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Привилегија за рад на опасном радном месту 

     

https://www.dnevnik.rs/ekonomija/naslovi/privilegija-za-rad-na-opasnom-radnom-mestu-22-02-

2021 

Бенефицирани стаж, или правилније – стаж који се рачуна са увећаним трајањем, 

„привилегија” је осигураника који раде на нарочито тешким, опасним и за здравље штетним 

радним местима, као и осигураника који обављају такве послове на којима се након 

навршених одређених година живота не може очекивати да свој посао, односно 

професионалну делатност обављају успешно. 

Утврђивањем стажа осигурања који се рачуна са увећаним трајањем, ови осигураници могу 

у одређеним околностима да остваре право на пензију раније, а бенефицирани стаж им 

такође утиче и на месечни износ пензије. Радна места на којима се стаж рачуна са 

увећаним трајањем утврђена су одговарајућим правилником, који осим радних места 

утврђује и степене увећања стажа, као и начин њиховог утврђивања и ревизије. 

Трајање стажа може се увећати за највише 50 одсто у односу на ефективно трајање, осим у 

случају професионалних војних службеника. Њима се у случају ангажовања у оружаним 

акцијама време проведено у тим акцијама, као и на лечењу, или у заробљеништву, рачуна 

као стаж осигурања у двоструком трајању. Степен увећања означава се бројевима, па тако, 

на пример, степен увећања 12/14 означава да се стаж осигурања рачуна тако да се сваких 

12 месеци ефективног рада рачуна као 14 месеци стажа осигурања. 

Снижење се рачуна од 65 година живота за мушкарце, а од 62 године и шест месеци за 

жене у току 2019. године, односно од 63 године живота за жене у току 2020. године 

При утврђивању права на пензију, бенефицирани стаж се утврђује према законским 

прописима који су примењивани у Републици Србији у време када је стаж навршен. Ови 

прописи су се с временом мењали и са сваком изменом доносили нове услове под којима се 

стаж утврђивао са увећаним трајањем, а такође је било и измена у погледу начина његовог 

рачунања. Тако је до краја 1972. важио пропис по коме се стаж урачунавао са увећаним 

трајањем само у случају да је његово укупно трајање дуже од пет година. Од 1973. године 

тог ограничења више није било, па се стаж рачунао са увећањем без обзира на укупно 

трајање. Међутим, закон чија је примена почела 1. јануара 1997. године вратио је ово 

ограничење са додатним пооштрењем – почев од тог дана бенефицирани стаж се 

урачунава само ако је његово укупно трајање дуже од 10 година. Ипак, у случају да је код 

осигураника утврђена инвалидност, укупно трајање рада од пет година на радним местима 
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за која је предвиђен бенефицирани стаж, довољно је за његово рачунање у увећаном 

трајању. 

 

Самосталне делатности 

Осигураници који су обављали самосталну делатност такође имају право на стаж са 

увећаним трајањем уколико су обављали послове за које је такав стаж предвиђен. У случају 

да је утврђено обављање таквих послова, они су у обавези да уплате увећан допринос за 

ПИО, како би им се стаж рачунао са увећањем. Исто увећање доприноса важи и за друге 

послодавце, па се зато свим осигураницима сугерише да пре одласка у пензију провере 

своје податке регистроване у матичној евиденцији у Фонду, јер и у случају да су сви други 

услови испуњени трајање стажа неће бити увећано уколико послодавац није испунио своју 

обавезу и уплатио доприносе. 

 

Осигураници који су користили боловање за време рада на местима на којима се стаж 

рачуна са увећаним трајањем треба да знају да су се и прописи који регулишу утицај 

боловања на рачунање тог стажа мењали. До краја 1987. године боловање није утицало на 

рачунање бенефицираног стажа, односно осигуранику се комплетан период рада рачунао 

са увећаним трајањем без обзира на трајање одсуства с посла. Почев од 1. јануара 1988. 

године, боловање које је у току календарске године трајало краће од месец дана није од 

утицаја на рачунање бенефицираног стажа, али се одсуствовање са посла које прелази 

месец дана одбија од укупног трајања бенефицираног стажа. Овакав начин рачунања 

примењиван је до краја 1990. године. Дакле, у овом периоду се „опрашта” одсуство с посла 

у трајању до једног месеца, без обзира на то да ли је боловање било континуирано, или је 

осигураник одсуствовао са посла у више краћих периода. Почев од 1991. године свако 

одсуство с посла због болести представља разлог да се у периодима боловања стаж 

осигурања рачуна само у ефективном трајању. 

