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Мали: Желимо да новац који смо зарадили вратимо грађанима 
Извор:РТС 
 
Посланици од данас у Скупштини разматрају предлог буџета за 2020. годину. Министар 
финансија Синиша Мали поручује да ће сви амандмани, а има их око 100, бити размотрени. 
Очекује и да ће буџет бити усвојен до краја новембра. 
План државне касе предвиђа приходе од 1.314 и по милијарди динара, расходе од 1.334,7 
милијарди динара, тако да ће дефицит износити 20,2 милијарде динара, односно 0,3 одсто 
БДП-а. 
Процена је да ће раст бруто друштвеног производа бити четири одсто, а инфлација два одсто. 
Министар финансија Синиша Мали истиче да је предлог буџета једина тачка дневног реда и да 
ће бити довољно времена за расправу, јер се не усваја по хитном поступку. 
Желимо да се усвоји на најтранспарентнији начин и да свако ко има коментар има прилику да 
га да, рекао је Мали гостујући у Јутарњем дневнику РТС-а. 
Наводи да је овај Предлог буџета избалансиран, реалан и да представља прекретницу у нашој 
економској политици. 
"Крећемо се ка томе да имамо повећање животног стандарда грађана – плата, пензија, 
минималне цене рада, и убрзани привредни развој", рекао је Мали. 
Истиче да се последњих година сав новац који може да се определи, инвестира у плате и 
пензије, али и инвестиције. У претходном буџету 220 милијарди динара је издвојено за 
инвестиције, а у овом 260 милијарди. 
Мали је рекао да је Србија у трећем кварталу имала стопу раста 4,7 одсто и да је у Европи само 
Мађарска испред нас. Рекордан износ директних страних инвестиција који је забележен 
претходне године увећан је за 43 одсто, додао је Мали. 
Повећање плата и пензија је циљ 
Фискални савет сматра да вишак у државној каси не би требало користити за повећање 
плата, као што је то ове године урађено, већ искључиво за инвестиције. 
Међутим, Мали поручује да је повећање плата циљ. 
"Наш циљ је да се повећавају плате, да се стандард повећава у што краћем периоду на здрав и 
одговоран начин. Повећање између 8 и 15 одсто је на здравим основама. Не задужујемо се, 
новац који смо зарадили желимо да вратимо грађанима. Од 1. јануара имаћемо повећање 
пензија 5,4 одсто по 'швајцарској формули'. Не угрожавамо макроекономску стабилност, али 
желимо да грађани осете бољитак", рекао је Мали. 
Навео је да се радује расправи јер је увек добро чути нова мишљења. 
"Нешто смо можда и пропустили, али у питању главних одредби смо на правом путу", поручио 
је Мали. 
Очекује да ће буџет бити усвојен до краја новембра. 
"Погледаћемо сваки амандман и расправити са посланицима, ако има добрих амандмана 
прихватићемо их. Циљ је да буџет буде што бољи и у интересу грађана", закључио је Мали. 
 

 
 

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/5/ekonomija/3742834/fiskalni-savet-visak-u-budzetu-za-investicije-a-ne-za-plate.html
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/5/ekonomija/3742834/fiskalni-savet-visak-u-budzetu-za-investicije-a-ne-za-plate.html
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Фискални савет: Начелно позитивна оцена за буџет за 2020. 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Предложени буџет за 2020. је у задатим оквирима релативно добро планиран и 

Фискални савет начелно га оцењује позитивно, а као највећу економску грешку предлога 

државне касе, Савет истиче прекомерно повећање плата.  

