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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/336124/Novca-za-penzije-i-plate-iz-budzeta-ima-jos-samo-za-avgust 

Новца за пензије и плате из буџета има још 
само за август 

Танјуг  

Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је данас да је добио потврду од 

директорке државног трезора да само још у августу има новца за исплату плата и пензија. 

- Прва ствар коју сам питао директорку трезора била је: "Имамо ли новца за плате и пензије и 

до када"? Одговор је био: "Успели смо да обезбедимо за август" - рекао је Динкић и  додао да 

треба да се предузму још неки кораци да би се обезбедио новац за септембарске плате и 

пензије. 

  

- Сада радимо на томе да обезбедимо пензије за септембар, толико је тешка ситуација - рекао је 

Динкић. Он је изразио уверење да ће у кратком року успети да направи план фискалне 

консолидације и среди стање у буџетској каси. 

 

Министар је навео да је његов план реструктурирање нашег дуга до краја године, тако што би 

се вратио дуг са високим каматним стопама, а да ако већ морамо да се задужимо то буде под 

повољнијим условима. 

 

- Другим речима да се пребацимо на задуживање од билатералних институција уместо на 

домаћем тржишту капитала, где је каматна стопа висока и креће се од 14 до 15 процената - 

додао је Динкић. 

  

Он је подсетио да се држава до сада задуживала емисијом трезорских записа, али да је до сада 

продавано 20 одсто емисије, али се ситуација поправила у односу на пре месец дана, те је сада 

степен успешности продаје записа виши од 60 процената. 

  

- Ми имамо понуду за финансирање од стране инвестиционих фондова, али ја хоћу да смањимо 

камату и обезбедим повољније услове - рекао је он и додао да разаговара са потенцијалним 

кредиторима, али све са идејом да се стане са задуживањем и да се обезбеди да не буде раста 

јавног дуга у наредној години. 

Динкић је казао и да је разговарао са банкама да обезбеде повољне кредите за привреднике, 

тако што би се за велику привреду одобравали кредити по камати од четири одсто, а за малу 

привреду од један одсто годишње. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Trinaesta-penzija-za-pola-miliona-penzionera.sr.html 

Тринаеста пензија за пола милиона 
пензионера 
Укупан издатак за ванредну повишицу биће 85,5 милиона динара, а добиће је сви пензионери 

који примају мање од 15.000 динара 

 
Министар рада и потпредседник владе Јован Кркобабић, обећао је у предизборној кампањи 13. 
пензију. Иако то заправо није 13. пензија, јер те паре неће добити сви пензионери нити тако 
нешто постоји по закону, али неки динар више добро звучи, јер је реч о помоћи социјално 
најугроженијима. Тачније, о онима чији је износ на чековима нижи од 15.136,85 динара. 
Неизвесно је, такође, да ли ће ова сума бити подељена свим категоријама пензионера – 
запосленима, самосталцима, пољопривредницима, инвалидским и онима који примају 
сразмерне пензије. 

Према подацима пензијског фонда рачунајући све категорије пензионера – запослене, 
самосталце, пољопривреднике, помоћ из четири дела би заправо требало да прими 570.731 
корисника пензијакоји месечно добијају мање од 15.136,85 динара. Рачуница показује да би у 
том случају требало у буџету обезбедити око 85,5 милиона динара, у четири рате – од по 22 
милиона динара. 

Питање је, међутим, како при садашњем буџетском дефициту, који је у првих шест месеци 
достигао 111 од планиране 152 милијарде динара до краја године – обезбедити новац. 

Упитан да ли се већ зна тачан број оних пензионера којима ће се помоћ доделити, Мома 
Чолаковић, посланик ПУПС-а у Скупштини каже да би пензијски фонд ускоро требало да 
излиста имена свих оних пензионера који имају право на ову помоћ државе. 

