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Imali su pravo na 15.000 PO RADNIKU u prvom paketu MERA, sada 
NOVĈANU POMOĆ ne dobijaju sve firme, a ovo je GRANICA 

 M.A. 

Za razliku od prvog paketa mera kada su pravo na ceo ili polovinu minimalca imala sva preduzeća, 
drugi paket državne podrške usmeren je jedan, ali ključni deo privrede. Velika preduzeća koja su 
imala pravo na tri isplate po radniku od po 15.000 dinara, sada se nisu našla među privrednicima koji 
će dobiti državnu pomoć. 

Istraživali smo koja su to mala, a koja srednja i velika preduzeća. 

Prema Zakonu o računovodstvu koji je na snazi od 1. januara 2020. godine, veličina preduzeća 
određuje se na osnovu prosečnog broja zaposlenih, poslovnog prihoda i vrednosti ukupne aktive. 

Tako se u mikro pravna lica razvrstavaju svi preduzetnici i firme koje ne prelaze granične vrednosti 
dva od sledećih kriterijuma: prosečan broj zaposlenih ne prelazi 10, poslovni prihod 700.000 evra, a 
vrednost ukupne aktive 350.000 evra. 

U mala pravna lica spadaju ona koja prelaze navedene granične vrednosti dva kriterijuma, ali ne 
prelaze granične vrednosti dva od sledećih kriterijuma: prosečan broj zaposlenih je 50, poslovni 
prihod 8 miliona evra, a vrednost ukupne aktive 4 miliona evra. 

Srednja pravna lica su ona koja prelaze vrednosti dva kriterijuma za mala preduzeća, ali ne prelaze 
granične vrednosti dva od sledećih kriterijuma: zapošljavaju do 250 radnika, ostvaruju prihod do 40 
miliona evra, a vrednost ukupne aktive je 20 miliona evra, u dinarskoj protivvrednosti. 

Sva preduzeća koja prelaze graniĉne vrednosti dva kriterijuma za srednja pravna lica - 
250 zaposlenih, prihod od 40 miliona evra i aktiva vredna 20 miliona evra, spadaju u 
velika pravna lica. 

Kada privrednici mogu oĉekivati uplatu sredstava od države? 

Preduzetnici, mala i srednja preduzeća mogu da računaju na dodatnu podršku države do 10. avgusta, 
do kada bi trebalo da dobiju prvu tranšu najavljene novčane pomoći za isplatu zarada zaposlenima, 
dok bi drugi "dopunski" minimalac bio isplaćen u septembru, najavio je ministar finansija Siniša Mali. 

 

 

https://sport.blic.rs/autori/ma
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Преурањено је говорити шта ће бити с пензијама 

Фискални савет предлаже да се због пандемије вируса корона пензије у 2021. 
усклађују 75 одсто с растом цена и 25 процената с растом просечне зараде па би 
пензије у наредној години биле веће око три одсто 

 
Вишемилионска пензионерска популација која је у време економске кризе поднела највећи 
терет фискалне консолидације тиме што су им пензије биле најпре смањене, а потом и 
замрзнуте, верује да ће овог пута упркос наставку пандемије вируса корона бити изузета из 
тако ригорозних мера. 

То им је између осталог обећао и председник државе Александар Вучић изјавивши „да ће 
Србија поднети кризу због короне, не лако, али лакше него друге земље и неће бити смањења 
плата и пензија у јавном сектору”. „Србији је ниво јавног дуга 57 одсто БДП-а. И зато не 
брините, биће ситуација добра, биће посла, плата и пензија”, подвукао је Вучић. 

Поновио је и да неће бити смањивања плата и пензија, што ће морати да учини највећи део 
земаља, али не и Србија, захваљујући стабилном финансијском систему. 

С друге стране, из Фискалног савета Србије стижу нешто другачије најаве. У њиховом 
најновијем извештају наводи се да би плате у наредној години могле да се замрзну, а да би 
могло да се настави умерено повећање пензија, с тим што би то морало да се уреди у 
постојећим системским оквирима надоградњом швајцарске формуле, а никако неком ад хок 
одлуком владе. 

Једна од важних тековина европског пензијског система јесте да се пензије повећавају на 
основу објективних економских параметара, а не дискреционих одлука владе. Тај принцип био 
је напуштен у Србији претходних година да би се уз велике тешкоће поново успоставио 2019. 
године усвајањем швајцарске форуме. Текућа привредна криза, међутим, поново отвара 
питање одрживог нивоа исплата пензија у 2021. години, наводе у Фискалном савету. 

