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Од такса остаје за плату 
С. БУЛАТОВИЋ  

Ефекти укидања више од 100 парафискалних намета зависи од делатности, 

величине и позиције фирме. Уштеда за предузеће максимално 45.000 динара 

месечно 

 
УКИДАЊЕ више од 100 парафискалних намета, према грубој рачуници, у најбољем случају 
предузећу би могло да донесе уштеду између 35.000 и 45.000 динара. Таман довољно да, 
уколико има потребе, фирма упосли још једног радника. 
Ниво растерећења зависи пре свега од делатности предузећа, пошто не плаћају сви све намете. 
Оно што ће осетити највећи број је укидање „фирмарине“ за предузетнике и мале фирме, 
брисање таксе за уређење грађевинског земљишта, накнаде за опште корисну функцију шума, 
као и таксе за унапређење животне средине. 
 

- „Фирмарина“ се креће од 1.500 до 10.000 месечно, у зависности од града и зоне - објашњавају 
у Унији послодаваца. - Уређење грађевинског земљишта кошта од 3.000, а у драстичним 
случајевима и милион динара месечно. Накнаду за опште корисну функцију шума 
предузетници још не плаћају, али је требало да почну од следеће године. Она се наплаћује као 
0,25 одсто укупних прихода. Значи за фирму која има десет милиона динара прихода, то је око 
25.000 динара годишње. Рударска делатност ће је и даље плаћати, као и свуда у свету, али 
други неће. Иде се ка укидању таксе за унапређење животне средине. Она се наплаћује од 0,2 
до 0,4 одсто укупних прихода. Идеја је да се следеће године преполове износи, да општине 
направе регистре загађивача, и да од 2014. је плаћају само они који и загађују. Мала предузећа 
би могла да уштеде од 35.000 до 45.000 динара. 
Ниво уштеде зависи од величине фирме, али и седишта, пошто тарифе углавном прописују 
локалне самоуправе. Рачуница ефеката „сече“ намета на примеру занатлије у Новом Саду, 
међутим, не доводи до великих износа. 
ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДАСВЕ фирме ће осетити и олакшање при запошљавњу особа са 
инвалидитетом. Убудуће ће предузећа са најмање 50 запослених имати обавезу да запосле 
једну особу са инвалидитетом и на сваких 100 запослених по једну. До сада је требало 
запослити једну на првих 20 радника, а после на сваких 50 запослених по једну. 

- „Фирмарина“ у првој зони у Новом Саду кошта 15.000 динара годишње, а занатлије су већ 
сада ослобођене плаћања 90 одсто - објашњава Јован Беара, председик Удружења власника 
књиговодствених агенција УРВА. - Већина предузетника је ослобођена 50 одсто ове накнаде. 
Износ од 15.000 динара се, међутим, увећава за чак 500 одсто за финансијски сектор. Такса за 
уређење грађевинског земљишта, у случају једне трговинске радње, износи 335 динара 
месечно. Накнаду за унапређење животне средине моја фирма плаћа 153 динара месечно. 
Наравно, све зависи од делатности и величине предузећа. Вероватно ће велика привредна 
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друштва осетити већи ефекат. Прецизна рачуница је могућа када се све ове измене преточе у 
одлуке и видимо тачно шта се на кога односи. 
 

ЈЕФТИНИЈИ ТЕНДЕРИ 
НОВА политика предвиђа и да када потврде одређених државних институција од предузећа 
захтевају друге државне институције се - не наплаћују. То ће најпре осетити фирме које се 
јављају на тендере јавног сектора. У просеку оне 40 пута годишње морају да прикупе обимну 
документацију и то их кошта око 300.000 динара годишње. 
 

ЕФЕКТИ УКИДАЊА ТАКСА КОЈЕ ЋЕ ВЕЋИНА ОСЕТИТИ 
Фирмарина - 15.000 - 100.000 
Такса за уређење грађевинског земљишта - 4.000 до милион 
Накнада за опште корисну функцију шума 25.000* 
Такса за унапређење животне средине 20.000 - 40.000* 
* на приход од 10 милиона динара 
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Креће принудна наплата доприноса 
С. Б.   

