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Мали: Већ следеће године смањење пореза на зараде на 61 одсто 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД: Министар финансија Синиша Мали најавио је данас да ће држава наставити 
постепено да смањује пореско оптерећење зарада на терет послодаваца, тако да ће, после 
овогодишњег смањења са 63 на 62 одсто, већ следеће године износити 61 одсто.  
То ће послодавцима омогућити да уштеђени новац улажу у нове инвестиције и ново 
запошљавање, рекао је Мали новинарима након обилска филијале Пореске управе на 
Чукарици, где је разговарао са запосленима и након посете фирми "Србоауто". 
Навео је да је реорганизација Пореске управе ове године завршена смањењем филијала са 179 
на укупно 37, и нагласио да је важно да у свим тим филијалама запослени имају добре услове за 
рад и да се наставља реорганизација Пореске управе. 
"Обићи ћу свих 37 филијала у наредних неколико месеци. Желим да разговарам са свим 
запосленима, да видимо шта још можемо да допринесемо, шта добро да урадимо како би ти 
људи радили у што бољим условима и како би и њихови резултати бли још бољи", рекао је Мали 
који је обишао и Управу за трезор. 
Мали је рекао да је данас разговарао и са бројним грађана Чукарице и навео да се у последњих 
неколико година много урадило на Чукарици. 
"Док сам био градоначелник Београда неке ствари смо покренули, имамо и нове амбуланте, 
планирамо и нове вртиће, радићемо кроз национални инвестициони програм и канализациону 
и водоводну мрежу, средићемо и решићемо клизиште у Умцу, а најважније ствар за Чукарицу је 
Макишко поље и развој метроа који нас очекује", навео је Мали. 
То ће, додаје, у потпуности променити овај део града и перспективу Чукарице и допринети и 
развоју и квалитету живота грађана. 
Након обиласка филијала Пореске управе, Мали је у Остружници посетио фирму "Србоауто", 
породичну компанију. 
"То је прави пример домаће породичне компаније које су носилац развоја наше економије", 
рекао је Мали и навео да је са власником те фирме разговарао о начинима на који држава може 
да помогне. 
Поручио је да је обавеза државе да услове пословања за фиме учини што бољим. 
"Кроз субвенције даћемо вам могућност да још већи залет ухватите и направите још већи успех", 
поручио је Мали власнику фирме "Србоауто" Предрагу Томићу. 
Томић каже да његова фирма постоји 25 година, те да је дошла на ниво да сарађује са највећим 
светским компанијама и ради за све највеће државне компаније, јавна предузећа, као и Војску 
Србије и МУП. 
"Усавршаваћемо наш рад и уз подршку људи из Републике и са локалног нивоа, која се сада 
види и искрена је, надам се да ћемо успету на том путу", рекао је Томић. 
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ТРЕЋИНА НЕЗАПОСЛЕНИХ БЕЗ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ Посао тек за 
сваког стотог металца 
Извор:Политика 
 
Од око 520.000 званично незапослених грађана Србије готово трећину чине или они без 
стручне спреме или особе са завршеном основном школом. 
Према подацима Националне службе за запошљавање, крајем јула је тако, рецимо, из групе 
машинства и обраде метала на бироу било чак 61.366 незапослених, из текстилства и кожарства 
24.938, геодезије и грађевинарства њих 10.191, комуналних, тапетарских и фарбарских услуга 
1.957 незапослених. 
Проблем је у томе што међу овом армијом незапослених послодавцима већина није била 
потребна, што показује и статистика. Од 27.452 обрађивача метала, који су у јулу били без посла, 
послодавци су тек сваком стотом понудили запослење. Механичари и машинисти прошли су 
још горе, од 21.448 незапослених само 66 добило је шансу за посао. 
Осим металаца, слична ситуација задесила је и текстилце - од 7.155 пријављених на бироу 
послодавци су тражили само њих 70. 
Ипак, на тржишту рада највише су трагали управо за лицима без занимања и стручне спреме, 
јер је на крају седмог месеца регистровано 906 пријављених потреба за запошљавањем тог 
кадра, а били су им потребни и чистачи просторија, електромотачи, шивачи конфекција и 
текстила, комунални хигијеничари, помоћни грађевински радници, носачи, морнари. 
У НЗС-у подсећају да су зарад бржег и лакшег запошљавања незапосленима често потребне 
додатне вештине. Обуке су намењене управо теже запошљивим, односно лицима без 
квалификација или са недостајућим знањима. 
Како каже Зоран Ђорђевић, министар за рад и запошљавање, у току 2018. у мере активне 
политике запошљавања укључено је готово 155.000 незапослених, а то је 21.000 особа више од 
планираног броја. 
Међу незапосленима са нижим нивоом образовања најлакше до посла долазе оператери на 
ЦНЦ машинама, заваривачи, тесати, зидари и армирачи. 
Незапослени најчешће ипак нису заинтересовани за послове у области текстилства и кожарства, 
машинства и обраде метала, пољопривреде, производње и прераде хране. Понуде одбијају због 
нижих плата од просека за те послове на регионалном нивоу, услова рада, нередовних исплата, 
удаљености радних места и слично. Смета им и када постоји опасност од повређивања, рада на 
висини, под водом, земљом, али и када је радно место са повећаним ризиком и излагањем 
штетном зрачењу или отровним средствима, набрајају у НСЗ-у. 
 
