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Упознајте буџет за 2020: Ево на шта ће тачно отићи новац из наше касе  
 
У видеу се крије објашњење за цео буџет Републике Србије за 2020. 
Усвојен је буџет за 2020. годину, а сада можете јасније да видите и за шта је тачно планиран 
новац. 
Министарство финансија објавило је видео у коме је представљена цела каса на сликовит 
начин. 
- Желели смо да грађанима Србије приближимо буџет за 2020. годину, те разумљивим језиком 
објаснимо на шта ће се утрошити јавни новац - написали су из ресорног министарства. 
Подсетимо, Скупштина Србије усвојила је крајем новембра буџет којим су предвиђени приходи 
од 1.314,5 милијарди динара и расходи од 1.334,7 милијарди динара, а дефицит ће износити 
20,2 милијарде динара, односно 0,3 одсто бруто домаћег производа (БДП). 
Буџет је планиран на основу процене да ће раст БДП-а у 2020. години бити четири одсто, а да 
ће инфлација износити два одсто. За плате запослених у државној служби биће издвојено 295,4 
милијарде динара, а за пензије 581,2 милијарде. 
 
(Телеграф Бизнис) 
 

 
 

И привреда и грађани се све више задужују 
 
У септембру двоцифрени раст кредита, један од највећих међу земљама региона 
Аутор: Ј. Рабреновићуторак, 17.12.2019. у 22:55 
Кредити у Србији бујају као печурке после кише. Према подацима Народне банке Србије 
(НБС), у септембру је раст кредита одобрених приватном сектору износио 10,4 одсто и један је 
од највиших међу земљама региона. У претходној години више кредита одобрено је привреди 
него становништву, што је добра вест и указује на инвестициону активност, тако да је 
међугодишњи раст кредита привреди убрзан на 11,6 одсто у септембру. 
Међутим, раст кредита становништву и даље је висок, 9,3 одсто. Грађани се све више задужују, 
упркос томе што и међународне финансијске институције упозоравају да је то опасно. 
Задуженост по становнику премашила је 1.000 евра. Народна банка је реаговала скративши 
рокове отплате за ову годину на осам година, догодине на седам, у 2021. години на шест 
година, с тим да укупна кредитна оптерећења не могу бити већа од 60 одсто зараде, а у случају 
мањих примања и 40 одсто зараде. 
Економиста Саша Ђоговић каже да Народна банка Србије (НБС) сада води флексибилнију 
монетарну политику, што се види по томе што је ове године у неколико наврата смањивала 
референтну каматну стопу, која тренутно износи 2,25 одсто, па су тако динарски кредити 
становништву и привреди појефтинили. Разлог све већег задуживања он не види само у 
ниским каматама, већ и у томе што је повећана запосленост, па новозапослени узимањем кеш 
кредита надомешћују оно што раније нису могли да купе. 
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– Повећавају се и зараде, више у јавном сектору, а мање у приватном, па и по том основу људи 
надокнађују оно што раније нису могли да купе. Питање је да ли су они који се пуно задужују 
исправно одмерили своје могућности, јер се кеш кредити отплаћују на рок од седам, осам 
година. То су дуги рокови и постоји ризик од несолвентности – каже Ђоговић, додајући да би 
централна банка требало да предузме додатне процедуралне мере да се пооштре услови 
одобравања зајмова. 
У НБС кажу да су, захваљујући ублажавању монетарне политике, и даље ниским каматним 
стопама на међународном тржишту новца, сниженој премији ризика земље и повећаној 
конкуренцији међу банкама, услови финансирања приватног сектора повољнији него у другом 
тромесечју. Уз раст економске активности и повољне трендове на тржишту рада, то је 
допринело да кредитна активност настави да бележи двоцифрен међугодишњи раст. 
Они сматрају да, иако кредитна активност убрзава, учешће кредита у БДП-у и даље је испод 
дугорочног тренда, што указује на то да кредитна активност не представља ризик ни по 
ценовну ни по финансијску стабилност. 
Кредити привреди су у трећем тромесечју порасли за 41,9 милијарди динара и наставили су да 
пружају подршку одрживом привредном расту, пошто су, као и раније, претежно коришћени за 
финансирање инвестиција и широко распрострањени међу делатностима. Током трећег 
тромесечја највише су кредитирана предузећа из области трговине, саобраћаја и 
грађевинарства. Износ новоодобрених кредита привреди у трећем тромесечју, искључујући 
рефинансиране кредите код исте банке, био је за 13,3 одсто виши него у истом периоду 
претходне године, при чему је више од 63 одсто нових кредита одобрено сегменту 
микропредузећа, малих и средњих предузећа, а најзаступљенији су били кредити за обртна 
средства и инвестициони кредити. 
Кредити становништву су током трећег тромесечја повећани за 32,3 милијарде динара, а 
највећи допринос су дали готовински и стамбени кредити. Они намењени потрошњи, пре свега 
готовински кредити, благо успоравају раст, уз тенденцију смањења рочности до осам година, 
чему су допринеле мере усмерене на ограничавање ненаменског необезбеђеног кредитирања 
становништва по неоправдано дугим роковима, које је НБС донела крајем 2018. Наставља се 
опоравак стамбеног кредитирања, на шта указује и одобравање нових стамбених кредита, чији 
је износ, без кредита рефинансираних код исте банке, у девет месеци ове године за близу 22 
одсто виши него у истом периоду 2018 
 