Фискални савет је подсетио да су плате порасле 9,6 процената ребалансом буџета за 2019. 
годину "што је унапред определило велики део расхода у буџету за 2020. годину", оцењено је на 
данашњој конференцији за новинаре. 
"Фискални савет се залаже за повећање зарада у јавном сектору, али мора да прати економску 
снагу земље и њен раст. Могле су у 2019. и 2020. да расту до 5,5 процената јер толико 
номинално расте БДП", рекао је председник Фискалног савета Павле Петровић, и као позитиван 
пример умереног раста навео пензије. 
Због плата је растерећење привреде, каже, мање него што би могло да буде. 
"Оптерећење је смањено са 63 на 61 посто, а ФС је предлагао да буде самњење до 58 процената - 
што би било значајно растерећење привреде", рекао је Петровић. 
Оцена ФС је и да повећање плата по секторима, Србију одводи даље од увођења платних разреда 
који су били најављивани још 2014. године. 
Они су подсетили да је забрана запошљавања била привремена до 2015. а продужава се и на 
2020. годину. 
"Влада још увек није направила план потреба запослених по структури у јавном сектору да би 
знала где има вишка а где мањка. Сада постоји несразмера у запошљавању по секторима што 
повећава неефикасност", сматра Петровић. 
Фискални савет је оценио да су расходи у буџету за следећу годину планирани приближно у 
висини прихода а дефицит је низак, као и да су пројекције прихода и расхода добре и 
конзервативне. 
Петровић је истакао и да је позитивно што ће до краја 2020. године јавни дуг пасти испод 50 
посто, и додао да треба тако наставити док не падне испод 45 одсто БДП-а. 
"Буџет предвиђа солидно повећање јавних инвестиција у инфраструктуру, а у оквиру прихода 
смањење пореског оптерећења зарада - што су добре мере", оценио је ФС и приметио да би 
могле бити "снажније". 
Петровић је поздравио повећање од 60 одсто инвестиција у просвету, као и повећање 
инвестиција у здравсто за 40 одсто. 
Приходи су планирани "добро и конзервативно" а промене пореске политике су исправно 
усмерене, оценио је Фискални савет. 
"Расходи буџета планирани су објективно уз делимично побољшање њихове структуре", оценио 
је ФС и додао да нема израженог ризика да дође до пробијања њиховог плана. 
Као најлошији део буџетске политике ФС сматра неодговарајуће управљање системом зарада и 
запослених у општој држави, уз оцену да је забрану запошљавања требало укинути још 2015. 
године. 
"Као одговор на забрану запошљавања буџетски корисници су за скоро 50 процената повећали 
број запослених на одређено, и привремено - повременим пословима у 2019. у односу на 2014. 
годину", наводи ФС. 
Истичу да је неоправдано изостало повећање инвестиција у комуналну инфраструктуру и 
заштиту животне средине. 
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"Најављени кредит за ове намене не гарантује почетак инвестирања јер је исти кредит био 
предвиђен и у прошлом буџету а није почео да се реализује", констатовао је ФС и препоручио 
Влади РС да евентуални вишак средстава у 2020. усмери на ове намене. 
ФС је приметио да ће издвајања за плаћање казни и пенала у 2020. премашити 22 милијарде 
динара, што је два пута више него у 2017. години рекао је Петровић и додао да би Влада требало 
да направи озбиљну анализу ових издатака. 
Ово тело оценило је да су свеобухватне структурне реформе потребне јер је привредни раст 
Србије низак и знатно испод свог потенцијала. 
Као позитивно Фискални савет је данас оценио и што Влада почиње да поштује буџетски 
календар, па је за расправу о предлогу буџета остављено довољно времена. 
 

 

 
 
Фискални савет: Буџет за 2020. годину добро планиран, највећа грешка 
прекомерно повећање плата 
Пише: Бета 

 
Предложени буџет за 2020. годину је релативно добро планиран, али је највећа економска 
грешка направљена пре израде тог буџета прекомерним повећањем плата у „општој држави“ у 
просеку за 9,6 одсто, рекао је данас председник Фискалног савета Павле Петровић. 
Он је на представљању Оценене буџета за 2020. годину и ревидиране Фискалне стратегије за 
период 2020-2022. година рекао да није требало да плате у јавном сектору порасту више од 5,5 
одсто. 
„Плате расту брже од привредне активности, а то је унапред определило велики део расхода у 
буџету за наредну годину“, рекао је Петровић. 
Додао је да су преостала буџетска средства расподељена „углавном на добар начин“ због чега се 
буџет оцењује „у начелу позитивно“. 
Приходи, буџета планирани су, како се наводи, добро и конзервативно, а промене пореске 
политике „исправно су усмерене“. 
„Укупни расходи планирани су приближно у висини прихода, односно предвиђа се низак 
дефицит републичког буџета од 0,3 одсто бруто домаћег производа или 20 милијарди динара и 
то ће довести до пада спољног дуга“, рекао је Петровић. 
Оценио је да је јавно предузеће „Електропривреда Србије“ (ЕПС) на прекретници и да му је 
неопходан „снажан заокрет у пословању“, уз „хитно покретање инвестиција“, од око 600 
милиона евра годишње, 200 милиона више него сада, односно више за 50 одсто. 
„ЕПС од 2015.године до 2018. остварује око четрдесет милиона евра профита, а профитабилност 
сличних европских компанија је десет пута већа“, рекао је Петровић и навео да су узроци лоше 
управљање, вишак запослених и превисоке плате. 
Следеће године просечна плата у ЕПС-у ће, како је рекао, бити 100.000 динара, што је, како је 
рекао, изузетно висока плата. 
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Шошкић: Са овим буџетом се не улази у фазу раста 
Аутор:Јелена Петровић 
 