 

ВЕЋИ БУЏЕТ ЗА НАУКУ И ПЛАТЕ ИСТРАЖИВАЧА Ускоро 
расписивање још два конкурса 
Извор:Танјуг, Политика 
 
Иако су се последњих дана појављивали нетачни подаци о директним материјалним 
трошковима истраживања по истраживачу, чињеница је да су они, када се пореде 2012. и 2018. 
повећани висе од 100 одсто. Државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Владимир Поповић прецизира да је 2011. године издвајање по истраживачу било 48.021 
динар, а за прошлу годину 78.143 динара. 
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"Често се занемарује и повећање плата истраживача, које је било значајно, нарочито у периоду 
2016-2019. Научни саветник је, рецимо, имао 87.506 динара бруто плату, а сада прима више од 
105.000 динара", истиче Поповић. 
Према његовим речима, све је то логично када се погледа укипно повећање буџета за науку и 
технолошки развој (без инфраструктурних улагања и опреме) у последње четири године, а које 
износи 35,8 одсто. 
"На конкурс за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС) који је затворен 2. септембра 
стигао је изузетно велики број пријава - 570, због чега ћемо од Владе Србије тражити додатни 
новац за ПРОМИС. Овај позив је био намењен оним истраживачима који нису били у прилици 
да буду руководиоци пројеката у претходних скоро 10 година", истиче Поповић и додаје да су 
пријаве равномерно распоређене по областима и да их има и са факултета и са института. 
До 15. новембра биће завршен комплетан процес рецензија и после креће исплата новца. 
Пројекти се раде на две године, буџети су до 200.000 евра, а укупно ће, са повећањем, за 
ПРОМИС бити издвојено осам милиона евра. 
Ускоро ће бити расписана још два позива, открива Поповић: у октобру за вештачку 
интелигенцију, а други ће бити ваучери за дијаспору. Идеја је да се додељују ваучери у Србији 
који ће који ће дати мини-програм сарадње са нашим истраживачима у иностранству, како би се 
повезали да заједно конкуришу за домаће и стране пројекте. 
"Када се погледа укупан број радова наших истраживача у Wеб оф Сциенце од 2013. нема 
значајних одступања, чак је резултат у 2018. и најбољи - 5.299. Овај резултат је остварен са око 
12.000 финансираних истраживача што упућује на закључак да имао доста истраживача са 
малом активношћу, али и велики број просечних радова. Желимо да финансирамо најбоље, јер 
ће они производити високу цитираност и најбоље истраживаче", каже Поповић. 
Он указује и на још једну слабост дела наше научне заједнице, а то је ДУП (дописивање/ 
уписивање/потписивање). Већина научника се понаша поштено, додаје, али има оних који на 
непоштен начин стижу до великог броја радова, што ће се такође решити новим моделом 
финансирања. 
 

