
Биланс реформи 2012 - 2015 
Извештај Напредног клуба поводом годишњице парламентарних избора 



Зашто овај извештај? 

Непуне три године напредњачких влада. 

Први пут од 1992. једна странка има већину којом може сама 
да промени Устав. 

СНС објавио ”Белу књигу” обећања и реформи.  

Желимо да на једном месту буду представљени резултати 
реформи. Мерљиви. Релевантни. Проверљиви. 

Због објективног посматрања биће представљена и поређења 
са суседним државама јер на један број глобалних 
(не)повољних трендова Влада није могла да утиче. 



Обећања - реформе 
Привреда и економија 

 Постепено смањење удела јавне потрошње у бруто домаћем 
производу (БДП) која износи преко 40% БДП-а 

 Тежити одржању уравнотеженог буџета и макроекономској 
стабилности. Расходи морају одговарати оствареним фискалним 
приходима.  

 Створити услове за формирање Развојне банке и специјализоване 
Аграрне банке које би пословале у складу са постојећим 
правилима монетарног система али као подршка приоритетним и 
развојним пројектима.  

 Најважнији циљ је примена стратегије раста извоза и остварење 
високих стопа раста извоза (просечно преко 20% годишње). 

Резултати? 



Напредни клуб 

Привреда и економија 
Плате и стандард 
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Просечна бруто плата је од 2011. 
године пала за 24% 
 
Потрошачка корпа бележи пад иако 
је 2012. била на максимуму, али је на 
нивоу из 2011. насупрот плати. 
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Напредни клуб 

Привреда и економија 
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Предузетници 

Упркос промењеној методи мерења 
незапослених која је показала смањење тог 
броја, број запослених је тај који је смањен за 
48.000. 
 
Број предузетника је мањи за 26.000 
 
Број запослених са буџетском платом је већи 
за 5.000  
 
Иако је обећана „One Stop Agency” – 
“Канцеларија за брзи одговор”, у просеку је 
потребно 12 дана за оснивање привредног 
друштва/предузетничке радње. 

Извори: РЗС (подаци објављени у Службаном гласнику). 



Напредни клуб 

Извори: РЗС, Светска банка и Министарство финансија Републике Србије  

У 2011. је први пут пробијена законска 
граница задуживања од 45%. Нико није 
одговрао, а тренд кршења Закона је 
настављен. 
 
У 2015. је планирано да задуживање буде 
72% БДП-а. 
 
У 2014. је задуживање било 4,5 милијарди 
УСД, а пад БДП-а 1 милијарду УСД. 

Привреда и економија 
Друштвени производ 



Напредни клуб 

Извори: РЗС, Светска банка. 

Дефицит у спољној трговини су владе 
СНС-СПС у односу на 2011. смањиле за 16% 
 
Ипак, тражња за иностраном робом је 
смањена услед пада стандарда у Србији и 
последица на глобалну привреду због 
економске кризе.  
 
Раст извоза у просеку је растао 11,3% 
годишње, а на раст извоза је највише 
утицала крагујевачка фабрика Фиат. 

Привреда и економија 
Дуг и спољна трговина 



Привреда и економија 
Инфлација 

— Србија 

— Мађарска 

— Бугарска 

Сачувана је релативно ниска стопа инфлације. 
 
У 2014. Народна банка Србије је на међународном 
тржишту купила око 200 милиона ЕУР. 
 
У 2014. Народна банка Србије је продала 1,2 милијарде 
ЕУР у „одбрану“ курса динара. 



 Учешће аграрног буџета у структури укупног буџета износи 
2,45% што је несразмерно мало у односу на укупно учешће 
пољопривреде у БДП. Буџетски подстицаји за пољопривреду у 
земљама Европске уније износе 130 долара по 
пољопривреднику, док је у Србији 29 долара. Аграрни буџет ће 
се значајно повећати и његова висина треба да износи  
минимално 5% укупног буџета у 2012. години, са минималним 
повећањем од 1%у свакој наредној години. 