 

 
Циљ реформе јавне управе је боља услуга за грађане и предузећа 
Пише: Бета 

 
 
Државна управа је један од основних елемената у процесу реформи у земљи која тежи ЕУ и 
важна је и за грађане и за бизнис, сложили су се данас учесници панел дискусије „Пут ка ЕУ = 
пут ка јавној управи на услузи грађанима“. 
     
Шеф Делегације ЕУ Сем Фабрици истакао је на скупу у ЕУ инфо центру да је реформа јавне 
управе кључни елемент у процесу приступања Србије ЕУ додајући да је Унија још 2014. почела 
да пружа финансијску помоћ за то. 
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„Имамо пројекат директне буџетске подршке вредан 70 милиона евра и сада смо у фази 
процене резултата“, рекао је Фабрици и најавио промотивну кампању за представљање 
резулатата пројекта од Нове године. 
Фабрици је рекао и да процес реформе јавне управе траје, да не може брзо да пружи видљиве 
резултате. Како је додао, ЕУ, као и неке међународне инстутуције попут СИГМА, тесно сарађује 
са властима у Србији на реформи државне управе јер она захвата све нивое власти, од владе до 
локалног нивоа. 
„На јавној управи треба стално да се ради, у њу мора стално да се инвестира јер земља када 
постане чланица ЕУ мора да има изузетно ефикасну јавну управу“, рекао је Фабрици на скупу 
који је организовао Центар за европске политике (ЦЕП) у сарадњи са Делегацијом ЕУ у Србији. 
Први циљ реформе, према његови речима, јесте да јавна управа пружи боље резултате 
грађанима и због тога се радило у различитим областима – на неопходним прописима, 
подизању дигиталних капацитета јавне упаве (е-управа), управљању људским ресурсима кроз 
креирање кадровских политика са циљем веће професионалности и деполитизације државних 
службеника. 
Фабрици је рекао да следећу област представљају обуке додајући да ће 2020. почети са 
свеобухватним обукама преко Националне акадамије за јавну управу. 
Последња област се односи на поједностављивање система односно смањење бирократије и 
повећање транспарентности ради веће одговорности, рекао је Фабрици. 
Директор Националне академије за јавну управу Дражен Маравић рекао је да та академија 
организује обуке државних слжбеника и запослених у градовима и општинама које се тичу 
правилне примене прописа, медијске и дигиталне писмености, комуникацијских способности, 
руководилачких вештина, изградње и надградње компетенција. 
„Запослени морају да размеју јасно и недвосмислено да су ту због грађана који им плаћањем 
пореза обезебеђују плате и да је сврха да пруже услуге грађанима“, рекао је Маравић додајући 
да и грађани треба да разумеју да је питању процес и да је потребно разумевање обе стране. 
Када је реч о реформи јавне управе и евроинтеграцији Србије, Маравић је рекао не постоји 
поглавље капацитет администрације јер се свако поглавље тиче капацитета администрације. 
Маравић је рекао да Академија ради професионалне обуке фокусиране на одређену 
компетенцију на одређеном радном месту и да је у протекле две године обучила око 10.000 
људи. 
Директор националне академије за јавну праву рекао је и да су дизајн услуга и пројектно 
управљање вештине које најјвише недостају јавној управи а које могу да допринесу јачању 
поверења грађана. 
Програмска директорка у ЦЕП Милена Лазаревић је истакла да је реформа јавне управе важна 
за Србију не само да би постала чланица ЕУ, већ и како би била способна да буде успешна 
чланица. 
Она је подсетила да ЕУ нема сопствену администрацију већ се код имплементације свих 
прописа и испуњавања права грађана ЕУ ослања на јавне управе држава чланица. 
Начелница Одељења за стратешко планирање у Министарству за државну управу и локалну 
