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Синдикат правосуђа Србије: Не желимо колективни уговор који је 
неповољнији од закона 
Пише: Бета 

 
Синдикат правосуђа Србије саопштио је да је „нетачна изјава премијерке Ане Брнабић“ да тај 
синдикат „одбија да потпише“ посебан колективни уговор за државне органе који задржава 
посојећа и уводи нова права, а да је тачно да тај синдикат не жели да потпише колективни 
уговор који је „неповољнији од закона“. 
Из тог синдиката су оценили да Брнабић „није искрена поводом најављеног повећања зарада“, 
јер да јесте, како наводе, „знала би да се под зарадом сматрају сва примања из радног односа“ па 
би повећање зарада представљала и „исплата на име накнада за топли оброк и регрес“. 
„Синдикат правосуђа Србије потписивањем колективног уговора без ових накнада не жели да 
запослени имају мања права од оних која су утврђена законом, а што је одредбом члана 8. 
Закона о раду изричито забрањено“, наведено је у саопштењу. 
У саопштењу се истиче да тај синдикат јесте за поштовање закона, али „не селективно већ 
доследно“, као и да Закон о раду прописује да запослени „има право на накнаде за исхрану у 
току рада и регреса за коришћење годишњег одмора и да се висина тих накнада утврђује 
колективним уговором“. 
„Тачно је да Синдикат правосуђа Србије неће да потпише колективни уговор без ових накнада 
јер би то било супротно одредбама закона“, наводи се у саопштењу. 
 

 
Министарство просвете: Плате исплаћујемо у складу са Уредбом 
Пише: Бета 

 
Министарство просвете саопштило је данас поводом критика Државне ревизорске институције 
због погрешног обрачунавања плата да поступају законито и да плате исплаћују на основу 
постојећих закона и уредбе. 
„Утврђивање права на финансирање зарада запослених у установама високог образовања 
спроводи у складу са законима о буџету, о високом образовању, о нормативима и стандардима 
услова рада универзитета и факултета које се финансирају из буџета и Уредбом о мерилима за 
утврђивање висине трошкова студија на вишим школама чији је оснивач Република“, наводе из 
министарства. 
Како се додаје у саопштењу, актуелни систем финансирања високог образовања заснован је на 
уредбама које препознају нормативно одређени потребни број наставника и сарадника, а не 
према броју стварно запослених наставника и сарадника, наводе из министарства и додају да се 
у складу са тим опредељују средства у буџету за финансирање високог образовања. 
„То је разлог због чега је и дошло до разлике потребних средстава за плате које опредељује 
Министарство од онога што је утврдила Државна ревизорска институција, која је плате 
обрачунавала по Закону о платама у државним органима и јавним службама“, пише у 
саопштењу. 
Из министарства наглашавају да поступају законито и да исплаћује плате у складу са Уредбом, 
али да нажалост, постојећи правни оквир није адекватан, због чега је Министарство просвете 
пре годину дана почело са израдом закона о финансирању високог образовања, који би требало 
да буде усвојен ове године. 
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„Ипак, мањкави закони и уредбе, као и допис претходног министра просвете, који је 2015. 
године дозволио да универзитети и факултети самостално уређују расподелу добијених 
средстава, не аболирају оне који су то злоупотребили“, наводи се у саопштењу. 
Факултети који су добили више новца него што имају запослених, требало је тај новац или да 
врате или да га употребе у корист студената, а не да повећавају плате својим запосленима, 
истичу из министарства. 
Како додају усвајањем закона о финансирању високог образовања биће уведен ред у ову област, 
на чему инсистира Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 
Из министарства су навели и да у потпуности подржавају рад ДРИ и осталих државних 
институција и органа, јер имају заједнички циљ – да у Србији направимо уређени систем. 
Из ДРИ су данас саопштили да је због неправилности обрачуна расхода за запослене утврђено 
да је више исплаћено 1,44 милијарде динара од чега је 779 милиона динара исплаћено на име 
већих зарада, 366 милиона без правног основа и још око 300 милиона због других 
неправилности. 
Речено је да су пет факултета (Економски факултет у Београду и у Крагујевцу, Правни и 
Филозофски факултет у Новом Саду и Филолошки факултет у Београду) поделили веће зараде 
јер су та средства добили од Министарства просвете на основу погрешног обрачуна према 
подацима из 2014. године и због тога су поднете прекршајне пријаве. 
Једна од честих неправилности је, према његовим речима и поправка путева пред изборе без 
валидне документације. 
Пејовић је казао да је осам локалних власти одобрило 31 милијарду динара за текуће пословање 
и покриће губитака јавних предузећа због чега су смањили могућности за унапредјење 
инфраструктуре. 
Ревизијом је утврђено и да Београдска филхармонија није правилно исказала расходе који 
одговарају стварним трошковима као и низ неправилности у више локалних самоуправа међу 
којима су Јагодина где је према одговорнима покренуто девет кривичних пријава, као и Нови 
Пазар са шест пријава. 
 
 