Порезници су упутили телефонске опомене за 55.000 послодаваца који током јула 

нису својим радницима уплатили порезе и доприносе, а од септембра ће се 

примењивати и принудна наплата 

 
ТЕЛЕФОНСКИ су опоменути, а ако обавезе не измири ни до краја августа могу да очекују - 
принудну наплату. То се односи на близу 55.000 послодаваца који током јула својим 
радницима нису уплатили порезе и доприносе. 
У истом месецу чак 75.000 послодавац је мислио на државу, али не и на своје запослене. 
Толико фирми радницима није исплатило плате, али јесте порезе и доприносе. 
- Приметили смо да се смањио број послодаваца који нису уплаћивали порезе и доприносе и то 
за више од 10 одсто - каже Дејан Видојевић, помоћник директора Пореске управе. - Крајем 
прошле и почетком ове године око 60.000 послодаваца није измиривало ове обавезе, а сада их 
је између 50.000 и 55.000. Током августа, сви су телефонски опоменути и надамо се да ће и то 
имати ефекта. До почетка септембра ће истећи сви рокови и онда ћемо ићи у принудну 
наплату. Утисак службеника који су опомињали послодавце није лош, тако да се надамо да ће 
се још фирми одазвати и измирити своје обавезе. 
 

Ефекти првог месеца новог система размене података о плаћању између банака и Пореске 
управе, су за 1,2 милијарде динара већа наплата доприноса за социјално осигурање у односу на 
јун. То је раст од три одсто. Током јула уплаћено је укупно 58,3 милијарде динара пореза и 
доприноса. Од тога је на рачун доприноса легло 38,6 милијарди динара. Месец дана раније 
салдо је био 37,4 милијарде динара. 
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ВЕЋА НАПЛАТА 
НАПЛАТА пореза и доприноса овог јула је у односу на исти месец прошле године већа за седам 
одсто. Гледано кроз динаре, на рачуне фондова и порезника легло је за 2,5 милијарде динара 
више. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:394545-Prebrojavanje-agencija-i-plata 

Пребројавање агенција и плата 
В. Ц. С.   

Из Владе Србије у понедељак затражили од разних тела да под хитно доставе 

списак запослених и износе зарада. Досад нико није имао контролу над трошењем 

око 850 милиона евра у 170 „испостава“ 

 
НОВА Влада коначно је кренула у „обрачун“ са огромним бројем државних агенција, дирекција 
и фондова, који су из државне касе црпли годишње најмање 10 милијарди динара, и то 
углавном на астрономске плате запослених. 
Како „Новости“ сазнају, управо у понедељак је у највећи број ових агенција стигао упитник 
којим се тражи да наведу тачан број запослених и износе плата и да влади одмах пошаљу 
одговор. Ово не важи једино за независна и регулаторна тела. 
 

Наиме, како нам је објашњено у Немањиној, државне агенције су досад функционисале тако 
што су достављале влади финансијске планове, које је она одобравала, да би потом од Трезора 
потраживали укупну суму која им је одобрена, без спецификације трошкова. С друге стране, 
министарства имају обавезу да Трезору доставе тачан списак колико новца иде за сваку плату. 
Пошто се запослени у агенцијама и дирекцијама не воде као државни службеници, њихове 
зараде досад нису биле ограничене. Тако се дешавало да, на пример, возач у неком 
министарству прима месечно 25.000, а његов колега у агенцији 60.000, или секретарица у 
министарству 26.000, а у агенцијама 70.000 - 80.0000. Запослени у агенцијама који 
разврставају и архивирају пристигле дописе имају, рецимо, исту плату као начелници у 
министарствима - око 60.000! 
Директорска примања у већини агенција вишеструко премашују плату председника државе 
или премијера. У свега три тела коверте челних људи су „тање“ од 100.000 динара, а у више од 
100 њих цифре достижу пола милиона. 
СВИМА ИСТИ АРШИНКАДА Влада прикупи податке о тачном броју ових тела, броју 
запослених и висини плата, идеја је да се прописима уреди да сви буду финансирани из буџета 
по једнаким критеријумима. 

