
пензија, наводи се да је то један од приоритета економске политике у 2019. и да је сада право 
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време да се искористе резултати успешне финансијске консолидације пензијског система и 
преточе у дугорочно одржив систем за усклађивање пензија.  
"С економског становишта, формула за усклађивање пензија треба да обезбеди 
раст пензијских примања у складу са привредним растом", истиче Савет.  
При томе, додаје, важно је имати у виду континуирани тренд демографског старења Србије, тако 
да се у периоду од 2020. до 2030. године очекује пораст броја лица старијих од 65 година за око 
4,0 одсто, односно смањење броја лица радне доби (20-64 године) за преко 10 процената.  
Зато би нова формула за усклађивање пензија, по мишљењу ФС-а, требало да циља раст 
просечне пензије за око 0,5 посто спорији од стопе привредног раста у наредној деценији. 
Савет такође сматра да је потребно законски ограничити да се укупни расходи за пензије крећу у 
коридору од 9,5 до 10,5 одсто бруто домаћег прозивода (БДП). 
Подсећа да је приликом увођења фискалних правила 2010. године ниво расхода за пензије био 
лимитиран на 10 процената БДП-а, што је представљало просечну вредност пензијских расхода 
у упоредивим земљама источне Европе, али да је током периода економске кризе и фискалне 
консолидације овај законски лимит повећан на 11 посто. 
"Имајући у виду успешно окончање фискалне консолидације, као и значајну ревизију 
званичног нивоа БДП-а у 2018. години, потребно је адекватно и смањити горњи лимит расхода 
за пензије на ниво између 10 и 10,5 процената БДП-а, у зависности од друштвенополитичких 
преференција".  
Поред тога, ФС наводи да је потребно ојачати аутоматске механизме који ће обезбедити 
финансијску стабилизацију укупног пензијског система у периодима кризе, односно који ће 
осигурати да вредност пензија не заостаје за привредним растом у дугом року.  
"На пример, могуће је прописати да се у ситуацијама када пензијски расходи пређу 
10,5 одсто БДП-а дозвољава усклађивање пензија само инфлацијом, док би се захтевало 
аутоматско замрзавање пензија у случајевима када расходи пређу 11 одсто БДП-а", наводи се у 
анализи. 
С друге стране, уколико би укупни расходи за пензије пали испод 9,5 посто БДП-а, било би 
омогућено ванредно повећање свих пензија, тако да се укупни расходи врате на ниво од 10 одсто 
БДП-а, напомињу из Савета. 
Такође указују да је важно обезбедити широку друштвено-политичку подршку за нову формулу 
усклађивања пензија.  
 
 

Вулин: Уплаћен први део увећане зараде војсци 
Извор:Танјуг 

 

АЛЕКСИНАЦ:  Министар одбране Александар Вулин каже да је припадницима Војске Србије 

данас уплаћен први део увећане зараде за девет процената, те подсетио да је и прошле године 

било увећање за 10 одсто. 

"Ствари се у Војсци Србије мењају на боље", истакао је Вулин током данашњег обиласка обуке 
припадника 63. падобранског батаљона Специјалне бригаде у околини Алексинца.После овог 
повећања, пуковник Војске Србије просечно ће у нето износу добити 999 евра, а 2011. године, 
подсетио је министар одбране, добијали су 803 евра.  
Такође, потпоручник, најмлађи официр са првим чином и првим дужностима добиће 480 евра, 
док је 2011. године за то добијао 425 евра. "Наши подофицири, људи који носе нашу војску, 
такође ће добити значајно увећање. Тако ће заставник прве класе имати 576 евра, док је 2011. 
године за то добијао свега 428 евра. Времена се мењају и мењају се на боље", истакао је Вулин.  
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Према његовим речима, захваљујући политици штедње коју је спроводио председник 
Александар Вучић у време када је био председник Владе, данас могу да се повећавају зараде 
војницима, као и да се улаже у развој војске.  
"Сви припадници Војске Србије могу да буду сигурни да када су везали свој живот за Војску 
Србије да ће живети боље и они и њихове породице, као и да ће се борба за њихов животни 
стандард наставити. Да ли је то довољно? Наравно да није, али да ли ћемо радити на томе - 
хоћемо, баш као што се види да се ствари мењају на боље", закључио је министар Вулин. 
 

 

 
 
За пензионере најбоље усклађивање са ценама и БДП-ом 
Пише: М. О. 