Ко ће имати користи од смањења доприноса на плате? 
Пише: М. Н. Стевановић 

 
Најава министра финансија Синише Малог да ће Влада наставити да смањује оптерећења на 
зараде и да би у наредној години оно могло да буде за проценат ниже, поделила је економисте 
који нису сагласни око начина на који би то могло да се учини. 
– Смањење од једног процента на доприносе за зараде је смешна прича, и основно је питање ко 
би од тога имао користи. Верујем да то нису радници, већ да ће послодавац само увећао свој 
профит. Сигурно је да они неће тај новац да инвестирају, јер нико не исплаћује ниже зараде зато 
што улаже у развој, то се финансира из других извора. Једино би исправно било да се увећа 
неопорезива основица и када би она уместо садашњих 15.000 била 27.000 а потом да се тај 
најављени проценат пребаци на увећани нето износ минималца, онда би то дало неки ефекат. 
Све остало је преливање, или иде у буџет или у џеп послодавца – каже за Данас економски 
аналитичар Драгован Милићевић.  
Професор Економског факултета у Београду Милојко Арсић међутим сматра да је најава 
смањења доприноса на зараде добра вест и да је требало раније да се примени, на пример на 
почетку ове године јер би се тако избегао суфицит у буџету који није добар за економију земље.  
– Смањење доприноса привреди би донело ефекат од 15 до 16 милијарди динара и тај новац би 
увећао фондове за инвестиције, које су иначе најслабија тачка домаће економије, због чега и 
имамо низак привредни раст. За улагања су сва средства добродошла и зато би уз смањење 
оптерећења било јако лоше ако би се повећао износ минималца а да то не прати раст 
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продуктивности, јер би то за послодавце значило да им држава једном руком даје а другом 
одузима – каже Арсић и додаје да се смањење доприноса не би драстично одразило на буџет, јер 
би и износи за зараде из државне касе били нижи. Услов да се задржи позитиван ефекат, 
наглашава он, јесте да други издаци који се финансирају из буџета, попут плата и пензија, не 
наруше равнотежу, односно да се не увећавају брже од раста БДП-а.  
И привредници имају дозу опреза, јер иако свако смањење сматрају добродошлим, прибојавају 
се да ће држава наћи други начин како би попунила буџет.  
– Свако смањење пореза и доприноса је потребно привреди. Морамо имати у виду да је Србији 
потребно повећање плата, бар да се изједначи са земљама у окружењу јер је то једини начин да 
се задржи радна снага у земљи. Али, држава мора да смањи и своју администрацију како би 
притисак на буџет био мањи. Такође, креатори економске политике морају да имају у виду да би 
свако стварно смањење трошкова послодавци усмерили у зараде, јер им је радна снага 
неопходна – каже раде Љубојевић, директор Сирогојна.  
И председник групе Металац Драгољуб Вукадиновић указује да би смањење пореза и доприноса 
било драгоцено под условом да се на другој страни не увећавају парафискални намети попут 
фирмарина, разних такси и накнада. Додаје да би ту меру ваљало употпунити могућношћу да се 
одобрава порески кредит, чији недостатак сада гуши инвестирање у привреду.  
– Најављено смањење доприноса од један одсто није мало, у Металцу би то на годишњем нивоу 
износило око 100.00 евра, а поређења ради, сада је издатак за плате 1,5 милиона евра на 
месечном нивоу. Дакле, није реч о значајном смањењу оптерећења, али морам да поздравим 
такву меру јер свако растерећење у том делу трошкова ми употребљавамо да би радницима 
повећали плате – каже Вукадиновић. 
 
 

Конференција „Излаз из сиве економије“: Сива економија и до 30 
одсто БДП-а 
Пише: Бета 

 
Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је данас да ће бити примењене све мере и активности 
предвиђене акционим планом сузбијања сиве економије за ову и наредну годину, јер ако су 
промене успеле значи да је на боље промењен живот грађана. 
„Те мере су доказ залагања Владе Србије на сузбијању сиве економије као једног од приоритета у 
стварању бољих услова за живот и рад у нашој земљи“, рекла је Брнанић на конференција Владе 
и привреде „Излаз из сиве економије“. 
Она је истакла да су промене у Србији партнерски посао и да Национална алијанса за локални 
економски развој (НАЛЕД), привреда и влада заједно раде на стварању фер тржишта. 
На конференцији је представљен нови Национални програм за сузбијање сиве економије који 
предвиђа да у наредне две године обима пословања у сивој зони буде смањен за око 200 
милиона евра и да најмање 11.000 радника и 9.000 фирми из сиве зоне почну да послују 
легално. 
Тај програм су припремили Влада Србије Национална алијанса за локални економски развој 
(НАЛЕД) уз подршку Немачке развојне сарадње ГИЗ, а садржи 36 мера и 153 активности којима 
треба да се постигне пет циљева: ефикаснији надзор, унапређење рада Пореске управе, уводјење 
подстицајних мера за легално пословање и запошљавање, смањење административног и 
парафискалног оптерећења, јачање свести о сузбијању сиве економије. 
Члан Управног одбора НАЛЕД-а Светослав Атанасов рекао је на конференцији да су за привреду 
најважније мере којима се подстиче легално пословање и смањују бирократија и трошкови. 
Он је навео да је 79 одсто привредника истакло у истраживању НАЛЕД-а да су високи порез и 
доприноси на зараде кључни узрок сиве економије, па је зато смањење пореског оптерећења 
једна од најважнијих мера. 
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Оценио је и да је важно да се прошири делокруг програма Стартуј легално и система за пријаву 
сезонаца у градјевинарству, туризма и кућних послова, затим успостави електронски јавни 
регистар такси и накнада и да се препознају нови облици радног ангажовања. 
Амбасадор Немачке Тома Шиб је оценио да је Србија протеклих година остварила добре 
економске резултате, али да је и даље проблем сива економија, која обухвата и до 30 одсто БДП-
а. 
Због тога, како је истакао, Србија губи значајне пореске приходе који би могли да се употребе за 
инвестиције у области које доносе корист свим грађанима. 
Указао је да Немачка помаже Србији у борби против сиве економијеи да се постижу добри 
резултати, али и да градјани имају одговорност да дају свој допринос да спречавају нелегалног 
пословање и утаје пореза. 
 

