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Страни инвеститори похвалили реформу наше инспекције 
Аутор: Маријана Авакумовић 

 

Повезивање 36 инспекција у јединствен информациони систем, њихова боља координација и 

другачији однос према привреди допринели су смањењу сиве економије за око шест одсто 

Реформе у области инспекцијског надзора и сузбијања сиве економије забележиле су знатан 
напредак у најновијој Белој књизи Савета страних инвеститора. Рангирани су на 15. месту, од 66 
области које оцењује ова публикација која даје годишњи приказ пословне климе и нуди 
препоруке за њено унапређење. Посебно је похваљен почетак примене јединственог 
информационог система за инспекцијски надзор Е-инспектор. 
Драган Пушара, руководилац Јединице за подршку координационој комисији за инспекцијски 
надзор Министарства државне управе и локалне самоуправе, каже да је тренутно 36 инспекција 
у потпуности ушло у систем. У току је и прикључивање још пет инспекција, из Министарства 
пољопривреде и Пореске управе, јер су оне имале претходно развијене системе који се сада 
интегришу у Е-инспектор. 
Овај информациони систем је алат у рукама инспектора и олакшава свакодневни рад. Садржи 
потребне налоге, извештаје, записнике, решења, захтеве за покретање прекршајног поступка, 
пријаве за привредни преступ, обрасце аката, притужбе, што инспектору омогућава да боље 
сагледа случај. Помаже им да се фокусирају на оно што је заиста проблем у области надзора и 
буду објективнији, јер имају увид и у налазе других релевантних инспекција. 
Наш саговорник објашњава да се сада тачно зна када се иде у контролу и привредни субјекти 
имају времена да се припреме, а по сачињавању инспекцијског извештаја добијају нацрт за 
следећу контролу. У случају неких неправилности инспектори на лицу места отварају налог за 
ванредну контролу. У ванредне контроле се креће по пријави и по плану ванредних контрола 
привредних субјеката који су означени као високоризични. 
– У Србији 75 одсто привредних субјеката добро послује и поштује законе. А према обављеним 
анкетама, између 15 и 20 одсто њих би поштовало законе када би били упућени, када би знали 
како да их правилно примене или када се донесе неки нови пропис који регулише њихову 
делатност – наводи Пушара. 
Подсећа да је 65 одсто привреде 2013. сматрало да је инспекција озбиљна препрека за 
пословање, а данас се само 12 одсто привредника тако изјашњава. Можда најбољи показатељ 
реформе инспекције јесте смањење обима сиве економије за пет до шест одсто. 
– Интензивиран је рад 11 радних група, које уједно представљају и први облик 
институционализованог дијалога инспекција и привреде. Кроз континуиране сусрете 
представника привреде са инспекцијама, инспекцијама се редовно представљају проблеми 
привреде – додаје Пушара. 
Са друге стране инспекција ће сарађивати и са судовима, што је и препорука Савета страних 
инвеститора. 
– Потписали смо споразум са удружењем судија и договорили серију обука: са једне стране за 
инспекторе, да боље пишу доказе, а са друге стране да судије прекршајних и управних судова 
разумеју инспекцијске поступке. Повезали смо базу прекршајних судова са инспекторима тако 
да се одмах види инспекцијски досије. Одабрано је 136 људи ће бити специјализовани само за 
прекршајне поступке који излазе из инспекцијског надзора и то радимо са судовима. Нема 
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„празне пушке” за инспекторе, односно сада када напишу прекршајну пријаву знају да ће та 
казна и бити одређена, уместо досадашњих случајева да адвокати одвуку прекршај у застару – 
објашњава Пушара. 
Али он наглашава да нема добре инспекције без задовољног инспектора. Покренута је 
иницијатива за унапређење положаја инспектора, после чега је влада усвојила Уредбу о 
разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника (око 800 
инспектора се разврстава у виши степен звања од постојећег, чиме се побољшава њихов 
материјални положај). 
– Сусрели смо се са великом незадовољством инспектора материјалним положајем и статусом. 
Зато је Министарство обезбедило услове да им плате буду повећане са 51.000 динара на 73.000. 
Просек старости је 57 година. Најмлађи инспектор у сталном радном односу у санитарној 
инспекцији има 45 година. Зато смо тражили и додатно запошљавање. Тренутно има 2.348 
републичких инспектора, а у наредне три године треба да се запосли 1.272 у све 44 републичке 
инспекције. План је да до краја ове године буде запослено око 300 инспектора – наводи 
Пушара. 
Наш саговорник истиче да је започета кампања о промени свести и значају професије 
инспектора, како би се широј јавности представио значај овог позива за квалитет живота 
грађана и ефикасну привреду. Јер, главни задатак инспектора је да унапреде јавни интерес у 
области коју надзиру. 
 