У време кризе швајцарска форума није довољно добар алат којим би се одредио одговарајући 
проценат повећања пензија, али овај проблем може систематски да се реши релативно лако и 
то мањом модификацијом те исте формуле. На тај начин би се, оцењује Фискални савет, 
обезбедило да раст пензија у кризним временима буде нешто спорији, а да у периодима 
високог раста привреде буде бржи. Управо овакву верзију формуле Фискални савет је 
предлагао и 2019. године. 

У конкретном случају то би значило да се повећање пензија у 2021. години усклађује 75 одсто с 
растом цена и 25 процената с растом просечне зараде па би пензија у наредној години биле 
веће око три одсто. 

Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине, сматра да је преурањено говорити 
шта ће бити за наредну годину те да треба сачекати и видети у ком правцу иде пандемија. 

http://www.politika.rs/
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Уколико ускоро све прође и привреда у већој мери настави да ради, држава не би требало да 
има проблема с исплатом пензија по швајцарској формули, а то је да се пензије усклађују 50 
одсто с растом зарада и исто толико с растом инфлације. 

– Пензије се нису усклађивале 2019, а за ову годину су увећане 5,4 одсто. За сада не постоји 
бојазан да би требало било шта мењати што се тиче постојеће швајцарске формуле, јер све и да 
се и прихвати предлог Фискалног савета и да се пензија с мањим процентом усклађује с растом 
зарада, то неће битнија утицати на износ пара који се иначе издваја из буџета за исплату 
пензија – каже Ненадић. 

Проф. др Андреја Савић, председник Савеза пензионера Србије, каже да се пензионери налазе 
у политичком вакууму и да ја заиста тешко било шта дугорочно предвидети. Не очекује, како 
каже, да ће пре јесени бити донета одлуку о томе хоће ли се начин усклађивања пензија ипак 
мењати или не. 

– Чињеница је, уколико пандемија не почне да јењава, да ће до краја године између 30.000 и 
50.000 запослених остати без посла, што је директно и значајно смањење прилива пара у буџет 
по основу доприноса за ПИО, али с друге сране, постоје и изјаве званичника да се пензије неће 
дирати – објашњава Савић. 

– Уколико дође до било какве „корекције” пензија, то значи да ће оне наставити да се 
обезвређују и битно заостају за растом зарадама. Али, с друге стране, мислим да није реално да 
пензије прођу „не окрњене” с обзиром на то да се пандемији не назире крај. Не би ме 
изненадило, бар на основу досадашњег искуства, да влада поново донесе неку уредбу о 
смањењу или замрзавању пензија која је противна Уставу – каже Јован Тамбурић, председник 
Удружења синдиката војних пензионера. Највероватније је да ће се, додаје, ићи на то да 
пензије прате само раст цена на мало, али не и раст зарада, јер ће у том случају бити потребно 
мање пара за исплату пензија, а чињеница је да ће држава због мањег прилива пара у касу 
Фонда ПИО морти да дотира више за редовну исплату, закључује Тамбурић. 

 

Petrović: Za 100 evra dato pet puta više nego što se godišnje daje za 
zdravstvo 
 
 
AUTOR: 
nova.rs 

Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta, kaže da je, kako bi se isplatilo 100 evra 
svakom punoletnom graĊaninu, Vlada dala pet puta više sredstava "za tu ekonomski i 
socijalno promašenu meru" od proseĉnih godišnjih investicija u zdravstvo. Petrović 
navodi da nas na jesen svakako oĉekuje recesija, a da u ukupnom zbiru za sada Fiskalni 

http://rs.n1info.com/journalist1160/novars-
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savet oĉekuje da bi pad BDP-a u 2020. mogao da iznosi tri odsto, uz smanjenje broja 
zaposlenih za 30.000 do 50.000. 
Utisak je da su nove mere države, koje predviđaju isplatu 60 odsto minimalca preduzetnicima i 
preduzećima, posledice neuspeha Vlade da u prethodna tri meseca jasno izdvoji deo privrede kom je 
pomoć potrebna, pa se umesto toga sredstva ponovo daju praktično svima, kaže u razgovoru za 
Nova.rs Petrović. 

