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Због смањења радне снаге за 800.000 и пада продуктивности због старења становништва, за 30 
година имаћемо за четвртину мањи стандард него да немамо пражњење земље 

До 2050. године у Србији ће бити милион људи мање 
Пише: Милош Обрадовић 

 
 
Иза нагађања да ли ће привредни раст бити један или пола процентног поена 
мањи или већи ове или следеће године стоји много суморнија слика на дужи рок. 
Наиме, према анализи професора на Економском факултету у Београду Саше 
Ранђеловића базираној на студији ММФ-а, до 2050. године у Србији ће бити око 
милион људи мање него данас и 800.000 до 900.000 радно способних људи мање. 
Због мање радне снаге и због пада продуктивности услед неумитног старења становништва 
процењује се да ће Србија у наредних 30 година имати 0,8 одсто мањи раст БДП-а годишње, 
него да нема демографског егзодуса. 
Проблем не умањује то што исти сценарио чека готово све земље централне, источне и 
југоисточне Европе (ЦИЈИЕ). Истовремено, остатак света очекује демографску експанзију, па 
се процењује да ће 2050. године број становника скочити са 7,5 на 9,7 милијарди људи. Очекује 
се да се становништво Африке удвостручи, обе Америке и Азије повећа за петину, па чак и да се 
благо повећа популација Западне Европе (за три одсто). Једини светски регион за који се 
очекује смањење броја становника је ЦИЈИЕ. Два су разлога за ово. Један је смањење 
природног прираштаја, а други емиграција. У неким земљама значајнији фактор ће бити 
исељавање, рецимо у Албанији, а док ће се у неке друге земље попут Русије или Чешке људи 
досељавати, али ће се популација смањивати због смањења природног прираштаја. 
У Србији се процењује да ће се од укупног смањења популације од 15 одсто, једна трећина 
иселити, док ће две трећине смањења бити последица негативног природног прираштаја. 
Очекивани пад броја становника у Србији већи је од просека земаља ЦИЈИЕ, као и Западног 
Балкана. Свега седам, од 20 држава ЦИЈИЕ ће у наредних 30 година имати већи пад броја 
становника од Србије. 
Осим што је само по себи лоша вест да ће нас за 30 година бити милион мање него данас, то ће 
утицати и на мањи привредни раст него што би био без демографског пустошења Србије. 
Пад броја становника смањиће контигент радне снаге за петину или за више од 800.000 људи, 
а ово је чак и мање од просека ЦИЈИЕ где ће се број радно способних смањити за четвртину. 
Пад наталитета и последично старење становништва за око четири године до 2050. године 
утицаће на мању продуктивност. Иако неке студије доказују да старији искуснији радници у 
ствари повећавају продуктивност привреде, много су убедљивије тврдње да се старији радници 
теже прилагођавају променама, а с годинама опадају и физичке и менталне способности. 
Једна од последица оваквих кретања, која би се могла назвати позитивном је и то што се 
очекује аутоматизација у производним процесима како би се надокнадио мањак радне снаге. 
Ипак, негативне последице су много веће и економисти су их и измерили. Наиме, за Србију се 
очекује да ће привредни раст бити сваке године у наредних 30 година за 0,8 процентних поена 
мањи, а БДП по глави становника 2050. године биће за четвртину мањи у односу на износ који 
би био остварен да нема негативних демографских кретања. Ово је чак и боље од просека 
региона ЦИЈИЕ за који се очекује да ће имати лошији економски резултат за 1,5 процентних 
поена. 
Коначно, тмурну слику економске будућности показује пројекција колико ће се Србија у 
наредних 30 година приближити стандарду Западне Европе. Ранђеловић је срачунао да док ће 
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цео регион ЦИЈИЕ до 2050. прићи стандарду Западне Европе на 64 одсто, мерено БДП-ом по 
глави становника, Србија ће се примаћи са 25 на свега 30 одсто. Без пројектованог 
демографског пражњења имали бисмо шансе да приђемо на 45 одсто БДП по становнику 
Западне Европе 
Људи одлазе због пет пута већих плата 
Ранђеловић оцењује да је ефекте негативних демографских кретања могуће знатније ублажити, 
али не и неутралисати мерама јавних политика и то пре свега мерама које би подстакле 
активацију радног становништва. 
„За успоравање негативних миграционих трендова, као и за ублажавање негативних трендова у 
погледу наталитета, поред брже стопе привредног раста, потребно је направити и заокрет у 
општем институционалном окружењу. Негативне последице могуће је ублажити и политикама 
усмереним на раст продуктивности, што би подразумевало унапређење система образовања и 
повећање укупног нивоа инвестиција“, наводи он у својој анализи напомињући да смањење 
трошкова родитељства као што је доступност обданишта више помаже наталитету него 
финансијска подршка. 
Што се тиче миграција, разлика у примањима представља један од најснажнијих покретача 
емиграције. Према подацима из 2018. у земљама Западне Европе просечна зарада била је већа 
за око 5,3 пута него у Србији. Ако се то коригује за трошкове живота који су у Србији нижи, 
онда је просечна реална нето зарада у Западној Европи већа за 2,4 пута него у Србији, док је 
реална нето плата у ЕУ већа у просеку за око 1,8 пута него код нас. 
 

