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Фискални савет: Плате и пензије да расту шест одсто 
С. БУЛАТОВИЋ  
 

Фискални савет поздравља намеру да се дефицит заустави на 0,5 одсто БДП и 
повећају инвестиције. Зараде у јавном сектору треба да прате привредни развој. 
Инвестиције би требало да се повећају на пет одсто БДП 
НАЈСТАРИЈИ суграђани наредне године могу да рачунају на повећање пензија од око шест 
одсто и то применом швајцарског модела индексације. За исти проценат би требало да порасту 
и плате у јавном сектору и то пратећи раст економског производа у Србији. Од наредне године 
у јавним службама и предузећима би могло да се настави званично замрзнуто запошљавање. 
Све ово, уз дефицит од 0,5 одсто БДП, предвиђа Нацрт фискалне стратегије за наредне три 
године. Фискални савет оцењује да је задати циљ добар и да га овако планирана увећења 
примања неће угрозити. 
 
Ризик би, међутим, у изборној години био уколико би се повећања отргла плану, а новац 
намењен инвестицијама утрошио у пројекте који неће утицати на привредни раст. 
- Ограничена средства која остану на располагању треба пре свега утрошити на ивестиције у 
инфраструктуру и заштиту животне средине и у смањење оптерећења рада - истакао је Павле 
Петровић, председник Фискалног савета. - Још се не види шта ће бити са реформом платних 
разреда. Могли би се увести 2021. године, то је седам година од иницијативе. Други реформски 
изазов је "Електропривреда Србије". Инвестиције расту на 4,5 одсто БДП, око две милијарде 
евра годишње, што је око 500 милиона евра више него сада. Убудуће инвестиције би требало да 
се повећају на пет одсто БДП, односно око 2,3 милијарде евра годишње. С обзиром на то да су 
средства ограничена, важно је направити оштре приоритете и улагати у оно што утиче на раст. 
Фискални савет сматра да је недовољан привредни раст највећи проблем Србије. Неке од мера 
из Фискалне стратегије, попут дигиталне трансформације и поделе иновативн ваучера, нису 
довољне. 
- То су маргиналне мере - оцењује Павле Петровић. - Разглог ниског раста су ниске укупне 
инвестиције. Оне сада чине 18,5 одсто БПД, а требало би више од 23 одсто БДП. Добар корак је 
повећање јавних инвестиција, треба им додати подстрек инвестицијама у јавним предузећима, 
али о томе нема речи у стратегији. Онда следи повећање инвестиција приватног сектора. 
Ово је први пут, после 2011. године, да је испоштован календар и да је Нацрт фискалне 
стратегије стигао на време. Влада би, крајем септембра, требало да уважи примедбе и изађе са 
коначним документом. У складу са њим кроји се буџет за следећу годину. 
 
ВАЖНИ ПЛАТНИ РАЗРЕДИ 
УВОЂЕЊЕ платних разреда, које је требало да уједначи примања за исте позиције у јавном 
сектору - не назире се. Владимир Вучковић, члан Фискалног савета, упозорава да уколико се и 
наредне године зараде увећају без ове реформе - она можда никад неће ни заживети. 
Досадашњи систем повећавања зарада је, на примеру рачуновође у Министартву унутрашњих 
послова и Министарству пољопривреде довео до тога да је првом плата већа 28, а другом 12 
одсто. 
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ЕПС МОРА ДА УЛАЖЕ 
НИСКЕ инвестиције и пад производње обележиле су претходне године у "Електропривреди 
Србије". 
- Улагали су мање од амортизације - упозорава Павле Петровић. - Производња у 
термоелектранама је расла до периода од 2011. до 2013. године, а после тога је тренд опадања. У 
наредних шест година неопходно да ЕПС обезбеди додатних пет гигават-часова, што је 15 одсто 
садашње производње. У нове капацитете би морали да уложе три милијарде евра и 800 
милиона евра у заштиту животне средине. 
 