Професор Економског факултета Дејан Шошкић сматра да се новим буџетом не улази у фазу 
раста. "Јер да се желело да се уђе у неку фазу раста требало је наћи више средстава за јавне 
инвестиције, пре свега оне које дају бољи резултат". Критикује повећање плата у јавном сектору, 
док новинарка Ивана Павловић оцењује да је тако нешто било и изнуђено, нарочито кад се узме 
у обзир стање у здравству. Влада је водила арбитрарну политику повећања, каже Павловићева, 
додајући да сектор безбедности неколико година има раст плата. 
Влада очекује 20 милијарди динара дефицита. Мали дефицит је увек добра вест, каже на то 
Шошкић који наводи да она говори о томе да национална економија не опорезује сувише своје 
грађане, да порези нису виши него што треба да буду, да се новац троши, што је, додаје, важно. 
"Оно што је такође битно је да тај дефицит не буде изнад стопе привредног раста који се 
планира. Та основна компонента је релативно добро димензионирана и приходи су прилично 
конзервативно процењени, па не би требало очекивати нека изненађења", казао је у емисији Н1 
директно. 
Шошкић каже да му највише смета то што су плате у јавном сектору повећане за 9,6 одсто, 
наводећи да је то износ средстава који је тешко правдати јер нема раста продуктивности. Исто 
то, подсетимо, критикује и Фискални савет. 
Шошкић додаје да наш БДП не расте последњих 10-ак година, односно да у приличној мери 
стагнира. Гост Н1 каже да смо имали једну добру годину -  2018, када је износио преко 4 посто, а 
да ће 2019. бити око 3 одсто - што значи да се привредни раст успорава. 
Србија, како каже, у просеку има лошије стопе привредног раста од сличних земаља у региону и 
Европи, кад се узме у обзир последњих пет, шест година. Посебно забрињава што су наше 
инвестиције у БДП, недовољне, оне су сада 19 одсто, видећемо кад стигну подаци за 2019, али 
без инвестиција нема привредног развоја, додао је. 
Новинарка Нове економије Ивана Павловић додаје да Србија напредује далеко спорије од 
упоредних земаља, које су углавном земље некадашњег Источног блока, односно државе 
централноисточне Европе. Ми се не поредимо са Немачком, као што се често дешава потпуно 
неосновано - то је један спин, злоупотеба, да ви раст БДП-а у било ком кватралу поредите са 
растом било којих развијених привреда, као што је Немачка, додаје. 
"Мали дефицит би послужио да се неки вишак новца усмери у инфраструктуру, образовање, 
здравство, у изградњу комуналне инфраструктуре, и да се на тај начин привредни раст мало 
погура", додала је. 
Шошкић, враћајући се на повећање плата у јавном сектору, каже да је то популистичка мера 
која није утемељена на жељи да се дугорочно унапреди конкурентност домаће привреде. Ако 
повећате плате више него што расте продуктивност, ако имате политику фиксног девизног 
курса који се истовремено, последњих неколико година, оснажује у односу на евро - у тој 
ситуацији такво стање је дугорочно одрживо једино ако имате један велики инвестициони 
циклус и замајац који ће покренути привреду, наводи професор. 
Уколико имате фиксни курс, а истовремено инфлацију и врло често реалну апресијацију домаће 
валуте у односу на евро, ви суштински еродирате конкурентност домаће привреде, каже и 
појашњава да ће све оно што је направљено у Србији бити скупље у односу на производе из 
иностранства и то - и на домаћем и на страном тржишту. Тиме ће се отворити трговински 