 
Чињеница да се за пензије годишње исплати више од четири милијарде евра, односно око 10 
одсто БДП-а, чине овај издатак најважнијом темом економске политике у Србији. 
Крајем прошле године измењен је Закон о ПИО којим је укинута индексација пензија са 
трошковима живота и уведено је прилагођавање у зависности од могућности у државној каси 
што је наишло на велико негодовање и осуду стручне јавности. Власти су се браниле да је то 
учињено да би се додатно повећале пензије као и да ће трајати свега годину дана, односно да ће 
од 2020. године бити враћено индексирање. Зато је Фискални савет сачинио анализу могућих 
варијанти прилагођавања пензија који би били фискално одрживи, а опет довољно издашни 
према пензионерима. 
У анализи Савета се наводи да сви резултати се заснивају на претпоставци да  “неће доћи до 
контрапродуктивних или популистичких измена пензијског закона из 2014. године. Уколико би 
биле усвојене контрапродуктивне законске измене, попут популистичких захтева за укидање 
или ублажавање пенала за превремено пензионисање – поново би дошло до финансијске 
дестабилизације и раније изложене формуле за усклађивање пензија не би више биле 
економски одрживе”, упозоравају у Фискалном савету. Тај закон из 2014. изједначио је старосну 
доб за пензионисање жена и мушкараца на 65 година старости и поново је увео пенале за 
превремено пензионисање. 
У анализи Фискалног савета истиче се да формула за усклађивање пензија треба да обезбеди 
раст пензија у складу са привредним растом. Они при томе упозоравају да се у периоду од 2020. 
до 2030. године очекује пораст броја особа старијих од 65 година за око четири одсто, односно 
смањење броја радно способних особа од 20 до 64 године за преко 10 одсто. Зато рачуница каже 
да би нова формула за усклађивање пензија требало да циља раст просечне пензије за око 0,5 
одсто спорији од стопе привредног раста у наредној деценији. 
Савет предлаже неколико решења за усклађивање пензија по угледу на европску праксу. Једна 
могућност је да се пензије усклађују са инфлацијом и растом БДП-а преко два одсто, уместо 
претходних четири досто раста БДП-а, што су предлагала нека пензионерска удружења. 
Пројекције Фискалног савета показују да би, осим у случају настанка ванредно велике 
економске кризе, ова формула за усклађивање пензија могла да буде економски одржива у 
наредним годинама. Такође је могуће прописати „швајцарску формулу“ за усклађивање пензија 
што значи усклађивање 50 одсто са инфлацијом и 50 одсто са растом зарада, што смо и имали 
до 2006. године када је укинута, како се наводи у анализи Савета на инсистирање Светске банке, 
и када се прешло на усклађивање са ценама што је наишло на негодовање пензионера. 
Још једна могућа формула је да се уместо просечне зараде пензија веже за масу зарада и укупно 
наплаћене пензијске доприносе. “На овај начин би се проширила веза између стандарда 
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пензионера и стандарда радника, тако да поред просечне зараде обухвата и шире трендове на 
тржишту рада, попут стопе запослености и борбе против сиве економије и непријављених 
радника”, објашњавају у Савету напомињући да би оваква формула пружила стабилност у 
периоду демографског старења нације. 
Након примене свих предложених формула на претходну деценију, највише проценте 
усклађивања пензија дала би формула са инфлацијом и растом БДП-а. 
У Фискалном савету наводе и неопходност аутоматских стабилизатора који би ограничили раст 
пензија у случају криза. У тренутном Закону о буџетском систему прописана је горња граница 
учешћа пензија у БДП-у од 11 одсто. 
У анализи Савета наводи се да је потребно законски ограничити да се укупни расходи за пензије 
крећу у коридору од 9,5 до 10,5 одсто БДП-а. 
Укинути дискрециона давања пензионерима 
Изменама Закона о ПИО из септембра 2018. године Влади је дата дискрециона могућност да, у 
складу са својим политичким преференцијама, појединим пензионерима исплаћује новчано 
увећање уз пензију, до укупног износа средстава од 0,3 одсто БДП годишње. 
“На овај начин се подрива интегритет и вишедеценијски карактер пензијског осигурања који 
подразумева чврсту везу између уплаћених доприноса током радног века и висине пензије. Зато 
Фискални савет још једном позива да се ова дискрециона могућност укине и да се социјални 
аспекти пензијског система решавају на системски начин, у виду института законски 
загарантованог износа минималне пензије”, апелују у Савету. 
 