– Очекујем да ће их бити више од пола милиона. Дакле, сви они који примају до 15.000 динара 
месечно. Коалиционим споразумом је то све дефинисано. Чека се ребаланс буџета, где ће се као 
битна ставка наћи управо новац за исплату ове 13. пензије, категоричан је Чолаковић који 
додаје да ће је најстарији, којима је обећана ова помоћ, сигурно и добити и да ће се ПУПС 
борити на све начине да тај новац буде подељен. 

Он каже да ће се ово питање уредити посебном уредбом владе, те да иза договора о исплати 
помоћи најугроженијим стоји потпис 142 посланика у Скупштини. 

................................................. 
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 3. августа. 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Trinaesta-penzija-za-pola-miliona-penzionera.sr.html


4 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zanatlije-oslobodjene-fiskalnih-kasa.sr.html 

Занатлије ослобођене фискалних каса 
Укидање каса не значи и финансијску недисциплину, рекао министар Млађан Динкић и 

најавио гашење музичког динара 

 
Министар финансија и привреде Млађан Динкић најавио је јуче, да ће већ током овог месеца 
бити укинута обавеза занатлија да држе фискалне касе и ГПРС системе. „Ако ту обавезу немају 
адвокати, нема основа да је имају и занатлије”, рекао је Динкић, наглашавајући „да то не значи 
да неће бити финансијске дисциплине”. Према његовим речима, контролу нерегистрованих 
предузећа преузеће пореска управа од тржишне инспекције, а они који имају нерегистровану 
радњу, имаће одређени период прилагођавања и уласка у легални систем пословања. 

Динкић је рекао да радње и угоститељски објекти неће бити затварани уколико не буду издали 
фискални рачун, већ ће бити новчано кажњени. 

Министар је најавио да ће најкасније до краја августа бити обезбеђена финансијска подршка 
предузетницима, за одржавање ликвидности. Како је објаснио, реч је о кредитима чија би 
камата требало да износи један до два одсто годишње, а одобравао би их Фонд за развој. Он је 
додао да би до краја септембра требало да буду укинути и поједини парафискални намети, 
наглашавајући да он сматра да свакако треба укинути фирмарину за занатлије и комуналну 
накнаду за истицање рекламе и позвао занатлије да кажу шта још од намета треба да се укине. 
Током јесени, нагласио је он, биће и промењен закон о ауторским правима и биће укинута 
обавеза плаћања музичког динара. 

Динкић је најавио и друге мере, које неће моћи одмах да буду примењене, због дефицита у 
буџету, али би већ од почетка наредне године могле да заживе. Једна од њих је и бесповратна 
подршка за инвестиције у занатству, која би предвиђала да држава подржи предузетнике који 
обезбеде најмање 50 одсто сопствених средстава, од укупне вредности инвестиције, док би 
преостали део финансирала држава. 

Буџетски дефицит Србије је сада један од највећих у историји земље и износи око 2,2 
милијарде евра, рекао је Динкић и додао да је ситуација са буџетом много гора него што је 
очекивао и да је дефицит премашио две милијарде евра, ако се укључи и новац од 170 милиона 
евра, који је „упумпан” у три државне банке. 

Динкић је рекао да је његов циљ, имајући у виду садашњу тешку финансијску ситуацију, да се 
обезбеди елементарно функционисања државе и најавио до краја септембра доношење 
програма фискалне консолидације. 

Министар је казао да попуњавање постојећег дефицита у буџету неће бити лако и да се тај 
посао не може обавити преко ноћи, али је најавио да има јасан план како да то учини. 

Према речима Динкића, биће му потребно месец дана да утврди шта је тачно урађено са 
буџетом и да ли има још неког мањка. 

Он је навео да је компанија „Србијагас” у великом мањку, због разлике у цени гаса. Због тога је 
за четири године накупљен минус од милијарду евра, који ће постати јавни дуг државе. 

Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је да је добио потврду од директорке 
државног трезора да само још у августу има новца за исплату плата и пензија. 
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Прва ствар коју сам питао директорку трезора била је: „Имамо ли новца за плате и пензије и до 
када”? Одговор је био: „Успели смо да обезбедимо за август”. Динкић је додао да треба да се 
предузму још неки кораци да би се обезбедио новац за септембарске плате и пензије. „Сада 
радимо на томе да обезбедимо пензије за септембар, толико је тешка ситуација”, рекао је 
Динкић. 

Он је изразио уверење да ће у кратком року успети да направи план фискалне консолидације и 
среди стање у буџетској каси. 

Министар је навео да је његов план реструктурирање нашег дуга до краја године, тако што би 
се вратио дуг са високим каматним стопама, а да ако већ морамо да се задужимо то буде под 
повољнијим условима. „Другим речима да се пребацимо на задуживање од билатералних 
институција уместо на домаћем тржишту капитала, где је каматна стопа висока и креће се од 14 
до 15 процената”, додао је Динкић. 

Он је подсетио да се држава до сада задуживала емисијом трезорских записа, али да је до сада 
продавано 20 одсто емисије, али се ситуација поправила у односу на пре месец дана, те је сада 
степен успешности продаје записа виши од 60 процената. „Ми имамо понуду за финансирање 
од стране инвестиционих фондова, али ја хоћу да смањимо камату и обезбедимо повољније 
услове,” рекао је он и додао да разговара са потенцијалним кредиторима, али све са идејом да 
се стане са задуживањем и да се обезбеди да не буде раста јавног дуга у наредној години. 

Динкић је казао и да је разговарао са банкама да обезбеде повољне кредите за привреднике, 
тако што би се за велику привреду одобравали кредити по камати од четири одсто, а за малу 
привреду од један одсто годишње. 

Танјуг 

 
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sud-vratio-lokale-Boreliju.sr.html 

Суд вратио локале „Борелију” 
После три године запослени у Нишу добили струју и доказали да је нелегалном продајом 

покушана отимачина хрватске имовине 

Ниш – Трогодишња борба радника предузећа „Борели” из Сомбора у Нишу завршена је 
пресудом Привредног апелационог суда у Београду којом је поништен уговор о купопродаји 
између фирме „Борово” из Вуковара у Хрватској и нишке агенције „Сукцес”. 
„Борели” је после ратних сукоба на територији бивше СФРЈ преузео продају производа познате 
Фабрике обуће „Борово” из Хрватске, када је и Влада Србије забранила продају имовине 
хрватских фирми док се у потпуности не разреше односи између две некадашње југословенске 
републике. Међутим, и поред те забране пре пет година многи вредни објекти са локалима 
„Борелија” у Србији и Нишу постали су мета појединаца и група, који су покушали да 
противзаконито профитирају. 

– Током 2007. на волшебан и незаконит начин склопљени су уговори о купопродаји три локала 
у центру Ниша. Агенција „Сукцес” из Ниша, коју заступа адвокат Бошко Ристић, политичар из 
Ниша, посланик у Народној скупштини Србије и члан Високог савета судства, заступајући 
хрватско „Борово” склопила је уговор и купила за себе локал „Борелија” у Обреновићевој 86 у 
Нишу. Фирма „Еди”, коју заступа Бошко Ристић, купила је локал у Обреновићевој 41, а „Дон 
фарма”, за коју је Ристић такође био правни заступник локал у Душановој 29. Све продавнице 
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су у строгом центру Ниша са укупно 260 квадратних метара и око 150 квадрата магацинског 
простора. Почетком 2009, тачно две године после нелегалне купопродаје, коју смо одмах 
оспорили, нови власници покушали су да нас иселе и да преузму локале. Месецима смо били 
под огромним притисцима који су, пошто нисмо пристајали да се иселимо, на крају 
резултирали невероватним догађајем – искључењем струје. Пуне три године, до пре неколико 
дана били смо у мраку – испричао је за „Политику” Зоран Радивојевић, пословођа „Борелија” у 
Обреновићевој 86 у Нишу. 