 

 
 
Мали: У септембру предлог за растерећење зарада  
Извор:Танјуг 

  

Министарство финансија ће у септембру дати предлог за додатно смањење оптерећења зарада, 
најавио је министар Синиша Мали на четвртој годишњој конференцији "Излаз из сиве 
економије" 
Министарство финансија ће у септембру дати предлог за додатно смањење оптерећења зарада, 
најавио је министар Синиша Мали на четвртој годишњој конференцији "Излаз из сиве 
економије" на којој је представљен нови Национални програм за сузбијање сиве економије. 
У оквиру конференције чланови Координационог тела владе за сузбијање сиве економије на 
челу са министром финансија Малим и привредници окупљени у НАЛЕД-овом Савезу за фер 
конкуренцију размотрили су приоритетне мере новог акционог плана за 2019. и 2020. годину, 
као што је јачање капацитета инспекција, сузбијање нелегалне градње и сиве економије у 
транспорту, унапређење процесуирања пословања у сивој зони и друге. 
"У септембру ћемо изаћи са предлогом даљег растерећења оптрећења на зараде, видећемо на 
који начин, да ли кроз порезе или доприносе и колико ће то да кошта буџет. Али, много више 
ћемо добити кроз смањивање сиве економије и већу запосленост. У септембру излазимо са 
конкретним предлогом, које доприносе и које порезе и у ком износу и на који начин, са оценом 
ефеката", рекао је Мали у Палати Србија. 
Каже да је смањивање фискалног оптрећења један од најважнијиих захтева привредника, али и 
потенцијални извор сиве економије. 
"Дугорочно опредељење владе је да фисклану политику усмери ка одржавању ниског дефицита, 
смањивање јавног дуга и растерећења пореза и доприноса на зараде". 
Каже да је Министарство финансија оформило радну групу која ради на предлогу новог Закона 
о фикслани касама и да ће тај закон вероватно бити усвојен заједно са буџетом за 2020. 
Мали каже да је важно и да се уведе нови систем - он лајн фискалнизација, као свуда у свету и 
напомиње да у Србији тренутно има 191.400 фискалних каса. 
Додао је да нису сви обухваћени и да ће министарство врло брзо дати предлог како да проширти 
тај обухват. 
"Онлајн фискализација у реланом врмеену, јер сваке секунде имате контролу над прометом свих 
привредних субјеката, па сам компјутер указује на критичне тачке, на пример, ако петком нема 
промета у неком кафићу. Е фактуре је важна ствар и од марта прошле године постоји е факутура 
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за кориснике јавних средстава. Тако да не постоји разлог да се тај систем не прошири и на све 
фактутре у привреди". 
Мали истиче да се ради на тој реформи са ММФ-ом и да министарство већ у септембар или 
октобар мора да изађе са тим предлогом пред владом. 
Министар наглашава да ће то омогућити и повраћај ПДВ-а готово истог тренутка. 
Министар за рад Зоран Ђорђевић је рекао да то министарство очекује доношење новог Закона о 
безбедности и здрављу на раду, затим Закона осигурању у случају повреде на раду, измене и 
допуне Закона о социјалној заштити и социјалним картама, затим социјалном предузентиштву 
и о раду агенција за лизинг радне снаге... 
"То треба ове године да буде одређено. Промениће се суштински однос према радницима. 
Држава је на њиховој страни и жели да им помогне". 
Говорећи о сезонском запошљавању, казао је да је од 7. јануара иако још нису почели сезонски 
радови доста радника пријављено. 
"Када је реч о фриленсерима, нигде у свету нисмо нашли неко позитивно решење, пошто из 
безбедносног аспекта није могуће контрлисати за кога раде и коме су одговорни. Ипак, они могу 
за мало пара да оснују агенције и да измирује порез и тако да легално раде у држави Србији". 
Ђорђевић наводи да је важно за сузбијање сиве економије оснивање регистра и оних који раде 
на црно, тако да на сајту тог министарства свако може да види ко је радио противзаконито. 
"На сајту може да се нађе за предузетнике и шта све треба да се испоштује када дође инспекција 
рада, да би све било у складу са законом. Такође, доношење Закона о социјалним картама ће 
омогућити правичније добијање социјалне помоћи", додао је министар. 
Министарка правде Нела Кубуровић је рекла да од ефикасности судског поступка зависи 
стаиблност привредног пословања. 
Како је рекла, специјализација судија и тужилаца је дала добре резултате, а сада акциони план 
за сузбијање сиве економије предвиђа унапрђење ефикасности прекршајних судова. 
Подсетила је да је од почетка године почео да се примењује институт споразума о признању 
прекршаја, што је доминантно у области тржишне инспекције и инспекције рада. 
"Циље је да се тај институт у наредном периоду прошири на макар још пет области: Пореску 
управу, грађевинску инспекцију, фитосанитарну, пољопрвиредну и ветеринарску инспекцију. 
Дајемо пуну подршку прекшајним судовима да користе споразуме, јер су процеси онда бржи и 
јефитнији". 
Министарка је рекла да треба изменити Закон о прекршајима и да би анализа за то требало да 
буде готова до краја другог квартала године. 
Државни секретар у Министарству државне управе Зоран Касаловић је говорећи о резултатима 
система Е инспектор, рекао да је било више од 36.000 надзора и да су од почетка марта 
оперативно ангажоване четири инспекције у оквиру тог система: тржишна, санитарна, управна 
и Инспекторат рада. 
Према његовим речима, запримљено је некоколио хиљада представки и припремљено је 
неколико хиљада оперативних планова, што је значајно доститнуће. 
"Надамо се да ће до краја године и преостале 32 инспекције бити оперативне за е Инспектора, 
преко којег ћемо имати регистар надзираних субјеката, где ће се моћи да се види историјат 
претходних контрола". 
Казао је да има укупно 4.400 инспектора, што је за скоро 50 одсто мање у односу на 2008. 
годину. 
"То је за око 2,5 пута мање по становнику у односу на просек у ЕУ. Зато смо припремили 
акциони план запошљавања у периоду од три године нових младих инспектора. Очекујем да 
ћемо у току године примити до 400 младих инспектора у инспекцијама", рекао је он и додао да 
ће им изменом регулативе и плате бити повећана у просеку са 50.000 на 62.000 динара. 
Помоћник министра грађевине, саобраћаја и инфраструктуре Саша Стојановић је рекао да је 
реформа издавања грађевинских дозвола значајно унапредила положај наше земље на Дуинг 
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бизнис листи Светске банке, као и да је донет нормативни оквир који би требало потпуно да 
сузбије нелегалну градњу. 
"Мере у овом акционом плану су конципиране у том смислу, а циљ је забрана дивље градње и 
спровођење Закона о озакоњењу објеката". 
Рекао је да су измењени прописи који ће омогућити рушење објеката који не могу да се озаконе 
и оних грађених после 2015. године и да, на пример, више није неопходно правоснажно решење 
надлежног органа већ да је само довољно коначно решнеје грађевинског инспектора којим се 
одбија захтев за озакоњење. 
Каже да се резултати очекују и од уписа забележбе о забрани промета некретнина изграђених 
после 2015. године, као и забране прикључења на комуналну инфраструктуру. 
Стојановић је на нагласио да је потребна боља координација свих који се боре у сузбијању сиве 
економије. 
На четвртој годишњој конференцији "Излаз из сиве економије" данас је представљен нови 
Национални програм за сузбијање сиве економије, који предвиђа смањење обима пословања у 
сивој зони за готово 200 милиона евра и превођење најмање 11.000 радника и 9.000 фирми из 
сиве зоне у легалне токове, у наредне две године. 
 