 
 

Немци скраћују радно време да избегну масовна отпуштања 
 
МИНХЕН - Немачке компаније из сектора индустрије ће у наредна три месеца скратити радно 
време како би избегле масовно отпуштање радника, јер економско успоравање „узима данак” 
на тржишту рада, показали су резултати једног истраживања. 
Око 8,5 одсто од 2.000 анкетираних компанија ће у наредна три месеца скратити радно време, 
што је највећи проценат од почетка 2013. године, саопштио је минхенски економски институт 
Ифо који је спровео истраживање, а преноси агенција Ројтерс. 
Институт наводи да већ око 3,8 одсто немачких компанија примењује ову меру. 
Бројне посрнуле компаније су такозвану шему „курцарбајт” (скраћено радно време) користиле 
током рецесије 2008. и 2009. године. У том периоду су компаније, услед слабе искоришћености 
производних капацитета, тражиле од владе да радницима исплаћује надокнаде за смањене 
плате како би сачувале радна места. 
„Економско успоравање постепено оставља траг на тржишту рада”, оценио је Тимо 
Волмершезер из института Ифо. 
„Немачка индустрија је у рецесији од средине прошле године. Скраћено радно време је могући 
избор ако компаније желе да задрже своје квалификоване раднике упркос тешким економским 
временима”, додао је он, пренео је ТаЊуг. 
Незапосленост у Немачкој благо је смањена у јуну у односу на мај, показали су недавно 
објављени подаци Федералне канцеларије за рад. 
Према десезонираним подацима, незапосленост је смањена за 1.000 на 2,28 милиона људи у 
односу на претходни месец, а стопа незапослености се задржала на 5,0 одсто. 
 

 
 

Послодавци већ узимају телефоне радницима док су на послу, а ускоро 
би могла да уследи ПОТПУНА ЗАБРАНА 
 
Коришћење паметних телефона на послу могло би ускоро да буде забрањено у фирмама које 
желе да повећају продуктивност, упозоравају синдикати. 
Сматра се да ће тај потез спречити раднике да време проводе на друштвеним мрежама, јер неке 
пословође немају поверење у њихову самоконтролу. 
Синдикати упозоравају да је ово "нови фронт" за сукобе између радника и послодаваца. 

http://www.politika.rs/
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Поједини ланци маркета и кол центри већ приморавају своје раднике да телефоне остављају у 
ормарићима, а та пракса се шири и на канцеларије. 
И дадиље све чешће у својим уговорима добијају клаузуле о забрани "неовлашћеног 
коришћена телефона током радног времена". 
Особље кафеа у британској библиотеци такође мора да преда телефоне свом надзорнику. 
Мајк Кленси, генерални секретар једног од највећих британских синдиката, рекао је да 
технологија заправо побољшава корисничку услугу. 
- Круте контроле над коришћењем телефона, ако то није из безбедносних разлога, су ригидна 
контрола радника и стварају културу у којој нема поверења. Ако је коришћена на прави начин, 
технологија може да побољша услуге и продуктивност - рекао је он. 
Упозорење је дошло након што је директор једне маркетиншке фирме поставио 
оглас за посао у коме је назначио да не жели "зависнике од телефона". Он је рекао 
да му је доста да ради са "пахуљицама" које не скидају поглед са телефона и 
друштвених мрежа. 
 

 
Крагујевац: Радници ЈКП Водовод и канализација одржали 
једночасовни штрајк, траже веће плате 
 
Пише: Бета 

 
Запослени у крагујевачком ЈКП „Водовод и канализација“ одржали су јутрос 
једночасовни штрајк због, како су навели, ниских зарада, изостанка социјалног 
дијалога и непотписивања Посебног колективног уговора. 
Председник Синдиката запослених у комуналној делатности Бранко Петрашиновић је рекао 
агенција Бета да је једночасовни штрајк упозорења одржан од 8 до 9 часова, после чега је око 
200 радника прошетало од управне зграде Водовода до зграде Градске управе где је у кабинету 
градоначелника предат списак захтева запослених. 
Он је рекао да су протест организовали сви синдикати у Водоводу – Самостални синдикат, УГС 
„Независност“ и АСНС. 
Петрашиновић је навео да је просечна зарада у ЈКП „Водовод и канализација“ 36.700 динара, 
односно да није мењана од октобра 2014, када је донет закон о замрзавању зарада. 
„Тражимо хитан састанак са градоначелником Крагујевца Радомиром Николићем и одговор на 
наше захтеве у најкраћем року“, казао је Петрашиновић, наводећи да ће у супротном радници 
ЈКП „Водовод и канализација“ организовати генерални штрајк. 
Додао је да је било више безуспешних покушаја да се са челницима Крагујевца започне 
социјални дијалог о зарадама и посебном колективном уговору. 
Крагујевачки ЈКП „Водовод и канализација“ има 520 радника. 
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После 2011. први пут у законском року израђен нацрт Фискалне стратегије 
 