http://rs.n1info.com/journalist142/Jelena-Petrovic
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дефицит, додао је. Након тога ће,каже Шошкић, да расте платно-билансни дефицит, а затим ће 
доћи време кад нећемо то моћи да покривамо страним директним инвестицијама и тада ће 
земља да крене, како оцењује, поново на путању задуживања и обарања домаће економске 
активности. 
Додаје да се оваквом политиком враћамо на сценарио који смо већ гледали током 2000-их, а 
који је свакако требало избећи. Тиме се шаље лош сигнал онима који желе да улажу у Србији, 
јер нам расту јединични трошкови рада. Шаље се, додаје и порука да се уместо у извозни сектор 
више инвестира у сектор услуга. 
Не слаже се са оценом да је ово буџет с којим се улази у фазу раста. "Јер да се желело да се уђе у 
неку фазу раста требало је наћи више средстава за јавне инвестиције - пре свега у оне које дају 
резултат у смислу економске активности, а не за набавку  војне опреме и технике, што је био 
случај прошле године. И требало је инвестирати много више у науку, образовање и здравство и 
то не толико у грађевинске инвестиције колико у плате људима, у подстицање реформских 
процеса, да се подигне ефикасност у образовном и научно-истраживачком делу, јер је то нешто 
што обезбеђује дугорочни раст конкурентности и економске активности која се одвија у нашој 
земљи", рекао је Шошкић. 
Од тога колико земља инвестира у образовање и истраживање, од тога колико ћемо имати 
квалитетно образованих људи, да ли смо у стању кроз наш здравствени систем да наше 
становнике одржимо у добром здрављу - зависи продуктивност земље и које ћемо место заузети 
у глобалној подели рада, односно да ли ћемо мотати каблове или ћемо извозити производе и 
услуге високе вредности и бити богата земља, нагласио је професор. 
Повећање плата изнуђено 
Павловићева, коментаришући буџет, каже да је на неки начин он предизборни, јер је један од 
разлога за повећање плате то да  "председник испуни фамозно обећање просечне плате од 500 
евра које се вуче већ годинама", иако у суштини то не значи пуно, јер је, како истиче, битна 
куповна моћ грађана. 
Мислим да је ово повећање било и изнуђено, јер је пре свега један део запослених у здравству 
напустио најпре сектор здравства,  а онда и Србију и вероватно је једини начин, да ове људе који 
су остали задржите, био да им мало повећате плате, додаје гошћа Н1. У том смислу је сектор 
здравства у просеку најбоље прошао, нешто веће повећање су добиле медицинске сестре, 
повећање за лекаре је нешто мање, наводи. 
Подсећа да је у процесу фискалне консолидације тај сектор десеткован, односно број запослених 
је највише смањен - за 10.000 људи. Питање је да ли смо са том мером закаснили, и да ли је чак 
и са тим повећањем, та плата довољна да те хирурге и сестре задржите, наводи Павловићева. 
Јавни сектор трчи напред у односу на приватни с платама, а прилично је непродуктиван - не 
производе колико би тебало, а вероватно је разлог за то и партијско запошљавање, додала је, 
враћајући се на повишицу плата. Уместо смањивања трошкова за пословну заједницу, како би 
јој се повећала конкурентност, тај вишак из ове и наредне године је отишао у повећање плате, 
додаје. 
Гошћа Н1 подсећа да се увођење платних разреда још није десило и питање је, како каже, да ли 
ће се икад догодити. "Видимо да је Влада водила арбитрарну политику повећања - неки сектори 
су добили мало више, неки су опет добили иако су добијали и претходних година, као сектор 
безбедности... Иако ником није јасно зашто баш сектор безбедности, а не образовање и научни 
радници", додала је. 
Сектор безбедности је, подвлачи Павловићева, у периоду од неколико година имао 
акумулативни раст плата од 30 одсто. Улагања у сектор безбедности су у последњих неколико 
година повећана десет пута, гледано у односу на удео у БДП, кроз куповину опреме, сада купују 
хеликоптере, па се поставља оправдано питање приоритета, каже Павловићева, додајући да ти 
делови у буџету и нису довољно транспарентни, па се не зна за које намене тај новац тачно иде. 
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У сектору МУП-а примања са свим додацима су изашла на 79.000 динара, што је 25 одсто више 
од просека зарада у просвети и 30 одсто више него у сектору здравства, навела је гошћа Н1. Чак 
и са овим повећањем, здравство и просвета не могу да стигну сектор безбедности, подвлачи. 
Кључни проблем недостатак домаћих инвестиција 
Шошкић, говорећи о олакшицама привреди и смањењу пореских оптерећења, каже да је то 
корак у добром правцу, само недовољан, а да се могло урадити више, да вишак није отишао на 
плате. "Кључна ствар је да треба да дође до нових инвестиција и до раста продуктивности. Кад 
погледамо укупне инвестиције годинама уназад, испод смо регионалног просека, а наш регион 
је најсиромашнији регион у Европи", наглашава професор. 
Каже да стопе привредног раста којима се власт хвали јесу такве да је с њима немогуће стићи ни 
централноисточну Европу. Стопе раста које Србији требају су 5, 6 и више посто и то у 
континуитету више година, наводи и додаје да то подразумева да је већи проценат инвестиција у 
БДП. 
У страним директним инвестицијама нисмо тако лоши, кад се стави у однос према БДП, можда 
бисмо више волели да у тој структури инвестиција има више оних који дају веће плате, 
запошљавају квалификованију радну снагу, каже професор и додаје - могло би да се поправи 
доста тога, али обим није лош. 
У јавним инвестицијама је било простора, и ту смо могли да направимо у овом буџету позитиван 
искорак - могли смо да још више инвестирамо - од еколошких пројеката до пројеката иригације, 
уређења водних корита,  каже Шошкић који додаје да би се то одразило и на БДП. 
"Кључни проблем српског развоја јесте недостатак домаћих приватних инвестиција, а то значи 
да домаћи предузетници немају поверења у домаћи привредни систем и не инвестирају и 
недовољно се обраћају и банкама и другим финансијским институцијама", подвлачи. 
Каже да би реалан раст животног стандарда био кад би се то поправило, а не у одлукама да у 
"буџету једне или две године поделите више него што смете, па након тога да привреда крене на 
путању која води у високи дуг и рецесију". 
За капуиталне инвестиције се у 2020. години издваја 199 милијарди динара, а гости Н1 кажу да 
то није довољно за раст. 
"Похвално је - завршетак путева и важних саобраћајница, али кад то мало разоткријете, видимо 
да се наставља са политиком финансирања тих послова прекодиректно склопљених уговора са 
страним владама", истиче Павловићева наводећи као примере деоницу  Нови Београд - Сурчин, 
која је директно договор са кинеском владом, па деоница од Кузмина са турским властима, са 
владом Азербејџана деоница Шабац - Лозница. Додаје да је Моравски коридор још у 
преговорима, са америчком фирмом - и да се заправо не зна колика је цена километра да сте на 
јавном тендеру расписали посао, већ је "парцијализована" Србија у директним преговорима, а 
цена је испреговарана преко међународних споразума. 
Привредни амбијент и субвенције 
Шошкић, говорећи о привредном развоју, каже да га не може бити ако не уредимо амбијент за 
конкуретну тржишну привреду, додајући да смо у великој мери еродирали институције система. 
Ако вам не функциноише правосуђе, ако није способно да у кратком року квалитетно, без сумње 
на корупцију, заштити својину и уговор, а то наш правосудни систем још не може да уради, ако 
нисте у стању да имате пословну администрацију, довољно квалитетно образоване раднике, ако 
немате тржишне услове за које домаћи предузетници сматрају да су фер и да дају подједнаку 
право и шансу за успех свима - онда имате успоравање какво ми имамо, додао је. То је задатак 
број један - да се креира тај амбијент, додао је. 
Да имамо добро уређен пословни амбијент, истиче Шошкић, не би нам субвенције биле 
потребне, компаније би долазиле саме. 
Упитана о субвенцијама и издвајањима у буџету за то, Павловићева каже да су она нешто мања 
за стране инвестиције, а сматра да је вероватно под притиском јавности дошло до тога, па је то 
смањено са 11,8 милијарди на 9,2 милијарде, констатујући да је то похвално. "Али има ставка - 
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субвенције на име улагања на заједничка предузећа, и може се претпоставити да је то можда 
начин да се покрије улагање у Фијат, и даље остају субвенције у Ер Србију и велики број 
предузећа" за које је Влада преузела обавезу по уговорима од претходних година, навела је. 
Подсетила је и на заједничко предузеће које је Влада недавно направила са кинеском фирмом 
Чајна роуд корпорејшн, на име индустријског парка у Борчи, констатујући да ће један део новца 
вероватно отићи у то. "Имамо и ставку остале инвестиције... И оне нису баш мале, сваке године 
то прилично расте... Те остале инвестиције су само последње три године износиле пола 
милијарде евра, то уопште није занемарљив износ", наглашава Павловићева. 
ЕПС - неопходна темељна рационализација пословања 
Говорећи о ЕПС-у, о ком је раније данас говорио и Фискални савет наводећи да мора да реши 
унутрашње проблеме - вишак запослених, високе плате, велике технолошке губитке, крађу 
струје - Шошкић каже да би то предузеће могло, потенцијално, да буде профитабилно. 
Оно има једну одличну развојну перспективу када би се њиме добро управљало, навео је. 
Потребне су, каже, темељне промене и отклањање нерационалности којих је, како истиче - 
много. Неквалификовани радници у ЕПС-у имају плату као лекари специјалисти у клиникама, 
наглашава гост Н1. 
"У ЕПС-у и сличним предузећима мора да се уради темељна рационализација пословања, 
претварање тих предузећа у јавне корпорације где су порески обвезници, посредством државе, 
власници", каже Шошкић који додаје да је потребно да се уреде тако да не буду ничија партијска 
мета нити извор за финансирање. Подсећа да су политичке партије традиционално узурпирале, 
преко таквих предузећа, државну имовину. 
Када одлажете решавање проблема као што је ЕПС, одлажете ситуацију када ће то предузеће 
моћи да новим инвестицијама постигне конкуретност, да улаже у нова постројења и нове 
изворе, реши еколошке проблеме, наглашава Шошкић додајући да се те структурне реформе 
годинама одлажу. 
Коментаришући намеру владе да узме кредит за изградњу метроа у Београду, Шошкић каже да 
то забрињава јер нисмо у позицији за то. Код нас је ситуација ровита, 50 или 52 одсто дуга у 
односу на БДП је ниво који је и даље изнад законског нивоа - 45 одсто, који није стављен без 
разлога, наводи професор, додајући да треба тежити да он буде испод 45 одсто. 
 