Брнабић: Од следеће године порески подстицај за запошљавање 
 
Пише: Бета 

 
Изменама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање од следеће године биће обезбеђени порески 
подстицаји за ново запошљавање укључујући и запошљавање младих који тек 
улазе на тржиште рада, изјавила је данас председница Владе Србије Ана Брнабић. 
     
Како је на конференцији за новинаре у Привредној комори објаснила компаније које буду 
повећавале број запослених и запошљавале лица које нису била у радном односу током 2019. 
године биће ослобођени плаћања 70 одсто пореза на зараде и доприносе за та лица током 2020. 
године, односно 65 одсто 2021. и 60 одсто 2022. године. 
Та мера ће се односити на запошљавање незапослених лица без обзира да ли су пријављени 
код националне службе за запошљавње, студената и предузетника – паушалаца. 
Порески подстицај ће се односити на запошљавање у периоду од 1. јануара 2019. године до 30. 
априла 2020. године. 
Она је најавила да ће измене закона које предвиђају те подстицајне мере у наредних неколико 
недеље бити прослеђене Скупштини Србије. 
Брнабић: Резерве нафте гаранција да снабдевање није угрожено 
Премијерка Ана Брнабић негирала је данас да је угрожена нафтна ситгурност 
Србије и истакла да су резреве нафте довољна гаранција да није угрожено 
снабевање тим енергентом. 
И министар финансија Синиша Мали, такодје је, на конференцији за новинаре, рекао да не 
постоји неизвесности кад је реч о нафној сигурности. 
Он је навео да се буџетски приходи од акциза расподељују онако како је прописано. 
Лига социјалдемократа Војводине позвала је јуче Ану Брнабић да саопшти да ли је тачно да су 
обавезне резерве нафте у Србији за случај несташице довољне за само десет дана, као и да ли је 
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могуће да се „милиони евра“, прикупљени по основу акциза на гориво, кориштени за друге 
основе у буџету. 
 

Настављени протести бивших радника Заставе камиона 
Пише: З. Радовановић 
 
Радници инсистирају да им држава исплати заостале зараде и повеже радни стаж 
Бивши радници Заставе камиона у стечају и данас су протестовали испред зграде 
крагујевачке градске управе изнова захтевајући исплату заосталих зарада, те 
повезивање радног стажа, односно уплату доприноса за пензијско осигурање од 
2010., до августа 2018., кад је последња група “камионџија”, уз понуђени 
социјални програм, напусила фабрику. 
 