Осигураник са бенефицираним стажом може раније да оствари право на пензију, и то на 

различите начине. Осигураници који су навршили бенефицирани стаж чије је трајање 

најмање 2/3 укупног стажа осигурања, имају право на снижење старосне границе. На сваких 

пет година проведених на радном месту са коефицијентом 12/14 старосна граница се 

снижава за једну годину, на сваке четири за 12/15, три за 12/16 и на сваку једну годину и 

шест месеци за 12/18. Ово снижење односи се само на остваривање права на старосну, али 

не и на превремену старосну пензију. Дакле, снижење се рачуна од 65 година живота за 

мушкарце, а од 62 године и шест месеци за жене у току 2019. године, односно од 63 године 

живота за жене у току 2020. године. Осигураник који по овом основу оствари право на 

старосну пензију добија ту пензију у „пуном” износу, без икаквих умањења. Старосна 

граница може да се снижава највише до 55 година живота, осим за запослене који су на 

радним местима са коефицијентом 12/18 ефективно провели 2/3 радног века, у односу на 

укупно ефективно проведено време на радним местима на којима се стаж рачуна са 

увећаним трајањем. Овим осигураницима старосна граница може да се снизи и до 50 

година живота. 

 

Трајање  и године 

Трајање бенефицираног стажа од утицаја је и на права запослених који припадају 

такозваним посебним категоријама осигураника – полицијски службеници, припадници 

обавештајних агенција, запослени на извршењу кривичних санкција, припадници Војске 



Србије и други, који имају могућност да право на пензију остваре под посебним, повољнијим 

прописима, у случају да су на овим пословима провели период прописан Законом о 

пензијском и инвалидском осигурању. У 2019. години, тај период је 13 година и шест месеци 

ефективног рада на пословима са увећаним трајањем стажа, док ће у 2020. години бити 

потребно 14 година. Уз овај услов, осигураници из ове категорије треба да имају најмање 55 

година живота и 23 године и шест месеци стажа осигурања у 2019. години, односно 24 

године стажа осигурања у 2020. години, како би остварили право на старосну пензију. 

 

Осигураници који имају право на снижење старосне границе, али ни са сниженом границом 

не испуњавају услов за старосну пензију, већ одлазе у превремену старосну пензију треба 

да знају да је почев од септембра 2018. године Закон измењен у погледу одређивања 

процента умањења при одређивању превремене старосне пензије тако што се број месеци 

ранијег одласка у пензију рачуна у односу на снижену старосну границу, а не у односу на 

године живота које су прописане Законом, што је повољније у односу на раније прописе. 

Износ превремене старосне пензије одређује се као износ старосне, који се затим умањи за 

0,34 одсто за сваки месец ранијег одласка у пензију, али највише до 20,4 одсто. 

 

 

 
Trudnicima naknade i bez uplaćenih doprinosa 
 
https://www.danas.rs/ekonomija/trudnicima-naknade-i-bez-uplacenih-doprinosa/ 
 
 
Kašnjenje sa isplatama naknada za trudničko bolovanje od dva, tri ili šest meseci od juna bi 
trebalo da ode u prošlost ukoliko se usvoje izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju.      
Foto: BETAPHOTO/ DRAGAN GOJIC 

Nacrt sa izmenama na osnovu kojih bi trudnice ubuduće dobijale naknade tokom bolovanja bez 
obzira na to da li im poslodavac uplaćuje doprinose je na javnoj raspravi do kraja februara. 

Trenutno, kada poslodavac ne uplaćuje doprinose trudnica ima pravo na zdravstvenu zaštitu, kao i 
troškove prevoza, ali ne i zaradu. 

Glavna urednica portala Bebac Jasmina Mihnjak kaže da treba sačekati šta će na kraju biti 
usvojeno i kako će to sve funkcionisati u praksi. 

„Iskustvo nam je pokazalo do sada da kada se radi na zakonu sve izgleda dobro, a onda kada se 
usvoji nastanu problemi. Dobro je što se neko pozabavio pitanjem kašnjenja naknada za trudničko 
bolovanje jer je to problem koji postoji dugo. Ovim Nacrtom postoje dve stvari koje su dobre, jedna 
je da će trudnice dobijati zarade iako im poslodavac ne uplaćuje doprinose što je važno jer 
očekujemo da će puno firmi biti u problemu naročito sada zbog krize“, ističe Mihnjak za Danas. 

Druga dobra stvar, kako kaže naša sagovornica, jeste olakšana procedura jer više neće biti 
duplog obračuna naknade zarada, kao što sada prvo to radi poslodavac posle i RFZO, sada će 
RZFO to direktno da radi. 
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„Oni će imati rok od 15 dana da isplate poslodavcu na namenski račun naknade, a poslodavac 
ima tri dana rok da trudnici isplati platu. Od onog trenutka kada žena otvori bolovanje u roku od 18 
dana bi trebalo da dobije novac“, napominje Mihnjak. 