 

 
 
Фискални савет о буџету: Добро планиран, а ево када је направљена 

највећа економска грешка  
Аутор:Д. И. К. 

 

Фискални савет о предвиђеним приходима и расходима државне касе за 2020. годину 
ПРЕДЛОЖЕНИ буџет за 2020. је у задатим оквирима релативно добро планиран. Највећа 
економска грешка која се односи на планирану буџетску политику у следећој години 
направљена је пре израде буџета - ребалансом за 2019. годину. Тим ребалансом дефинисано је 
прекомерно повећање плата у општој држави у просеку од 9,6 одсто, знатно брже од раста 
привредне активности, што је унапред определило велики део расхода у буџету за 2020, оценио 
је Фискални савет у својој анализи. 
Преостала буџетска средства расподељена су углавном на добар начин због чега Фискални савет 
предложени буџет за 2020, који је данас на дневном реду седнице скупштине, начелно оцењује 
позитивно. 
- Залажемо се за повећање зарада у јавном сектору, али тај раст мора да прати економску снагу 
земље и њен раст - истакао је председник ФС Павле Петровић, додајући да су плате у овој и 
следећој години могле да расту до 5,5 процената, у складу са номиналним растом БДП. 
Како истиче, због плата је растерећење привреде мање: 
- Оптерећење је смањено са 63 на 61 посто, а Савет је предлагао да буде смањење до 58 
процената, што би било значајно растерећење привреде.  
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Из трећег покушаја: Продата “Будимка” за 212 милиона динара  
Извор:НовостиОнлине/С.Б./Н.Ј. 

 

Чувена фабрика из Пожеге, Будимка у стечају, продата је из трећег покушаја 
Купац ће платити 212,7 милиона динара, што је била и почетна цена на надметању.  
„ИТН група“ из Косјерића се иначе бави прерадом поврћа и воћа, као и иновацијама у 
пољопривреди. 
- Наш циљ је да наставимо пословање, да проширимо делатности које и иначе обављамо у 
погону у Косјерићу, а реч је о замрзнутом воћу и поврћу. Ми извозимо 99 одсто наших 
производа – нагласила је Вера Марковић, директор „ИТН групе“ – Производња „Будимке“ 
ослања се на наше садашње делатности, а циљ нам је да на пролеће почнемо са радом у 
погонима чувене компаније. 
„Будимка“ је нашла новог власника продајом преко стечајног повериоца. Прве две лицитације 
нису успеле иако је било заинтересованих компанија. 
На лицитацији је продата и фарма јунади. За њу је било четворо заинтересованих, а највише је 
била спремна да, 17,5 милиона динара, фирма Инмолд. 