 

Фискални савет: Буџет за 2020. добро планиран, највећа грешка 
повећање плата 
Аутор:Бета  

 
Предложени буџет за 2020. годину је релативно добро планиран, али је највећа економска 
грешка направљена пре израде тог буџета прекомерним повећањем плата у "општој држави" у 
просеку за 9,6 одсто, рекао је председник Фискалног савета Павле Петровић. 
Петровић је на представљању Оцене буџета за 2020. годину и ревидиране Фискалне стратегије 
за период 2020-2022. година рекао да није требало да плате у јавном сектору порасту више од 
5,5 одсто. 
"Плате расту брже од привредне активности, а то је унапред определило велики део расхода у 
буџету за наредну годину", рекао је Петровић. 
Додао је да су преостала буџетска средства расподељена "углавном на добар начин" због чега се 
буџет оцењује "у начелу позитивно". 
Приходи буџета планирани су, како се наводи, добро и конзервативно, а промене пореске 
политике "исправно су усмерене". 
"Укупни расходи планирани су приближно у висини прихода, односно предвиђа се низак 
дефицит републичког буџета од 0,3 одсто бруто домаћег производа или 20 милијарди динара и 
то ће довести до пада спољног дуга", рекао је Петровић. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Два пута већа сума у односу на 2017. за плаћање пенала 