 

 
 
Вучић даје повишице месец дана раније да би плата стигла 500 евра 
Пише: М. Н. Стевановић 
 
Први пут, као премијер Александар Вучић је у јануару 2016. обећао грађанима Србије да ће за 
две године просечна плата износити 500 евра, а потом је као председник Србије, почетком 2018. 
очекивао да ће се то догодити до краја те године. 
Учестале прозивке у јавности због неиспуњеног обећања, сада како се избори примичу, прете да 
угрозе рејтинг владајуће гарнитуре, па је председник, иако то баш и није у његовој надлежности, 
преломио: Већ од новембра зараде око 38.000 медицинских сестара и техничара биће подигнуте 
за око 15 одсто, нешто мања повишица ће уследити и лекарима, али и читавом јавном сектору. 
Таман довољно да се та зарада исплати у децембру и да погура просек за тај месец како би 
достигао психолошку границу од 500 евра.  
– Целе ове године просек зарада креће се у распону од 465 до 470 евра, и ово повећање, ако се 
исплати у децембру када се и иначе деле веће плате, чак и део планираних примања за јануар, 
сигурно је да ће омогућити циљани просек од 500 или 510 евра. Додатна погодност је што ће 
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статистика само за тај месец повећање да евидентира у фебруару наредне године, таман лепо 
пред изборе – каже за Данас професор Економског факултета Милојко Арсић.  
Он каже да неће бити већих проблема у буџету због таквог издатка, вероватно је да ће бити 
урађен неки мали ребаланс али је државна каса већ у суфициту и моћи ће да поднесе тај расход. 
Терет који се преноси за наредну годину такође неће бити проблем, јер би ризик постојао 
уколико нека већа криза погоди Европу, али то се не очекује.  
– Ми још не знамо колико ће тај раст зарада укупно да износи, претпоставља се пет до шест 
одсто, јер смо већ имали нека повећања, а надам се да држава неће сав простор да искористи за 
плате, јер би у том случају биле смањене инвестиције. Проблем је што су и зараде у приватном 
сектору порасле за неких десетак одсто а ни то, као ни код јавног сектора, није резултат раста 
производње и продуктивности. Код приватника је, на пример, то последица промена на 
тржишту рада, недостају радници, превише људи одлази у иностранство. Та диспропорција 
између увећања плата и привредног раста може озбиљно да угрози нашу конкурентност, а у 
комбинацији са вештачки одржаваним курсом динара, резултираће додатним растом 
спољнотрговинског дефицита – објашњава Арсић.  
И професорка на истом факултету Дана Поповић верује да ће просек зарада у децембру 
добацити 500 евра, јер нема владе на свету која не прави уступке пред изборе и зато ниједну 
власт не треба оцењивати према потезима у предизборном периоду.  
– Вучић је донео политичку одлуку да је баш медицинском особљу потребно толико повећање. 
Али, остаје проблем што је раст плата далеко већи од раста БДП-а који једва достиже три одсто. 
По томе се мери да ли је влада одговорна или не. Јасно је ако се повећавају зараде при тако 
ниском расту, нешто друго ће бити у паду, да ли су то инвестиције или опремање болница или 
нешто друго, главно да је на дуги рок таква политика штетна – каже Поповић.  
Она наглашава да се повећања односе само на јавни сектор док се приватном не намеће, њихове 
су зараде и сада мање, износе у просеку око 350, али он за власт није битан.  
– Тиме што је у државном сектору већи раст плата, власт поручује грађанима и привредницима: 
Учланите се у СНС, пређите у државни сектор. То им, дакле, у кампањи иде у прилог – закључује 
професорка Поповић. 
А пензионерима помоћ  
Вучић је најавио боље дане и за пензионере. Њима ће до краја године, без обзира на висину 
примања, доделити помоћ од по 5.000 динара док ће повећање уследити од наредне године. 
Иначе, пензионери после усвајања последњег закона не могу да предвиде промене у 
примањима, јер оне зависе од стања у буџету, односно од одлуке власти. Ипак, најављене су 
измене и Милојко Арсић каже да је добро то што ће се индексација радити према швајцарском 
моделу, чиме ће коначно бити уведен ред у исплату пензија.  
 
 

Мали: Од следеће године „швајцарска формула за пензије“ 
Пише: Фонет 
 
Министар финансија Синиша Мали разговарао је данас са председником Фискалног савета 
Павлом Петровићем о предлогу буџета за 2020. годину, саопштило је Министарство. 
Како се наводи, Мали и Петровић су се сагласили да је добро што ће од наредне године кренути 
да се примењује тзв. швајцарска формула за пензије, а Мали је истакао да ће у ту сврху бити 
промењен Закон о буџетском систему. 
Мали и Петровић разговарали су и о спровођењу инвестиционог плана, а министар је истакао да 
је тим поводом већ имао састанак са скоро свим председницима општина у Србији и да ће до 
краја месеца они послати конкретне планове са приоритетним пројектима. 
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У саопштењу се наводи да је Петровић упознао министра са пројекцијама Фискалног савета када 
је реч о 2020. години и предложио на који начин може да се искористи фискални простор. Мали 
је нагласио да имају исте циљеве и идеје, а саговорници су се сложили и да је важно наставити 
даље смањивање оптерећења на зараде и улагање у капиталне пројекте. 
Следећи састанак заказан је за крај септембра. 
 

