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ДВА НОВА ЗАКОНА УТИЦАЋЕ НА СУЗБИЈАЊЕ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ 
Ево када се укидају папирне и уводе е-фактуре 

Тањуг 
 
Министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да је држава посвећена сузбијању сиве 
економије и додао да је његово министарство припремило Предлог закона о фискализацији, 
као и да је у припреми Предлог закона о е-фактурама. Министар је истакао да ће та два закона 
допринети да се сива економија још више сузбије. 

Мали је навео да је у петак на сајту Министарства финансија изашао Предлог закона о 
фискализацији и увођењу нових фискалних каса. 

Министар је најавио да ће се тај Предлог закона за неколико дана наћи у парламенту на јавној 
расправи, а очекује да ће бити донет до краја године и да ће његова примена почети 1. јануара 
2022. Објаснио је да би тим законом било омогућено да се кроз онлајн систем прати промет. 

За та нова софтверска решења и фискалне касе, додаје Мали, држава ће буџетом за следећу 
годину издвојити од 3,5 до четири милијарди динара. 

Истакао је да ће највећи терет нових фискалних каса преузети држава, и да привреда неће 
имати никаква оптерећења. 

Мали је рекао да ће се то улагање државе исплатити у року од годину до годину и по дана. 

Подсетио је да су последње измене Закона о фискализацији биле 2004. године и истакао да су 
се технологија и пословно окружење од тада много променили. 

Други предлог закона који припрема Министарство, додаје Мали, јесте о е-фактурама и он је 
изразио наду да ће тај закон бити усвојен у првом кварталу наредне године, док ће са применом 
кренути, такође, од 1. јануара 2022. године. 

Каже да се е-фактуре уводе на захтев привреде и да више неће бити папирних фактура, јер ће 
бити дигитализоване, а чиме ће бити смањене потенцијалне неправилности и сузбијена сива 
економија. 
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Пореска управа привремено затворила 802 објекта због 
неправилности у раду 
 
Директорка Пореске управе (ПУ) Србије Драгана Марковић изјавила је данас да је због 
пандемије корона вируса урадјено мање контрола евидентирања промета преко фискалних 
каса, прецизирајући да је до септембра извршено 1.975 тих контрола, а да су привремено 
затворена 802 објекта, што је више од 40 одсто контролисаних. 
 
Пише: Бета 
     

Она је новинарима казала да је привремено затворено 106 објеката због непријављених 
радника, а 696 због неевидентирања промета. 

„Највећи број затворених објеката и ове године су били угоститељски објекти, пекаре, трговци 
на мало“, навела је Марковић. Додала је да су за девет месеци ове године на 90 дана затворена 
42 објекта, а на годину дана четири. 

Према њеним речима, ПУ је прошле године извршила 3.252 контроле евидентирања промета 
преко фискалних каса. 

„Укупно је привремено затворила 1.095, што је 34 одсто и то 173 објекта због непријављених 
радника и 922 због неевидентирања промета“, рекла је она. 

Марковић је навела да је било највише затворених угоститељских објеката, њих 641, односно 
око 58 одсто, а у трговини на мало било су затворена 274 објекта. 

У 2019, како је додала, на 90 дана затворена су 122 објекта, а на годину дана пет. 

Марковић је истакла и да се у Пореској управи већ неко време спроводи реформа. 

„У овом моменту смо у завршној фази израде новог програма трансформације за период од 
2020. до 2025. године који подразумева увођПење нових софтвера, пословних процеса и 
унапређење услуга пореским обвезницима. Редизајнирање пословних процеса ће се обавлајти 
путем мобилних информационих платформи и у складу са најбољом међународном праксом“, 
рекла је она. 

Навела је да се користе најбоља искуства европских и светских пореских администрација, а уз 
подршку ММФ-а, Светске банке и других међународних организација. 

ПУ наставља, како је рекла Марковић, да јача своје капацитете. 
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„Тренутно је актуелан конкурс за запошљавање 137 нових извршилаца, а у новембру се планира 
још један конкурс“, казала је директиорка ПУ. 

 

Војвођанска просечна плата у августу 55.476 динара 

Извор: Дневник.рс 
     

НОВИ САД: По подацима Републичког завода за статистику, просечна нето зарада у Србији у 
августу била је мања од јулске и износила је 58.513 динара. 