Trenutno, prema važećim propisima, trudničko bolovanje prvi mesec uplaćuje poslodavac, od 
drugog meseca to na sebe preuzima država, a to funkcioniše tako što poslodavac za svaki 
naredni mesec uradi obračun zarade koji dostavi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, 
sa zahtevom za refundaciju naknade zarade. Fond, potom utvrđuje pravo na naknadu i visinu 
naknade i nakon toga trudnica će primati naknadu od svog poslodavca, a poslodavcu će Fond 
refundirati iznos najkasnije 30 dana od dana podnošenja zahteva za refundaciju. Predviđene 
izmene zakona bi tu proceduru trebalo da skrate. 

Predviđeno rešenje, međutim ima i onih drugih nedovoljno dobro objašnjenih i nerazjašnjenih 
momenata na koje Mihnjak upozorava. 

„I dalje ne znamo šta će biti u situaciji da firma u kojoj trudnica radi propadne, zatvori se, ode u 
stečaj, a žena se zatekne na trudničkom bolovanju. To je jedno od pitanja koje smo postavili na 
javnoj raspravi. Da li može i taj deo da se pokrije jer žena koja je na trudničkom ne može da traži 
drugi posao i ne može da ostane bez ikakvih primanja“, naglašava Mihnjak. 

Još jedno pitanje na koje su iz portala Bebac ukazali zakonodavcima jeste da li će lekar kada 
otvori bolovanje obaveštavati i poslodavca i RFZO o tome, ili će to biti prepušteno poslodavcu. 

„Ako tako bude, onda postoji mogućnost da poslodavac otegne taj postupak“, napominje Jasmina 
Mihnjak. 

Bojana Selaković iz Udruženja Roditelj kaže za Danas da kašnjenje jeste veliki problem, i za 
trudnice, ali i za druge ljude na bolovanjima. 

„Ljudi koji su na bolovanju ne bi trebalo da budu kolateralna šteta, zato bi bilo dobro da se to reši. 
Međutim, ima druga stvar koja je bitna i na koju treba da se obrati pažnja, a sada imamo iskustvo 
sa Zakonom o finansijskoj podršci porodicama sa decom pa to znamo. Tada smo se fokusirali da 
naknada porodiljama ide direktno od države, kako ih poslodavci ne bi zavlačili i to smo i dobili. 
Onda je, međutim, promenjen način obračuna i došli smo u situaciju da je to pravo za veliki broj 
žena obesmišljeno, dobijale su minimalne iznose, nije im garantovana naknada ni na nivou 
minimalca“, napominje Selaković. Zato je, kako kaže, vrlo bitno i sa ovim zakonom videti kako će 
se raditi obračun za trudničko bolovanje, jer se desi da na jednom mestu država bude 
velikodušna, a na drugom da zategne. 

  

U državnim firmama najviše kašnjenja 

Jasmina Mihnjak napominje da su naknade za trudničko bolovanje dosta kasnile i da je to bilo 
različito od firme do firme. 

„Neke trudnice su dobijale naknade na vreme, jer su poslodavci imali i tu mogućnost da isplate 
naknade trudnicama kada i ostalim zaposlenima, pa su čekali refundaciju RZFO. Međutim, dosta 
je, naročito državnih firmi, u kojima su kasnile naknade i po dva, tri i do šest meseci, kao na primer 
u školama“, ističe Mihnjak i naglašava da kašnjenje dosta zavisi od računovodstva, i toga kada će 
neko ko se time u firmi bavi da preda dokumentaciju, da li je ona uredna i slično. 
 

 



 

"KORAKOM TIGRA" Srbija 7. najsiromašnija zemlja u 

Evropi! 

https://direktno.rs/vesti/drustvo-i-ekonomija/335244/srbija-evropa-najsiromasnije-zemlje-7-

mesto.html 

 

Iako svakodnevno od predstavnika Vlade slušamo da je Srbija "ekonomski tigar", da je zemlja koja 

je kraj godine dočekala sa najboljim ekonomskim rezultatuma u Evropi, Srbija je sedma 

najsiromašnija zemlja u Evropi, pokazuju podaci teksta "Najsiromašnije zemlje Evrope u 2021." na 

sajtu worldpopulationreview.com. 

Da će Srbija postati "ekonomski tigar jugoistočne Evrope" slušamo od 2016. godine, i to od 

tadašnjeg premijera, sadašnjeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića. 

Četiri, pet godina kasnije, sudeći po izjavama predstavnika vlasti, ona je to i postala! Međutim, ako 

je verovati kako domaćim, tako i stranim stručnjacima, Srbija je daleko od toga. Nažalost, ona je 

svrstana među 10 najsiromašnijih zemalja Evrope, i zauzima sedmo mesto. 

Kako je navedeno na sajtu worldpopulationreview.com ekonomski prosperitet u Evropi ozbiljno 

varira među zemljama, a zemlje koje su pogođene raspadom Sovjetskog saveza, danas su 

najsiromašnije. Međutim, ono što takođe stoji u opisu, kada je Srbija u pitanju je da je početkom 

2000-ih doživela osam godina ekonomskog rasta, i to sve do globalne recesije 2008. godine. 