 
 

 
 
Каква је будућност "Будимке" после продаје 
Припремила Марија Миладиновић Лисов 

 
После година стечаја, један од највећих српских брендова у преради воћа и поврћа у рукама је 
новог, домаћег власника. "Будимка" из Пожеге продата је за 212,7 милиона динара ИТН групи, 
која ће у фабрику уложити најмање пет милиона евра. Почетак производње очекује се на 
пролеће. 
Нови власник пожешке фабрике послује 27 година. Бави се иновацијама у прехрамбеној 
индустрији и производњом смрзнутог воћа и поврћа. Деведесет девет одсто производа из 
фабрике у Косјерићу извозе, а улагањем у "Будимку" обим производње биће вишеструко 
повећан. 
"Инвестиције су сигурно преко пет милиона евра, с обзиром да смо ми фирма која се бави 
пројектовањем и инжењерингом у области фабрика хране ми ћемо то некако најбоље моћи да 
урадимо са својим ресурсима. Ми већ део коопераната имамо и настављамо даље да ширимо 
своје кооперације", навела је Вера Марковић из ИТН групе.  
Каже да ће посла у фабрици бити за најмање сто радника. Дешавања у "Будимки" прати и 
најмање 5.000 пољопривредника, некадашњих коопераната највећег прерађивача воћа и 
поврћа у Европи, осамдесетих година. Премијерка Србије поздравља приватизацију. 
"Не само великог бренда, великог симбола наше пољопривреде и прехрамбене индустрије већ и 
као једног од основних покретача целог тог краја Србије и Пожеге и целог краја. Ја очекујем да 
ћемо данас после успешне приватизације 'Будимке', и то од стране домаћих инвеститора, 
домаћих успешних компанија, ми и пре краја првог квартала следеће године већ имати поново 
покренут рад у 'Будимци'", навела је премијерка Ана Брнабић. 
За "Будимку" је лицитирала и фирма "Инмолд" из Пожеге. Фабрику нису купили, али јесу 
фарму јунади чији је власник некада била "Будимка", и то за 17 и по милиона динара. 
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Старији од 40 година треба да раде само три дана недељно 
Извор:Танјуг 
 
ЗАГРЕБ: Старији од 40 година раде најбоље када раде само три дана недељно, пише Оаза знања, 
а преноси Пословни дневник.дно време 
Истраживачи су закључили да се когнитивна ефикасност средовечних људи побољшала када су 
радили до 25 сати недељно. 
С друге стране, перформансе су се смањиле када је за недељу дана прошло више од 25 сати рада, 
због утицаја умора и стреса, показала је студија објављена у Мелбоурне Институтте Wоркер 
Папер, која је укључивала низ когнитивних тестова. 
У њу је било укључено 3.000 мушкараца и 3.500 жена из Аустралије чије су радне навике 
анализиране. 
Тестирана је њихова способност да гласно прочитају речи и бројеве, а мерила се њихова 
способност памћења и способност размишљања. 
Закључено је да су учесници који раде 25 сати недељно у томе били успешнији, док су резултати 
оних који раде 55 сати били лошији чак и од незапослених учесника у студији. 
 

 
 

 
 