На три досадашња поверилачка рочишта у крагујевачком Привредном суду призната су 
потраживања 415 некадашњих радника Камиона, која, према процени фабричких економиста, 
“не могу да буду мања од пола милијарде динара”. 
Делегација побуњених “камионџија”, речено је данас код зграде градске управе у четвртак, 26. 
Септембра, одлази на преговоре са надлежнима у Министарству привреде о реализацији 
радничких захтева. У разговору са државним секретаром у Министарству привреде Драганом 
Стевановићем и његовим сарадницима инсистираће се на томе, констатовано је данас, да 
захтеви радника Камиона буду испуњени активирањем Протокол из 2008., који је Влада 
Србије, уочи доласка Фијата у Крагујевац, потписала са репрезентативним синдикатима Групе 
Застава возила, и којим је предвиђено да ће држава да збрине све запослене у Заставиним 
фабрикама до решења њиховог коначног статуса. 
Председник организационог одбора протеста бивших радника Камиона Милојко Поповић 
подсетио је данас своје колеге да је анекс тог протокола својевремено потписао садашњи 
председник државе Александар Вучић, што значи да је тај документ и даље правно релевантан. 
Рекао је да организациони одбор протеста инсистира на активирању Протокола и због тога што 
су бивши радници фабрике камиона у трећем поверилачком (исплатном) реду, што практично 
значи да немају чему да се надају ако чекају да им потраживања буду намирена из стечајне 
масе. 
Члан организационог одбора протеста Милић Мицић сматра, међутим, да радници све и да су у 
првом исплатном реду, своја потраживања не би могли да наплате из стечајне масе. Он, наиме, 
већ дуже, на основу информација из фабрике, наводи да је стечајна маса Камиона развучена и 
нелегално распродата, и то у мери да је у погонима остало мало тога вредног. 
-По медијима се ових дана увелико говори и пише да ће Застава ТЕРВО, фабрика која је 
прошле године преузела поједине хале и део производне опреме Камиона, догодине да почне 
серијску производњу војних теренских возила. Колико ја видим, то теренско возило које се 
јавности показује у последње време одавно је направљено у Застави Камиона, која ге је још пре 
неколико година представила војним властима. С дуге стране, у погонима Каросерија и 
Лакирница, које је ТЕРВО такође преузео од Камиона, према доступним информацијама , више 
нема потребне опреме за било какву озбиљну производњу. Таква ситуација са опремом наше 
бивше фабрике је проблем државе која је власник ТЕРВА, али сведочи и о томе због чега 
морамо да инсистирамо да нам држава испуни захтеве активирањем Протокола из 2008. 
године, истиче Мицић. 
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“Упропашћени радници” 
Чланови организационог одбора протеста кажу да су о захтевима бивших радника Камиона 
разговарали са градоначелником Крагујевца Радомиром Николићем. 
-Обавестили смо га да многи радници не могу да оду у пензију, јер им радни стаж није повезан. 
Има радника који су још почетком године стекли услов за пензију, али не могу да остваре то 
право, пошто им доприноси за пензијско – инвалидско осигурање нису уплаћивани, каже 
Мицић. 
Бивша радница камиона Радица Варјачић каже да има више од 32 године радног стажа, да још 
увек не испуњава услов за пензионисање, али и да не може нигде да се запосли. 
-Треба да се чује да смо ми бивши Заставини радници упропашћени, истиче она. 
 
 

 
 

СИВА ЕКОНОМИЈА У Војводини 217 контрола и катанац на 55 локала 
     
Житељи многих места су летос, када су одлазили у кафиће и бутике, на пумпе и у сличне 
објекте често налетели на закључана врата. 
 
Нису били у питању само годишњи одмори: многи локали били су затворени због конторла 
пореских инепсктора. Подаци Пореске управе Србије говоре да је од 1. јуна ове године па до 20. 
септембра затворено 290 објеката, од тога у 49 су инспектори наишли на непријвљене раднике, 
а 241 радња добила је катанац бар на 15 дана због тога што странкама нису издати рачуни иако 
је то прописано законом. Већ по традицији, војвођански привредници, и мали и велики, 
спадају у савесније пореске обвезнике. То се показало и приликом летошњих контрола. У 
поменутом периоду у покрајини је било 217 контрола. Том приликом непријављени радници 
затечени су у седам случајева и објекти су привремено затворени. Због неиздавања фискалних 
рачуна привремено је затворено 48 локала. 
Подаци Пореске управе Србије говоре да је од 1. јуна ове године па до 20. септембра 
затворено 290 објеката 
У Пореској управи Србије објашњавају да порез најчешће избегавају да плате они који се баве 
прометом акцизних производа, где спадају пиће, цигарете и друге дуванске прерађевине те 
нафтни деривати. У врху листе су и угоститељи – на послужавнику често нема фискалног 
рачуна. С обзиром на то да су њихови локали често отворени до раних јутрањих сати, фискални 
рачуни се у ситне сате најређе издају. 
Грађани код нас ретко када траже фискални рачун, а чак и када га прометници издају, не 
узмају га. Узму га најчешће у случајевима када сматрају да им је наплаћено више него што то 
говори њихова рачуница. Ретко ко проверава да ли је плаћен порез, да ли је добио рачун с 
обрачунатим дажбинама или само предрачун, где порез често јесте исказан, али није плаћен. 
 