 

Један од 6.500 
Пише: Редакцијски коментар 
 
„Не умањујући проблем који имамо демографски, реални подаци, а то су они који су заведени, 
показују да је у 2018. из Србије отишло 6.500, а у првих шест месеци ове године 3.000 људи. То 
су једини прави подаци које имамо“, рекао је пре два дана министар рада Зоран Ђорђевић и 
остао жив. 
Била је то тог дана, у четвртак, ексклузива (другу с догађаја на ком се разговарало о минималној 
цени рада нисмо имали) јер већ годинама медији и разни истраживачи покушавају да дођу до 
тачног податка о томе колико људи напушта Србију. Без успеха. Једини подаци са којима смо 
баратали за све ово време били су они Организације за економску сарадњу и развој да је од 
2000. наовамо из наше земље отишло више од 654.000 људи. 
Једно друго истраживање показало је да Србију напушта између 49.000 и 60.000 људи 
годишње. А као релевантан може да послужи и податак немачке Савезне службе за миграције 
према којој се само у 2017. у Немачку доселило чак 29.000 људи из Србије.  
Неко је дебело омануо. А можда су се министру и његовим службама пријавили само рођаци 
који су отишли. У том случају, у реду је. Јер зашто би се неко одјавио да одлази. Спакујеш 
ствари, срећан што идеш на боље радно место или несрећан што мораш да идеш због посла у 
неку другу државу и пре него што седнеш у авион, одлучиш да се пријавиш држави да се 
отишао.  
Не сумњам да је министар добио ове податке и да се заиста толико људи пријавило да је отишло. 
Али да су ово „прави“ и „реални“ подаци – тешко.  
Како креће предизборна кампања речи министра Ђорђевића можда имају намеру да смире 
страсти и поруче онима који остају да није баш све тако црно. А црно је. За то нам не треба ни 
министар, ни статистика. Довољно је да се окренемо око себе.  
А то зна и министар Ђорђевић. Јер због чега би почетком године онда правио тим са бесконачно 
много експерата који би се бавио праћењем економских миграција (који додуше још никакве 
закључке није донео, ни мере спровео). И кога тај тим у оваквој држави може да врати или 
спречи да оде. Чиме ова власт мисли да заустави оне који одлазе?  
Фабрикама страних инвеститора које смо субвенционисали, а које шаком и капом нуде радна 
места на којима да бисте добили више од минималца морате да радите треће смене и викенде? 
Или здравственим системом у коме на хитне прегледе морате да чекате месецима, а магнетне 
резонанце не можете ни да дочекате – ако немате везу? Завирите мало у домове здравља и 
болнице да видите колико је здравствених радника остало? Да видите ко нас лечи и чиме. Ни 
аспирин немају да вам дају.  
Нови тргови, фонтане, путеви – све је то сјајно, али то не лечи ништа, осим можда сујете и 
комплекса одређених људи, али шта народ од тога има.  
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Директори неће технолошке вишкове 
Пише: В. А. 