Према подацима достављеним скупштинском Административном одбору, лане су међу 
највећим платама била примања првих људи Агенције за контролу летења (467.000 динара), 
Агенције за приватизацију (285.000 динара), Агенције за осигурање депозита (283.000), а 
преко 200.000 имали су и директори Агенције за привредне регистре и Агенције за 
енергетику... 
Због свега овога министар Динкић је недавно најавио да ће директорске „коверте“ у државним 
агенцијама и фондовима бити лимитиране на максимално 190.000 динара. Следећи корак је 
укидање беспотребних и дуплираних тела. Према последњим подацима Уније послодаваца, 
Србија има најмање 131 агенцију. 
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- Пошто смо укључени у радну групу која сарађује с Министарством финансија на увођењу реда 
у хаос јавних финансија, знамо да се тренутно ради на ограничењу такси и накнада, на којима 
је већина агенција „паразитски“ живела - каже Драгољуб Рајић из Уније. 
Он објашњава да је између 2001. и 2008. било само 12 агенција, а од пре четири године број је 
премашио 130. 
- Ова тела су имала сопствене рачуне на које су уплаћиване накнаде, и које нико није 
контролисао. Одатле су прво исплаћиване плате и трошкови, па тек онда уплаћиване паре у 
буџет. Било је и ненаменског трошења новца - каже Рајић, и додаје да су њихови намети 
гушили привреду. Агенције су из буџета, каже, годишње „гутале“ осам до 10 милијарди динара, 
а од привреде и дупло више. 
Према Владимиру Тодорићу, директору Центра за нову политику, ових агенција и дирекција 
има 170, а међу њима и тако апсурдних као што је Агенција за истраживање поморских 
несрећа! Оне годишље добијају из буџета 850 милиона евра. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/339667/Pet-dana-rade-pa-ih-otpuste 

Пет дана раде, па их отпусте 

Снежана Кривокапић  

Пет дана пробног рада, па отпустиш радника и нађеш новог који опет ради пет дана без 

икаквог уговора, права и накнаде и тако укруг. Тако је за „Блиц” у једној реченици сажела своје 

искуство у односу радник–послодавац продавачица из Београда. Оваквих примера је, 

нажалост, много широм Србије. 

Закон о раду прописује и да у току осмочасовног рада мора да постоји пауза од пола сата за 

топли оброк или пауза од 15 минута ако се ради од четири до шест сати 

- Примили су ме у фирму за продају спортске опреме „Спорт висион” на пробни рад који је 

требало да траје пет дана. Негде после три дана сам одустала јер су ми колеге испричале како 

сам једна у низу коју тако позову да би након истека те недеље рекли да им не одговарам, па 

онда нађу новог. За то време пењала сам се на мердевине да дохватим патике и осталу спортску 

опрему и сва срећа па ми се ништа није десило јер не бих имала никакву одштету у случају 

повреде пошто нисам потписала никакав уговор. Притом, никоме ништа не плаћају за тај 

пробни рад, док сам ја имала трошкове, морала сам да једем и да платим превоз да бих стигла 

до радње и назад - прича Б. С. из Београда за „Блиц”. 

  

И то јој није једино лоше радно искуство. Претходно је радила четири године у другој 

продавници гардеробе - „Фасхион цомпанy”, где, како каже, паузе за оброк уопште није било, 

па су запослени хватали неколико минута да нешто поједу у тоалету. 
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- Уз то смо остајали да истоваримо робу преко ноћи или рано ујутру пре посла и за тај 

прековремени рад нам се ништа није плаћало - каже наша саговорница. 

До закључења овог броја „Блица” нисмо добили коментар на ову причу из „Спорт висиона”, док 

у „Фасхион цомпанy” кажу да су „велика компанија која послује и ван граница Србије и у 

пракси се нису сусретали с оваквим видом оптужби”. 

  

- Иста правила понашања важе за све запослене у систему и 

запослени имају право на паузу од 30 минута у току смене, онако 

како се међусобно договоре. „Фасхион цомпанy” изузетно поштује 

права својих радника. Сходно обавезама према раду и радној 

дисциплини компанија заступа став поштовања и изузетну 

љубазност запослених према потрошачима. Посао у малопродаји 

има своје специфичности и приликом пријема у радни однос 

запослени се упознаје и својевољно прихвата радне обавезе 

предвиђене описом радног места према систематизацији компаније 

- наводи се у писаном одговору из те компаније. 

 

Лоша искуства са послодавцима има много запослених, али су у 

далеком већем проблему они који раде на црно. Процењује се да без 

икакве здравствене и социјалне заштите у Србији ради око пола 

милиона људи. 

 

- Уговор о раду се закључује пре него што запослени почне да ради и 

њиме између осталог може да се утврди и пробни рад, не дужи од 

шест месеци - објашњавају за „Блиц” у Инспекторату за рад, и 

охрабрују све запослене чија се права не поштују или оне који 

немају никаква права да то пријаве инспекцији. Могу то учинити и 

анонимно. 