Казне и рокови 
Уколико приликом контроле установи прекршај, као што су непријављени радници или 
неиздати фискални рачуни, инспектор може изрећи казну забране рада, и то прво на само 15 
дана. Након тог рока, уколико се опет установи прекршај, следи катанац на 90 дана. Трећи пут 
то је на годину. Стручњаци за ту област често напомињу да та мера није најбоље конципирана. 
Из затвореног локала нема за државу ни динара прихода. а осим прекршиоца, казну добијају и 
запослени који у том случају најчешће заврше на улици. 
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У Пореској управи Србије наводе да им није циљ да затворе радње те да примену 
рестриктивних мера желе да сведу на најмању меру.У томе би могли помоћи и сами грађани. 
Образовање пореских обвезника ради се већ дуже. Довољно је сетити се акција које су 
организоаве у сарадњи с НАЛЕД-ом, попут „Порез плати да ти се добрим врати”. Посебно је 
била атрактивна наградна игра „Узми рачун и победи”. Најзначајније награде су биле све само 
не скромне: сетимо се само стана у ексклузивном насељу „Београд на води”. Међутим, 
скупљање фискалних рачуна појачано је у време наградних игара, а после и то престане. 
У Пореској управи Србије мењају политику. Како се недавно могло чути, у будућности ће се 
мање ослањати на репресивне мере, а више на превентивне. У Србији расте нова генерација 
пореских обвезника. За разлику од старијих генерација, ове нове ће бити много свесније тога да 
од плаћања пореза зависи много штошта. Моћи ће да разумеју како се порез скупља и чему 
служи. Ту помажу и акције, попут „Пореског часа”, које Пореска управа Србије спроводи већ 
неко време широм Србије . 
Д. Вујошевић 
 
 

У креативној индустрији плату зарађује 100.000 људи 
     
Законске новине у области интелектуалне својине допринеће развоју креативне индустрије, 
посебних облика индустријске својине, као и унапређењу заштите проналазака, што ће 
позитивно утицати на научни, технолошки и укупан привредни развој земље, оцењују у 
Привредној комори Србије. 
 
Крајни циљ регулисања права интелектуалне својине је стварање стимулативног амбијента у 
којем су права и економски интерес аутора заштићени, уз уважавање интереса корисника 
ауторског дела, наводи се у саопштењу ПКС-а. 
Привредна комора Србије, на иницијативу својих чланица залагала се за усаглашавање права 
интелектуалне својине са законодавством ЕУ. 
– И у наредном периоду наставиће се активности усмерене на потпуно усклађивање прописа у 
тој области, посебно имајући у виду обавезе које проистичу из преговарачког поглавља 7 у 
процесу преговора Србије за чланство у ЕУ – каже директорка Сектора ПКС-а за пружање 
подршке у заступању и заштити интереса чланова Кристина Ђурић. 
Крајни циљ регулисања права интелектуалне својине је стварање стимулативног 
амбијента у којем су права и економски интерес аутора заштићени 
Скупштина Србије усвојила је измене и допуне три закона у области интелектуалне својине – 
Закона о ауторском и сродним правима, Закона о патентима и Закона о заштити топографија 
полупроводничких производа. 
– Закон о ауторском и сродним правима позитивно ће утицати на развој креативних 
индустрија, које у Србији годишње стварају око седам одсто бруто домаћег производа и 
запошљавају више од 110.000 људи – наводи директор Завода за интелектуалну својину 
Владимир Марић. 
Новина у Закону о патентима односи се на заштиту проналазака које запослени створе у 
радном односу, обављајући послове утврђене уговором о раду, као и на проналаске који 
настану коришћењем ресурса послодавца или у вези с активностима послодавца. Право на 
заштиту проналаска који је настао у радном односу припада послодавцу, док запослени има 
право на накнаду. Усвојени закон омогућава и да се односи послодавца и проналазача 
другачије уреде уговором или општим актом послодавца. Ако такав уговор изостане или не 
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постоји општи акт послодавца, Закон гарантује запосленом његово морално право да буде 
признат као творац проналаска, као и право на накнаду. 

 
Заштита 70 година 
Законом о ауторским и сродним правима, који штити економски интерес аутора и доприноси 
остваривању колективних права интерпретатора музике, глумаца, произвођача фонограма и 
свих других носилаца сродних права, трајање заштите имовинских права интерпретатора и 
произвођача фонограма продужава се с 50 година на 70. 
Позитивни ефекти огледају се и у увођењу новог права на накнаду од емитовања и 
реемитовања у корист глумаца и прецизирању права аутора и корисника рачунарских 
програма. Новина је да ће право на тужбу због повреде ауторских и сродних права имати и 
организације за колективно остваривање тих права. 

 
Измене и допуне Закона о заштити топографија полупроводничких производа утицаће на 
привредне субјекте који се баве производњом полупроводничких производа, моделовањем 
електричних кола, дизајном и израдом готових штампаних плоча... 
Очекује се да ће ефикасна примена тих закона, усмерених на унапређење амбијента за 
пословање, бити подстицај развоју креативне, али и других индустрија, и мотив ауторима да 
стварају, истиче се у саопштењу. 
Љ. Малешевић 
  

Нове мере за запошљавање младих од 1. јануара 2020. 
 