Брнабић: Буџет није изборни, већ развојни 
Пише: М. Р. Миленковић 
 
Предложени буџет за 2020. годину није изборни, већ је развојни и допринеће порасту животног 
стандарда грађана у сваком смислу, као и привредном расту и напретку земље, рекла је 
председница Владе Србије Ана Брнабић. 
„Буџет предвиђа боље плате запослених, побољшање стања у здравству и школству, култури, 
улагање у културу, као и ‘боље таргетирање социјалне заштите’. За капиталне инвестиције у 
буџету опредељено је 260 милијарди динара, а значајна средства су опредељена за изградњу 
инфраструктуре – Моравског и Фрушкогорског коридора, аутопута ка БиХ и луци Драч, али и за 
изградњу пруге ка Будимпешти и другим дестинацијама“, рекла је председница Владе Србије 
Ана Брнабић, представљајући пред посланицима републичког парламента буџет за наредну 
годину којим су предвиђени буџетски приходи од 1.314,5 милијарди динара и расходи од 1.334,7 
милијарди динара, тако да ће дефицит износити 20,2 милијарде динара, односно 0,3 одсто 
бруто домаћег производа.  
За разлику од премијерке посланици опозиције сматрају да је буџет изразито предизборни и да 
показује да власт озбиљно схвата предстојеће парламентарне изборе. 
Поред премијерке Србије расправи у парламенту присуствује и министар финансија Синиша 
Мали, као и министри пољопривреде Бранислав Недимовић, рада Зоран Ђорђевић, министарка 
за европске интеграције Јадранка Јоксимовић, министар спорта Вања Удовичић, министри без 
портфеља Ненад Поповић и Милан Кркобабић и министар екологије Горан Триван.  
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Занимљиво је да ће посланици имати дупшло више времена за расправу него до сада. Наиме, на 
предлог СНС усвојено да расправа траје десет, уместо пет сати. 
Предложеним буџетом, навела је Брнабић, не угрожава се привредни раст, али се смањује јавни 
дуг и предвиђа смањење јавног дуга, процењени привредни раст у 2020. години је четири одсто, 
а инфлација два одсто. За 0,5 одсто биће смањен допринос послодаваца пензионом фонду, а 
минимална зарада биће повећана на 30.022 динара од 1. јануара. 
Премијерка је указала да је Србија, по привредном расту у трећем кварталу ове године друга у 
Европи, после Мађарске, али је признала и да је у првих шест месеци раст био мањи од 
планираног, правдајући то чињеницом да је у 2018. раст био велики, а да је потом уследила јака 
зима, због које није било радова у инфраструктури. 
“У четвртом кварталу очекујемо наставак раста, тако да би у овој години он требало да буде 3,7-
3,8 одсто. И пољопривреда бележи одличне резултате и верујем да ће ове године бити 
превазиђени резултати из прошле, са растом извоза већим од 20 одсто. Буџетом за 2020. годину 
предвиђено је улагање 7,7 милијарди за обнову инфраструктуре у здравству, 40 одсто више него 
у 2018”, навела је Брнабић и констатовала да је расту бруто домаћег производа највише 
допринео сектор услуга – информационих и комуникационих технологија, туризма и саобраћаја 
и да се њихов раст очекује и у следећој години. 
Посланици власти листом су хвалили буџет за наредну годину, понављајући како је он развојни, 
а не предизборни и да се њиме велика пажња посвећује порасту животног стандарда грађана. 
Напредњаци су оценили да је то буџет по мери грађана Србије и да је добро што је буџет готово 
дуплиран за заштиту животне средине. 
За разлику од премијерке која тврди да је буџет развојни самостални посланик Ђорђе 
Вукадиновић, међутим, сматра да је „предлог буџета несумњиво и недвосмислено предизборни, 
као што је био и ребаланс буџета који је недавно усвојен“ и да „власт показује да врло озбиљно 
схвата предстојеће изборе и шаље поруку бирачима да очекује да поново добије њихов глас“.  
Вукадиновић не спори да је то легитимно, али да није уверљиво причати како је буџет развојни 
јер он је предизборно мотивисан и у великој мери потире позитивне ствари које су постигнуте и 
оцену коју је фискални савет изрекао. 
Војислав Шешељ, шеф посланичке групе Српске радикалне странке, похвалио је владу Србије 
јер је у буџету успела да смањи за дупло издвајања за пензије у односу на 2012. годину, што 
значи, како је навео да је пензијски фонд почео да се пуни. Он је позвао је владу да посебним 
законом врати пензионерима оно што им је одузела и да ће кад тад то морати да уради јер ће 
листом сви који буду тужили у Стразбуру добити спорове. 
Одговарајући Шешељу, премијерка је рекла да је својевремена политичка одлука о повећању 
пензија направила рупу у фиунансијама и то није реално да се таква политичка одлука и даље 
спроводи. Навела је да је потпуно реално планирано повећање пензија за наредну годину, јер то 
није популистичка одлука. 
“Пензије су данас много више, али су на реалним основама и не каснимо ниједан дан са 
њиховом исплатом“, оценила је Брнабић захваљујући још једном пензионерима што су поднели 
највећи терет реформи. 
Опозиција која бојкотује парламент, предложени буџет коментарисала је у скупштинском холу. 
Тако је Зоран Живковић, посланик Нове странке, оценио да је ово предизборни буџет и да је на 
терет реалног сектора одлучено да се повећају плате у јавном сектору, а да ће највеће повећање 
бити у МУП-у Србије, вероватно са циљем да они спрече да “се председнику убудуће стављају 
телефони на 30 сантиметра од носа“.  
Он је приметио и да нема ставке у буџету за изградњу гондоле и каже да му је драго да је неко 
имао грам памети и да је због естетике одустао од тога, али и да се изгледа одустало од изградње 
новог моста, уместо старог железничког. 
Бошко Обрадовић, посланик Двери, оценио је да би у буџету било више пара “да нас 
функционери из СНС, њихови рођаци и блиски пријатељи нису опљачкали”, а самостална 
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посланица Александра Чабраја подсетила је на прошлогодишњу расправу о буџету који је био 
непосредан повод за бојкот парламента, пре свега због тадашњих “браво амандмана владајуће 
већине “. 
Она је констатовала да иако више нема тих амандмана и даље нема довољно времена за 
подношење амандмана на буџет, али и да је опозиција очигледно одустала од паралаленог 
парламента у скупштинском холу. Она је навела да је буџет за културу износи 0, 73 одсто и да то 
довољно говори о томе какав је текст најважнијег закона за наредну годину. 
 