Takođe se navodi da je recesija 2009. godine prouzrokovala negativnu stopu rasta, ali i da je oko 

25 odsto Srba siromašno.  

Iako su ove podatke objavili stranci, a ne srpska opozicija, ta činjenica Vučića ne sprečava da 

govori da će Srbija po novoj proceni MMF-a biti prva u Evropi po stopi rasta.  
 

 - Do ove druge procene bili smo drugi iza Litvanije, sada po novoj proceni Srbija će biti najbolja u 

Evropi po stopi rasta. Po stopi rasta Srbija će 2020. godinu završiti kao zemlja sa zlatnom 

medaljom, kao prva u Evropi - poručio je Vučić u oktobru prošle godine. 

Možda i jesmo najbolji u Evropi, ali po rekordnom deficitu budžeta od 492 milijarde dinara u 2020. 

godini, što je za oko 40 odsto više u odnosu na, do sada najveće ostvarene deficite iz 2012. i 

2014. godine, o čemu svedoči izveštaj Fiskalnog saveta.  
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I dok se svakodnevno srpskoj javnosti plasiraju informacije da ćemo u ekonomskom smislu biti 

najbolji, većina stanovništva u Srbiji jedva sastavlja kraj sa krajem, o čemu uostalom svedoče 

mnogobrojni izveštaji, koji prikazuju jednu potpuno drugačiju realnost od one koju nam vlast 

servira! 

 

DIREKTNO.RS/24SEDAM.RS 

 

"Pukli" smo skroz: Kutija lekića po glavi stanovnika u 

2020, šta će tek biti 2021? 

https://direktno.rs/vesti/drustvo-i-ekonomija/336290/depresija-lekovi-za-smirenje-antidepresivi.html 

 

Tokom prošle godine, kada je u Srbiji startovala epidemija kovida 19, popili smo ukupno 6,72 

miliona pakovanja lekova za smirenje i antidepresiva. To je ukupno 330.000 više nego 2019. 

godine. Kada bi sad statistika "progovorila" svojim jezikom - ispalo bi da je to skoro kutija po glavi 

stanovnika u Srbiji. 

 

Prema izveštaju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), a na osnovu podataka od 

januara do novembra 2020. godine, na recept je izdato pet i po miliona anksiolitika, popularnih 

benzodijazepina i drugih, ali i 1,22 miliona antidepresiva. 

 

Kako za 24sedam.rs navode u RFZO, po pitanju potrošnje lekova iz grupe anksiolitika, koji se 

nalaze na takozvanim listama A i A1, u periodu od januara do novembra 2020. godine, na teret 

sredstava RFZO ili recept izdato je oko pet i po miliona pakovanja ovih lekova. 

 

- U istom periodu 2019. godine izdato ih je 5,23 miliona pakovanja ovih lekova. U pogledu lekova 

iz grupe antidepresiva, koji se nalaze na Listi A i Listi A1, na teret sredstava RFZO, u periodu od 

januara do novembra 2020. godine, izdato je 1,22 miliona pakovanja ovih lekova, dok je u istom 

periodu 2019. godine o trošku RFZO izdato 1,16 miliona pakovanja lekova - navode u RFZO. 
 

Bolna računica  

Računica je jasna, prošle godine izdato je za 270.000 više kutija anksiolitika, nego 2019. godine i 

antidepresiva za 60.000 pakovanja. 

 

https://direktno.rs/vesti/drustvo-i-ekonomija/336290/depresija-lekovi-za-smirenje-antidepresivi.html


Doktor Radan Stojanović, profesor kliničke farmakologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 

smatra da povećanje potrošnje anksiolitika i antidepresiva tokom prošle godine ima veze sa 

epidemijom kovida u Srbiji, koja je počela u martu prošle godine. 

 

- Ta izmenjena realnost i stres traju, evo, već čitavu godinu. Sve to kod ljudi izaziva različite 

reakcije. Neki se plaše, drugi su u panici, dok ima ljudi koji negiraju postojanje virusa i čitave 

pandemije. Dakle, već dugo imamo okidač za mentalne poremećaje - objašnjava on. 

Istovremeno, kako je nedavno objasnila dr Ivana Karličić Stašević, direktorka Klinike za 

psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", a što potvrđuje reči prof. dr Radana Stojanovića, 

očekivano je povećano obraćanje osoba sa mentalnim poremećajima, ali i dela, da tako kažemo, 

zdrave populacije, zbog kovida. 

 

- Obraćaju nam se građani svih uzrasnih kategorija, u većem broju žene nego muškarci. Mahom 

traže savete u vezi sa prevazilaženjem straha od zaražavanja virusom korona. Najčešće su u 

pitanju anksiozni, sa stresom povezani i depresivni poremećaji - navela je ona. 
 

Prof. dr Radan Stojanović kaže da građani nikako ne bi smeli na svoju ruku da uzimaju anksiolitike 

i antidepresive. 