Извор: Танјуг 
     
БЕОГРАД: Премијерка Ана Брнабић најавила је данас да ће у наредних неколико недеља 
Народној скупштини предложити сет мера за запошљавање младих, које подразумевају измене 
закона, као и пореске олакшице за компаније које их буду запошљавале. 
Брнабић је, на заједничкој конференцији за новинаре у Привредној комори Србије са 
министром финансија Синишом Малим и представницима привреде, казала да очекује да ове 
мере, уз све претходне, обезбеде бржи економски раст и развој Србије, бољи животни стандард 
грађана, веће плате, а свакако и драматично смањивање незапослености младих. 
Предлог мера подразумева измену Закона о порезу на доходак грађана и Закона о 
доприносима за обавезно социјално осигурање, којим ће се обезбедити порески постицаји за 
нова запошљавања у компанијама које повећавају број запослених, укључујући и запошљавање 
младих који тек улазе на тржиште рада, као и правну сигурност у погледу пореско-правног 
третмана приликом ангажовања предузетника паушалаца. 
Брнабић је објаснила да ће од 1. јануара идуће године компаније које буду повећавале број 
запослених и запошљавале лица која нису била у радном односу током 2019. бити ослобођење 
плаћања 70 одсто пореза на зараде и доприноса за ПИО за та лица у целости током 2020. 
године, односно у највећем делу током 2021. и 2022. 
Ова мера ће се односити на запошљавање претходно незапослених лица, без обзира да ли су 
били пријављени код НСЗ, студената и предзуетника паушалаца. 
Како је казала, на овај начин ће ефективно умањење укупних обавеза износити око 70 одсто 
током 2020. године, 65 одсто током 2021. године, и 60 одсто током 2022. 
Категорије лица на које се подстицај односи су незапослени у периоду од 1. јануара 2019. до 30. 
априла 2020. под условом да ступе у радни однос до краја 2020. и предузетници који нису били 
у радном односу током 2019, од условом да ступе у радни однос до 30. априла 2020. године. 
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Брнабић је истакла да незапосленост у Србији износи 10,3 одсто, а да је у априлу 2012.године 
била више од 25 одсто. 
Према њеним речима, незапосленост младих је око 24 одсто, док је 2012.године била изнад 50 
одсто. 
То јесте добар резултат, али и даље нисмо задовољни. Новим мерама желимо да дамо јасан 
сигнал компанијама да имају мотивацију да запошљавају младе, а младима да остају у Србији, 
рекла је Брнабић. 
Она је указала на претходне донете мере у циљу подстицаја, односно да су од 1. октобра прошле 
године млади који отварају освоју фирму и имају 10 запослених, у првих годину дана 
ослобођени пореза и доприноса. 
Према њеним речима, до августа ове године отворено је 900 фирми и запослено 1.000 људи. 
Прави успех видећемо у октобру када истекне рок од годину дана и видећемо колико је фирми 
опстало и преживело, рекла је премијерка. 
Брнабић је казала да су представници владе задовољни постигнутим резултатима у области 
смањења незапослености и отварања нових радних места. 
Стопа незапослености сада износи 10,3 одсто и то је добар резултат, а очекујем да ће бити 
једноцифрена, казала је Брнабић. 
Истиче и да је незапосленост младих и даље приличан проблем и да стопа сада износи 24 
одсто, али да је то ипак значајно мање него 2012. године када је износила изнад 50 одсто. 
Навела је и да је стопа незапослености младих у ЕУ око 15 одсто. 
Разматрамо како да доносимо даље мере и дамо јасан сигнал компанијама да имају мотивацију 
да запосле младе и да они остану у Србији, казала је премијерка. 
Истакла је да је Србија постала важна дестинација за улагања и да ће се наставити са мерама 
које ће додатно унапредити конкурентност Србије у будућности. 
Министар финансија Синиша Мали указао је да ће ови закони бити усвојени до краја године 
како би њихова примена почела већ од јануара 2020. 
Подсетио је и да ће од 1. јануара бити смањено пореско оптерећење на зараде за послодавце и 
да ће бити повећан неопорезиви износ зарада. 
Настојимо да у кључне законе за које је надлежно Министарство финансија уведемо одређене 
мере које треба да допринесу конкурентнијем и бољем пословању привреде. Само на тај начин 
може да имамо и већи раст БДП-а, више запослених и веће плате, поручио је министар. 
Он је подсетио да су од 2014. кренуле реформе, односно мере фискалне консолидације које су 
дале добре резултате. 
 
 
 
 
 
 
 