 

Обећања - реформе 
Аграр 



Напредни клуб 
Аграрни буџет повећан је у 2014. на  45 
милијарди динара или 5,65% буџета (375 
милиона евра), али је ребалансом крајем 
године смањен   за око 4 милијарде 
динара (око 33,3 милиона евра).  
 
У 2015. је настављен пад издвајања за 
пољопривреду. 
 
Ово се може посматрати и као увод за 
најављену продају земље странцима од 
2017. године. Ова мера није најављена у 
предизборној кампањи. 
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Напредни клуб 

Наука и технологија 
Издвајања из буџета 
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Издвајања за науку и 
технологију у Србији у 
односу на буџет Србије 

Иако су у динарима улагања до 2013. била 
већа него раније, ребалансом је 2013. тај 
број смањен за значајну суму. 
 
У 2014. је забележено најмање улагање у 
ову област. 



 Смањити стопу ПДВ-а на производе и услуге за бебе и 
основне прехрамбене производе, хлеб, млеко уље и 
брашно. 

 Без смањења плата и пензија. 

 Смањена надокнада породиљама. 

 Станови од 300 ЕУР/m².  

Социјална обећања 
Неостварена 



Напредни клуб 
Према истраживањима Транспаренси 
интернационал, индекс корупције Србије је 
бољи него 2011.  

Живот 
Корупција 



Напредни клуб 

Култура 
Буџет Републуке Србије 
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Буџет за културу у милионима 
ЕУР 

Значајно побољшање у финансирању из буџета бележи култура. Иако 
је пад у односу на 2014. буџет је значајно увећан. 
 
Ипак, поред новог-старог имена Народног позоришта Србије и нове 
завесе на њеној фасади, значајно је истаћи да ова установа не ради 
дуже него када се сабере време које није радила за оба светска рата. 
 
Одговорност за то не сноси само СНС. 



Косово и Метохија 
Фијаско 

 Обећано је обнављање преговора о статусу, 
успостављање националног консензуса о решењу и 
референдум грађана о споразуму са властима у 
Приштини. 

 Прихваћен је Бриселски споразум који је противан 
Резолуцији Народне скупштине и Платформи 
председника Републике.  

 Свега трећина гласача Срба са АП КиМ је учествовала у 
поновљеним изборима којима су признате установе 
албанске државе на Косову. Озбиљне су биле оптужбе да 
су гласачи приморавани да изађу на биралишта јер први 
круг није успео. 



Напомене 1 
Дела, обећања и стварност 

 Укинуто министарство за дијаспору и Србе у региону, а 
затим и канцелрија која се (бар формално) бринула за 
готово 2 милиона Срба у регину и још 2 у расејању. 

 Влада Србије наводила је поплаве као разлог многих 
неуспеха током 2014.године. Ипак, укупне штете 
процењене су на 1,7 милијарди евра. Међународна помоћ 
која је наводно прикупљена износила је близу 1 
милијарду евра (995 милиона евра, а штете су од 
донатора процењене као нешто мање од ове суме). 
Занимљиво да је у медијима објављено и да привреда 
није страдала у обиму већем од страдања имовине 
грађана. 

 



 Најављена је реформа пореског система и увођење система 
селективних стопа опорезивања доходака и зарада грађана 
како би били опорезовани најбогатији. 

 Запослени који примају зараде из буџета државе су 
опорезовани по истом проценту. 

 Најављене фабрике: Боинг, Ивеко, МАН, Мерцедес, «гигант из 
Француске»... 

 Најављена улагања: Ал Дахра – наводњавање Војводине, 
Железара Смедерево, Београд на води, 100 милијарди «чим 
Николић добије изборе»... 

 Друге најављене реформе: деполитизација ЈП, запошљавање 
на конкурсима, смањење броја државних агенција...  

Напомене 2 
Дела, обећања и стварност 



Биланс реформи 2012 - 2015 
Пројекат Напредног клуба поводом годишњице парламентарних избора 