Na to, kako navodi, ukazuje i činjenica da su državni zvaničnici u svega nekoliko dana napravili 
potpuni zaokret od izjava da će mere u drugom krugu biti snajperski precizne i efikasne, što Fiskalni 
savet načelno podržava, ka realizaciji jednog sasvim drugačijeg i manje racionalnog pristupa. "I sada 
je pitanje šta će biti kada istekne i ovaj paket pomoći i da li će se do tada sve najavljene analize završiti 
ili ćemo opet ići na ogromno zaduživanje. Velika zaduživanja države kao ovo sada su izuzetno 
ekonomski rizična, jer je država već došla na granicu prezaduženosti", navodi Petrović. 

Upitan koliki je uticaj kovid krize na ekonomiju Srbije i šta nas očekuje na jesen, i privredu i građane, 
Petrović kaže svakako recesija. "Pad privredne aktivnosti uz umereni gubitak zaposlenosti i pad 
zarada u pogođenim delatnostima. U ovoj krizi doći će do velikih razlika u poslovanju pojedinačnih 
delova privrede. Najveći deo privrede, tj. većina industrije, saobraćaj, turizam, ugostiteljstvo, različite 
usluge i dr. imaće relativno dubok pad. Međutim, neki sektori, poput poljoprivrede, prehrambene 
industrije, telekomunikacija ne bi trebalo da uopšte imaju pad, ili će taj pad ako se desi biti 
minimalan". 

U ukupnom zbiru za sada očekujemo da bi pad BDP-a u 2020. mogao da iznosi tri odsto uz smanjenje 
broja zaposlenih za 30.000 do 50.000, kaže sagovornik Nova.rs. 

"Za razliku od krize iz 2009. kurs dinara i inflacija ostaće stabilni. Dakle, jesen će biti bolna za deo 
stanovnika koji će ostati bez posla ili imati umanjenje primanja, ali će se najšira stabilnost sačuvati i 
država bi mogla dobro usmerenom socijalnom politikom i podrškom ugroženim sektorima privrede 
dosta da pomogne", navodi. 

Na pitanje koliko je budžetskog novca utrošeno za pomoć privredi i građanima u okviru prvog paketa 
mera, Petrović kaže da je potrošeno oko 2,5 milijardi evra. "To jesu ogromna sredstva, ali je ipak nešto 
manje od onog što je bilo planirano budući da oko 30 odsto preduzeća nije iskoristilo mogućnost 
odlaganja plaćanja poreza i doprinosa na zarade. Mi smo na osnovu toga očekivali da će Vlada 
prihvatiti ove, uslovno rečeno, uštede i napraviti mnogo selektivniji, efikasniji i manji drugi paket 
pomoći. Jer, ako 30 odsto preduzeća nije iskoristilo pogodnost da odloži plaćanje doprinosa i poreza 
na zarade, onda stvarni deo privrede kojoj pomoć ne treba može biti samo još veći. Umesto toga Vlada 
je produžila praktično identičan paket. Ovakvo rasipanje sada može biti veoma opasno jer vidimo da 
se zdravstvena kriza produžava, a sa tim rastu i neizvesnosti i novi potencijalni troškovi do kraja 
godine". 

Govoreći o davanju po 100 evra svim punoletnim građanima, što je Fiskalni savet kritikovao, Petrović 
kaže: "Preko 600 miliona evra koliko je ova mera koštala moglo je da pokrije godišnje isplate za 
najmanje 500.000 ljudi koji primaju neku vrstu socijalne pomoći ili godinu dana naknada za 
nezaposlenost za preko 200.000 ljudi. Dakle, s ovim sredstvima mogle su da se naprave čuda u 
socijalnoj politici. Da ne pominjem da su godišnje investicije države u zdravstvo u prethodne tri 
godine bile 100-150 miliona evra. Znači Vlada je tokom zdravstvene krize jednokratno dala pet puta 

https://nova.rs/biznis/petrovic-za-100e-dato-pet-puta-vise-nego-za-celo-zdravstvo/
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7 

 

više sredstava za ekonomski i socijalno promašenu meru od prosečnih godišnjih investicija u 
zdravstvo. Najveća ironija je svakako to što država ta sredstva nije ni imala, pa su svi poreski 
obveznici prvo morali da se zaduže za tih 100 evra, naravno sa kamatom, kako bi im država ista ta 
sredstva 'poklonila'", naveo je. 


