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Бајатовић: Трећина приватизованих може да се 
опорави 
М. Б.   

Душан Бајатовић о приватизацијама: Ово је загревање за септембар, када ће нова 

републичка власт вући битне потезе за привреду 

 
Најмање трећина лоше приватизованих фирми у Србији може да се опорави, а одговорни за 
њихову пропаст да се казне. Социјалистичка партија Србије залаже се за то да се путем 
државног интервенционизма рашчисте сви ти имовинско-правни односи и да та предузећа 
раде. Сваки такав проблем мора да се решава појединачно - изјавио је у недељу Душан 
Бајатовић, потпредседник СПС. 
Бајатовић је овај период најавио као „лагано загревање за септембар“, када ће нова републичка 
власт вући битне потезе за привреду. Објаснио је да СПС не тражи савезнике само међу 
припадницима парламентарне већине него и међу послодавцима, синдикатима, у Привредној 
комори Србије... 
 

Бајатовић тврди да је републички буџет бивша власт пројектовала само до јуна, односно до 
месец дана после избора, као и да се опоравак буџета може очекивати у октобру. 
- Влада Србије мора да утврди и нову стратегију енергетике, што подразумева и одговор на 
питање ко ће се у Србији убудуће задуживати због скупље набавке енергената и њихове 
јефтиније испоруке корисницима - сматра Бајатовић. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:391559-Gradjani-akcije-cuvaju-u-slamarici 

Грађани акције чувају у сламарици 
Д. И. КРАСИЋ  

Око 2,5 милиона грађана још држи бесплатно добијене вредносне папире српских 

предузећа. За две године, од почетка трговања, закључено тачно 2.319.870 уговора 

о продаји 

 
СРБИЈА има 4,82 милиона малих акционара који су акције великих српских предузећа добили 
бесплатно. Њихово "акционарство", нажалост, своди се само на једно питање: да ли одмах 
уновчити ове хартије или сачекати. Званични подаци казују да је, од почетка трговања 
бесплатним акцијама, августа 2010, закључено тачно 2.319.870 уговора о продаји ових хартија. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:391579-Bajatovic-Trecina-privatizovanih-moze-da-se-oporavi
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Како је "Новостима" потврђено у "Пошти Србије", преостало је око 2,5 милиона акционара који 
нису испоставили ниједан налог за продају бесплатних акција. 
 

- Број домаћих инвеститора у акције никада није био претерано велики, а може се рећи да их је 
највише било 2007. године током експанзије тржишта - каже, за "Новости", Ненад Гујаничић, 
главни брокер "Синтеза инвест групе". - Управо тада је велики број грађана био привучен 
високим зарадама које су њихови пријатељи, рођаци и други остваривали. Процењује се да је у 
том моменту било од 20.000 до 30.000 инвеститора домаћих физичких лица, односно грађана. 
Опет, нажалост, велика већина оваквих малих инвеститора није имала никакво знање у вези са 
акционарством и берзом, па, по речима нашег саговорника, не чуди како су прошли. 
- Наравно, оваквом сценарију је допринео овдашњи инвестициони амбијент, који просто 
мотивише већинске власнике и доминантне акционаре да ојаде мањинске - истиче Гујаничић. 
ПРИНУДНИ ОТКУПУз све проблеме које имају мали акционари закон им је додао још један: 
граница за принудни откуп акција спуштена је са 95 на 90 одсто. То значи да чим већински 
власник стекне 90 одсто акција преостали акционари морају да му продају своје акције. Овде 
се, опет, на штету малих акционара, појављује проблем фер цене коју они добијају за своју 
имовину. 

Тренутна ситуација на тржишту је изузетно скромна када је реч о било каквим инвеститорима 
на Београдској берзи. 
- Као и сви други инвеститори и грађани на берзи могу да зараде само на два начина: кроз 
капиталну добит, односно раст цене акција, или пак путем дивиденди - објашњава Гујаничић. - 
Нажалост, и ове године је веома мали број компанија исплаћивао дивиденду, али би ту 
ситуација могла знатно да се промени ако се НИС одлучи да наредне године исплати део 
добити акционарима. Усвајање дивидендне политике могао би бити добар корак у том правцу. 
Вероватно би и "Телеком" био добар платиша дивиденди, рачунајући на високу 
профитабилност ове гране бизниса, али је засад неизвесно када ће се та компанија појавити на 
тржишту. 
Развој акционарства у Србији додатно урушавају лоша законска решења. Тако Закон о 
тржишту капитала предвиђа да компаније које имају минимум 10.000 акционара морају да 
остану на берзи. А то су тренутно на нашем тржишту само НИС, аеродром "Никола Тесла" и 
"Телеком Србија", који још није изашао на берзу. Следећи по броју акционара је "Симпо", са 
8.014 власника. 
- Сва остала предузећа могу да се искључе са берзанског тржишта, што може да има 
несагледиве последице за тржиште и економију Србије у целости. Јер, додатне услове који се 
захтевају за излазак са тржишта у кризи испуњава велики број компанија - безуспешно 
упозоравају у Комисији за хартије од вредности, додајући да је у свету пракса да је граница за 
излазак са берзе 500 акционара. 
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Нема више брзог стечаја 
Д. И. К.   