Радници „Борелија” нису пристајали да изађу из продавница ни када је струја искључена, 
објашњава Зоран Младеновић пословођа продајног објекта у Душановој 29: 

– Спавали смо у локалима, на поду у врећама и мењали се у сменама. Даноноћно је увек био 
неко од нас запослених у сваком од локала. Ноћу смо чували продавнице, а дању радили уз 
светло фењера или свећа. Касе, које раде на струју, пунили смо у суседним локалима, где су нам 
колеге продавци излазили у сусрет и помагали нас, како би све било по закону око 
регистровања промета и наплате продате робе. 

Пре неколико дана, када су видели решење Привредног апелационог суда Србије о поништењу 
купопродајног уговора између „Борова” и нишког „Сукцеса” у нишкој Електродистрибуцији 
донели су одлуку да се локалима опет прикључи електрична енергија. Засветлеле су 
продавнице и рекламе у Обреновићевој 86 и Душановој 29. У трећем локалу, у Обреновићевој 
41, који је пре неколико месеци испражњен, међутим, више нема „Борелија”. Усељена је друга 
трговина. 

– Привредни апелациони суд Србије одлучио је у нашу корист за локал у Обреновићевој 86, а 
Врховни касациони суд за локале у Обреновићевој 41 и Душановој 29. На тај начин ми смо прву 
победу успели да добијемо. Желимо, међутим, да се после свега преиспита процес и поступак 
купопродаје и како су појединци и моћници претходних година успевали да купују правно-
формално нерашчишћену и туђу имовину. Наравно, и како су им у неким државним органима 
у томе помагали – рекли су нам радници „Борелија” у Нишу. 

„Борово” је пре распада СФРЈ имало око 130 локала у Србији, које је после тога преузео 
„Борели” из Сомбора. Према информацијама које смо добили од Јелене Алексић, која је 
заступала сомборску фирму и запослене у Нишу „продато” је, и поред забране, тридесетак 
локала. После судских поступака очекује се да сви буду враћени „Борелију”. 

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

Ћутање као одговор 
У фирмама које су учествовале у овој „купопродаји” нису желели да говоре за новине. 
„Политика” је, као што то налажу новинарска правила, хтела да чује и другу страну у овом 
случају. Пре свих Бошка Ристића. Остављали смо поруке и молбе да нам се јави у његовој 
канцеларији. Једини одговор који смо добили био је – пренели смо му да сте се јављали. 

Тома Тодоровић 

 

 

 

 



7 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:391183-Manji-porez-za-male-preduzetnike 

Мањи порез за мале предузетнике 
Д. И. К. - С. Б.   

Најављена подршка за 220.000 предузетничких радњи које послују у Србији. Муче 

их дуговања, нелојална конкуренција, скупља струја, вода... 
 

ЗАНАТЛИЈЕ више неће морати да издају фискалне рачуне, плаћаће порез паушално, а сви они 
који данас раде у сивој зони имаће могућност да, под повољним условима и без икакавих 
санкција, започну посао. Предузетницима ће, бар према најавама које је малим 
привредницима изложио министар финансија и привреде Млађан Динкић, Фонд за развој 
бити гарант нових кредита. 
Власници малих радњи од државе, бар према тврдњама од четвртка, очекују и већу подршку 
при запољшавању. Тренутно од Националне службе за запошљавање добијају средства, али 
како кажу, она се крећу од 80.000 до 160.000 динара. Велики инвеститори, с друге стране, од 
државе могу да добију и по 10.000 евра за свако ново радно место. Према речима министра 
Динкића, о евентуално већим подстицајима и за оне који запошљавају мање од 50 радника ће 
се размишљати. Пре следеће године и сређивања буџета, међутим, тако нешто није могуће. 
 