самоуправу Љиљана Узелац најавила је доношење Стратегије реформе јавне управе до 2030. са 
циљем „да се створи кровна стратегија, да се поставе стандарди“ и да се изједначе резултати у 
области процедура са оним у области услуга. 
Директор СИГМА, организације ОЕЦД за подршку реформе јавни управа у кандидатима за ЕУ, 
Грегор Вирант казао је да СИГМА успоставља стандарде и оцењује кандидате и потенцијалне 
кандидате за ЕУ. 
„Важно је да је јавна управа способна да ради на начин који одговара кориснику а не 
бирократама, да прати одазив корисника, да мери њихово задовљство, скупља њихове предлоге 
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за побољшање“, истакао је Вирант који је похвалио активности премијерке Ане Брнабић на 
плану дигиталзације. 
Шеф Другог сектора операција у Делегацији ЕУ у Србији Штефен Худолин је истакао да ЕУ 
подржава реформу јавне управе у региону не смао финансијски, него и стандардима и 
експертизом „јер тема јавне управе погађа сваки сектор, није само поглавље које се отвара и 
затвара“. 
Настављено суђење за трагедију у лучанској фабрици саслушањем једног од руководилаца 
Шеф тврди да су погинули одговорни за несрећу 
У Основном суду у Ивањици јуче је настављено суђење оптуженима за трагедију у фабрици 
„Милан Благојевић – Наменска“ Лучани у којој су, 14. јула 2017. године, од последица 
задобијених у експлозији барута, погинула двојица радника – Миломир Миливојевић и 
Милојко Игњатовић. 
За тешко кривично дело против опште сигурности оптужени су Радош Миловановић, 
генерални директор, Владимир Лончаревић, руководилац погона Ракетних горива, у коме се 
догодила несрећа, и Томо Стојић, руководилац сектора Безбедност и заштита у тој фабрици. 
Током јучерашњег суђења је саслушан Владимир Лончаревић, који је негирао кривицу и 
тврдио да би последице трагедије биле много мање да су се погинули радници придржавали 
прописа и процедура о руковању барутом и мера заштите на раду. 
Он је рекао да је постојећи правилник о заштити при изради барута и експлозивних материјала 
застарео и технолошки превазиђен, али да су картонски бурићи, којима на колицима допрема 
барут из приручног магацина у погон ракетних горива, ипак „најподеснији за транспорт“. 
На питање ко је ставио натпис да је у приручном магацину дозвољено да буде до 450 килограма 
барута (због сумње да је у том магацину било неколико пута више барута), он је рекао да то не 
зна, као и да не зна колика количина барута може да стане у бурићима, за које је навео да су 
сертификована за 70 килограма, те да није у питању била експлозија, него пожар. 
Он је рекао да у опису посла директора није да контролише да ли су запослени задужили и да 
ли носе заштитну опрему, али да су сви радници били упознати са процедурама заштите на 
раду и да се њихово спровођење контролисало. 
– Да су радници поштовали наредбу директора и прописе о заштити на раду и носили заштину 
опрему, да је на колицима била мања количина барута, последице би биле сигурно мање, казао 
је Лончаревић. 
– У суштини, он је рекао да су криви радници који су погинули, јер нису пажљиво руковали 
бурићима у којима је био барут, а да у томе нема његове кривице, рекао је за Данас Владимир 
Тодорић, адвокат породице погинулог радника Миломира Миливојевића. 
Породицу Миливојевић, коју је током првог рочишта 3. октобра вређао део радника који се 
окупио тада испред суда да подржи директора Радоша Миловановића, јуче је подржало 
неколико грађана и грађанских активиста. 
Директор Миловановић је стигао у суд у пратњи свог обезбеђења, портпаролке фабрике и 
двојице челника фабричког синдиката. 
 

Наставак суђења заказан је за 7. фебруар. 
Миловановић службеним колима на суђење 
Пише: Д. Е. 
 