 

Свесно планирају мање приходе да би се после хвалили суфицитом 
Пише: М. Обрадовић 

 
„За јануар је био планиран суфицит од око 7,8 милијарди динара, а резултат је три пута бољи“, 
саопштио је славодобитно министар финансија Синиша Мали последњег дана јануара, 
обећавајући повећање плата и пензија, јер је њихов раст везан за стање у државној каси. 
Ово свакако делује као добра вест, али ипак указује на један тренд који траје већ годинама и који 
се не може назвати позитивним. Наиме, бројним министрима финансија Србије никако не 
успева да се буџет на крају године реализује онако како је планирано крајем претходне. 
У овом случају, јануарски биланс је омашен за три пута или петнаестак милијарди динара, а 
рецимо прошле године планери су омашили за 60 милијарди динара или целих 500 милиона 
евра. И то планиран је дефицит, а на крају смо имали суфицит. Слично је било и у 2017. када је 
разлика између планираног дефицита (на нивоу државе) од 43,5 милијарди динара и 
оствареног суфицита од 32 милијарде, била целих 75 милијарди динара. И тако из године у 
годину. 
Ово није карактеристика само ових последњих влада, мада се од 2015. године у државној каси 
нађе или мањи дефицит или чак вишак иако је планирам мањак. Раније је редовна појава био 
ребаланс буџета пре крај године где би се законски покривала већа државна потрошња од 
планиране. 
О разлозима лошег планирања најважнијег инструмента фискалне политике стручњаци имају 
различита мишљења. 
Јуриј Бајец, професор Економског факултета у Београду, истиче да када се погреши у 
планирању буџета, то има последице. 
„Ако се претера са расходима, онда је то на пример инфлација, а ако се оствари вишак, за који 
неки мисле да је добра ствар, то значи да је пореско оптерећење превелико или да се оптерећују 
неки сектори који не би требало. Рецимо јавна предузећа морају да уплаћују дивиденде држави, 
а многа су подинвестирана. Такође то указује да држава није у стању да потроши све што је 
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прикупила“, објашњава Бајец и истиче да политичари посебно воле да се хвале резултатима у 
буџету. 
Бајец указује на још једну последицу непланираног вишка у буџетској каси, а то је повећање 
дискреционе моћи владе. 
„Кроз закон о буџету су утврђени приходи и расходи и он обухвата 70 одсто укупних расхода 
државе. Када се појави непланирани вишак крајем године, онда политичари гледају да потроше 
те паре, па често и у пројекте који се чине политички корисним, али економски нису“, 
напомиње Бајец. 
Са овим се слаже и економиста Милан Ковачевић, који сматра да политичари намерно лоше 
планирају буџет да би се на крају показао вишак тамо где је планиран мањак, да би се могли 
хвалити. 
Он указује и да постоји тенденција све веће и веће дискреционе потрошње државних пара, као и 
да приликом прављења буџета нема јавне расправе, а не поштује се ни календар из Закона о 
буџетском систему. 
„Имамо субвенције у буџету које нису специфициране, већ дате на гомили. Имате све већу 
буџетску резерву. Прошле године је пензионерима дато по 3.000 динара иако то није 
предвиђено ниједним законом зато што је остварен суфицит већи од планираног. Непланирани 
суфицит је посебно пријатан за власт која може да га троши по нахођењу“, сматра Ковачевић. 
Вишак не треба 
Милојко Арсић, професор на Економском факултету у Београду, упозорава да се не може 
оцењивати извршење буџета на основу једног месеца. 
„Јануар је иначе сезонски много буџетски бољи од осталих месеци и не може се оцењивати на 
основу њега па чак и ако је три пута бољи од планираног. И ако би се појавио фискални простор 
ове године, не би га требало користити за повећање плата и пензија, већ за смањење пореза и 
повећање инвестиција. Као прво већ смо имали релативно велико повећање плата и пензија пре 
само месец дана које привреда тешко може да издржи. Друго, европска привреда успорава и ако 
тако настави, сигурно ће се одразити и на нашу економију. Није добро формирати таква 
очекивања, мада се то и раније радило. У јануару најаве повећање плата и пензија и целе године 
о томе причају, а онда повећање буде у децембру“, напомиње Арсић. Он објашњава и да је 
разлог за конзервативније планирање буџета у претходним годинама био и споразум са ММФ-
ом који није дозвољавао да се планира боља наплата пореза. 
„А то се дешавало, сива економија је смањивана и расла наплата пореза, па отуд и већи суфицит 
него што је планирано“, каже Арсић. 
 

 

 
 
 
Фискални савет предложио пет формула за усклађивање пензија 
Аутор:Бета  
 
Фискални савет Србије саопштио је да је 2019. година "право, али и последње време" да се усвоји 
формула за усклађивање пензија. 
Та формула је, како се наводи, интегрални део пензијских система у свим земљама ЕУ, 
укључујући и пензијски систем Србије од његових зачетака 1922. године.  