Од 35.696 блокираних фирми, до сада угашене 16.602 по основу аутоматизма, а 

фирме које нису стигле на ред избећи ће гашење. Без ретроактивне примене. У 

редовном поступку још 2.760 предузећа 

ТЕК када су најпроблематичнија предузећа, са рачунима у дугогодишњој блокади, отишла у 
историју, укинута је могућност аутоматског стечаја у Србији. Док је током три године кроз њега 
нестало више од 16.000 предузећа, од почетка ове, покренуто је свега осам стечајних поступака 
по сили аутоматизма, док је више хиљада предузећа „на чекању“. Како је „Новостима“ 
потврђено у Министарству финансија и привреде, ове фирме ипак ће избећи стечај по 
аутоматизму. 
 

- Министарство, као орган државне управе и део извршне власти, не може да коментарише 
одлуку Уставног суда којом су укинуте законске одредбе о аутоматском стечају - речено је 
„Новостима“ у овом министарству. - Прерано је да се изјашњавамо и у односу на последице 
овакве одлуке. Оно што је чињеница јесте да је од дана објављивања одлуке Уставног суда у 
Службеном гласнику, институт аутоматског стечаја престао да важи. 
У Министарству објашњавају да нема ретроактивне примене ових одредби, пошто се одлуком 
суда не обустављају већ предузете радње. Предузећа која још нису „стигла на ред“ код 
надлежних привредних судова избећи ће ову судбину. 
БЕОГРАД И НОВИ САДНајвише брисаних предузећа по основу аутоматских стечајева, од 
средине 2010. године до данас, било је у Београду, чак 5.295 и Новом Саду, 1.768. Суботица има 
близу 500 овако угашених фирми, Ниш 336, Лесковац 295, Шабац 271... Међу градовима са 
више од стотину нетрагом несталих предузећа кроз аутоматски стечај су и Чачак, Смедерево, 
Краљево, Крупевац, Врање, Сомбор, Лозница, Инђија, Ћуприја... 

- Они који су испунили услов за аутоматски стечај, а нису процесуирани, неће ни бити на 
наведени начин у поступку - појашњавају у министарству. 
Иначе, у редовном стечају је тренутно 2.760 предузећа. У њега је од почетка ове године 
закорачило укупно 806 фирми. 
Институција аутоматског стечаја управо је уведена да би се направио ред међу фирмама које су 
презадужене, у вишегодишњој блокади, са огромним обавезама према запосленима и 
повериоцима. Таквих је, за протекле три године, било укупно 35.696. Нешто мало мање од 
половине угашено је управо кроз овакав стечај, где је уновчена имовина, односно оно што је 
преостало по намирењу трошкова, ишло у државну касу. 
- Од почетка увођења аутоматског стечаја, 2010. године, Агенција за привредне регистре, 
закључно са 1. августом ове године, избрисала је тачно 16.602 предузећа, по службеној 
дужности, а на основу решења надлежних привредних судова - речено је „Новостима“ у АПР. 
Нових спискова блокираних фирми, сигурно је, више неће бити. А, такође, ни нових поступака 
аутоматског стечаја пред привредним судовима. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:391560-Nema-vise-brzog-stecaja


5 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:391557-Izmene-poreskog-sistema-Od-profita-15-odsto-drzavi 

Измене пореског система: Од профита 15 одсто 
држави 
 
С. БУЛАТОВИЋ  

Предузећа која ове године дођу до добити највероватније ће држави плаћати већи 

порез. Привредници: Повећање није толики проблем ако има могућности за 

зараду 

 
ИЗМЕНА Закона о пореском систему и пореској администрацији, како сада стоје ствари, 
предвидеће повећање пореза на добит предузећа. Уместо са десет, фирме у "плусу" држави ће 
узвратити са 15 одсто пореза. Нова правила ће смањити и могућност изврдавања и умањења 
стопе. 
Успешна фирма данас износ пореза може спретно да умањи кроз хуманитарни рад, 
рекламирање, спортске активности, па и репрезентације. Највеће умањење је кроз инвестиције. 
- Ефективна стопа пореза на добит предузећа сада је између пет и шест одсто - кажу у 
Министарству финансија и привреде. - Није у реду да банке плаћају само пет одсто пореза. 
Повећаће се стопа на 15 одсто. То је мало праведнија расподела, али ће се смањити и број 
могућности умањења пореза. Порез на добит плаћају само они који позитивно послују, тако да 
он не погађа фирме у тешкој ситуацији. 
 

