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Сваки трећи остаће без посла 
Б. СТЈЕЉА  

Драматично: До краја године Србија би могла да заузме прво место у Европи по 

броју незапослених. Горе само у БиХ и Македонији. До краја године незапосленост 

до 30 одсто 

 

У Србији је на бироу укупно 762.576 оних који траже посао 

Србија је по броју оних који траже посао у самом европском врху, а до краја године би могла 
постати и убедљиви предводник. Стопа незапослености, која је управо достигла рекордних 25,5 
одсто, неће се зауставити, па би према прогнозама аналитичара, већ до краја године сваки 
трећи грађанин могао завршити на бироу. 
У Републичком заводу за статистику потврђују да је према резултатима последње анкете о 
радној снази, у формалној и неформалној економији заједно, запослено 2.157.618 грађана. С 
друге стране, без плате је 736.802 од укупно 2.894.421 радно способног. 
 

- Ове прогнозе по којима сваки трећи грађанин у завршници 2012. нећи имати посао ни 
најмање нису нереалне јер је српска економија већ годинама у великој кризи, нимало се не 
помера на боље, а нема ниједне дефинисане мере којом би се то могло зауставити - оцењује и 
професор Економског факултета Љубодраг Савић и додаје да би овакав сценарио, по којем би 
се стопа незапослености могла попети на алармантних 30 одсто, сасвим очекиван. 
УГАШЕНЕ ФИРМЕПрема последњим подацима Републичког завода за статистику, 248.877 
незапослених тражи посао први пут, док их је дупло више већ негде радило. А чак 221.557 је 
добило отказ, и то махом због тога што им се угасило предузеће. 

Према његовом мишљењу, мере нове владе усмерене на повећање запослености тешко ће 
имати позитивне ефекте у овој години, а бољитак се може очекивати тек од наредне, и то само 
уз повећан ниво страних инвестиција. А на пад БДП највише ће утицати драстично смањена 
пољопривредна производња, лоша ситуација у Железари Смедерево због одласка „Ју Ес стила“ 
и неиспуњеног обећања да ће се у Крагујевцу производити 30.000 аутомобила годишње. 
Стопа незапослености још на самом почетку кризе 2008. године била је значајна јер је 
износила 14,5 одсто, али је данас - драматична. Испред нас су само БиХ са 28 одсто 
незапосленог становништва и Македонија са 31 одсто. 
- У Србији је на бироу укупно 762.576 оних који активно траже посао - сабирају и у Националној 
служби за запошљавање и објашњавају да је годинама уназад ова „званична бројка“ била бар за 
трећину већа јер многи који су на бироу заправо нису ни тражили посао већ су користили право 
на различите накнаде док су паралелно зарађивали „на црно“. Данас су ове статистике готово 
изједначене. И подаци НСЗ и Завода за статистику показују да са послом највише кубуре 
становници западне Србије, да је већа стопа незапослености по градовима него у селима и да су 
највише погођени - млади. 
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АУСТРИЈА НАЈБОЉА 
Према подацима Европског завода за статистику у земљама еврозоне незапосленост је 
тренутно 11,1 одсто, а предњаче Грчка са 21,9 одсто и Шпанија са 24,6 одсто незапосленог 
становништва. У Хрватској је 14,5 одсто, у Словенији 8,8 одсто, а најнижа је у Аустрији и износи 
4,1 одсто. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:389711-Hrana-ce-opet-poskupeti 

Храна ће опет поскупети 
Д. М. - М. Н. С.   

Уз сушу која је десетковала род свих култура и већ довела до поскупљења, 

запретило и повећање пореза за два одсто 

 
СВЕ се уротило против стандарда грађана Србије. Док нова влада планира да допуни буџет 
повећањем пореза на додату вредност, суша узима данак. Приноси су десетковани, а цене 
кукуруза, сунцокрета, соје ове године су и дупло веће. А када се све то прође и кроз производњу, 
сигурно је да ће нам храна ускоро бити опет скупља. 
И произвођачи хране и економисти сматрају да ће на цене знатно више утицати последице 
суше, од најављеног раста ПДВ. 
- Ако ПДВ са 18 оде на 20 одсто, а не буде промена код производа који су опорезовани нижом 
стопом, ефекат на цене ће бити мали - каже економиста Иван Николић. - Највећи утицај на 
цене имају управо производи са ПДВ од осам одсто. Тако да ако се буде мењао само већи ПДВ, 
ефекат пораста цена биће далеко нижи од та два процентна поена. Осим, ако не буде 
злоупотреба. Најугроженији грађани пораст ПДВ са 18 на 20 одсто, осетиће код комуналних 
услуга. 
 