 

- Послодавци често злоупотребљавају категорију пробног рада на одређено јер могу да откажу 

радни однос без образложења. Међутим кад је реч о повреди на раду, запослени је заштићен 

законом и ако није у формалном радном односу - кажу у Инспекторату. 

  

Права запослених 

Право на заштиту према закону имају уредно пријављени 

радници као и они који раде на црно, код приватника или у 

државној служби, пуно радно време или повремено, било 

да су запослени за стално или су хонорарци. 

 

 

Надлежност 

инспекције рада  

- контрола примене 

прописа о 

запошљавању 

- контрола поштовање 

права радника 

- контрола поштовања 

безбедности на раду 

- примена прописа о 

заштити од 

злостављања на раду 

(мобинг)  

- да би инспекција 

реаговала, фирма мора 

да буде легална,  

пријављена у Агенцији 

за привредне регистре 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/339875/Dinkic-i-Obradovic-danas-o-platama-sa-prosvetarima 

Динкић и Обрадовић данас о платама са 
просветарима 

Танјуг  

Министар финансија и привреде Млађан Динкић и министар просвете, науке и технолошког 

развоја Жарко Обрадовић разговараће данас с представницима репрезентативних синдиката 

просвете и науке ради побољшања материјалног положаја запослених у просвети и науци, 

најавило је Министарство финансија. 

Динкић је прошле недеље рекао да ће с представницима тих синдиката разговарати о платама 

запослених у тим делатностима и истакао да ће оно што буде договорено са синдикатима бити 

"пресликано" на целокупан јавни сектор. 

  

- То ће бити формула и за индексацију пензија - рекао је Динкић. 

 

Просветари траже повећање плата и већа издвајања за науку, а претходни састанци 

представника синдиката образовања са руководиоцима ресорних министарстава завршени су 

без конкретног договора о повећању плата. 

 

Унија синдиката просветних радника и Форум београдских основних школа због тога су 

најавили штрајк упозорења 3. септембра и чланови тих организација, како је највљено, тог 

дана неће одржати први час у јутарњој смени. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/339791/Sindikat-prosvete-trazi-za-pet-odsto-vece-plate 

Синдикат просвете тражи за пет одсто веће 
плате 

Танјуг  

Министри Жарко Обрадовић и Млађан Динкић настављају сутра разговоре с представницима 

репрезентативних синдиката о побољшања материјалног положаја запослених у просвети и 

науци, а састанак ће бити одржан у згради Министарства финансија и привреде. 

Разговори синдиката и владе започели су прошле недеље, а председник Уније синдиката 

просветних радника Србије Драган Матијевић рекао је да тај синдикат тражи да просветни 

радници са октобарском платом добију пет одсто већу зараду. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/339875/Dinkic-i-Obradovic-danas-o-platama-sa-prosvetarima
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/339791/Sindikat-prosvete-trazi-za-pet-odsto-vece-plate
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- Такође, тражићемо да у наредној години просветни радници имају већу плату за 30 одсто од 

просека примања у Републици - рекао је Матијевић. 

 

Он је подсетио да је просечна плата у Србији је 42.000 динара, док је у просвети 37.000 динара 

и навео да ће тај синдикат од ресорних министарстава захтевати да питање исплате јубиларних 

награда пређе из надлежности локалних самоуправа на Министарство просвете. 

 

Унија је за 3. септембар најавила штрајк упозорења, као и Форум београдских основних школа. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Kacin-Datum-za-pocetak-pregovora-nece-biti-ove-godine.sr.html 

Кацин: Злоупотребеу приватизацији и 
рекетирање разлог посете 
 

Нови Сад – Известилац Европског парламента за Србију Јелко Кацин рекао је јуче у Новом 
Саду да датум почетка преговора са ЕУ сигурно неће бити у овој години, а да ће бити објављен 
онда када наша земља покаже доказе да је спремна за процес уласка у ЕУ. Приликом сусрета са 
председником Скупштине АП Војводине Иштваном Пастором, Кацин је оценио да је Војводина 
највећи аргумент Србије на њеном путу ка евроинтеграцијама. 
Коментаришући одлуку Уставног суда Србије о неуставности одлуке да Војводина има своје 
представништво у Бриселу, Кацин је навео да је то сулуда идеја и истакао да ако канцеларију 
годинама могу да имају Ниш и Крагујевац, не види разлога зашто то не би могла и Војводина. 
Он је нагласио да сматра да емоције коначно треба да се смире и да се на читаву ситуацију 
гледа објективно. 