 
Очекивања да ће број технолошких вишкова почетком школске године бити преполовљен не 
само да нису испуњена, већ се у појединим школским управама тај број практично не смањује. 
И поред јасно дефинисаних правила, уходане процедуре и раније успешне сарадње 
Министарства просвете, школских управа и синдиката, сада се по школама дешава да многи 
директори без икаквог образложења одбијају да преузму запослене за чијим радом је 
делимично или у потпуности престала потреба. 
Оваквим дешавањем изненађени су у Унији синдиката просветних радника Србије, која се тим 
поводом обратила министру просвете Младену Шарчевићу са захтевом да сви који буду 
прекршили Стручно упутство за поступање приликом ангажовања запослених у установама 
образовања у школској 2019/2020. години, буду кажњени.  
Јасна Јанковић, председница Уније, каже за Данас да је увек било појединаца који то упутство 
нису поштовали, па су се запослени обраћали подргрупама за праћење ангажовања запослених 
у школама, али се сада први пут дешава да велики број директора поступа као по диктату и 
одбија да преузме вишкове. Такво понашање најпре је уочено школским управама у Краљеву и 
Крушевцу, али Јанковић не искључује да се идентичне ствари догађају и у другим деловима 
Србије.  
– Одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и Посебног колективног 
уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, јасно је дефинисан 
процес преузимања запослених, редослед, приоритети, надлежност и рокови. Стручним 
упутством за поступање приликом ангажовања запослених у установама образовања у школској 
2019/2020. години, отишло се корак даље. Прецизније су дефинисани кораци приликом 
преузимања и утврђени су рокови. И поред јасно дефинисаних правила, на почетку ове школске 
године, велики број директора школа одбија преузимање запослених за чијим је радом 
делимично или у потпуности престала потреба, дајући одговоре који нису законски утемељени 
и који изражавају самовољу и бахатост – објашњава Јанковић и додаје да је о овим дешавањима 
Унија обавестила представнике Министарства просвете 2. септембра.  
У Унији страхују да је овако понашање неких директора школа увод у најављено укидање 
забране запошљавања у јавном сектору од 1. јануара 2020. године. Став тог синдиката је да је у 
систему образовања неопходно задржати запослене који раде на одређено време дуги низ 
година. 
Без великих промена  
На листи технолошких вишкова, која је објављена 23. августа, био је 4.721 запослени, а 
оглашено је 32.083 слободних радних места. Према последњем пресеку од 2. октобра, 4.281 
запослени и даље је на листи вишкова, а број слободних места смањио се за 333. На такозваној 
листи „Б“, на којој су запослени који су радни однос засновали са непуном нормом, такође нема 
великих промена.  
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Министар најавио смањење пореза на зараде  
Извор:Танјуг 

 
Министар финансија Синиша Мали најавио је данас да ће држава наставити постепено да 
смањује пореско оптерећење зарада на терет послодаваца 
Министар финансија Синиша Мали најавио је данас да ће држава наставити постепено да 

смањује пореско оптерећење зарада на терет послодаваца, тако да ће, после овогодишњег 

смањења са 63 на 62 одсто, већ следеће године износити 61 одсто. 

То ће послодавцима омогућити да уштеђени новац улажу у нове инвестиције и ново 

запошљавање, рекао је Мали новинарима након обилска филијале Пореске управе на 

Чукарици, где је разговарао са запосленима и након посете фирми "Србоауто". 

Навео је да је реорганизација Пореске управе ове године завршена смањењем филијала са 179 

на укупно 37, и нагласио да је важно да у свим тим филијалама запослени имају добре услове за 

рад и да се наставља реорганизација Пореске управе. 

"Обићи ћу свих 37 филијала у наредних неколико месеци. Желим да разговарам са свим 

запосленима, да видимо шта још можемо да допринесемо, шта добро да урадимо како би ти 

људи радили у што бољим условима и како би и њихови резултати бли још бољи", рекао је Мали 

који је обишао и Управу за трезор. 

 

Запосленима у Управи града по 41.800  
Аутори:С. В. - Г. Н. 

 

И ове године обезбеђен новац за исплату солидарне помоћи, а уведен је и дан комуналне 
делатности. На шалтерима нема гужви, грађани задовољни услугама, каже први човек 
престонице 
ЗАПОСЛЕНИ у Управи Града Београда и ове године добиће солидарну помоћ у износу од по 
41.800 динара, најавио је заменик градоначелника Горан Весић. Он је истакао да је прихваћен 
предлог Синдиката запослених у комуналном систему да се прва субота у септембру прогласи 
Даном комуналне делатности Београда. Истовремено, запослене у Градској управи обишао је 
јуче градоначелник Београда проф. др Зоран Радојичић и уверио се у њихову ефикасност. 
Градоначелник је посетио секретаријате за опште послове, информисање, спорт и омладину, 
образовање, Секретаријат за социјалну заштиту, као и Секретаријат за јавни превоз. 
- Имао сам прилику да се уверим да на шалтерима секретаријата које сам обишао, у наше две 
зграде, нема гужви, а грађани које сам затекао су ми рекли да су задовољни како остварују своја 
права - истакао је Радојичић. 
Градоначелник Радојичић је посетио Секретаријат за јавни превоз, део где се обавља 
мониторинг и управљање градским превозом. 
- Добио сам информацију да је од 2. септембра, иако је било мањих проблема, градски саобраћај 
добро функционисао. Било је релативно мало гужви за степен оптерећења који смо у овим 
околностима имали - навео је Радојичић.  
ЗАВРШНИ РАЧУН НА САЈТУ 
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НА сајту Града јуче је објављен Грађански водич кроз одлуку о завршном рачуну за претходну 
годину, где може да се види како је потрошен новац. 
- Свако кога то интересује може да погледа како је у прошлој години буџет функционисао и на 
који начин, и због чега је трошен новац Града - појаснио је Радојичић. 
 