 

Мали: У децембру просечна зарада преко 500 евра, буџет усвајамо до 
краја месеца 
Пише:Бета 
 
Министар финансија Синиша Мали рекао је да ће просечна зарада у децембру прећи 500 евра, 
чиме се „испуњава обећано“, али да Влада није ни тиме заводовољна већ жели да животни 
стандард буде још бољи, наводећи да је ово постигнуто на здравим економским основама. 
Он је, гостујући јутрос на Радио телевизији Србије, рекао да очекује да буџет за наредну годину, 
о којем данас почиње расправа у Скупштини Србије, буде усвојен до краја новембра, наводећи 
да је на неки начин прекретница после тешких и успешних реформи покренутих 2012. године. 
Како је рекао, два главна циља буџета су повећаје плата, пензија и минималне цене рада, и 
убрзани привредни развој јер „никад више него овим буџетом није планирано за јавне 
инвестиције“. 
Он је рекао да је циљ Владе Србије да се животни стандард грађана повећава у што краћем 
периоду али на здрав, одговоран начин. 
„Повећање плата које је предвиђено, са чим смо кренули у новембру, између осам и 15 одсто у 
јавном сектору, је на здравим основама, не задужујемо се, не узимамо скупе кредите, то је новац 
који смо уштедели, зарадили и желимо да га вратимо грађанима Србије“, рекао је Мали. 
Према његовим речима, то се односи и на пензије, односно од 1. јанура креће њихово повећање 
од 5,4 одсто по швајцарској формули,“ опет на здравим основама“. 
„Не угрожавамо овим макроекономску стабилност за коју смо се борили последних пар година, 
али желимо да грађани осете бољитак“, рекао је Мали, коментаришући примедбе Фискалног 
савета. 
 

 

 
 

Мали каже да буџет даје баланс, Брнабић да ће допринети вишем 
стандарду 
Аутор:Бета  

 

Премијерка Ана Брнабић рекла је, на седници Скупштине Србије на којој се расправља о буџету 
за 2020. годину, да је уверена да ће предложени буџет, за који каже да је развојни, допринети 
порасту животног стандарда грађана у сваком смислу, као и привредном расту и напретку 
земље. Министар финансија Синиша Мали наводи да је буџет скројен да даје баланс и 
равнотежу. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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Премијерка је, образлажући предлог буџета посланицима Скупштине Србије, истакла да су 
предвиђене боље плате запослених, побољшање стања у здравству и школству, култури, улагање 
у културу, као и "боље таргетирање социјалне заштите". 
Брнабић је навела да је за капиталне инвестиције у буџету намењено 260 милијарди динара. 
Предложеним буџетом, како је нагласила, не угрожава се привредни раст, али се предвиђа 
смањење јавног дуга. 
Она је казала да је процењени привредни раст у 2020. години четири одсто, а инфлација два 
одсто. 
Брнабић је рекла да ће за 0,5 одсто бити смањен допринос послодаваца пензионом фонду, а да 
ће минимална зарада бити повећана на 30.022 динара од 1. јануара. 
Премијерка је казала да пољопривреда бележи одличне резултате и да верује да ће ове године 
бити превазиђени резултати из прошле, са растом извоза више од 20 одсто. 
Буџетом за 2020. годину је предвиђено улагање 7,7 милијарди за обнову инфраструктуре у 
здравству, 40 одсто више него у 2018, навела је Брнабић. 
Брнабић је рекла да је буџет 1.314 милијарди динара, а да је планирани расход 22,9 одсто БДП, 
од чега је 318,5 милијарди за плате запослених и 581,2 милијарде за исплату пензија, док се 125 
милијарди даје за социјалну заштиту. 
Мали: Скројен да даје баланс и равнотежу 