 

На црно ради 11.000 људи  
Аутор:М. Н. С. 

 

На конференцији "Излаз из сиве економије" представљен нови акциони план за 2019. 
Премијерка: Предвиђа се смањење нелегалног пословања за 200 милиона евра 
ДРЖАВА наставља одлучно да се бори против сиве економије. У тој борби неће бити 
компромиса, јер је то једини начин да обезбедимо фер услове привреди која послује у складу са 
законима и плаћа порезе. Ми можемо да обезбедимо бољи квалитет живота за све грађане 
Србије - истакла је премијерка Ана Брнабић на годишњој конференцији "Излаз из сиве 
економије". 
Истакла је да је новим Акционим планом за 2019. и 2020. годину предвиђено 36 мера и 153 
активности и да је то доказ континуираног залагања Владе на сузбијању сиве економије, као 
једног од приоритета у стварању бољих услова за живот и рад у нашој земљи. 
Нови Национални програм предвиђа смањење обима пословања у сивој зони за готово 200 
милиона евра и превођење најмање 11.000 радника и 9.000 фирми из сиве зоне у легалне 
токове, у наредне две године. Како је рекла, ефикасна борба против сиве економије ће се 
заснивати на пет основних стубова: 
- Обезбеђивање повољног пословног окружења и оптималних, не превеликих, али свакако не ни 
премалих пореских стопа, затим ефикасан и транспарентан инспекцијски надзор у чијем су 
центру стручност и свест да су инспекције ту и да помогну привредним субјектима, а не само да 
их казне, и где не сме да постоји никаква чак ни назнака корупције. 
Министар финансија Синиша Мали изјавио је да ће Министарство финансија у септембру дати 
предлог за додатно смањење оптерећења зарада: 
- Видећемо на који начин, да ли кроз порезе или доприносе и колико ће то да кошта буџет. Али, 
много више ћемо добити кроз смањивање сиве економије и већу запосленост. У септембру 
излазимо са конкретним предлогом, које доприносе и које порезе и у ком износу и на који 
начин, са оценом ефеката. Дугорочно опредељење Владе је да фискалну политику усмери ка 
одржавању ниског дефицита, смањивању јавног дуга и растерећењу пореза и доприноса на 
зараде. 
ПРИЈАВА СЕЗОНАЦА 
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СРПСКА премијерка је нагласила да је у првих пет месеци почела пријава сеознских радника у 
пољопривреди и да је већ ангажовано 5.095 сезонаца, који више не раде на црно. 
- Нови систем је до сада, иако још нисмо ушли у сезону, користило 111 послодавца и платило у 
буџет укупно 29,5 милиона динара на име пореза и доприноса, што су бољи резултати него на 
годишњем нивоу ранијих година - навела је Брнабићева 
 
 

НОВИНЕ У СИСТЕМУ ЗАПОШЉАВАЊА: Прво план, па уговор о раду  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА 

 