- Важно је да нам држава обећава оно што се може спровести, а приоритет је да се крене у 
сузбијање сиве економије. Она је постала тако раширена да више не може да се ради - сматра 
Мирослав Ђурић, председник Општег удружења предузетника Зрењанина. - Има, међутим, 
проблема који нас сваког дана притискају и гуше. То су рачуни за струју, воду, телефон, гас. 
Што се обрачуна са црним тржиштем тиче, министар Млађан Динкић најављује да ће од 
октобра и измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији, порезницима 
припасти обавеза да контролишу и нелегалне привреднике. До сада је то била обавеза 
тржишне инспекције која, како каже, има до 400 људи, а порезника је 7.000 и једини имају 
капацитет тим да се баве. Фирме из сиве зоне, како каже Динкић, неће се кажњавати, већ ће им 
бити понуђено да уз стимулативне услове пређу у легалну зону. 
ЗАКОНИНОВО министарство најављује и нове законе - Закон о занатству и Закон о 

задругарству. Истовремено ће се укинути Закон о девизном пословању. Закон о пореском 

систему и пореској администрацији би се мењао у септембру и неке одредбе би важиле већ од 

октобра. Уплата пореза на додату вредност по наплати, међутим, стартовала би са првим даном 

следеће године. Влада планира и повећање пореза на добит предузећа са десет на 15 опдсто. 

Занат у Србији, макар званично, храни најмање 400.000 запослених у око 220.000 радњи. 
Притиснути порезима, таксама, накнадама, затезним каматама, многи власници су давно из 
легалних токова пребегли у нелегалне. Мимо сваке евиденције државе сада, претпостављају 
занатлије, ради још најмање 250.000 предузетника. Само током прошле године овај сектор је 
изгубио око 40.000 радника и 3.661 радњу. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:391183-Manji-porez-za-male-preduzetnike
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Највећи проблем занатлија у Србији је, кажу, нелојална конкуренција. Раде, рекламирају се и 
зарађују, а држава им не наплати ни динар. Званично регистровани, с друге стране, гомилају 
дугове. Пре свега пореске. 
 

НОВЕ МЕРЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА 
* Занатлије не морају да користе фискалну касу 
* Субвенционисани кредити за ликвидност (камата три одсто за велика и свега један одсто за 
мала предузећа) 
* Предузетницима гарант кредита Фонд за развој 
* Укидање фирмарина за занатлије и мале привреднике 
* Од Нове године бесповратна помоћ за инвестиције 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:391085-Dinkic-Trazi-se-novac-za-septembarske-plate-i-penzije 

Динкић: Тражи се новац за септембарске плате 

и пензије 
Танјуг  

Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је да је добио потврду од 

директорке државног трезора да само још у августу има новца за исплату плата и 

пензија 
 

БЕОГРАД - Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је у четвртак да је добио 
потврду од директорке државног трезора да само још у августу има новца за исплату плата и 
пензија. 

Прва ствар коју сам питао директорку трезора била је: "Имамо ли новца за плате и пензије и до 
када"? Одговор је био: "Успели смо да обезбедимо за август". 

Динкић је додао да треба да се предузму још неки кораци да би се обезбедио новац за 
септембарске плате и пензије. 

"Сада радимо на томе да обезбедимо пензије за септембар, толико је тешка ситуација"рекао је 
Динкић новинарима у Палати Србије. 

Он је изразио уверење да ће у кратком року успети да направи план фискалне консолидације и 
среди стање у буџетској каси. 

Министар је навео да је његов план реструктурирање нашег дуга до краја године, тако што би 
се вратио дуг са високим каматним стопама, а да ако већ морамо да се задужимо то буде под 
повољнијим условима. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:391085-Dinkic-Trazi-se-novac-za-septembarske-plate-i-penzije
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"Другим речима да се пребацимо на задуживање од билатералних институција уместо на 
домаћем тржишту капитала, где је каматна стопа висока и креће се од 14 до 15 процената", 
додао је Динкић. 

Он је подсетио да се држава до сада задуживала емисијом трезорских записа, али да је до сада 
продавано 20 одсто емисије, али се ситуација поправила у односу на пре месец дана, те је сада 
степен успешности продаје записа виши од 60 процената. 