Министар финансија Синиша Мали рекао је да је буџет "скројен да даје баланс и равнотежу" 
између подизања животног стандарда грађана, кроз подизање плата и пензија, и 
интензивирања јавних инвестиција. 
Мали је у скупштинској расправи најавио да ће после расправе о буџету уследити скупштинска 
седница са сетом пореских закона и да ће се ићи на смањене пореза и доприноса на плате за 
један одсто, јер је толики фискални простор. 
Према његовим речима, у 2020. години ће оптерећење на плате бити 62 одсто, што је за 
послодавце уштеда од 13,1 милијарду динара, а наредне године ће се ићи на 61 одсто. 
Посланик Странке модерне Србије Александар Стевановић поздравио је што је дефицит мали и 
уравнотежен и што је повећана транспарентност буџета. Оно што нам боде очи, међутим, је да је 
буџет усмерен на задовљство постигнутом стабилизацијом и трошењем њених ефеката, уместо 
да буде усмерен да се изведу најдубље структурне реформе које би подигле дугорочни одржив 
раст приватног сектора, нагласио је Стевановић. 
Шеф Посланичке групе Социјалдемократске партије Србије Милорад Мијатовић најавио је да 
ће посланици те странке подржати предлог буџета. Буџет је уравнотежен, стабилан, сигуран и 
има развојну компоненту, оценио је Мијатовић. 
Посланица Српске напредне странке Александра Томић оценила је да предлог буџета има 
подршку, без обзира да ли је неко позиција или опозиција. Прва реченица је да је буџет добро 
изабалансиран и креиран, а приходи и расходи су добро планирани на основу реалних и 
одрживих извора финансирања, рекла је Томић. 
Реално је осликан план и програм за следећу годину, на основу резултата из ове године, казала 
је Томић. 
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Синдикалци из Крагујевца писали министру Ђорђевићу због рада 
недељом 
Аутор:Бета  

 

Председник Савеза самосталних синдиката Крагујевца Југослав Ристић је у отвореном писму 
министру рада Србије, Зорану Ђорђевићу, негодовао због његове изјаве да ће предлог о забрани 
рада недељом у трговини бити разматран када "добије озбиљну иницијативу" о томе. 
Председник тог синдиката, који је и председавајући Социјално-економског савета града 
Крагујевца, навео је да је министар у медијима потврдио да је добио Иницијативу Савета о 
забрани рада недељом у продајним објектима. 
"Рекосте да ћете овај предлог разматрати, када добијете озбиљну Иницијативу. Заправо, рекосте 
да Иницијатива Социјално-економског савета града Крагујевца, за Вас, није озбиљна. Подсећам 
Вас да су чланови Социјално-економског савета града Крагујевца, осим представника синдиката 
и представници послодаваца као и представници локалне самоуправе, а да смо Одлуку о овој 
Иницијативи донели једногласно", пише у отвореном писму синдиката. 
Наводи се да у трговинској делатности ради око 200.000 радника, од чега су 70 одсто жене. 
"Упозоравамо да радници у малопродаји раде врло често са само два слободна дана месечно, да 
је зато угрожено њихово здравље, али и животи њихових породица. Када будете озбиљно 
схватили, да је Ваш посао да бринете о здрављу и животу ових људи, сигурни смо да ћете, 
озбиљно размотрити ову нашу већ пристиглу Иницијативу", поручио је Ристић министру 
Ђорђевићу. 
 