Фискални савет: Не могу се повећавати плате у овој години 
 
Пише: М. Обрадовић 

 
Фискални савет је представљајући своје мишљење о нацрту Фискалне стратегије 
за 2020. до 2022. године, поздравио намеру Министарства финансија да се држи 
дефицита од 0,5 одсто БДП-а годишње као и намеру да се повећају инвестиције, 
али је указао и на неке недостатке, међу којима је и незавршавање платних 
разреда у јавном сектору већ пет година. 
Павле Петровић, председник Фискалног савета истакао је да је фискални простор ограничен, 
да нема пара за све најаве и обећања и да би држава требало да на врх приоритета стави 
инвестиције у инфраструктуру и смањење пореских оптерећења зарада. Према његовој оцени, 
дефицит од 0,5 одсто БДП-а годишње је добра мера која ће омогућити да се до 2022. јавни дуг 
смањи на 45 одсто. 
– У стратегији се већ налазе неке ствари на које смо указивали, као на пример да ће јавне 
инвестиције бити 4,5 одсто БДП-а, али нема структуре инвестиција. Не знамо да ли ће и у којој 
мери то бити улагања у инфраструктуру, у животну средину или можда у пројекте који немају 
ефекат на привредни раст. Такође, Фискална стратегија не оставља фискални простор за 
смањење доприноса на зараде или то чини минимално, са 62 на 61 одсто. Ми смо прошле 
године предложили да се у овој години оптерећење смањи са 63 на 60 одсто, али је приоритет 
владе био већи од оправданог повећање плата у јавном сектору – оценио је Петровић. 
У стратегији се такође наводи да ће пензије и плате у наредним годинама пратити привредни 
раст, што Фискални савет поздравља, упозоравајући да онда нема простора за већа повећања од 
тога. Пензије ће од следеће године највероватније бити усклађиване по тзв. швајцарској 
формули, половина са растом зарада, а половина са растом цена, а онда би пензије у 2020. 
могле порасти за око шест одсто. Исто се односи и на раст плата у јавном сектору за које се у 
стратегији наводи да ће бити у складу са привредном снагом, што значи да би и оне следеће 
године могле порасти за око шест одсто. 
– За плате у јавном сектору није дефинисано, али требало би да знамо да ли ће Влада да се 
држи онога што пише у стратегији, а то значи да нема места обећањима о повећању плата 
већем од око шест одсто. Нема простора ни за повећање плата у 2019. години и то не би смело 
да се деси. Ранијих година повећаване су плате и пензије у новембру или децембру, али то има 
мали ефекат на ову годину већ је то фактички повећање за наредну годину. Још нисмо имали 
ситуацију да се повећају плате и пред крај године и опет у јануару – рекао је Петровић. 
Према оцени Фискалног савета највећи економски проблем је низак привредни раст. У 
претходне три године он је износио 3,2 одсто годишње, док је у земљама централне и Источне 
Европе био 4,1 одсто, па уместо да пристижемо, ми све више заостајемо за државама ЦИЕ. 
Савет у свом мишљењу о стратегији наводи да овај документ не препознаје овај проблем и даје 
само парцијална решења. 
– Дигитална трансформација, иновативни ваучери итд. могу бити помоћ само малом делу 
привреде. Те мере су маргиналне и не могу значајно да утичу на привредни раст. Проблем је 
недовољан износ инвестиција који тренутно износи 18,5 одсто БДП-а, а потребно је да буду 
веће од 23 одсто БДП-а. Стратегија добро адресира део проблема привредног раста. Предвиђа 
повећање инвестиција са четири одсто БДП-а у овој на 4,5 одсто БДП-а у наредној години. 
Указује се и на потребу за смањење доприноса на зараде, али нема дефинисаних средстава за 