Разматра се укидање Уредбе о забрани запошљавања од 2020. и модели реорганизације радних 
места у јавном сектору. На платном списку државних службеника тренутно је 446.229 
запослених 
СИСТЕМ запошљавања у јавном сектору би већ од наредне године требало да буде другачије 
организован, а коначни облик добиће највероватније - на јесен. Одлука о укидању забране 
запошљавања од 1. јануара 2020. године још није донета и разматрају се могући модели за 
поједине секторе у којима тренутно највише недостаје стручни кадар. 
За неколико година примене прописа платни списак јавне управе је поприлично скраћен. Око 
35.000 људи је мање и сада је на листи укупно 446.229 имена. Томе нису допринели само 
прописи наметнути од стране ММФ, који је тражио резање за 75.000 људи, већ и масовни 
одлазак на рад у иностранство. 
У Министарству државне управе и локалне самоуправе наглашавају да је нови систем контроле 
запошљавања у јавном сектору био тема недавног састанка са представницима ММФ, а који би 
могао да се примењује након престанка важења Закона о максималном броју запослених. 
- ММФ је упознат са механизмом кадровског планирања који је модел управљања људским 
ресурсима, али и контроле расподеле финансијских средстава на запослене - кажу у овом 
министарству. - Примена тог механизма од јануара 2020. могла би да буде адекватна замена 
досадашње контроле, с обзиром на то да кадровски планови морају да буду усаглашени са 
Законом о буџету. 
Ово практично значи да ниједна јавна институција неће моћи да прими нове раднике уколико 
кадровским планом за текућу годину то није предвиђено и ако за њих није обезбеђен новац из 
буџета. 
Забрана запошљавања је последњих неколико година највише угрозила функционисање 
здравства, просвете и социјале. Мирјана Вељовић, председница Синдиката запослених у 
социјалној заштити, наглашава да по Уредби у сектору социјалне заштите треба да буде 
запослено 9.926 радника, а тренутно недостаје 750! 
- Фале социјални радници и правници, као и неговатељи и медицинске сестре - техничари у 
домовима - каже она. - Људи одлазе због тешких услова рада, али и напуштају земљу. У 
Војводини је стално отворен конкурс за неговатељице и сестре, а однедавно и на југу Србије. 
Колико је стање тешко Вељовић илуструје тиме да стручњаци у центрима "дуже" око 300 
случајева, а у Београду и до 750. Примера ради, на Западу је просек између 10 и 20. 
- Проблем се из године у годину усложњава, јер је насиља које је приоритет у раду све више, али 
зато трпе старатељство и усвојење. Све сабрано, укидање забране запошљавања нама ће бити 
тек почетак решавања проблема. 
Познат је проблем који има српски здравствени систем - недостатак кадрова и њихов одлазак у 
иностранство. Процењује се тако да у овом тренутку недостаје око 3.500 лекара и 8.000 
медицинских сестара. 
Да ни структура запослених не омогућава здравствену заштиту становништва каква је 
гарантована, тврде у Синдикату лекара и фармацеута. По њиховој рачуници запослено је 10 
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одсто вишка немедицинских радника - не оних који су присутни у процесу пружања неге, већ о 
онима који уопште у систематизацији немају своје место - пејзажним архитектама или 
професорима физичког који, спроводе физикалну терапију. 
ФАЛЕ УЧИТЕЉИ 
УКИДАЊЕ забране запошљавања највише би значило просвети, где око 25.000 људи већ 
годинама ради на одређено време. То су млади људи, чији је статус нерешен и који су због тога 
не могу да живе нормално и планирају породицу. Просвета је, иначе, делатност у којој не 
постоје измишљена радна места, сви просветари имају радну норму, четрдесетчасовну радну 
недељу и 20 часова рада са децом. Министар просвете Младен Шарчевић недавно је зато 
покренуо иницијативу да се забрана запошљавања у просвети укине, што не би угрозило буџет. 
Љ. Б. 
 

 

 
 
Мали: Највероватније ћемо имати швајцарски модел за пензије 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Министар финансија Синиша Мали најавио је да ће највероватније у другој 

половини године бити усвојен швајцарски модел за индексацију пензија и истакао да је тај 

модел најбољи и најправеднији за наше настарије суграђане. 

Током следеће мисије ММФ, крајем септебмра - поцетком октобра, ми ћемо то и усвојити и у 
међувремену ћемо разговарати око још неких модела, али очекујем да ће овај модел, као 
најправеднији и најбољи, бити усвојен, рекао је Мали одговарајући на питања новинара на 
конференцији о сивој економији. 
Како је рекао, један од потенцијалних модела за индексацију пензија је и тзв. швајцарски модел 
који подразумева да се индексација врши сваке године у зависности од тога колико је стопа 
инфлације и колико су порасле плате у првиреди. 
”Оба та показатеља су пондерисана са по 50 одсто. То је модел који се примењује у великом 
броју земаља и по мом мишљењу је и најповољнији и фер за наше најстарије суграђане, јер се 
везује за два показатеља који су и основне детерминанте висине пензија". 
Навео је да се сада раде рачунице у вези са тим моделом и напоменуо да још није направљен 
договор нити донета коначна одлука. 
То је један од модела који разматрамо. Када би по том моделу повећање пензија било око пет 
одсто, ми бисмо око 27 или 28 милијарди динара морали више да извдовјимо у буџету за те 
потребе. Ово је системско решење, дали смо обећање прошле године да ћемо наћи фер формулу 
за индексацију пензије према пензионерима. Кроз овај модел сигуран сам да ћемо то обећање 
испунити, нагласио је Мали. 
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Нови Национални програм за сузбијање сиве економије 
Извор: Танјуг 

 

БЕОГРАД: На Четвртој годишњој конференцији "Излаз из сиве економије" у Београду, 

представљен је нови Национални програм за сузбијање сиве економије који предвиђа у наредне 

две године смањење обима пословања у сивој зони за готово 200 милиона евра и превођење 

најмање 11.000 радника и 9.000 фирми из сиве зоне у легалне токове. 

Годишњој конференцији Владе Србије и Националне организације за локални економски 
развој (НАЛЕД) о сузбијању сиве економије присисуствују премијерка Србије Ана Брнабић, 
министар финансија Синиша Мали, министарка правде Нела Кубуровић, министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и амбасадор Немачке у Србији 
Томас Шиб. 
Програм који су припремили влада и НАЛЕД уз подршку Немачке развојне сарадње ГИЗ, 
садржи 36 мера и 153 активности распоређених у пет циљева: ефикаснији надзор, унапређење 
рада Пореске управе, увођење подстицајних мера за легално пословање и запошљавање, 
смањење административног и парафискалног оптерећења, јачање свести о сузбијању сиве 
економије. 
Члан Управног одбора НАЛЕД-а Светослав Атанасов истакао је наскупу у Палати Србија да је 
припремљен нови Национални програм за сузбијање сиве економије и Акциони план за 2019. и 
2020. годину. 
Брнабић: Без компромиса у борби са сивом економијом 