Он је изнео податак да је у државном буџету за следећу годину планирано издвајање око 200 
милиона евра за плаћање казни и пенала, што је углавном везано за одштете које држава мора 
да плати због повреда уговора, а та сума је идентична укупном улагању у просвету у 2020. 
години. 
То је два пута већа сума у односу на 2017. и пет пута већа у поређењу са 2010. годином, рекао је 
Петровић. 
Он је 200 милиона евра за плаћање казни упоредио са 100 милиона евра планираних за 
субвенције инвеститорима, углавном страним. 
Фискални савет је навео да је 2014. за неизвршену обавезу по основу концесије за иградњу 
аутопута Хоргош - Пожега приватним компанијама плаћено 1,6 милијарди динара, а лане око 
четири милијарде динара грчком Митилинеосу, који је имао спор са Рударско-топионичарским 
басеном Бор. 
У буџету за следећу годину се одвајају средства за обештећење компанији Енерго-Зелена. 
Судећи по рекордном износу предвиђеном на разделу Министарства финансија, држава је 
изгубила још неки велики судски спор или међународну арбитражу, додао је Фискални савет. 
Констатовано је да је неопходно да Влада напокон направи озбиљну анализу, како би прецизно 
идентификовала главне разлоге због којих држава губи толико пресуда.   
Оценио је да је јавно предузеће "Електропривреда Србије" (ЕПС) на прекретници и да му је 
неопходан "снажан заокрет у пословању", уз "хитно покретање инвестиција", од око 600 
милиона евра годишње, 200 милиона више него сада, односно више за 50 одсто. 
 
 

Петровић: Просечна плата у ЕПС-у 100.000 догодине, проблеме морају 
да реше 
Аутор:ФоНет  
 
Председник Фискалног савета Павле Петровић изјавио је да би Електропривреда Србије (ЕПС), 
како би преокренула своје пословање, морала да реши унутрашње проблеме, као што су високе 
плате, вишак запослених, велики технички губици и крађа струје, лоше управљање, толерисање 
неплаћања електричне енергије. 
Петровић је изнео процену да ће следеће године просечна плата у ЕПС бити 100.000 динара и 
податак да је 2017. просечна зарада неквалификованог радника у тој компанији износила 
57.000 динара, што је било за 20 одсто више од просека у Србији. 
"То је било више од просећне плате наставника или професора у основним и средњим школама. 
Највећа плата у ЕПС 2017. године је била око 180.000 динара, што је недовољно за врхунске 
кадрове", рекао је Петровић. 
Он је оценио да је основни проблем ЕПС што су инвестиције годинама мање од амортизације. 
"Последица је опадање капацитета и производње. Србија је била велики извозник струје. Сада 
су производња и потрошња готово изједначене", изјавио је Петровић. 
Према неговим речима, ЕПС у наредних пет до седам година треба да инвестира око 600 
милиона евра годишње, што је за 50 одсто више у односу на садашња улагања. 
"Годишње је потребно улагати око пола милијарде евра у нове производне капацитете и око 100 
милиона евра у заштиту животне средине, на шта сУ се обавезале и ЕПС и Србија", изјавио је 
Петровић. 
Он је оценио да ЕПС није у стању да оствари таква улагања, због чега ће то морати да ради 
држава, из буџета. 
Петровић је констатовао да ЕПС има вишак од око 10 одсто запослених. 

http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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"Постоји лоша структура радника. Недостају врхунски инжењерски кадрови. Они и врхунски 
менаџери су слабије плаћени, док добре плате имају неквалификовани радници и средњи 
кадар", рекао је Петровић. 
Оценуо је да тек после решавања унутрашњих проблема ЕПС треба доћи до повећања цене 
струје. 
"Само Украјина има нижу цену струје од Србије. Ниска цена подстиче нерационалну потрошњу 
електричне енергије у домаћинствима. Цена струје је у Србији за 30 одсто нижа у односу на 
просек земаља у окружењу. Истовремено је домаћа цена гаса мало већа него код суседа, због 
чега се струја користи за грејање", изјавио је Петровић. 
Он је као проблем одредио и чињеницу да ЕПС себи припаја државне губиташе, "па се од малог 
проблема прави велики". 
"Од 2015. године је ЕПС уплатио у државни буџет 250 милиона евра. Та средства би тебало да 
остану у ЕПС, да би компанија могла да их инвестира", рекао је Петровић.  
 