то. Влада треба да подстиче привредни амбијент, смањи корупцију и повећа владавину права. 
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Осим тога потребне су реформе јавних предузећа, пре свега ЕПС-а како би могли да 
инвестирају – истакао је Петровић. 
Он је оценио да је би предлог да се повећају јавне инвестиције на 4,5 одсто БДП-а значио две 
милијарде евра инвестиција годишње. Уколико држава врати ниво улагања у наоружање на 
ниво од пре три године, то би значило да ће се инвестиције у инфраструктуру повећати за 500 
милиона евра. Петровић истиче да су те две две милијарде годишње минималан ниво 
инвестиција потребан за бржи привредни раст, од тога 500 милиона годишње за заштиту 
животне средине и 1,5 милијарди за инфраструктуру, путеве и железнице, али да би требало 
јавне инвестиције подићи на пет одсто БДП-а односно око 2,3 милијарде евра годишње. 
Према анализи Фискалног савета за реализацију текућих и планираних пројеката у 
саобраћајној инфраструктури потребно је пет милијарди евра, до тога три милијарде за 
железницу, а 2,3 милијарде за путеве. Поред тога у наредних 10 до 15 година у заштиту животне 
средине неопходно је инвестирати око девет милијарди евра, од чега чак шест милијарди у 
сектор вода. У улагања у екологију укључене су и потребне инвестиције јавних предузећа, од 
чега само ЕПС-а око 800 милиона евра. 
Судећи према фискалној стратегији и уопште понашању Владе чини се да успостављање 
платних разреда у јавном сектору уопште није међу приоритетима. Напротив. Владимир 
Вучковић, члан Фискалног савета истиче да се платни разреди планирају још од 2013. године, 
али да у пракси имамо само урушавање система кроз произвољна повећања зарада по 
појединачним министарствима. Тако у његовом примеру имамо да је неки службеник, на 
пример рачуновођа у МУП-у од 2016. године имао повећање плате од 28,4 одсто, а запослени 
на истом послу али у Министарству пољопривреде је имао повећање плате од 12,4 одсто. 
– То је супротно принципу платних разреда, односно да исти посао буде једнако плаћен. Од 
2016. године плате се повећавају произвољно, не постоје приоритети и ако се одмах не почне са 
тим процесом а у 2020. плате опет буду ад хок повећане, „зацементираће“ се лош систем и 
нелогичности које би онда било тешко исправити – упозорио је Вучковић, напомињући да 
основицу треба повећати на ниво близу минималне зараде и прекинути са повећавањем зарада 
целим министарствима, већ их повећавати по радним местима. 
Први пут по закону 
„Ово је први пут од 2011. године да је нацрт Фискалне стратегија направљен и достављен 
Фискалном савету на време. Ми сада дајемо мишљење, а онда Министарство финансија до 
октобра треба да припреми ревидирану стратегију у којој ће усвојити наше примедбе или 
објаснити зашто их не усваја. Сада би требало да Влада и Министарство финансија ураде и 
завршни рачун буџета како би грађани могли да прате како је новац из буџета потрошен“, 
рекао је Петровић на конференцији за новинаре. 
Ојачати правила 
У Фискалној стратегији наводи се и потреба за јачањем фискалних правила са чиме се Савет 
слаже, али указује и да то треба убацити у закон. Никола Алтипармаков, члан Савета каже да 
би правила требало ојачати тако што би поред садашњег лимита за јавни дуг од 45 одсто БДП-а 
и дефицита од један одсто БДП-а требало у закон убацити да када је дуг већи од 45 одсто БДП-
а, дефицит може бити највише 0,5 одсто БДП-а, а када је дуг преко 55 одсто БДП-а буџет мора 
бити уравнотежен. 
 
 