Привредници, с друге стране, најављеном повећању не могу да се радују, али, како кажу, важно 
је да се испуни читав пакет најављених мера. Ако се други намети привреди смање, онда се 
већи порез може поднети. 
- Повећање пореза значи мање погодности за инвеститоре, а радо су долазили због стопе од 
десет одсто - сматра Небојша Атанцковић, председник Уније послодаваца.  
НАПЛАТА И РАЧУНИЦАТОКОМ првих седам месеци Пореска управа је наплатила укупно око 
33 милијарде динара, око четири милијарде мање него у истом периоду прошле године. 
Уколико би повећање било само пет одсто, приход би могао да порасте за око 1,5 милијарди 
следеће године. Пошто је сада ефективна стопа свега пет до шест одсто, ако би порасла за десет 
одсто, прилив би следеће године био већи за 3,3 милијарде динара. Наравно, колико ће 
српских предузећа постићи добит током 2012. и колику, тешко је предвидети. А то је основа 
сваког опорезивања. 

- Ми смо имали најмањи порез на профит и амбијент у коме до профита нисмо могли да 
дођемо. Ако се држава потруди да обезбеди могућност стварања добити тако што ће укинути 
намете разних институција и организација, онда то повећање није толики проблем. Поштеније 
је платити већи порез на оно што сте зарадили него плаћати то што не можете ни да зарадите. 
Јер, држава ништа не предузима против дужника који не плаћају дугове, или вам узме далеко 
више кроз скривене намете. Значи важан је читав пакет мера који ће померити привреду 
Србије у другом правцу. 
Преко пореских кредита стопа овог пореза може да се преполови, па и да се потпуно 
"избрише". А формула изгледа овако - велика и средња предузећа могу да се ослободе пореза у 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:391557-Izmene-poreskog-sistema-Od-profita-15-odsto-drzavi
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вредности од 20 одсто инвестиције коју су имали у тој години. Али износ умањења не може да 
буде већи од половине износа пореза. Уколико прелази, "вишак" се памти за наредне године, 
али може да се користи највише десет година. Мало предузеће може да рачуна на кредит 
вредан 40 одсто улагања. А тај износ не сме да пређе 70 одсто износа пореза. Има одређених 
делатности, међутим, која улагањем могу потпуно да "избришу" порез на добит. Потпуно 
ослобађање од пореза на добит током читаве деценије следи предузећу које у основна средства 
уложи најмање 800 милиона динара и има више од сто запослених. 
 

ГЛАВНИ АДУТ 
НИСКА пореска стопа пореза на добит Србији је годинама главни адут привлачења страних 
инвеститора. Домаћи привредници су понављали да то ништа не значи ако бирократија крије 
стотине других намета. И са стопом од 15 одсто, међутим, бићемо далеко од европског просека. 
У ЕУ је просечна стопа 24 одсто. Рекордери у опорезивању су Немци - 38,7 одсто. Са десет 
одсто, међу чланица ЕУ, предузећа опорезују само Кипар и Бугарска. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/strah-i-apatija-koce-bunt-i-strajkove 

Страх и апатија коче бунт и штрајкове 
 

Ситуација у привреди Србије веома је лоша, радна места се више гасе него што се 
отварају, а запослени који још увек раде страхују да ли ће задржати посао. Међу 
запосленима влада велика несигурност, коју је тешко развејати, 

 па у ситуацији, када радно место није извесно, не треба да чуди што организованог  протеста - 
штрајка нема и тешко да се може очекивати. 