ВЕКНА 55 ДИНАРАВЕЋ на јесен векна хлеба могла би да кошта 55 динара, ако цена пшенице 
настави да расте. Ратари су ове године опрезнији приликом продаје пшенице и посматрају како 
ће се кретати цене, то је разлог што су Робне резерве откупиле свега 15.000 тона, од 
планираних 100.000 тона жита. 
- Уредба о ограничењу цене хлеба важи до краја септембра, али ако дође до спекулација држава 
ће реаговати - каже Горан Тасић, директор Републичких робних резерви. 
- Залихе пшенице су тренутно довољне за наредни период, без обзира на овај откуп. 
Преузимамо ових дана и 20.000 тона које нам стижу после размене за минерална ђубрива.  

Последице суше су већ видљиве. Сточна храна је поскупела за 50 до чак 100 одсто. Кукуруз је 
прошлог лета коштао 15 и 16 динара за килограм, а сада достиже 25, док је соја дупло скупља и 
кошта 70 динара. 
- Само због суше, јаја ће у наредном периоду поскупети 20 до 30 одсто, јер су цене хране за 
носиље за годину дана порасле 50 одсто - тврди Драгиша Јовић, директор живинарске фирме 
за производњу јаја „Микрос“. - Уместо 25, килограм сточне хране плаћамо 35, па и 40 у неким 
случајевима. Због такве ситуације многи произвођачи ће морати да кољу стоку, јер ће 
производити испод цене коштања, пошто је домаћа куповна моћ и сада врло ниска. 
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Споменка Иветић, директор продаје „Агримеса“ каже да је продаја меса и сада преполовљена, а 
да се са повећањем трошкова, грађани најпре одрекну куповине скупљих намирница какво је 
месо. 
- Наравно да ће се свако повећање намета бар пропорционално одразити на финалне цене меса 
и прерађевина - истиче Иветићева. - Али, и даље је неизвесно како ће се цене кретати, 
комплетна производња је у незавидној ситуацији због суше, можда ћемо бити принуђени да 
чак и увозимо сировину. 
Очекује се и драстично мањи принос сунцокрета са смањеном уљношћу. Овогодишњи род 
сунцокрета и соје биће преполовљен, а како каже Тамара Костро, из „Викторије ојл“ сви су 
изгледи да ће се то одразити на глобалне цене хране и основних намирница. 
- Србија и даље држи најниже цене уља у Европи, али ће на њихову висину свакако утицати 
количина сировина, која буде расположива у земљи и да ли ће бити неопходно увозити додатне 
сировине као допуну, што ће у том случају поскупљивати производњу - каже Кострова. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:389713-Preduzetnici-Promena-datuma-uplate-PDV-nije-bitna 

Предузетници: Промена датума уплате ПДВ 
није битна 
 
С. БУЛАТОВИЋ  

Предлаже да се садашњи рок, 10. у месецу, помери за десет дана, а после пола 

године за још десет дана 

 

НОВА Влада се изјаснила - предузећима ће омогућити да уплате ПДВ тек када робу и услуге 

наплате. Директор Пореске управе Драгутин Радосављевић каже да би то направило „минус“ од 

100 до 120 милијарди динара годишње. Предлаже да се садашњи рок, 10. у месецу, помери за 

десет дана, а после пола године за још десет дана. Предузетници поручују да са таквом 

променом ништа не добијају. 

По важећем систему обвезник ПДВ-а овај порез плаћа по издавању фактуре. Наплату посла, 

међутим, чека још неколико месеци. 