"Ми имамо понуду за финансирање од стране инвестиционих фондова, али ја хоћу да смањимо 
камату и обезбедим повољније услове," рекао је он и додао да разаговара са потенцијалним 
кредиторима, али све са идејом да се стане са задуживањем и да се обезбеди да не буде раста 
јавног дуга у наредној години. 

Динкић је казао и да је разговарао са банкама да обезбеде повољне кредите за привреднике, 
тако што би се за велику привреду одобравали кредити по камати од четири одсто, а за малу 
привреду од један одсто годишње. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:391147-Radimo-sa-pola-snage 

Радимо са пола снаге 
Б. СТЈЕЉА  

Срби још на нивоу продуктивности из 1970, гори само Бугари, Румуни и 

Македонци. У државној служби учинак три сата дневно, а у приватном сектору 

седам 
 
ПРОДУКТИВНОСТ наших радника бележи констанатан раст још од почетка прошле декаде, 
али су Срби и даље мање ефикасни на послу од својих европских колега. Како је записано у 
извештају Владе РС, продуктивност рада у нашој земљи се повећава за 2,8 одсто годишње и 
данас је она 65 одсто просечне ефикасности коју имају земље Европске уније. Бољи смо само од 
Румуна, Бугара и Македонаца. 
Иако се на прву лопту може закључити да су се Срби провреднили, економски аналитичари 
упозоравају да подаци „варају“ и да је заправо ситуација потпуно обрнута. 
 
- Продуктивност се мери у односу на раст БДП и броја запослених, а пошто се у Србији сваке 
године број радника смањује, а БДП расте, може се закључити да они који су задржали своје 
радно место обављају више посла. Тако се само привидно ствара утисак да смо продуктивнији, 
а заправо и даље каскамо за осталим земљама - објашњава економски аналитичар Мирослав 
Здравковић, и додаје да су развијене земље биле вредне када је то требало, а ми се тек сада 
захуктавамо па се ствара утисак да смо ефикаснији на послу: 
- Заправо нисмо, јер је ниво БДП упоредив са оним из 1974. године, запосленост са 1976. 
годином, а продуктивност рада са 1970. годином. 
Таквој ситуацији је кумовала турбулентна прошлост јер смо у 2000. годину ушли са вишковима 
радника који ефективно нису уопште радили или бар не много. 
МАШИНЕ СМАЊУЈУ “ПОЕНЕ“РАЈИЋ каже да је разлог за овако малу упосленост радника - 

технологија. - У производњи се користе све боље машине, па радник не мора ефикасно да ради 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:391147-Radimo-sa-pola-snage
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осам сати већ исти посао може да обави у краћем року. Слично је и у администрацији јер смо 

све опремљенији бољим компјутерима и софтверима. 

- Због свих тих околности у 2011. години је, у односу на 1980. годину, БДП био мањи за 29,3 
одсто, запосленост за 13,5 одсто, а продуктивност рада за 18,4 одсто! - каже Здравковић. 
Драстичне су разлике у продуктивности радника из јавног и приватног сектора јер није реткост 
да се у државној администарцији ефикасно ради само девет сати недељно, а у производњи 
више од 50 сати седмично. 
Сличног су мишљења и у Унији послодаваца Србије. У њиховом истраживању су дошли до 
закључка да је продуктивност на државном послу само 45 одсто, а у приватном сектору 147,2 
одсто. То значи да су „приватници“ три пута ефикаснији од државних радника. 
- Када се пореде иста радна места у државној и приватној фирми јасно се уочавају разлике. 
Ефективан рад у државној администрацији је три сата и 50 минута, а у реалном сектору седам 
сати и 10 минута - каже Драгољуб Рајић из УПС и оцењује да су радници приватног сектора 
више оптерећени послом, дају боље резултате, а махом су слабије плаћени од колега којима је 
држава послодавац. 
 