 
Директор Радош Миловановић, тројица из његовог обезбеђења, портпаролка и двојица из 
руководства фабричког синдиката, како је за Данас рекао Милован Миливојевић, отац 
погинулог радника, допутовали су на суђење у Ивањицу службеним аутомобилима, чији 
власник је државно предузеће „Милан Благојевић – Наменска“ из Лучана 
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Шабац добио помоћницу градоначелника за питања младих 
Више слуха и рада за проблеме омладине 
О значају омладине и колика јој се пажња поклања у Шапцу најновији пример је именовање 
Марије Ратковић, активисткиње и теоретичарке медија, за помоћницу градоначелника за 
питања младих. 
– Ово није друштво у коме било ко може слободно да се изрази, а камоли млади, и ми желимо 
да променимо ту слику у Шапцу. Млади раније нису имали прилику да оно што желе овде 
остваре. Да неко други за младе прави политике – то неће наићи на одушевљење код оних који 
размишљају како да побегну у иностранство. Наша идеја није да било кога на силу зауставимо 
него да отворимо простор за младе, сличан оном који добијају кад оду у Аустрију, Немачку, 
Швајцарску… То је само питање наше спремности да ту енергију примимо и да она изазове 
промену. Хајде да престанемо да слушамо о томе шта је младимо потребно, већ да коначно 
чујемо младе шта они имају да кажу. Марија Ратковић је неко ко већ ствара промене и желимо 
да она своје искуство подели са младима Шапца и да они добију додатне вредности које не 
добијају у формалном образовању, указао је градоначелник Небојша Зеленовић. 
Он је истакао и податак да је на недавном директном одлучивању грађана о пројектима који 
треба да се изведу, јако мали број младих учествовао, а то је био, како каже, најдемократскији 
процес који се ове године догодио у Србији, што према његовом мишљењу значи да се глас 
младих не чује. 
– Свака одлука донете без младих је одлука против њих. То морамо да променимо. Зато нам је 
важно да што већи број младих укључимо у живот града и да им отворимо простор да они буду 
доносиоци нових идеја, нових пројеката, да пружимо могућност да свако искористи свој 
потенцијал, подвукао је Зеленовић. Марија Ратковић је објаснила своју улогу у том процесу и 
најавила Дан отворених врата у Градској кући. 
– Наш заједнички рад биће подељен у неколико поглавља. Једно од битних активности којима 
се бавим је јавно здравље, које осим бриге о превенцији укључује и едукацију, пре свега 
младих. Планирани су и различити пројекти који ће се бавити оснаживањем девојчица и жена 
као неодвојивог дела нашег града, као и јачање грађанског активизма. Отварамо град према 
свима који су, као ја, до јуче радили неформално и у партнерствима са јавним институцијама. 
Ту је и међународна културна размена, а пре свега отвореност институција за питања путовања 
у сваком смислу, каже Марија Ратковић. Он је истакла да је фокус њеног рада неформално 
образовање, иницијативе младих, рад у култури и питања јавног здравља. 
Иначе, Шабац је град са више од 15.000 младих, ученика осам средњих, 11 основних школа и 
три високе школе. Градоначелник Зеленовић је и претходно показао добру вољу за 
укључивањем омладине у друштвени живот, тако да су најбољи студенти и формално имали 
статус саветника. 
Од идеје до остварења 
– Позвала бих све који имају идеје да дођу да радимо на њима, зато што сматрам да оне јесу 
битне, али већи део остварења је рад. Искористићу сва своја знања и искуство да помогнем 
онима који предлажу или који већ раде да се на то надовежемо и да заједно учинимо овај град 
бољим и отворенијим, подвукла је Марија Ратковић. 
 

У Француској 615.000 људи на протесту, према синдикату 1,8 милиона 
Пише: Бета 

 
 
Француско Министарство унутрашњих послова саопштило је вечерас да се 615.000 људи 
окупило широм земље на протестима против реформе пензија, док синдикат ЦГТ наводи број 
од 1,8 милиона демонстраната. 
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Према наводима министарства, око 615.000 људи је регистровано у целој Француској, од којих 
76.000 у Паризу. 
Синдикат је на Твитеру навео да се окупило 1,8 милиона људи и да је у целој земљи више од 
260 протеста. Исти синдикат је на првом протесту 5. децембра навео да се окупило 1,5 милиона 
људи док је полиција саопштила број од 800.000 људи. 
Данашњи протест је трећи од почетка децембра. 
Паралелно са протестима, већ 13 дана узастопно траје штрајк железнице у целој Француској, а у 
Паризу не ради већина линија метроа. 
Протести се одржавају у светлу већ јаких друштвених тензија и незаводољства пошто 
градјански покрет „Жути прслуци“ већ више од годину дана протестује сваке суботе. 
Железничари, просветни радници, адвокати и запослени у јавној служби изашли су данас на 
улице против најављеног универзалног система плаћања пензија који би заменио досадашња 
42 различита режима исплата. 
Француски премијер Едуар Филип поновио је данас да је влада „у потпуности решена“ да 
спроведе реформу пензија упркос штрајку саобраћаја од 5. децембра и протеста градјана и 
синдиката. 
„Решеност моја, владе и велике већине је потпуна“, рекао је Филип у парламенту бранећи 
реформу универзалног система исплата пензија уместо досадашња 42 режима. 
 
 