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Прошле године измењен је Закон о пензијском и инвалидском осигурању, којим је укинуто 
усклађивање пензија с растом инфлације и бруто домаћег производа (БДП) и препуштено 
Влади Србије да, зависно од раста БДП, одређује висину пензија. 
"Фискални савет је, на основу међународних и домаћих искустава, предложио пет могућих 
формула за усклађивање пензија које би биле економски одрживе и издашније од досадашње 
формуле", наведено је у саопштењу. 
Додаје се да је први предлог да се пензије усклађују с инфлацијом и делом раста БДП-а преко 
два одсто, а други да се 50 одсто пензије усклађује са инфлацијом, а 50 одсто са растом БДП-а. 
Трећи предлог је да се 50 одсто пензија усклађује са инфлацијом, а 50 одсто са растом просечних 
зарада, четврти је да се 40 одсто пензије усклађује са инфлацијом и 60 одсто са растом 
просечних зарада и пети да се 30 одсто пензије усклађује са са инфлацијом, а 70 одсто са растом 
укупне масе зарада.  
Највећи број земаља у ЕУ усклађује пензије на основу неке комбинације раста цена и раста 
зарада. 
Фискални савет је навео да је поред одабира нове формуле потребно унапредити и ојачати 
механизме фискалних правила који ће обезбедити да се укупни расходи за пензије у будућности 
крећу у коридору од 9,5 одсто до 10,5 одсто БДП. Циљ анализе је, како је наведено, да се 
подстакне друштвена дискусија како би нова формула била резултат "инклузивног процеса и 
уживала подршку што ширег круга релевантних друштвених актера".  
Додаје се да се "управо друштвено разумевање и подршка показују кључним за одрживост 
јавних пензијских система међугенерацијске солидарности".  
"Предуслов за усвајање нове формуле за усклађивање пензија је истрајавање на успешном 
спровођењу мера пензијске реформе из 2014. и да се због популистичких захтава не мења Закон 
о пензијском и инвалидском осигурању како би се укинули или ублажили пенали за превремено 
пензионисање јер у том случају предложена формула за индексацију не би била економски 
одржива", навео је Фискални савет.  
Оцењено је да би се усвајањем нове формуле за усклађивање пензија у Србији постигло да се 
"тешко остварена финансијска консолидација пензијског система преточи у дугорочно 
системско решење".  
 
 

Мали: Суфицит у јануару три пута већи него што је планирано 
Аутор:Бета  

 

Министар финансија Синиша Мали изјавио је да је у јануару суфицит био три пута већи него 
што је планирано, што даје основа за оптимизам по питању економске ситуације у 2019. години, 
али да и даље има много тога да се уради. 
У интервјуу за телевизију Пинк, Мали је рекао да до краја године има још 11 месеци и Влада 
треба да настави да ради напорно да се ти резултати сачувају, али да грађани могу да се надају 
да ће бити повећања плата и пензија и изградње нових мостова и путева, овај пут кроз реалне 
приходе, а не преко кредита. 
Мали је рекао да Србија већ три године узастопно има суфицит у буџету, а прошле године је 
суфицит био 0,6 одсто Бруто домаћег производа (БДП), односно шест милиона евра више него 
што је планирано. 
"Стопа незапослености је 2013. године била 25,9 одсто, сваки четврти Србин није имао посао. 
Сада је, у новембру 2018. године, та стопа 11 одсто. И даље се боримо за свако радно место и за 
сваку инвестицију, али Србија више није презадужена земља", рекао је Мали. 
Министар је рекао да је удео дуга у БДП-у сада око 50 одсто, а да је та цифра била изнад 70 одсто 
на почетку процеса фискалне консолидације. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-


11 

 

"Србија је сада много спремнија и отпорнија (на евентуалну кризу) и ово су показатељи да је 
Србија на добром путу економског опоравка", рекао је он. 
Мали је негирао да је Влада намерно планирала слабије економске параметре да би могла да се 
хвали бољим резултатима и рекао да је то бесмислица, јер је буџет прављен реално и 
конзервативно. 
"Покривеност увоза извозом је сада 74 одсто, јер је отворен велики број фабрика, углавном 
страних компанија које извозе из Србије. Инфлација је око два одсто, динар је јачи или исти у 
односу на евро већ пар година и постали смо потпуно економски стабилни и јаки. Сада је циљ 
шта и како радити даље. Треба наставити са структурним реформама, да се унапреди рад јавних 
предузећа и јавне управе и да се што већи број услуга и активности ради 'онлајн'", рекао је он. 
 

 
 

 

 

Продужено важење колективног уговора за просветне раднике 
Извор: УСПРС 
 

У Министарству просвете, науке и технолошког развоја председници четири 
репрезентативна синдиката и министар просвете су потписали Споразум о 
продужењу рока важења Посебног колективног уговора (ПКУ) за запослене у 
основним и средњим школама и домовима ученика. 
Споразум је потписан на основу закључка Владе Србије са седнице одржане 31. јануара 2019. 
године, којим је за потписивање у име Владе Србије овлашћен министар просвете, науке и 
технолошког развоја. 
Овим Споразумом је дефинисано да ће постојећи ПКУ бити на снази до 5. марта 2022. године, 
односно још 3 године. 
 

 