 
 

 
 

Мали: За културу предстоје бољи дани, буџет следеће године 13,3 
милијарде евра 
Извор:Танјуг 
 
Министар финансија Србије Синиша Мали рекао је вечерас да буџет који се издваја за културу 
чини скоро један одсто од укупног републичког буџета и да, уз повећање плата запослених у тој 
области и улагања у инфраструктуру, за културу предстоје бољи дани. 
Мали је у Скупштини Србије у току расправе о Предлогу буџета за 2020. годину рекао да буџет 
за културу износи 13,3 милијарде динара, што је скоро један одсто, те навео да тај проценат не 
укључује инвестиције у модернизацију инфраструктуре од 2,4 милијарде динара и улагања у 
концертну дворану од 14,1 миљарду динара. 
Не само да нам је буџет један одсто од укупног буџета већ имамо 2,4 милијарде динара улагања 
у инфраструктуру и изградњу концертне дворане од 14,1 милијарду динара” , рекао је Мали. 
Он је истакао и да су плате запослених у култури веће од 1. новембра ове године за 10 одсто, што 
је више у односу на већину запослених у јавном сектору чије повећање износи осам одсто у 
просеку. 
- Мислим да за културу предстоје бољи дани”  - поручио је Мали. 
Министар финансија рекао је да предлог буџета за 2020. годину предвиђа никад већа улагања у 
културу и да ће бити урађен велики број објеката и инфраструктуре намењене култури. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
https://sport.blic.rs/autori/tanjug
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- За разлику од претходне власти која је затворила и Народни музеј и Музеј савремене 
уметности, ми смо и један и други музеј отворили, као и позориште у Врању Бора Станковић. 
Већ за 2020. планирамо читав низ активности у области културе - навео је он. 
Како је рекао, током 2020. биће читав низ активности који је везан за Нови Сад који је 2021. 
европска престоница културе. 
“ На Народном позоришту у Суботици завршићемо радове, радимо на припреми изградње 
најмодерније концертне дворане у Београду, затим ту је алтернативна сцена Народног 
позоришта, реконструкција Дома Војске, Креативна амбасада у Лондону, оснивање легата 
Владимира Величковића и отварање Галерије на Косанчићевом венцу… ” , навео је Мали. 
Додао је да је у припрема изградња Факултета музичке уметности, чиме ће се решити 
вишедеценијски проблем који је везан за привремени и неусловни смештај младих музичара. 
- О култури размишљамо дугорочно, малопре сам и рекао, повећане су плате запосленима у 
области културе за 10 одсто, што је више од осам одсто износ за који су повећане плате највећег 
броја запослених у јавној управу. И ту показујемо колико нам је стало до културе и мислим да са 
тим улагањима у инфраструктуру и повећање плате на прави начин и конректно кроз бројке и 
буџет за 2020. показујемо колико је влада посвећена овој области - нагласио је министар 
финансија. 
 
 