 

- Ne smeju od komšija da pozajmljuju lekove, niti da ih kupuju, onako "ispod žita" u apotekama, jer 

takva prodaja je zabranjena. Ko oseti bilo kakve simptome mentalnog poremećaja - u strahu je, a 

da nema realni povod za to, u panici, ima nesanicu ili simptome depresije, trebalo bi da odmah 

poseti lekara. Samo će on odrediti adekvatnu terapiju za takvo stanje - priča taj stručnjak. 

 

Izazivaju zavisnost 

- Anksiolitici se propisuju kada je neophodno da se pacijent smiri, odnosno razvijaju sedativno 

dejstvo, uklanjaju strahove, napetosti i teskobe, ali i regulišu spavanje. Imaju i takozvano 

miorelaksantno dejstvo na mišiće skeleta, odnosno opuštaju ih. Antikonvulzivi, odnosno neki 

lekovi iz te grupe, daju se intravenski osobi, na primer, za prekidanje epileptičkog napada - kaže 

naš sagovornik, i dodaje da svi ti lekovi mogu da izazovu zavisnost ako se ne koriste prema 

uputstvu lekara. 

 

Prema njegovim rečima, antidepresivi nisu isti kao anksiolitici, nitu su im slični. 

- Oni se koriste za ozbiljnu terapiju depresije, bolesti koja je u porastu. Na našem tržištu imamo 

starije lekove, ali i ove novije generacije, koji se obeležavaju kao SSRI, odnosno takozvani 

selektivni inhibitori preuzimanja serotonina. Antidepresivi ispoljavaju dejstvo tek posle nekoliko 

nedelja. Ne može neko da ih uzima nedelju dana i da prestane - kazao je on, i apelovao na 

građane da se sami ne leče ovim lekovima, već da odmah posete svog lekara ako imaju mentalne 

tegobe. 



 

Obratite se lekaru 

Kako su ranije psihijatri objasnili, tegobe na koje bi trebalo da ukažete lekarima su: 

– pad raspoloženja 

– nesanica 

– razdražljivost 

– gubitak apetita 

– lupanje srca 

– nerealni strahovi 

– nervoza 
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Zakon o poreklu imovine ponovo pred poslanicima 

Skupštine Srbije 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/zakon-o-poreklu-imovine-ponovo-pred-poslanicima-skupstine-

srbije_1211641.html 

Pre stupanja na snagu sutra će poslanici u Skupštini Srbije razmatrati predlog izmena ovog zakona. 

Sektor za poreklo imovine koji će sprovoditi Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu 
sastavljen je od najiskusnijih inspektora Poreske uprave, koji prolaze i dodatne stručne obuke, 
rečeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija. 

Inspektori će, kako jepropisano zakonom čija primena počinje 12. marta, utvrđivati uvećanje imovine 
fizičkih lica na osnovu podataka kojima pomenuti sektor raspolaže i onih koje prikupi od drugih 
organa i organizacija, pravnih ili fizičkih lica. 

Pre stupanja na snagu sutra će poslanici u Skupštini Srbije razmatrati predlog izmena ovog zakona. 
Izmene su terminološke prirode, a najvažnija se odnosi na promenu termina "nezakonito stečena 
imovina" u "imovina na koju se utvrđuje poseban porez". To se radi kako se prvobitni izraz ne bi 
poistovećivao sa izrazom "imovina proistekla iz krivičnog dela". 

Druga promena podrazumeva dodavanje izraza "izdaci za privatne potrebe fizičkog lica", koji je 
definisan kao izdaci koje je fizičko lice imalo za privatne potrebe, a radi utvrđivanja porekla prihoda 
koje je steklo fizičko lice, a nije ih potrošilo na sticanje imovine. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/zakon-o-poreklu-imovine-ponovo-pred-poslanicima-skupstine-srbije_1211641.html
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Suština zakona je, kako za Tanjug kaže predsednik Udruženja sudija i tužilaca Srbije Nenad 
Stefanović, u tome da će onaj ko ne bude mogao da dokaže da je imovinu stekao na zakonit način 
ostati bez 3/4 njene vrednosti. 

Na udaru zakona naći će se oni za koje poreski organi posumnjanju, odnosno utvrde da za najviše 
tri uzastopne kalendarske godine, imaju razliku veću od 150.000 evra između uvećanja imovine i 
prijavljenih prihoda. Kontrolu imovine građana vodiće pomenuti Sektor za poreklo imovine i ako 
utvrdi da ima nezakonito stečene imovine, doneće rešenje o utvrđivanju posebnog poreza od 75 
odsto na poresku osnovicu. Zakon uvodi tzv. "unakrsnu proveru imovine" a ko su osobe čija će se 
imovina proveravati, utvrđivaće se godišnjim smernicama koje na osnovu analize rizika donosi 
direktor Poreske uprave. 