– Време је да се емоције смире, да се неко подигне изнад тог нивоа и реално сагледа колико 
штете Србија сама себи упорно чини из године у годину, сама себе обмањује неким аветима 
којих једноставно нема. То се односи и на Косово. Очекујем да нова власт неће на тај проблем 
гледати са историјско-емотивног становишта – истакао је Кацин. 

Он је подсетио да је ЕУ знатно повећала средства фондова за Србију, односно да је више од 
половине укупних средстава усмерених западном Балкану у европским фондовима намењено 
нашој земљи. Сигуран је да ће Војводина знати да активира та средства, али се плаши да други 
делови Србије за то немају ни људски, а ни административни потенцијал. 

Кацин је рекао да су злоупотребе државе у процесу приватизације и злоупотребе члана 359, где 
се ради о такозваном рекетирању, један од главних разлога његове посете Србији. Европски 
известилац је јуче посетио новосадско Аутотранспортно предузеће „Војводина”, а дан раније 
ДТД „Рибарство” и изјавио да су то инвестиције које су потпуно чисте. 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Kacin-Datum-za-pocetak-pregovora-nece-biti-ove-godine.sr.html
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– То што се делије играју око тих инвестиција, то су српска посла. Таква Србија не може у ЕУ и 
не може добити датум почетка преговора – упозорио је Кацин. 

---------------------------------------------- 

Србија да поштује законе – ако жели у ЕУ 
Изасланик Европског парламента за Србију Јелко Кацин поручио је јуче да би Србија 
конкретним одлукама и поступцима требало да убеди државе чланице ЕУ да је посвећена 
поштовању сопствених закона и да неће дозвољавати њихову злоупотребу за индивидуалне 
интересе супротне интересима друштва. 

Након обиласка зрењанинске фабрике лекова „Југоремедија”, која је на списку 24 спорне 
приватизације у Србији, који је саставио Европски парламент, Кацин је подсетио да су тренутно 
у притвору две особе на основу члана 359. 

Тај члан Кривичног законика Србије, који се тиче злоупотребе службеног положаја, по речима 
Кацина, у последње време се често злоупотребљава за вршење различитих притисака на 
инвеститоре у Србији. „Они који су рекли ’не’ добили су могућност да дуже време размишљају у 
самоћи. То није држава Србија и за такву државу Србију нема места у ЕУ”, рекао је Кацин 
новинарима након обиласка фабрике и разговора са радницима и акционарима, преноси 
Танјуг. 

М. Мијушковић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/postoje_li_dve_verzije_ugovora_za_isti_posao.4.html?news_id=246644 

Због чега Србија губи спорове пред међународном арбитражом 

Постоје ли две верзије уговора за исти 
посао? 
НАША ПРИЧА 

АУТОР: ЉИЉАНА БУКВИЋ 

Београд - Један од одговора на питање због чега Србија губи спорове пред међународном 

арбитражом вероватно лежи и у чињеници да уговори са страним инвеститорима, кредиторима 

или извођачима радова, намерно или случајно, нису ваљано састављени. На то је пре нешто 

мање од месец дана указао министар инфраструктуре Велимир Илић, који је у интервјуу за 

Данас на питање да ли је експропријација једини проблем у вези са изградњом коридора 11, 

рекао да ту „има још проблема“. 
„Један је то што Азербејџанцима, који кредитирају деоницу до Љига, у уговору пише да су 
ослобођени плаћања ПДВ-а, док у Министарству финансија тврде да је то технички немогуће. 
„Азербејџанци су озбиљна фирма и озбиљни кредитори, они хоће да финансирају изградњу, 
али не желе да на новац који издвајају још плаћају и порез на додатну вредност. Неко је, 
међутим, то ставио у уговор, а ако дође до спора, ми немамо шта да тражимо“, рекао је Илић. 
Он је додао да се сада тражи решење за ту ситуацију, да је могућа варијанта да азербејџанска 
фирма и плати формално ПДВ, али да оствари одмах право на повраћај, али и за то постоје 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/postoje_li_dve_verzije_ugovora_za_isti_posao.4.html?news_id=246644
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техничке препреке. „То хитно мора законом да се реши“, рекао је Илић и додао да због тога 
градитељи још нису стварно започели градњу пута, иако се налазе на траси. 