Премијерка Ана Брнабић је на Ццетвртој годишњој конференцији "Излаз из сиве економије", 
поручила да држава наставља одлучно да се бори против сиве економије и да ту неће бити 
компромиса. 
Апсолутно неће бити компромиса у борби, јер је то једини нацицн да обезбедимо фер услове 
привреди која послује у складу са законима и плаћа порезе. Ми можемо да обезедимо бољи 
квалитет живота за све грађане Србије, нагласила је Брнабић. 
Истакла је да је новим Акционим планом за 2019. и 2020. годину предвиђено 36 мера и 153 
активности. 
То је, каже, доказ континуираног залагања владе на сузбијању сиве економије, као једног од 
приоритета у стварању бољих услова за живот и рад у нашој земљи. 
И овде дугујемо велику захвалност Влади Србије, премијерки и министру финансија на 
отворености за дијалог с привредом, рекао је Атанасов. 
Нагласио је да су за привреду приоритетне мере које ће подстаћи легално пословање, смањити 
бирократију и трошкове, и као пример навео нову процедуру пријаве сезонаца која је уштедела 
15 милиона евра пољопривредним газдинствима и компанијама. 
Чак 79 одсто привредника истакло је у истраживању НАЛЕД-а да су високи порез и доприноси 
на зараде кључни узрок сиве економије и зато је смањење пореског оптерећења једна од 
најважнијих мера, рекао је Атанасов. 
Како је навео, важно је да се прошири делокруг програма Стартуј легално и система за пријаву 
сезонаца у грађевинарству, туризма и кућних послова, успостави електронски јавни регистар 
такси и накнада и да се препознају нови облици радног ангажовања, као што су рад с непуним 
радним временом, фриленс послови и рад за страног послодавца, где има много простора за 
превођенеј радника у легалне токове. 
На конференцији, чланови Координационог тела владе за сузбијање сиве економије на челу с 
министром финансија Синишом Малим и представници привреде окупљени у НАЛЕД-овом 
Савезу за фер конкуренцију размотрили су и друге приоритетне мере акционог плана, као што је 
јачање капацитета инспекција, сузбијање нелегалне градње и сиве економије у транспорту, 
унапређење процесуирања пословања у сивој зони и друге мере. 
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Шиб: Србија губи значајне пореске приходе 

Србија је протеклих година остварила позитиван економски раст уз повећање пореских 
прихода, али без обзира на добре постигнуте резултате и даље је велики проблем сива 
економије, изјавио је амбасадор Немачке Томас Шиб и навео да се процењује да сива економија 
у Србији представља и до 30 одсто њеног БДП-а. 
Шиб је рекао да Србија губи значајне пореске приходе због сиве економије а тај изгубљени 
порески приход могао би да обезбеди нови простор за инвестиције у образовању, здравственој 
заштити и другим областима на корист свих грађана. 
Навео је да Србија и Немачка сарађују у борби против сиве економије и то неколико година, да 
су постигнути резултати и успеси у тим настојањима, те да је заједничка намера да се појача 
одговорност власти према грађанима, али и да грађани морају да поштују одређена правила. 
Међу успесима у борби против сиве економије Шиб је навео посебне шалтере за саветовање по 
питању пореза који су отворени у оквиру Пореске управе широм Србије на којима су порески 
саветници одговорили на више од миллион захтева и питања грађана. 
С НАЛЕД-ом смо подржали привремена пореска изузећа за почетнике у бизнису од прошлог 
октобра и разне обуке, рекао је Шиб. 
Истакао је да су захваљујући сарађи с Владом Србије и свим заједничким активностима које су 
предузете постигнути резултати. 
Нагласио је да је Немачка спремна за наставак сарадње са Србијом у борби против сиве 
економије која је блиско повезана са јачем владавине права, незаобилазном ставком у 
преговорима Србије о придруживању ЕУ, каже Шиб. 
Навео је да ће Немачка наставити да пружа подршку реформама у Србији као њен поуздан 
партнер, 
Шиб је рекао да је током протеклих година економски развој у Србији је био позитиван, да је 
раст био солидан, да је побољшана наплата и повећани порески приходи и то због већег броја 
радних места и виших плата. 
Додао је да је фискална консолидација добро напредовала и да је јавни дуг знатно смањен. 
 

 

 
 
СМАЊЕЊЕ ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ Министарство финансија у септембру 
о моделу и износу 
Извор:Танјуг 
 
Министарство финансија ће у септембру дати предлог за додатно смањење оптерећења зарада, 
најавио је министар Синиша Мали на конференцији о сивој економији. 
"Видећемо на који начин, да ли кроз порезе или доприносе и колико ће то да кошта буџет. Али 
много више ћемо добити кроз смањивање сиве економије и већу запосленост. У септембру 
излазимо са конкретним предлогом, које доприносе и које порезе и у ком износу и на који 
начин, са оценом ефеката", рекао је Мали. 
Он је на четвртој годишњој конференцији "Излаз из сиве економије", на којој је представљен 
нови национални програм за сузбијање сиве економије, казао да је смањивање фискалног 
оптрећења један од најважнијиих захтева привредника, али и потенцијални извор сиве 
економије. 
"Дугорочно опредељење владе је да фискалну политику усмери ка одржавању ниског дефицита, 
смањивање јавног дуга и растерећења пореза и доприноса на зараде", рекао је Мали у Палати 
Србија. 
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ЕЛЕКТРОНСКИ ПРИЈАВЉЕНО ВИШЕ ОД 4.000 СЕЗОНСКИХ 
РАДНИКА Компјутерска пријава и за друга занимања 
Извор:Танјуг 
 