САМО ПРИВАТНИЦИ РАДЕ 60 САТИ НЕДЕЉНО 
АНАЛИЗЕ Републичког завода за статистику су показале да од 499.137 приватних 
предузетника, чак 84.858 ради између 50 и 60 сати недељно, а чак 106.533 дуже од 60. 
С друге стране, међу 1.574.943 радника који зарађују плату код послодаваца, само њих 128.087 
ради прековремено. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/budzetski_deficit_veci_od_dve_milijarde_evra.4.html?news_id=245232 

Министар финансија и привреде најавио план фискалне консолидације и заустављање 

задуживања 

Буџетски дефицит већи од две милијарде 
евра 
АУТОР: Г. В. 

Београд - У буџету има новца за пензије и плате за август а радимо на томе да се обезбеде 

исплате за септембар. Толико је тешка ситуација. Буџетски дефицит је рекордан, више од две 

милијарде евра. После прва четири дана у Влади уверен сам да ћемо успети да стабилизујемо 

систем и обезбедимо редовну исплату пензија и плата - изјавио је јуче Млађан Динкић, 

министар финансија и привреде Србије. 

 
Он је истакао да ће најкасније до краја септембра направити план фискалне консолидације 
који ће укључити и план реструктурирања већег дела дуга Србије до краја године, како би се 
зауставио убрзани темпо новог задуживања. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/budzetski_deficit_veci_od_dve_milijarde_evra.4.html?news_id=245232
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Динкић је током разговора са представницима занатлија у Палати Србија нагласио да ће Влада 
донети низ мера које треба да олакшају рад малих и средњих предузећа. 

- У августу ће бити укинуте фискалне касе за занатлије. Када фискалну касу немају адвокати, 
зашто би имале занатлије? И непотребни парафискални намети биће укинути од 1. октобра. 
Слична судбина чека и „фирмарине“, комуналне накнаде за истицање реклама за занатлије и 
мала и средња предузећа, а биће укинуте неке од такси на републичком нивоу, као што је 
накнада за шуме - објаснио је Динкић. 

Он је додао да је формирао групу са задатком да од 256 парафискалних намета провери који су 
непотребни да би их укинули и растеретили привреду, а рок за анализу је 60 дана од 
формирања Владе. 

- У мере које ће Министарство финансија предузети да помогне предузетницима и привреди 
спада и увођење субвенционисаних кредита за ликвидност, са каматом од један до два одсто 
годишње, уз гаранције Фонда за развој. Ти кредити за предузетнике биће уведени до краја 
августа, а од следеће године занатлије ће моћи да конкуришу за бесповратну подршку за 
инвестиције - истакао је Динкић. 

Он је додао да ће држава, у зависности од вредности инвестиције, бесповратно давати од 30 до 
50 одсто новца предузетницма за нова улагања, а та мера ће се примењивати од 1. јануара 2013. 
године. 

- Током јесени биће укинуто плаћање музичког динара за занатлије, кроз измене Закона о 
ауторским правима. Биће формиран и посебан Сектор за предузетништво у оквиру 
Министарства финансија и донет Закон о занатству, уз претходно обнављање јавне расправе. 
Биће укинут Закон о девизном пословању, како би се олакшао извоз услуга из Србије као и 
пропис по којем се затварају радње ако не издају фискални рачун. Уместо те мере, биће уведене 
новчане казне - истакао је Динкић додавши да ће за предузећа која имају мање од 50 радника 
бити уведене субвенције за запошљавање. 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=03&nav_category=206&nav_id=631830 

Правосуђе потрошило преко милијарду 
 
ИЗВОР: ПОЛИТИКА, ТАНЈУГ 

Београд -- Српско правосуђе потрошило милијарду и двеста педесет милиона 

динара у 2011. на нову судску мрежу, пише "Политика". 

 Лист наводи да је то бројка до које је дошао Синдикат правосуђа Србије, на основу извештаја 

Врховног касационог суда. 