Изгледа да тај случај није усамљен јер је, према сазнањима Данаса, уговором о изградњи моста 
преко Дунава код Борче, који је Србија потписала са са кинеском фирмом ЦРБЦ (Чајна роуд 
енд бриџис корпорејшен) ова компанија ослобођена плаћања пореза и доприноса на зараде за 
више од 200 кинеских радника ангажованих на пројекту. Како то по нашем закону није могуће, 
члан уговора којим се то право утврђује, постоји само у енглеској верзији уговора, али не и у 
српској, тврди наш извор. На овај начин буџет државе Србије могао би да буде оштећен за 128 
милиона динара. 

Ту информацију, међутим, нисмо могли да проверимо, јер је готово немогуће утврдити где се 
оригинална (и важећа) верзија уговора налази, нити ко је надлежан да је сачува. Одговор смо 
најпре потражили у кабинету Верице Калановић, која је уз градоначелника Београда, Драгана 
Ђиласа, потписала уговор са замеником председника кинеске компаније Лу Шана. 
Калановићева је у то време била министарка за НИП. У кабинету (сада) министарке за 
регионални развој нам је речено да је „тај уговор пренет на Министарство финансија“, тако да 
је сада оно надлежно, као и да НИП нема везе с тим. 

Међутим, у Министарству финансија смо, распитујући се за случај кинеске компаније која 
гради мост преко Дунава, али и уговор државе са Азербејџанцима који раде део пут Е 736 од 
Љига до Прељине, сазнали да је „те уговоре верификовала Скупштина Србије“ и да се налазе на 
сајту ове институције. Уговора са компанијом ЦРБЦ нема међу усвојеним на сајту Скупштине. 
Једини верификовани уговор је онај који је држава потписала са кинеском Експорт-Импорт 
банком о кредитирању пројекта моста Земун - Борча. 

Уговор о изградњи моста преко Дунава, потписан је у априлу 2010, а први радници из Кине су 
стигли средином прошле године у Београд и тада је и почела изградња моста. Градоначелник 
Ђилас је тада рекао да ће „када заиста почне да се ради, градња ићи динамиком којом кинеске 
грађевинске фирме раде свуда по свету и у Кини“. 

Вредност потписаног уговора је 170 милиона евра, од којих је 85 одсто кредитирати кинеска 
Ексим банка, док су за обезбеђивање преосталих 15 одсто задужени република и град. Камата 
на кредит је три одсто, грејс период је пет година, а рок отплате 15 година. Мост би требало да 
буде дугачак 1,5 километара, а дужина приступних саобраћајница је 21 километар. ЦРБЦ је 
понудила да изгради и коридор 11 до границе са Црном Гором. Они су већ упутили званичну 
понуду ЈП Коридори Србије за финансирање и изградњу свих преосталих деоница на коридору 
11 од Београда до границе са Црном Гором. 

Пуном паром 
Мост преко Дунава код Борче увелико се гради, а тренутно је у току бетонирање два централна 
стуба. Скоро 150 шипова са борчанске стране је завршено, а ускоро ће почети изградња горње 
конструкције моста. Мост са по три возне траке у оба смера би требало да буде пуштен у 
саобраћај крајем 2014. 
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ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1033:Blokada-za-spas-

fabrike&catid=21&Itemid=125 

Блокада за спас фабрике 
  

Запослени у индустрији машина и компоненти 14. октобар у Крушевцу јуче су блокирали 
магистрални пут Краљево - Појате тражећи исплату заосталих зарада, оверу здравствених 
књижица и покретање производње, а њима се у јучерашњем протесту придружио и генерални 
директор Мића Рајић. Он је казао да жели да подржи раднике у настојању да се спаси фабрика 
и додао да ће руководство ове индустрије у среду поново разговарати са представницима 
министарства финансија и привреде. У петак смо добили најаву да постоји могућност да се 
реше проблеми у 14. октобру и ја сам сигуран да држава, само уколико жели, може да сачува 
ову фабрику чији је власник, рекао је Рајић. 

Државни секретар министарства финансија и привреде Александар Љубић разговарао је у 
петак са руководством индустрије машина и компоненти 14. октобар, хемијском индустријом 
Жупа и градоначелником Крушевца Братиславом Гашићем. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/penzije-do-kraja-godine-ipak-redovne 

Пензије до краја године, ипак, редовне 
 

Пензије до краја године неће бити нити смањене ни замрзнуте, уверавају 
представници власти из редова ПУПС-а. Тако вицепремијер и министар рада и 
социјалне политике Јован Кркобабић признаје да је економска ситуација у Србији 
тешка, али тврди да новца у буџету за редовну исплату пензија има. 