Од почетка примене електронског система за пријављивање сезонских радника у 
пољопривреди, од 7. јануара до 17. маја, укупно је пријављено њих 4.309, а министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић каже да се планира примена таквог 
пријављивања и на друга занимања. 
“ Радимо на томе уз НАЛЕД и ГИЗ, ускоро ће се знати која су то занимања која ће моћи на такав 
начин да пријављују раднике” , рекао је министар новинарима” . 
Када је реч о поједностављеном ангажовању радника на сезонским пословима, Ђорђевић каже 
да се очекује да у сезони буде још више ангажовања и пријава путем електронског система. 
Министар наводи да је промовисан сам портал за пријаве, као и да се спроводе обуке како би и 
они мање вични за рад на рачунару могли да пријаве своје раднике. 
Објаснио је да је тако први пут омогућено да сезонски радници буду пријављени, да то не кошта 
много, односно кошта мање него за ангажман по уговору о привременим и повременим 
пословима, поступак је далеко једноставнији. 
Министар је нагласио да је претходне две године Влада Србије прогласила годинама борбе 
против сиве економије, која укључује и рад на црно. 
Тако је, каже, због мањкавости, промењен Закон о раду, јер су постојале нелогичности које су 
довеле до тога да фактички није било кажњавања послодаваца за непријављивање радника. 
Објаснио је да се то дешавало због рока од три дана које су послодавци имали за пријављивање 
радника. 
“ Дешавало се да је, када изађе инспектор, баш у тим тренуцима неко почео да ради и да је 
послодавац имао времена три дана да га пријави, тако да казни, фактички, није ни било” , каже 
Ђорђевић. 
Навео је да сада радник мора да буде пријављен, и да захваљући е-Управи и могућности да, за 
сада, преко портала Министарства здравља може да провери да ли му је уплаћено здравствено 
осигурање, а ако га нема у евиденцији, то може да пријави Инспекторату рада. 
За грађевинарство каже да је можда област у којој има највише крешења права радника и у којој 
се Закон о безбедности и здрављу на раду најмање примењивао, те је зато било највише 
инспекцијских надзора у тој области. 
Ђорђевић каже да је 2017. била рекордна година по броју инспекцијских надзора, а да је 
постигнуто да се у 2018. тај број повећа за 31 одсто. 
“ Оно што је можда резултат и борбе Владе против сиве економије јесте да смо ми у 2018. 
години, иако смо имали 31 одсто више инспекцијских надзора, имали мање затечених људи у 
раду на црно. То не треба да нас охрабрује, него да нам да стимуланас да наставимо даље” , 
каже министар. Сам је, испричао је, анонимно пријавио два случаја радника на грађевини који 
су радили без заштитне опреме. 
“ Хтео сам да видим да ли се све дешава у складу са законом и да ли инспекција ради свој посао. 
У оба случаја инспекција је затворила градилишта. У једном случају је чак градилисте поново 
почело да ради што говори о томе да и даље наши послодавци немају свест о томе” , рекао је 
министар. 
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Брнабић: Раст привреде донеће и бољи стандард грађанима 
Извор:Танјуг 
 
Животни стандард грађана ће расти како буде напредовала привреда, што је сада случај, рекла 
је премијерка Ана Брнабић и истакла да се посебно води рачуна о пензионерима са најмањим 
примањима. 
"Привреда напредује тренутно и тако ће расти и животни стандард", рекла је Брнабић 
одговарајући на питања новинара у Палати Србија. 
Она је подсетила да је наша привреда раније имала и негативне стопе привредног раста. 
Премијерка је рекла да се свакако слаже са тим да је Србији потребан још динамичнији 
привредни раст и да ће стандард живота бити све већи, као и плате и пензије, како будемо 
имали већи буџет и више јавних и приватних инвестиција. 
"Ми у сваком тренутку обраћамо пажњу на животни страндард пензионера, а посебно на оне са 
пензијама испод 25.000 динара. Усвојили смо нови начин обрачуна накнаде за заштиту 
животне средине, где су домаћинства пензионера са мање од 25.000 динара у потпуно 
ослобођени те накнаде. Тако се трудимо да у сваком тренутку пазимо на животни стандард 
наших пензионера", нагласила је Брнабић. 
 

 

 
 

Пензионери се слажу са министром - швајцарски модел најбољи од 
свих понуђених 
Аутор: Младен Саватовић 
 
Министар финансија Синиша Мали најавио је да ће у другој половини године највероватније 
бити усвојен нови модел за индексацију пензија, по узору на швајцарски. Мали је оценио да је 
реч о најправеднијем моделу, са чим се слажу представници пензионера, који додају - 
најбитније је да се пронађе решење које ће донети предвидивост на том пољу. 
Када мисија Међународног монетарног фонда дође у наредну посету крајем септембра, Србија 
би требало да усвоји нови модел индексације пензија. У оптицају је њих неколико, али министар 
финансија очекује да ће бити одабран швајцарски - према његовом мишљењу најправеднији. 
"То је модел који се примењује у великом броју земаља и који, по мом мишљењу, је и 
најповољнији и фер за наше најстарије суграђане, јер се везује за два показатеља који су на крају 
и основне детерминанте висине пензија, а то је, кажем, висина инфлације и висина плата у 
привреди", рекао је Мали. 
Најбитније у вези са швајцарским моделом је то што доноси предвидивост у усклађивању 
пензија, оцењују у Удружењу синдиката пензионера Србије. 
"Кад постоји формула онда смо у позицији да можемо да знамо када неко избаци одређене 
податке, знамо колико ће бити увећање. За пензионере, за старије људе, за све је много значајно 
да имате одређену извесност и да знате шта ћете добити у наредном периоду", рекао је Михајло 
Радовић. 
Министар финансија каже да се још увек раде рачунице у вези са новим моделом и напомиње да 
још није направљен договор, нити донета коначна одлука. Додаје, када би по том моделу 
повећање пензија било око пет одсто, држава би морала да издвоји око 27 или 28 милијарди 
динара из буџета. 
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"Оно што је важно је да је ово системско решење, обећање које смо дали да ћемо наћи фер 
формулу за индексацију пензије које ће бити фер према пензионерима. Кроз овај модел сигуран 
сам да ћемо то обећање испунити", истиче Мали. 
Како каже Радовић, планирано је да нови модел донесе одрживост и додаје да је швајцарски 
најбољи од свих понуђених, па се нада да ће министар и остали надлежни то схватити. 
"Не би ваљало уколико он овакву варијанту не би прихватио, не он, него Влада, него Скупштина, 
односно Социјално економски савет, у коме се налазе репрезентативни синдикати, а ја се надам 
да ће се налазити и репрезентативне пензионерске организације", рекао је он. 
Радовић додаје да не верује до краја да ће најављена измена модела бити испуњена, све док се не 
прођу све инстанце, и оцењује да постоји могућност да модел буде усвојен крајем септембра, а да 
његова примена почне тек наредне године. 
 