Председница Синдиката правосуђа Србије Сладјанка Милошевић изјавила је за тај лист да "то 

није и коначан број, јер ставке у извештају нису приказане јавно и у потпуности". 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=03&nav_category=206&nav_id=631830
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"За неке судове има података о трошковима превоза и становања судија, а за неке нема. 

Очекујемо да неко коначно изврши детаљну анализу", казала је Милошевићева.  

 

"Политика" наводи да је податке о трошковима судова по ставкама недавно од Министарства 

правде и Министарства финансија тражио Савет за борбу против корупције.  

 

Члан Савета за борбу против корупције Јелисавета Василић изјавила је за тај лист да 

Министарство правде није одговорило на њихов захтев, а од Министарства финансија су 

добили извод из предлога закона о завршном рачуну буџета Републике Србије и картицу из 

главне књиге трезора за извршење на функцији 330 за 2009. и 2010. годину, а за 2011. само 

картицу.  

 

"Та картица из трезора са бројем 330 представља утрошена средства за правосуђе. Међутим, ми 

из тих докумената нисмо могли да утврдимо колики су трошкови, ни збирно ни по врстама", 

казала је Василићева.  

 

Савет је тражио упоредне податке за три претходне године, да би се утврдило колико кошта 

нова мрежа судова и да ли су остварене уштеде. "Сматрали смо да Министарство правде треба 

да уради обрачун трошкова да оправда промену судске мреже. Наши економисти су покушали 

да прате ставке у наведеним документима, али нису успели да утврде бројеве и извуку било 

какав податак", рекла је Василићева. 
 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/nezavisni-sindikat-naftagasa-preti-blokadom-pumpi_334461.html 

Независни синдикат Нафтагаса прети 
блокадом пумпи 
Извор: Бета 

Независни синдикат Нафтагаса саопштио је данас да ће организовати блокаду 
најпосећенијих пумпи Нафтне индустрије Србије (НИС) као протест због тога што 
пословодство шаље запослене на принудне годишње одморе. 

Синдикат је у саопштењу за јавност најавио и да ће позвати грађане да бојкотују куповину на 
НИС-овим пумпама, као и да ће поднети колективне и појединачне тужбе против компаније 
због принудних годишњих одмора. 

Није наведено када ће синдикалци почети ове активности. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/nezavisni-sindikat-naftagasa-preti-blokadom-pumpi_334461.html
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Независни синдикат "основано сумња" да пословодство НИС-а оснива лизинг компаније чији 
су власници менаџери НИС-а, а потом приморава запослене да напусте НИС и пређу у те 
фирме да раде послове потребне НИС-у, али за далеко мању плату и у корист власника лизинг 
компаније, наводи се у саопштењу. 

Тај синдикат је навео да је од 1. августа подељено 350 решења о одласку запослених 
на двомесечни принудни годишњи одмор и додао да се из систематизације радних места 
може закључити да ће у наредном периоду на принудни одмор бити послато још толико 
радника. 

Независни синдикат раније је саопштавао да ће укупно 708 радника бити упућено на принудни 
годишњи одмор. Истовремено, додаје се у саопштењу, нема смањења обима посла, иако је то 
"изговор" менаџмента за принудне одморе. 

"То се јасно може видети на основу чињенице да је тренутно у НИС-у запослено 2.000 радника 
преко услужних компанија који раде посао исто онако како су га обављали радници који су 
послати на одморе", пише у саопштењу. 

Синдикат је додао да је свима познато да је НИС једна од најуспешнијих компанија у Србији 
када је реч о профиту и оценио да је истовремено у категорији односа према запосленима једна 
од најгорих. 

Независни синдикат Нафтагаса раније је послао писма председнику Србије Томиславу 
Николићу и премијеру Ивици Дачићу, али од њих није добио одговоре. 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/nis-uputio-oko-300-radnika-na-prinudni-odmor_334169.html