 

 
 
Минималац расте најмање три хиљаде динара 
Аутор: Марија Бракочевић 
 
За 10. септембар заказана је седница Социјално-економског савета кад се очекује и коначни 
договор о новом износу минималне цене рада 
Минимална цена рада за 2020. годину биће повећана најмање десет одсто. Тако бар прогнозира 
Синиша Мали, министар финансија, а као аргументе за то наводи актуелне економске, 
социјалне и политичке параметре у земљи. На основу економских, а то су очекивани пораст 
БДП-а до краја године, око 3,5 одсто и инфлације 1,5 одсто, минимална зарада би одмах могла 
да се повећа од пет до шест процената. Ипак, Мали додаје да треба узети у обзир и социјалну и 
политичку компоненту, тако да би на основу свега, минималац за наредну годину могао да буде 
повећан бар још толико. То би, фактички, значило да око 350.000 људи, колико их тренутно у 
Србији зарађују око 27.300 динара, јер је толики износ минималца за 176 часова рада у месецу, у 
2020. години може да очекује повећање минималне цене рада око десет одсто или, у преводу, 
око 3.000 динара. 
– Неће, дакле, бити једноцифреног раста како предлажу послодавци. Биће више како синдикати 
и радници мисле да треба да буде, а то значи да ће бити двоцифрено повећање минималне цене 
рада. У последњих седам месеци ионако имамо буџетски суфицит од 48,5 милијарди динара. 
Шта бисмо с тим новцем? Наравно, идемо на повећање плата, пензија, минималца, а 
инвестираћемо даље и у инфраструктуру – прецизира Мали. 
За 10. септембар заказана је нова седница Социјално-економског савета (СЕС) када се, како 
додаје министар, очекује и коначни договор о новом износу минималца. Паралелно с тим, 
радиће се и на растерећењу привреде, а Мали је најавио даље смањење оптерећења на зараде. – 
То смо урадили прошле године, а урадићемо и ове. Пре две године, оптерећење на зараде је 
било 63 одсто, сада је 62 процента, па уколико потврдимо наше обавезе с ММФ-ом 2020. године 
биће већ 61 одсто – рекао је Мали и подсетио да је Србија прошле године била прва у свету по 
страним директним инвестицијама и да је за четири године отворено више од 200 нових 
предузећа и фабрика у којима је запослено 60.000 људи. 
Да би минимална цена рада требало да се повећа у реалним оквирима, потврдио је и министар 
за рад Зоран Ђорђевић. На скупу у Савезу самосталних синдиката Србије подсетио је да је 
прошле године 6.500 људи отишло из Србије, а за првих шест месеци ове године још 3.000. 
– Проблем економских миграција је присутан свугде у свету. Имамо пример Чешке, чији 
грађани имају знатно веће плате од нас, али и даље одлазе из земље – наводи Ђорђевић. 
Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, рекао је да је за претходне 
три године раст минималне зараде износио 28,6 одсто, односно око девет процената сваке 
године. Иако је тај раст био задовољавајући, висина минималца остала је и даље релативно 
ниска, додао је он, а минималну зараду мању од нас имају само у Албанији и Бугарској. Од 2008. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/918/Marija-Brakocevic
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до 2018. у Србији је она номинално порасла у износу од 100 евра, за разлику од, рецимо, 
Луксембурга који је минималац за исти период подигао за 500 евра, открио је Орбовић. 
За преквалификацију и доквалификацију 350 милиона динара 
Држава ће у 2020. издвојити 350 милиона динара за преквалификацију и доквалификацију 
2.000 људи за послове у ИТ индустрији, најавио је Зоран Ђорђевић, министар за рад и 
запошљавање, на Регионалној конференцији о трендовима у телекомуникацијама „Дигитал 
2019”. 
– Дигитализација је нешто што може Србију да лансира међу најразвијеније земље, што може 
да постане њена предност. Циљ је да млади остану овде и добију сталан посао – нагласио је 
Ђорђевић. 
 