Postupak provere imovine moći će da se pokrene i po prijavi građana ili neke institucije. Zakon je 
precizirao da se može kontrolisati sva imovina fizičkog lica koje se kontroliše, pre svega nekretnine 
ali i finansijski instrumenti. 

Sektor Poreske uprave će u prikupljanju podataka sarađivati sa raznim sektorima, pa i finansijskim. 
Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić za Tanjug kaže da saradnja na 
sprovođenju ovog zakona neće biti velika novina za bankarski sektor. 

"Banke već nekoliko godina unazad imaju obavezu da vode računa o svojim klijentima vezano za 
Zakon o sprečavanju pranja novca", kaže on. 

Dodaje da se Zakon o ispitivanju porekla imovine, na neki način naslanja na Zakon o sprečavanju 
pranja novca pa će banke nastaviti da rade u ovom segmentu, s tim da će se ispoštovati elementi 
vezani za novi zakon. Prema njegovim rečima precizno je definisano kako, kada i kome se mogu 
proslediti lični podaci klijenata banaka i banke će u tome postupati prema zakonskim propisima. 

Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu usvojen je 29. februara prošle godine, 
stupio je na snagu 11. marta 2019. a počeće da se primenjuje 12. marta ove godine. 

 

BETA/N1 

 

NALED: Epidemija i nedovoljna spremnost institucija u 
Srbiji usporili reforme 

https://rs.n1info.com/biznis/naled-epidemija-i-nedovoljna-spremnost-institucija-u-srbiji-usporili-
reforme/ 

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) navela je u novoj "Sivoj knjizi" 
preporuka za bolje uslove poslovanja u Srbiji da su prošle godine od 100 predloženih preporuka 
samo dve sprovedene u celosti, a 11 delimično. 

Kako je navedeno, to usporavanje je u značajnoj meri uslovljeno vanrednom situacijom koju je 
izazvala pandemija koronavirusa, ali glavni razlozi odlaganja, spore i delimične primene preporuka 

https://rs.n1info.com/biznis/naled-epidemija-i-nedovoljna-spremnost-institucija-u-srbiji-usporili-reforme/
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i dalje su nedovoljna spremnost institucija i ograničeni stručni i tehnički kapaciteti za razradu i 
sprovodjenje preporuka. 

Ocenjeno je i da je pandemija pokazala da veliki broj administrativnih procedura može i mora da 
se preseli u digitalni svet. 

Od 29 preporuka NALED-a, Ministarstvo finansija nije rešilo 24, dok ministarstva poljoprivrede i 
privrede nisu rešila nijednu. 
 

Ipak, najviše rešenih ili delimično rešenih preporuka, njih pet, bilo je i ovaj put u nadležnosti 
Ministarstva finanasija. 

U 2020. godini uspostavljen je funkcionalan portal elektronskih javnih nabavki, ali i usvojen dugo 
čekani Zakon o fiskalizaciji kojim je najavljeno proširenje obuhvata fiskalizacije i uvodjenje 
savremenih softverskih rešenja za obradu podataka i komunikacije Poreske uprave sa fiskalnim 
kasama u realnom vremenu, a najavljeno je i uvodjenje jedinstvenog sistema eFaktura, navodi se 
u novoj, 13. „Sivoj knjizi“ čijem predstavljanju će danas prisustvovati i premijerka Srbije Ana 
Brnabić. 

Dodatno, gradjani više ne moraju da dokazuju uplate sudskih taksi imajući u vidu da je u primeni 
centralni sistem njihove naplate, iako su za većinu preostalih administrativnih taksi i dalje obavezni 
da dostavljaju svoje uplatnice na šalterima. 

Takodje, nastavljeno je sa smanjenjem opterećenja zarada, mada je ono i dalje neznatno, a 
uvedene su i nove elektronske usluge na portalu ePorezi, ističe se u „Sivoj knjizi“. 

Jedna od sprovedenih preporuka u prošloj godini je uvodjenje elektronske dostave rešenja 
katastra u eSandučiće gradjana na portalu eUprave, što će, zajedno s rešavanjem dostave putem 
pošte i pribavljanja lista nepokretnosti preko javnih beležnika, predstavljati birokratsko 
rasterećenje za oko 500.000 gradjana koji godišnje prometuju nepokretnosti. 
 

Pozitivnoj statistici su delimičnim rešavanjem preporuka NALED-a doprineli i Ministarstvo zdravlja 
– radom na izradi plana optimizacije mreže zdravstvenih ustanova i rešavanjem problema 
dugovanja državnih apoteka, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvo 
državne uprave i lokalne samouprave – daljim razvojem eUprave u Srbiji, od uspostavljanja 
Centralnog registra stanovništva do eDostave. 

Medju potpuno rešenim preporukama je uvodjenje elektronskog postupka javnih nabavki i portala. 