Џаба се позивати на закон кад је државна каса празна 

 Додаје да ће се раст личних примања најстаријих наставити строго по закону јер другачије и не 
може. Он истиче да би, уколико би притисла још већа мука, морао да се промени закон. 

Шеф посланичког клуба ПУПС-а у Републичкој скупштини Момо Чолаковић подсећа нато да је 
коалиционим споразумом којим је направљена Влада прецизирано да нема замрзавања нити 
смањења пензија. Закон, додаје, предвиђа да се примања најстаријих усклађују два пута 
годишње: у априлу за износ тромесечне инфлације, а октобру за шестомесечни раст цена на 
мало и половину лањског раста БДП-а. То се мора поштовати, истиче Чолаковић, као и да 
пензије и даље буду сваког 10. и 25. у месецу. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1033:Blokada-za-spas-fabrike&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1033:Blokada-za-spas-fabrike&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=56425969eec98c2a84c2c76f873b6120f929e99b
http://www.dnevnik.rs/drustvo/penzije-do-kraja-godine-ipak-redovne
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– Неозбиљно би било да Влада има пара за исплату помоћи социјално најугроженијима, 
односно онима који примају до 15.000 динара (таквих је 505.000) а нема за редовну исплату 
осталима. Пензије су стечено право најстаријих и држава, без обзира на ситуацију у каквој је, 
мора да им исплати оно што им по закону припада – наглашава Чолаковић. 

Колико ће тачно бити повећање пензија 1. октобра још се не зна јер се мора сачекати 
септембарски раст цена да би Републички завод за статистику израчунао шестомесечни раст 
цена на мало. Извесно је да је то знатно веће повећање од планираног у буџету за ову годину. 
Претходна Влада је веома амбициозно планирала да цене у овој години расту у малом проценту 
па је за 1. октобар предвиђено повећање плата у јавном сектору и пензија од свега 0,9 посто. 
Дакле, тек кад након септембра буде познат податак о расту цена и за тај месец, знаће се 
колико би требало да се по садашњем закону повећају пензије, али ће се онда знати и да ли за 
то има новца или не. Садашња уверавања да ће пензије бити увећане онако како закон налаже 
не значе да ће тако и бити ако у каси нема пара. Наиме, из Министарства финансија стижу 
уверавања да је обезбеђен новац за пензије наредна три месеца, као и социјална помоћ за оне с 
примањима до 15.000 динара. Прва рата је наредног месеца, а друга у децембру, али не помињу 
да ли ће чек остати исти или увећан за припадајући проценат. 

Извесно је да ће ребалансом буџета – а очекује се да буде половином септембра – бити 
обезбеђен новац за социјалну помоћ најугроженијим пензионерима. Њима ће ове године бити 
исплаћено 8.000 динара помоћи, а још толико и догодине. Кркобабићев ресор кроз ребаланс 
буџета за ову годину добиће четири милијарде за ванредну исплату пензионерима. 

Пошто Србију такође наредног месеца очекује и поновно седање за сто с ММФ-ом, најстарији се 
опет прибојавају да би тај финансијски гигант могао инсистирати на смањењу плата у јавном 
сектору и пензија. Наиме, они то траже већ неколико година, као што инсистирају и на 
подизању старосне границе, и сасвим је извесно да од тих захтева неће одустати. Јесте да ће 
разговори бити само почетни јер, како је објашњено, од њих новац Србија до краја ове године 
неће добити, али није искључено да и овог пута наставе причу о превеликом броју пензионера 
и огромном издвајању из буџета за редовне пензије. Кркобабић тврди да због наставка 
аражмана с ММФ-ом неће бити измене закона о старосној граници, додајући да је раније 
договорена пензиона реформа готово завршена. 

- Ми смо већ на 65 година живота, а, рецимо, Немци на 67, дакле нема много маневарског 
простора који би дао ефекте – сматра Кркобабић. 

Љубинка Малешевић 
 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=27&nav_category=12&nav_id=637926 

Радници "14. октобра" блокирају пут 
ИЗВОР: БЕТА 

Крушевац -- Радници ИМК "14. октобар" блокирали кружни ток на заобилазници 

око Крушевца, односно делу магистралног пута Појате- Краљево, због 

неисплаћених зарада. 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=27&nav_category=12&nav_id=637926
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 "То што смо овде и што смо блокирали кружни ток значи да наши захтеви нису испуњени. 