 

Ђорђевић: Држава интензивно ради на смањењу незапослености 
младих 
Аутор:Бета 
  
Стопа незапослености младих у Србији двоструко је већа од опште стопе незапослености и 
износи 22 одсто, због чега држава интензивно примењује низ подстицаја и субвенција како би 
смањили ту незапосленост, изјавио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Зоран Ђорђевић. 
Он је на "Самиту младих 2019" у Београду истакао да је држава у последњих годину дана уз 
помоћ разних мера смањила ту стопу за три процентна поена, али је оценио да то још увек није 
довољно.  
Поновио је и да ће Нацрт стратегије за управљање економским миграцијама за период 2021. до 
2027. године Влада Србије усвојити до краја јануара 2020. године, после тога ће се урадити 
акциони план. 
"Један од циљева је да се пронадје начин да се спрече даља исељавања младих из земље, али и 
да се они који су већ отишли врате, односно да се у Србију можда привуку и млади из других 
земаља", казао је Ђорђевић. 
Најавио и да је наредне године за преквалификацију, доквалификацију и стручну праксу из 
буџета намењено 37 милиона евра. 
Представница Националне службе за запошљавање (НСЗ) Ивана Божић казала је да постоје 
мере које су цииљано направљене за младе до 30 година, као посебно осетљива категорија којој 
треба прилагодити мере, како онима образованима, који имају квалификације, тако и онима 
бетз квалификација. 
Божић је навела да се примењују мере стручног оспособљавања и то кроз програм приправника 
за младе са високим образовањем, а олакшице су имали и млади са инвалидитетом и млади 
Роми. 
Додала је да је био активан и приправнички програм за незапослене са средњим стручним 
образовањем.  
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НАЈЧЕШЋИ РАЗЛОЗИ ДАВАЊА ОТКАЗА Премала плата и лоши 
услови рада мотив за промену посла 
Извор:новац.хр 
  
Премала плата, немогућност професионалног напретка, лоши услови рада и негативан однос с 
надређеном особом најчешћи су разлози за давање отказа, показује истраживање портала 
"МојПосао" спроведено на више од 1.600 испитаника. 
Од осталих мотива, на промену радне околине подстичу и бројни прековремени сати, неслагање 
с менаџментом компаније, боља понуда другог послодавца, али и до сада, незаконито 
пословање послодавца те недовољна самосталност у обављању радних задатака, наводе. 
Истраживање је потврдило да је чак 80 одсто особа у досадашњој каријери барем једном дало 
отказ, а потрази за новим пословним изазовима испитаници се по правилу окрећу након четири 
године стажа код истог послодавца. 
Одлука се не доноси брзоплето 
Свесни важности и могућих последица давања отказа, такву одлуку испитаници не доносе 
исхитрено, већ о њој неко време размишљају. Сваки четврти испитаник истиче да је од тренутка 
доношења одлуке до самог давања отказа прошло месец дана, за петину испитаника то 
раздобље се одужило на пола године, а за сваку десету особу и до годину дана. 
С друге стране, отприлике седам одсто испитаника одлуку је донело импулсивно и одмах је дало 
отказ. Пре доношења коначне одлуке већина воли да послуша туђе мишљење, а најчешће се 
консултују с члановима породице. 
Такође, намера о промени радне околине је поприлично чврста, што потврђује податак да две 
трећине особа (62 одсто) од своје одлуке о одласку из фирме не би одустало чак ни у случају да 
им послодавац понуди нову, знатно вишу плату. С тим се не слаже 24 одсто особа који би 
"продужили верност" и повукли одлуку о отказу када би им послодавац обећао повишицу. 
У тренутку давања отказа свега трећина испитаника је већ имала договорен нови посао. 
На питање каквом би их понудом потенцијални нови послодавац могао натерати на 
размишљање о давању отказа на тренутном послу, већина испитаника одговара - бољом платом. 
Важан утицај на одлуку има и имиџ послодавца, јер желе да раде у компанији која доказано 
брине о запосленима, затим различити финансијски услови (попут бонуса и регреса), 
флексибилно радно време, изазовни радни задаци, квалитетнија локација и слично. 
 
 

"РАСТЕРЕЋЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ МОГЛА СУ ДА БУДУ И ВЕЋА" 
Фискални савет о буџету за 2020: "Плате су морале да прате привредни 
раст" 
Извор:Блиц Бизнис, Танјуг  
 
Предлогом буџета за 2020. предвиђена су пореска растерећења рада, мада је оно могло да буде и 
веће, оценио је днаас Фискални савет. 
"За 2020. годину планирано је смањење пореског оптерећења просечне зараде са 62 одсто на 61 
одсто. Иако је ово корак у добром смеру, растерећење је могло и требало да буде веће. Наиме, 
пошто долази до успоравања привредног раста највећих трговинских партнера Србије, могуће је 
да ће се тај ефекат делом прелити и на нашу земљу – због чега смо саветовали Владу да 
предузме мере пореске политике (уз друге мере) које ће стимулисати домаћи раст", оценио је 
Фискални савет. 