 

Брнабић: Продаја Галенике је урађена у складу са законом 
Аутор:Бета  
 
Председница Владе Србије Ана Брнабић изјавила је да је продаја београдске фармацеутске 
компаније Галеника била успешна и да је урађена у складу са законима и најбољом 
међународном праксом, а о приватизацији те компаније, како каже, били су обавештени и 
Светска банка и Међународни монетарни фонд (ММФ). 
"Галеника је успешна прича. Довели смо компанију која добро води Галенику и позитивно 
послује. Галеника је данас компанија из које се не извлачи новац за функционере и партије, која 
послује по свим тржишним принципима и уплаћује новац у буџет Србије", казала је Брнабић 
одговарајући на питање новинара. 
На питање зашто у јавном позиву за продају те компаније није наведен податак о конверзији 
дуга, односно смањењу дуга са 152 милиона евра на 43 милиона евра и констатацију да је 
Галеника продата као презадужено предузеће, а да је купац добио фирму растерећену дугова, 
Брнабић је казала да "нема разлог да се крију било какве информације". 
"Галеника је била једна од фирми које су биле чисти губиташи. Против људи који су водили 
Галенику су вођени спорови и они су процесуирани и осуђени", казала је Брнабић и упитала 
новинарку да ли мисли да је држава могла да прода Галенику са дуговима и да ли мисли да би 
неко под тим условима за ту компанију дао 150 милона евра. 
Истакла је да је Галеника као огроман губиташ продата за 16 милиона евра и да је након тога 
"бруто додата вредност Галенике прошле године била око седам милона евра, а ове године се 
очекује око 33 милиона евра, док је планирани раст прихода од 50 одсто". 
Премијерка је истакла и да није истина да су поједини државни службеници лобирали за 
поједине компаније. 
"Све је у сваком тренутку било у складу са законом и најбољом међународном праксом. О 
приватизацији Галенике су били обавештени Светска банка, ММФ са којима су консултовани 
услови тендера", казала је она. 
Према њеним речима, "Галеника је успешна прича и показује да је намера Владе и владајуће 
коалиције да нема више компанија које су у државном власништву само да би се из њих 
извлачиле паре за локалне и државне функционере и партије". 
"То је један од разлога зашто се излази из власништва и Комерцијалне банке", рекла је Брнабић. 
На питање да ли је тачно да Влада Србије набавља авион за своје потребе од компаније из 
Бразила која је купац Галенике и зашто нема информација да ли је авион купљен, односно 
поклоњен и зашто је то тајна, Брнабић је нагласила да је набавка авиона за потребе Владе 
Србије и највише државне функционере "под ознаком строго поверљиво, као и у свим земљама 
света" и да не може о томе да говори. 
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"То је авион који није авион Александра Вучића или Ане Брнабић. Нико га неће носити кући, 
већ ће остати у власништву Владе Србије. То (куповина авиона) је ствар безбедности и 
сигурности земље и најважнијих државних функционера", рекла је Брнабић. 
 
 

Мали: Очекујем да за пензије усвојимо швајцарски модел, 
најправеднији и најбољи 
Аутор: Бета  

 

Министар финансија Синиша Мали најавио је да би у другој половини године требало да буде 
усвојен швајцарски модел за индексацију пензија, јер је оцењен као модел који је најбољи и 
најправеднији за настарије грађане. 
"Током следеће мисије ММФ-а, која се очекује крајем септебмра или почетком октобра, ми ћемо 
то и усвојити", рекао је Мали одговарајући на питања новинара у паузи конференције о сивој 
економији. 
Додао да ће се у међувремену разговарати о још неколико модела, али да ипак очекује "да ће 
овај модел (швајцарски), као најправеднији и најбољи, бити усвојен". 
Објаснио је да швајцарски модел подразумева да се индексација врши сваке године у зависности 
од тога колико је стопа инфлације и колико су порасле плате у првиреди. 
"Оба та показатеља су пондерисана са по 50 одсто. То је модел који се примењује у великом 
броју земаља и према моме мишљењу је и најповољнији и фер за наше најстарије суграђане, јер 
се везује за два показатеља који су и основне детерминанте висине пензија", прецизирао је 
министар финансија. 
Мали је казао да се сада раде рачунице у вези са тим моделом, али је навео да још није 
направљен договор нити донета коначна одлука. 
"Када би по том моделу повећање пензија било око пет одсто, ми бисмо око 27 или 28 
милијарди динара морали више да извдвојимо у буџету за те потребе", казао је Мали и истакао 
да је то системско решење. 
Он је подсетио да је Влада Србије прошле године обећала да ће наћи фер формулу за 
индексацију пензије. 
"Кроз овај модел сигуран сам да ћемо то обећање испунити", нагласио је Мали. 
Председница Владе Србије Ана Брнабић истакла је да ће са напретком привреде, већим буџетом 
и растом инвестиција расти и стандард грађана, па ће бити простора и за повећање пензија. 
"Ми у сваком тренутку, ма шта да радимо, обраћамо пажњу на животни стандард пензионера, 
посебно оних са најмањим пензија, који примају мање од 25.000 динара", казала је Брнабић и 
као пример навела да су домаћинства тих пензионера изузета из наплате накнада за заштиту 
животне средине. 
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