Радници су апатични, уплашени, свесни да се, упркос досадашњим протестима мало шта 
променило, да су на маргини и да се мало ко обазире на проблем оних који се боре да остваре 
оно што им припада. У јавности је више оних који памте блокаду пруга или саобраћајница, као 
непријатност с којом су се суачавали, него исецања прстију, исцрпљивања глађу, а све више и 
последњих корака. Све је мање оних који раде, а све више незапсолених, пензионера и 
издржаваних лица. Просечна плата није довољна ни за основне потребе, а све је мање 
породица у коју се слију две просечне плате. У Србији ради око 1.700.000 људи, од којих је у 
јавном сектору око 420.000 људи, 310.000 је запослно је у реалном сектору,  а број пензионера 
готово да је идентичан броју запослених.  

По речима секретара Савеза самосталног синдиката Војводине Горан Милића, радничко 
незадовољство је велико и много је штрајкова у најави. По његовим речима, штрајк у ДТД 
„Сента” је завршен, али је за почетак следеће недеље најављен штајк у ЈКП „Чистоћа” у Новом 
Саду. Радници у Новосадској млекари били су спремни на штрајк, али је постигнут договор с 
надлежнима,  у предузећу „Војводина пут” у Зрењанину одржан је једночасовни штрајк, после 
чега је разговарно са секретаром за привреду, запошљавање и равноправност полова 
Мирославом Васином, те се резултати разговора очекују. Он указује да би штрајкови могли да 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/strah-i-apatija-koce-bunt-i-strajkove
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уследе почетком јесени, а да би, овог пута, незадовољство радника могли да покрену запослени 
у јавном сектору. 

- Нажалост, радници су незадовољни због веома реалних разлога, јер им послодавци не 
исплаћују зараде и не уплаћују доприносе и то су, углавном, најчешћи разлози незадовољства - 
каже Милић. - Није питање има ли снаге у синдикатима или радницима, јер се не ради се о 
томе, већ о потреби да за свој рад запослени буду адекватно плаћени и заштићени. Штрајк је 
само један од видова синдикалне борбе за бољи положај радника, али је то последњи корак, 
пре којег их треба напаравити много.Синдикат инсистира на социјалном дијалогу јер то начин 
да се много тога предупреди. Добар део послова институција система сада је на синдикату и 
указујемо на појаве које су видљиве, а нису логичне- неуплаћивање пореза и доприноса више 
година. То је недопустиво и тешко да постоји земља у којој се нешто тако дозвољава. Зато 
надлжене службе у држави морају да раде свој посао, како се не би дешавало да се не уплаћује 
доприноси и порези  и због тога долазило до  ситуације да нема довољно новца за исплате 
пензија или плата. 

По његовим речима, државна управа је једина област у којој је забележен раст броја  
запсолених, док  је много радника из реалног сектора сада без посла. Милић указује да се не 
сме дозволити да без посла остају радници са знањем и иксуством, а да на послу остају они које 
је припадност странкама довела на радно место. 

- Будући да је смањење броја запсленим у реалном сектору није покренуло надлежне да се 
предузму кораке ка побољшању стања, евентуално незадовољство запсолених у јавном сектору 
- здравство, просвета, управа... би могло. Наиме,  они би својим штрајком могли да паралишу 
друштво, а могуће је да би се њима придружили и они који су раније остали без посла, али и 
већина радника и поптуно је неважно да ли би се радници организовали сами  или би то 
урадили сидникати - каже Милић. 

Д. Млађеновић 
Ружни плодови неосетљивости 
Неосетљивост на туђу невољу, сада, иако је мало ко спреман то да каже, даје своје ружне 
плодове. Наиме, ако се врати неколико година уназад, када су почела гашења радних места, 
разумевања за тај проблем у јавности је било мало и углавном су они који су радили са стране 
посматрали шта ће се десити. Из године у годину радних места је све мање, баш као и 
посматрача јер су променили страну, а оних који су спремни да се придруже протесту оних који 
су на прагу служби за запошљавање готово да нема. 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/u-%E2%80%9Ecistoci%E2%80%9D-jednosatni-strajk 

У „Чистоћи” једносатни штрајк 
 

Запослени у „Чистоћи” обуставиће сутра, у понедељак, посао од 12 до 13 часова 
како би скренули пажњу на сложену финансијску ситуацију у прдузећу, а сутра ће 
радити редовно. 