 
У поређењу с истим месецом претходне године, просечна нето зарада у августу већа је 8,1 одсто 
номинално, односно 6,1 одсто реално. Просечна нето зарада у августу је 1.516 динара виша од 
оне исплаћене у јулу, када су запослени у Србији, у просеку, зарадили 60.029 динара. Када је 
реч о медијалној заради, она је у августу достигла износ од 45.000 динара, што, заправо, значи 
да половина укупног броја запослених месечно зарађује до тог износа. И медијална зарада у 
августу нижа је од оне исплаћене месец раније, када је износила 45.736 динара, па је у коверти 
било 736 динара мање. 

Зараде запослених у Војводини су, слично као и протеклих месеци, мање од износа који је 
исплаћен на републичком нивоу. Просечна примања у Војводини у августу су била 55.476 
динара, па је војвођанска просечна зарада 3.037 динара мања од оне на нивоу републике. Баш 
као и на нивоу републике, и запослени у Војводини су августу, у просеку, зарадили мање него у 
јулу, када је просечна плата била 57.214 динара, а разлика је 1.738 динара. 

Од седам области у Војводини, само је у једној – Јужнобачкој,  просечна августовска зарада 
била виша од републичког просека. Тог месеца у коверти је било 59.974 динара, па су 
запослени у тој обалсти зарадили, у просеку, 1.461 динар више од републичког просека. Ни у 
једној од преосталих шест области запосленима нису исплаћене зараде у висини војвођанског 
просека примања у августу, а ни у једној просек плата није премашио 55.000 динара. 

Најближе износу војвођанске просечне зараде биле су плате запослених у Јужнобанатској 
области, где је августовски просек био 54.647 динара, те им је до војвођанског просека фалило 
829. Више од 54.000 динара, у просеку, у августу је било у ковертама запсолених у 
Средњобанатској области – 54.305. У преостале четири области у Војводини просечна 
августовска зарада кретала се у распону од око 50.000 до око 54.300 динара. Најнижа просечна 
плата исплаћена је у Западнобачкој области – 49.923 динара. То је и једина област у Војводини 
у којој је просек зарада био испод 50.000, а с тим примањима та област и даље је на зачељу 
међу војвођанским општинама по висини зараде. С просечном платом од 51.542 динара следе 
зараде запослених у Севернобанатској области, а потом просечне августовске зараде 
запослених у Сремској – 52.444, те Севернобачкој области – 52.756. 

 
Најмање у Бачу и Србобрану 
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Много је насеља и општина у Војводини у којима су просечне августовске зараде биле ниже од 
50.000 динара, а у некима су се спустиле и испод 45.000. Најмање новца у августу су, у просеку, 
зарадили запослени у Бачу – 44.441 динар, а потом у Србобрану, где су зараде биле педесетак 
динара више – 44.493. Једва нешто мало више од 45.000 динара у августу су, у просеку, 
зарадили запослени у Малом Иђошу – 45.087, те Ковачици – 45.582. 

 
У свега два града у Војводини – Новом Саду и Вршцу – баш као што је било и у јулу, просечне 
зараде достигле су износ исплаћен на републичком нивоу, а уз Панчево и Зрењанин, они су и 
једини у којима је премашен војвођански просечни ниво зарада. У августу је на првом месту по 
висини примања био Нови Сад, где је просечна зарада била 65.826 динара, док је у Вршцу, у 
просеку, зарада била 58.847, те је између две највише просечне плате у Војводини разлика 
6.979 динара. Запослени у Панчеву су, у просеку, зарадили 56.882 динара и просечну зараду на 
војвођанском нивоу прескочили су за 1.406. Зрењанинци су у просеку у ковертама имали 56.479 
динара, а тај износ је 1.003 динара виши од војвођанског просека. 

Само је још у Сремским Карловцима у Војводини у августу исплаћена просечна плата виша од 
55.000 динара. Тог месеца запослени у Сремским Карловцима зарадили су 55.473 динара и за 
свега три динара остали испод просека на војвођанском ниову. У свим осталим војвођанским 
градовима августовске зараде су биле ниже од 54.000 динара, а најближе том износу биле су 
оне исплаћене у Сремској Митровици – 53.959, Инђији – 53.937, Суботици – 53.807, Сенти – 
53.616, Старој Пазови – 53.380 и Кикинди – 53.337 динара.    

Д. Млађеновић 

 
 
 
 
 
 