https://sport.blic.rs/autori/tanjug
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Фискални савет је подсетио да су плате порасле 9,6 процената ребалансом буџета за 2019. 
годину "што је унапред определило велики део расхода у буџету за 2020. годину", оцењено је на 
данашњој конференцији за новинаре. 
"Фискални савет се залаже за повећање зарада у јавном сектору, али мора да прати економску 
снагу земље и њен раст. Могле су у 2019. и 2020. да расту до 5,5 процената јер толико 
номинално расте БДП", рекао је председник Фискалног савета Павле Петровић, и као позитиван 
пример умереног раста навео пензије. 
Оцена ФС је и да повећање плата по секторима, Србију одводи даље од увођења платних разреда 
који су били најављивани још 2014. године. Они су подсетили да је забрана запошљавања била 
привремена до 2015. а продужава се и на 2020. годину.  
"Влада још увек није направила план потреба запослених по структури у јавном сектору да би 
знала где има вишка а где мањка. Сада постоји несразмера у запошљавању по секторима што 
повећава неефикасност", сматра Петровић.  
Фискални савет је оценио да су расходи у буџету за следећу годину планирани приближно у 
висини прихода а дефицит је низак, као и да су пројекције прихода и расхода добре и 
конзервативне. Петровић је истакао и да је позитивно што ће до краја 2020. године јавни дуг 
пасти испод 50 посто, и додао да треба тако наставити док не падне испод 45 одсто БДП. 
"Буџет предвиђа солидно повећање јавних инвестиција у инфраструктуру, а у оквиру прихода 
смањење пореског оптерећења зарада - што су добре мере", оценио је ФС и приметио да би 
могле бити "снажније".  
Петровић је поздравио повећање од 60 одсто инвестиција у просвету, као и повећање 
инвестиција у здравсто за 40 одсто. Приходи су планирани "добро и конзервативно" а промене 
пореске политике су исправно усмерене, оценио је Фискални савет.  
Као најлошији део буџетске политике ФС сматра неодговарајуће управљање системом зарада и 
запослених у општој држави, уз оцену да је забрану запошљавања требало укинути још 2015. 
године. 
"Као одговор на забрану запошљавања буџетски корисници су за скоро 50 процената повећали 
број запослених на одређено, и привремено - повременим пословима у 2019. у односу на 2014. 
годину", наводи ФС.  
Истичу да је неоправдано изостало повећање инвестиција у комуналну инфраструктуру и 
заштиту животне средине. 
"Најављени кредит за ове намене не гарантује почетак инвестирања јер је исти кредит био 
предвиђен и у прошлом буџету а није почео да се реализује", констатовао је ФС и препоручио 
Влади РС да евентуални вишак средстава у 2020. усмери на ове намене. 
ФС је приметио да ће издвајања за плаћање казни и пенала у 2020. премашити 22 милијарде 
динара, што је два пута више него у 2017. години рекао је Петровић и додао да би Влада требало 
да направи озбиљну анализу ових издатака. 
 
 

Вучић: "Раст у четвртом кварталу између 5,2 и 5,5 одсто БДП" 
Извор:Танјуг 
 
Председник Александар Вучић изјавио је данас да очекује да ће Србија ову годину завршити са 
растом БДП између 3,7 и 4 одсто и да ће тако бити међу најбољим земљама у региону и Европи. 
Он је на конференцији за новинаре рекао да очекује да ће Србија у четвртом кварталу имати 
раст бруто друштвеног производа између 5,2 и 5,5 одсто. 
Подсетио је да је у трећем кварталу раст српске економије 4,7 одсто БДП, наводећи да је само 
Мађарска у целој Европи испред Србије са 4,8 одсто, уз опаску да недостају подаци за још три 
земље. 
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"Очекујем да у четвртом кварталу имамо између 5,2 и 5,5 одсто и верујем да ћемо бити земља са 
најбржим растом економије у последњем кварталу ове године", рекао је Вучић. 
Он је навео да инвестиције које подржава и финансира влада доприносе додатном расту земље, 
што доприноси паду јавног дуга и бољем позиционирању на финансијском тржишту, већем 
поверењу инвеститора и расту броја страних директних инвестиција. 
"Ниво страних директних инвестиција у првих девет месеци је 2,87 милијарди, што је више него 
прошле године која је била рекордна", рекао је Вучић и навео да је Србија, не оштетивши и не 
угрозивши финансијску стабилност, у октобру успела да купи још девет тона злата и да се 
додатно осигура. 
"Имамо највеће количине злата у историји Србије, преко 31 тоне, и наставићемо и даље то да 
радимо због тога што видимо у ком правцу се креће криза у свету", рекао је Вучић. 
Вучић је рекао да је прогноза да ће раст у еврозони пасти са 1,3 на 1,1 одсто. 
 

 