Једносатним штрајком, каже председник синдиката у „Чистоћи” Момчило Арсенијевић, желе 
да укажу јавности о губицима фирме. 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/u-%E2%80%9Ecistoci%E2%80%9D-jednosatni-strajk
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Минус на рачуну „Чистоће” је око пола милијарде динара и Арсенијевић каже да за то треба 
неко да одговара. Штрајкачки одбор је одустао од генералног штрјак, који је пре три седмице 
заказао за данас. Одмах по објави генералног штрајка, каже Арсенијевић, запосленима је 
исплаћена заостала плата и по и уплаћени доприноси за пензијско осигурање. - Два захтева су 
нам испуњена, а два нису. Хоћемо да знамо ко је кривац за лоше финансије и да се из делатност 
фирме изузме хватање паса и мачака луталица. Зато данас од градских челника очекујемо 
обећање да ће на дневни ред наредног скупштинског заседања ставити одлуку да се из 
делатности предузећа избрише хватање животиња луталица. Предузеће нема услове да хвата 
ове животиње и плаћа скупе судске одштете. Лане је „Чистоћа” по тужбама грађана због уједа 
паса луталица издвојила око 150 милиона. Ове године предузеће је већ скупило седам стотина 
судских тужби Новосађана због уједа паса. У Београду постоји посебна Служба зоохигијене и 
тражимо да Град овде оснује Службу зоохигјене, по угледу на престоницу - објаснио је 
Арсенијевић. 

        З. Делић 
 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1078:Najvi%C5%A1e-otkaza-u-

Beogradu&catid=9&Itemid=120 

Највише отказа у Београду 
 

У марту је у Србији било 1.730.069 запослених што је 24.662 мање него пре годину дана и што 
значи да се број запослених месечно смањивао за по 2.052 људи - показали су најновији подаци 
Републичког завода за статистику. У поређењу са годином када је почела економска криза, 
дакле са септембром 2008. године број запослених је смањен за 262.835 или по 6.258 месечно и 
тако гледано процес смањивања броја запослених је успорен. У протеклих годину дана највећи 
пад броја запослених, и то од 9.830, био је у Београду, затим у Војводини за 7.528 и централном 
делу Србије за 7. 

264 људи. За годину дана број запослених повећан је у девет округа за више од десет хиљада 
људи, а број запослених највише је порастао у Шумадијском округу за 4.337, а највеће смањење 
имали су Београд, Нови Сад и Ниш. Статистичари су израчунали и да је за годину дана у 75 
општина број запослених повећан за више од 25,5 хиљада људи, а смањен у 83 општине (без 
нишких и новосадских) за око 43,8 хиљада. Не рачунајући београдске општине највећи раст 
запослених био је у општини Рача - више од 2,8 хиљада, Сремска Митровица - 1,1 хиљада, 
Пожаревац и Костолац - 703, Куршумлија - 679, Ивањица - 589, Власотинце - 588 и Сјеница - 
576, дакле углавом малим и сиромашним општинама. Насупрот њима највећи пад запослених 
био је у Јагодини више од две и по хиљаде, Смедереву више од 2,3 хиљаде, Панчево око 1,7 
хиљада, Шабац и Врбас безмало по 1.400. 

 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1078:Najvi%C5%A1e-otkaza-u-Beogradu&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1078:Najvi%C5%A1e-otkaza-u-Beogradu&catid=9&Itemid=120
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1022:Smanjena-nezaposlenost-u-

Vojvodini&catid=21&Itemid=125 

Смањена незапосленост у Војводини 
  

Укупан број незапослених у Војводини је значајно смањен у односу на прошлу и почетак ове 
године. Како је објаснио Мирослав Васин, покрајински функционер, то показује да напори које 
чине покрајинска администрација и Национална служба за запошљавање (НСЗ) дају резултате. 
Према подацима НСЗ, Покрајинске службе за запошљавање, на крају прошлог месеца у 
Војводини је било 198.045 незапослених, за 5.088 мање него у исто време 2011, саопштено је на 
интернет страни покрајинске владе. Крајем јануара ове године, у Покрајини је било 207.429 
незапослених, што значи да је од почетка године тај број смањен за 9. 

384, наведено је на конференцији за новинаре на којој су представљени подаци истраживања у 
оквиру “Бизнис барометра” о оцени пословања и очекивања привредника Војводине. Васин, 
покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова је том приликом 
оценио да су очекивања привредника о пословној клими у Војводини “позитивнија него што се 
мисли и представља јавности” и додао да су та очекивања изражена у области пословања са 
иностранством. Највећи скептицизам привредника изражен је у погледу запошљавања, али и 
неких околности које прате привређивање, казао је секретар Васин и истакао да ће бити 
настављена пракса која ће “омогућити да укупан привредни миље буде усклађен са очекивањем 
самих привредника, чије су оцене драгоцене”. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1022:Smanjena-nezaposlenost-u-Vojvodini&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1022:Smanjena-nezaposlenost-u-Vojvodini&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=c0f27420dc8af2e3de229135bc053d674c541a41