 

 
 

Синиша Мали са председником Фискалног савета о буџету за 2020. 
Аутор:Бета  
 
Министар финансија Србије Синиша Мали разговарао је са председником Фискалног савета 
Павлом Петровићем о предлогу буџета за 2020. годину, саопштено је после састанка. 
Саговорници су се сагласили да је добро што ће од наредне године кренути да се примењује 
"швајцарска формула" за пензије, а министар је истакао да ће у ту сврху бити промењен Закон о 
буџетском систему, наводи се у саопштењу Министарства финансија. 
Разговарано је и о спровођењу инвестиционог плана, а Мали је истакао да је тим поводом већ 
имао састанак са скоро свим председницима општина у Србији, те да ће до краја месеца они 
послати конкретне планове са приоритетним пројектима. 
Петровић је упознао министра финансија са пројекцијама Фискалног савета када је реч о 2020. 
години и изнео предлоге на који начин може да се искористи фискални простор. 
На састанку је оцењено да је важно наставити са даљим смањивањем оптерећења на зараде и са 
улагањем у капиталне пројекте. 
Нови састанак министра финансија са члановима Фискалног савета заказан је за крај септембра. 
 
 

Мали: Поправљање кредитног рејтинга Србије добра порука 
инвеститорима 
Аутор:ФоНет  
 
Министар финансија Синиша Мали оценио је да поправљање изгледа кредитног рејтинга 
Србије са стабилног на позитиван, и потврду оцене кредитног рејтинга на нивоу од Ба3, 
представља поруку инвеститорима и домаћој јавности да је Владина економска политика 
исправна и да су привреду и финансије сада доведени до нивоа одрживости и даљег раста. 
"Кредитни рејтинг указује на способност једне државе да на време сервисира своје финансијске 
обавезе. Одговорна фискална политика коју водимо, уравнотежен буџет, одлучно држање јавног 
дуга, као и прецизно дефинисање фискалних правила, довешће нас до даљег смањења ризика 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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земље, пада каматних стопа за државу и привреду, и тако, до још већег кредитног рејтинга, као 
и привредног раста", рекао је Мали. 
Коментаришући став рејтинг агенција Моодy’с, која је поправила изглед за повећање кредитног 
рејтинга Србије са стабилног на позитиван и потврдила оцену кредитног рејтинга на нивоу од 
Ба3, Мали је подсетио да је Србија од 2015. "потпуно неутралисала заостатак у односу на 
упоредиве земље" и да заслуге за то припадају економској политици која је водила ка обарању 
фискалног дефицита и смањењу јавног дуга, саопштило је Министарство финансија. 
"Потврду да је реч о исправном путу, дало је и међународно тржиште. Србија је данас у 
могућности да се задужује на међународном финансијском тржишту по повољнијим условима, 
са каматном стопом која не одступа битно од оне коју добијају упоредиве земље Централно-
источне Европе", нагласио је Мали. 
Он истиче да је то потврдила и недавна емисија десетогодишњих еврообвезница по каматној 
стопи од 1,5 одсто годишње, што је, по његовој оцени, вишеструко мање од стопе по којој смо се 
задуживали претходних година. 
Мали наглашава да је то и "потврда смањеног кредитног ризика земље", као и да сада Србије сда 
може "на време и предвиђеном динамиком" да враћа своје дугове, "што улива додатну сигурност 
кредиторима". 
Наглашавајући да се "наставља рад на реформама и законима", мали је рекао да се "и тако шаље 
порука инвеститорима да је Србија добра земља за улагање". 
"Настављамо са усклађивањем домаћих прописа са европском регулативом, као и са 
унапређењем услова домаћег тржишта капитала. На тај начин ћемо додатно подстићи 
инвестиције, а с друге стране бити још предвидивији и сигурнији за улагања", навео је Мали и 
оценио да ће "најављени инвестициони пројекти дати додатни импулс". 
Те инвестиције ће, како је оценио, "кроз изградњу кључне инфраструктуре, пружити подстицај 
привредном расту у средњем року", уз даље смањење каматних стопа по којима се привреда 
задужује. 
То ће, како очекује Мали, "отворити канале и да домаће инвестиције у још већој мери подстичу 
привредни раст".  
 

 