Takodje, formirana je radna grupa za proširenje obuhvata pojednostavljene procedure prijave 
sezonskih radnika u sektorima kao što su gradjevinarastvo, turizam i pomoć u kući, a doprinos je 
dala i Narodna banka Srbije kroz rad na pojednostavljenju procedura o ustupanju potraživanja. 

U „Sivoj knjizi“ se podseća da je NALED 2020. godine, odmah po proglašenju vanrednog stanja 
zbog pandemije korona virusa objavio set od 10 prioritetnih mera za podršku privredi, a potom i 
više desetina sektorskih preporuka. 
 



Od tih 10 mera NALED-a usvojene su one koje se odnose na mogućnost odloženog plaćanja 
poreza i doprinosa bez zaračunavanja kamata, omogućavanje pristupa jeftinim ili beskamatnim 
kreditima za obezbedjivanje likvidnosti i refinansiranje obaveza, isplata direktne finansijske 
podrške privredi, uvodjenje moratorijuma u trajanju od najmanje tri meseca na otplatu kredita 
bankama i svih dažbina državi. 

Usvojena je preporuka NALED-a i drugih filantropskih organizacija za ukidanje PDV-a na donacije 
tokom trajanja vanrednog stanja. 

U novom izdanju „Sive knjige“ dato je 13 novih predloga za otklanjanje administrativnih prepreka 
poslovanju i ponovljeno 87 nerealizovanih predloga iz prethodne godine koji su doradjeni. 

Najviše preporuka je za Ministarstvo finansija (28), zatim za ministarstva privrede, zdravlja i 
poljoprivrede (po sedam), ministarstva pravde i zaštite životne sredine (po šest) i za Narodnu 
banku Srbije (četiri), dok je petina preporuka u zajedničkoj nadležnosti više institucija. 

U novoj „Sivoj knjizi“ je 15 preporuka kojima se ukazuje na administrativne prepreke čije je 
rešavanje od velike važnosti za prevazilaženje izazova sa kojim se sureću privreda i gradjani u 
situaciji pandemije. 
 

Ti predlozi usmereni su, pre svega, na digitalizaciju i unapredjenje efikasnosti zdravstvenog 
sistema, digitalizaciju procedura i dalji razvoj eUprave, uredjenje fleksibilnih oblika radnog 
angažovanja i rada od kuće, smanjenje poreskog i parafiskalnog opterećenja privrede. 

Medju deset prioritetnih preporuka su one usmerene na modernizaciju rada državne uprave, 
povećanje transparentnosti, unaprednje sistema fiskalizacije i smanjenje troškova poreskih 
obveznika (registar neporeskih nameta, eAgrar – registar poljoprivrednih gazdinstava i podsticaja, 
i elektronski zdravstveni karton, bezgotovinsko plaćanje taksi i naknada, objedinjeno uverenje o 
plaćenim porezima, i modernizacija deviznog poslovanja). 

Predloženo je i smanjenje opterećenja rada kao i unapredjenje sistema za prečišćavanja otpadnih 
voda, zatim ukidanje obaveze dokazivanja troškova prevoza zaposlenih i smanjenje PDV-a za 
repromaterijal za proizvodnju lekova. 

Takodje su predlozi NALED-a da se preciznije uredi poslovanje van radnih prostorija poslodavaca, 
ubrazanje i pojednostavljivanje postupka ozakonjenja objekata, uvodjenje funkcionalnog „Zelenog 
fonda“, uvodjenje obaveze izdavanja lične karte sa čipom i ugradnje kvalifikovanog elektronskog 
potpisa, ukidanje PDV-a na donacije hrane, kao i izjednačavanje cena komunalnih usluga za 
različite kategorije korisnike. 

Ukazano je i da treba ukinuti naknadu za konverziju zemljišta, omogućiti izdavanje objedinjenog 
uverenja o plaćenim porezima, i ukinuti suvišnu birokratiju u deviznom poslovanju. 

U proteklih 12 izdanja „Sive knjige“ NALED je dao 268 preporuka za unapredjenje poslovnog 
okruženja. Od tog broja je u potpunosti rešeno 72 (27 odsto), a delimično 59 preporuka (22 odsto). 



 

 

SKUPLJA VOŽNJA OD ČETVRTKA: Vlada dala 

saglasnost za nove cene putarine, promena najveća za 

kamiondžije 
 
https://www.novosti.rs/vesti/ekonomija/967792/skuplja-voznja-cetvrtka-vlada-dala-saglasnost-

nove-cene-putarine-promena-najveca-kamiondzije 

 
NOVI cenovnik za korišćenje auto-puteva u Srbiji primenjivaće se od četvrtka 25. februara. 
Povećanje cena putarine najviše će osetiti vozači kamiona. Oni i inače najskuplje plaćaju 
prolaz auto-putevima, pa je i očekivano da se korekcija od 1,8 odsto najviše odrazi na ovu 
kategoriju vozila. 
Vozači automobila će naknadu plaćati 10 do 30 dinara više u zavisnosti od deonice, dok će 
kamiondžije morati da izdvoje od 50 do 160 dinara više nego pre poskupljenja.  