Тражимо упосленост фабрике, исплату заосталих плата, оверу здравствених књижица и да нам 

се обрати неко из ресорних министарстава", рекао је потпредседник Самосталног синдиката 

ИМК "14. октобар" Ђорђе Симоновић. 

Радници су кружни ток, на коме се укрштају магистрални пут Појате-Краљево и пут Крушевац-

Јасика, јутрос блокирали од 8.45 до 10 часова, а према Симоновићевим речима блокада је 

планирана и за сутра.  

 

Због блокаде кружног тока формирале су се вишекилометарске колоне на делу од Стопање ка 

кружном току и из правца Јасике ка Крушевцу, док 

је саобраћај из правца Појата преусмераван ка селу Макршане.  

 

Пропуштани су хитни случајеви, а према Симоновићевим речима било је људи који негодују, 

али инцидената није било.  

 

Симоновић је подсетио да је у петак одржан састанак са представницима Министарства 

финансија на коме, како је казао, запослени ништа конкретно нису чули.  

 

"Чули смо само најаву да ће поменуто министарство за Владу припремити предлог системског 

решења за оверу књижица за све у Србији, а ми не знамо када ће то да се деси, а што се тиче 

дела финансијске помоћи коју је генерални директор тражио од Министарства за реализацију 

уговора вредних 500 милиона динара, конкретних одговора нема", рекао је Симоновић.  

 

Он је додао да у елаборату, које је пословодство предало Министарству, нигде нема исказаних 

зарада, односно остаје проблем заосталих плата.  

 

Радници ИМК "14.октобар" су протестна окупљања почели 15. августа, а током протеклих 

десетак дана три пута су блокирали пут Крушевац-Јасика, протестовали су пред Скупштином 

града, испед крушевачке филијале Републичког фонда за здравствену заштиту.  

 

Запослени су се обратили и Центру за социјални рад тражећи да им додели социјални помоћ, 

као и Народној кухињи како би добијали бесплатне оброке.  

 

Крушевачки металци су последњу плату примили за новембар прошле године, а књижице им 

нису оверене од 5. августа.  

 

Фабрика запошљава 1.550 радника и најмногољуднија је у Крушевцу, а у већинском је 

државном власништву. 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=08&dd=27&nav_id=637876 

Шта са врућим кромпиром - Железаром 
ИЗВОР: НОВОСТИ 

Београд -- Проналажење партнера за Железару "Смедерево" још траје, а као 

најозбиљнији партнери спомињу се руске и украјинске компаније, пишу Новости. 

 Тендер за избор стратешког партнера за Железару "Смедерево" истиче 10. септембра, а држава 

као најозбиљније потенцијалне партнере види руске компаније. Још нема најава да ће 

производња бити покренута 1. септембра, како је раније најављено, а синдикати Железаре, 

забринути за статус 5.500 радника, траже састанак у Влади Србије наредне седмице. 

Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је да је Руска Федерација прва 

земља са којом Србија разговара о потенцијалном стратешком партнеру за 

Железару "Смедерево", и навео како очекује да ће са Русима договор бити 

постигнут. У Железари су током лета у више наврата боравиле делегације руске "Урал 

мајнинг енд металурџик компани", али и украјинског "Доњецк-стила" као и "Јунајтед пилсена" 

из Луксембурга.  

 

"Синдикати немају званичне информације какве су намере ових партнера. Зато смо 

затражили да се одржи састанак у Влади Србије, како би нас обавестили о преговорима", 

каже Драган Миловановић, председик АСНС Железаре.  

 

Синдикати захтевају од државе и одговор на питање да ли ће производња бити покренута 1. 

септембра. Друга висока пећ заустављена је 10. јула. Тада је из Владе Србије обећано да ће 

одмах бити детаљно дефинисани услови и одређена средства за покретање производње 1. 

септембра. Засада, међутим, нема званичних информација хоће ли се пећи потпалити за 

десетак дана.  

 

"Што се тиче покретања производње, то је у значајној мери повезано са активностима на 

изналажењу стратешког партнера" - речено је "Новостима" у Сектору за односе с јавношћу 

Железаре "Смедерево".  

 

То би могло да значи да ће високе пећи потпалити тек будући стратешки партнер, уколико 

тендер буде успешно окончан и не буде новог продужетка. 
 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=08&dd=27&nav_id=637876