Мали: Пореско растерећење зарада за додатних један одсто 
Извор:Танјуг 
  
Пореско оптерећење нето зарада биће у 2020. години смањено са 62 на 61 одсто, чиме ће држава 
наставити да смањује порезе и доприносе на плате, изјавио је данас министар финансија 
Синиша Мали у Скупштини Србије. 
- На наредном заседању скупштине биће сет пореских закона који прате Закон о буџету, где смо, 
колико нам је фискални простор омогућио, још смањили обавезе које оптерећују плате, односно 
порезе и доприносе за један одсто, што је око 13,1 милијарда динара - рекао је министар током 
расправе о предлогу буџета за 2020. 
Он је подсетио да је прошле године то оптерећење било 63 одсто, а ове године 62 одсто у односу 
на нето плату. 
- То је јасно опредељење Владе Србије. У новим законима о порезу на доходак имате велика 
ослобађања од плаћања пореза за новозаполене, а поготово за младе - чак и до 70 одсто у првој 
години запошљавања. Видећемо како ће те мере да се приме и урадићемо још више како би што 
све више младих и старих људи могло да се запосли - рекао је Мали. 
Нагласио је да стопа незапослености иде на доле и да је Србија по том питању на добром путу. 
Напоменуо је, такође, да се мора наћи права равнотежа у повећању стопе привредног раста, која 
подразумева и повећање плата и пензија како млади не би напуштали Србију. 
Мали је истакао да је један од главних изазова како наставити привредни раст земље и да је зато 
буџет за 2020. скројен тако да омогућава равнотежу између раста привреде и подизања 
животног страндарда грађана, кроз повећање плата и пензије, и интензивирање јавних 
инвестиција. 
- Важно је да млади овде остваре свој српски сан, а не у Канади или неким другим страним 
земљама - истакао је Мали. 
Пре обраћања министра финансија, Александар Стевановић из Странке модерне Србије рекао је 
да су и поред предвиђеног растерећења пореза и доприноса на плате од један одсто и даље нето 
позитивни ефекти предвиђени буџетом за приватни сектор три пута мањи него за јавни сектор. 
- Велики проблем у нашем буџету је што не успева да подстакне приватни сектор да инвестира. 
Приватни сектор и даље каска, а то суштински јесте проблем. Приватни сектор се може 
подстаћи једино структурним реформама и смањењем пореза. Зашто се не иде на брже смањење 
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пореских намета ако већ имамо високе стопе раста и зашто се не би ишло на стопе раста од пет 
одсто - запитао је Стевановић. 
Нагласио је да је достизање високих стопа раста привреде кључ у пореској политици, као и да су 
га користиле скоро све земље које су се успешно реформисале. 
Ђорђе Вукадиновић из НС-ПС С је током расправе рекао да је овог пута буџет стигао на време, 
као и да је прописано време колико треба у парламенту. 
- Седница је заказана по пословника, није био упакован у расправу о буџету у десетине тачка 
дневног реда као што је било пре. Нема ни оних фантомских амандана које подноси владајућа 
већина како се не би могло доћи до расрпаве о буџету, а сада је и дуплирано време за расправу - 
рекао је Вукадиновић. 
Он је оценио да има пет или шест ствари које су за похвалу у вези са овим предлогом буџета, 
што до пре само годину дана није било тако. 
Мали је на то рекао да му је драго што сви примећују да је буџет стигао на време и да се не усваја 
по хитном поступку, као и да је 15 и више дана био пред посланицима како би могли детаљно да 
се упознају са њим, као и да је једина тачка седнице. 
Истакао је да се све око буџета ради транспарентно и да је циљ да се добије што бољи буџет за 
наредну годину. 
 
 

Истраживање у Аустралији: Старији од 40 су најпродуктивнији кад 
раде САМО ТРИ ДАНА НЕДЕЉНО 
Извор:Танјуг 
  
 Старији од 40 година раде најбоље када раде само три дана недељно, пише "Оаза знања", а 
преноси "Пословни дневник". 
Истраживачи су закључили да се когнитивна ефикасност средовечних људи побољшала када су 
радили до 25 сати недељно. 
С друге стране, перформансе су се смањиле када је за недељу дана прошло више од 25 сати рада, 
због утицаја умора и стреса, показала је студија објављена у "Билтену Института рада у 
Мелбурну", која је укључивала низ когнитивних тестова. 
У њу је било укључено 3.000 мушкараца и 3.500 жена из Аустралије чије су радне навике 
анализиране. 
Тестирана је њихова способност да гласно прочитају речи и бројеве, а мерила се њихова 
способност памћења и способност размишљања. 
Закључено је да су учесници који раде 25 сати недељно у томе били успешнији, док су резултати 
оних који раде 55 сати били лошији чак и од незапослених учесника у студији.  
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