Vožnja od Beograda do Preševa za teretnjake će umesto 8.750 koštati 8.910 dinara i to je 
najznačajnija promena. Od Beograda do Dimitrovgrada naplaćivaće se 7.860 umesto 7.720 
dinara. 

I u kategoriji automobila najveća razlika je na deonici između Beograda i  Preševa, gde će 
naknada umesto 1.460, biti 1.490 dinara. Od prestonice do Dimitrovgrada prolaz će koštati 
1.10 umesto dosadašnjih 1.310 dinara. Beograd - Subotica i Beograd - Čačak poskupeli su za 
po deset dinara, dok je cena putovanja od Beograda do Šida  ostala ista - 420 dinara. 

 

Foto: Novosti 

Vršilac dužnosti direktora "Puteva Srbije" Zoran Drobnjak je u novembru prošle godine izjavio 
da će ovo preduzeće predložiti Vladi Srbije povećanje naknade za pet do šest odsto. Ministar 
saobraćaja Tomislav Momirović je, međutim, u januaru u intervjuu, za "Novosti", rekao da neće 
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biti poskupljenja putarine u 2021. godini. I prethodnih dana je izjavljivao da gubitke "Puteva 
Srbije" ne mogu plaćati građani i privreda. Poskupljenje je, međutim, objašnjeno kao 
usklađivanje sa godišnjom inflacijom na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih 
dobara. 

- Usklađivanje cena putarina je u proseku 1,8 odsto i u skladu je sa rastom cena na malo - 
inflacijom - saopšteno je iz Vlade Srbije. 

Programom poslovanja za 2020. godinu "Putevi" su predvideli prihod od putarine od 29,5 
milijardi dinara, a naplaćeno je 25,3 milijarde dinara. Očekivali su rast od 13 odsto, a umesto 
njega, prihodi su zbog pandemije pali 16,6 odsto. 

 

Srpskim koridorima prošle godine je prošlo oko osam miliona vozila manje nego 2019. i 
naplaćeno je 1,5 milijardi dinara manje od putarine. Procentualno, zabeležen je pad od 16,6 
odsto. Tokom 2020. godine, do 24. decembra, na auto-putevima u Srbiji je bilo ukupno 
47.885.276 vozila. Putničkih automobila, odnosno vozila prve kategorije je bilo 36.487.274, 
dok je teretnih vozila, odnosno vozila četvrte kategorije prošlo 5.398.499.  

Poslednji put je putarina poskupela u junu 2019. godine, kada su cene uvećane za 12 odsto. 
Pre toga su korigovane za 10 odsto u januaru 2017. godine. 

PRIHODI UMANJENI 

PRIHOD od naplate putarine u prošloj godini, do 24. decembra, iznosi 25.301.20.042 dinara, 
dok je u istom periodu 2019. godine bio 26.898.765.034 dinara. 

- Prihod od naplate putarine manji je za 1.597.514.992 dinara, odnosno za 5,94 odsto - navode 
u "Putevima Srbije". - Deonice Beograd - Preševo - Dimitrovgrad, Beograd - Šid i Beograd - 
Subotica beleže smanjenje prometa vozila, od kojih je najveće smanjenje broja automobila na 
deonici Beograd - Šid, za 25,17 odsto. 

 

BETA/N1 

Komisija: Slične cene i moguća povreda konkurencije 
kod još četiri firme 

https://rs.n1info.com/biznis/komisija-slicne-cene-i-moguca-povreda-konkurencije-kod-jos-cetiri-
firme/ 

Komisija za zaštitu konkurencije Srbije objavila je da je u postupke ispitivanja povrede 
konkurencije, pokrenute protiv firmi Komtrejd (Comtrade) distribicija, Roming elektroniks (Roaming 
Electronics) i Tehnomanija, uključila i Gigatron eksport-import, Tehnomediju, Emecetu 
(Emmezeta) i XLS. 
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Analizirajući uslove konkurencije na tržištu trgovine na veliko i malo potrošačkom elektronikom, 
Komisija je tokom 2020. godine utvrdila da se u maloprodajnim objektima, kao i na internet 
stranama maloprodavaca nudi ta roba istih ili približno istih cena. 

Komisija sumnja da prodavci potrošačke elektronike nisu samostalno formirali maloprodajne cene 
proizvoda, već u saradnji sa uvoznicima i distributerima – Komtrejd distribucija, Roming 
elektroniks i Tehnomanija. 

„Određivanje cene u daljoj prodaji kao posebna vrsta povrede konkurencije, može biti učinjena 
kako samo od strane dobavljača, tako i od strane dobavljača i maloprodavca, u kojem slučaju je 
maloprodavac zajedno sa dobavljačem odgovoran za ovu vrstu povrede konkurencije“, navela je 
Komisija. 

 

 