 

- За нас је једино прихватљиво решење да се ПДВ плаћа по наплати фактуре - кажа Жарко 

Милисављевић, председник Асоцијације малих и средњих предузећа. - Све друго су прелазна 

решења која само компликују систем. ПДВ је порез на робу која је негде направљена, али ако та 

роба није дошла до купца, нова вредност није створена. Не може држава да се наплати из 

нечега што нема додату вредност. Пореска управа је дужна да осмисли начин да не дође до 

евентуалних злоупотреба таквог система. 

Стручњаци, с друге стране, истичу да је кључ решења у обезбеђивању наплате потраживања. 

Само промена динамике уплате ПДВ-а, без гаранције да ће новац од испоречуне робе и услуга 

стићи у истом року - не решава ништа. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:389713-Preduzetnici-Promena-datuma-uplate-PDV-nije-bitna
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- Може се помоћи само ако се поспеши наплата - објашњава Саша Радуловић, порески 

консултант. - То значи да се потраживања наплаћују у року од 60 дана. Морате да упарите та 

два рока. Омогућите предузетницима дужи рок, али им омогућите да наплате своје 

потраживање. Унесете измене у Закон о обезбеђењу и извршењу тако да та ПДВ пријава буде 

доказ да дуг постоји и да се он може у кратком року наплатити. Ако једнократно помогнете 

тако што продужите рок за уплату ПДВ и за 60 дана, ви само предузетницима дајете 60 дана 

одушка. Иницијални проблем остаје. Уплата ПДВ-а по наплати унела би само додатан хаос у 

систем у коме је немогуће наплатити потраживање. 

Решавање проблема наплате потраживања у Србије, према Радуловићевом мишљењу, додатно 

компликује чињеница да је држава један од највећих дужника. 

- Држава дугује огроман новац и та сума стално расте - додаје Радуловић. - Када би се тај 

невидљиви дуг исказао, сватили бисмо да нам је ниво јавног дуга можда чак и 70 или 80 одсто 

вруто домаћег производа. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Privrednici-traze-manje-poreze-na-plate.sr.html 

Привредници траже мање порезе на плате 

Коморе и удружења привредника предлажу реформу пореске политике, пензионог система и 

радног законодавства 

 

 

Од мера нове владе и брзине којом буде спроводила економске реформе, зависи да ли ће 
инвеститори отварати радна места у Србији. Уколико буде контролисала буџетски дефицит, 
реформисала пореску политику, пензиони систем и тржиште рада, стимулисала извозно 
оријентисану производњу, укинула и смањила поједине парафискалне намете, а јавне набавке 
учинила ефикаснијим – нови улагачи ће долазити, а постојећи ширити своје пословање. 
Усвајање ових препорука, које се налазе на списковима и домаћих и страних удружење 
привредника, биће јасан сигнал привреди. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Privrednici-traze-manje-poreze-na-plate.sr.html
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Милош Бугарин, председник Привредне коморе Србије, каже да макроекономски оквир мора 
бити заснован на отклањању кључних разлика између укупне производње и потрошње, домаће 
штедње и нивоа неопходних инвестиција, увоза и извоза који ствара јаз који се покрива 
задуживањем. 

– Дугорочни циљ треба да буде достизање годишње стопе раста од око пет одсто, ниске и 
стабилне инфлације, одрживости фискалне и платнобилансне позиције, стабилности 
финансијских тржишта и тржишта рада – наводи Бугарин. 

 

  

А пре свега треба зауставити раст дефицита буџета и смањити јавну потрошњу на око 35 одсто 
БДП. И Америчка привредна комора као кључну меру наводи строгу контролу буџетског 
дефицита, кроз рационализацију јавне потрошње и повећањем пореских прихода. То је, како 
наводе, могуће постићи кроз одлучну борбу против сиве економије и доследну наплату пореза 
од свих пореских обвезника, укључујући јавна предузећа и делова државне управе. 

Привредна комора Србије иде корак даље и предлаже реформу права на субвенције, социјалне 
накнаде и пензије, смањење пореза и доприноса на зараде, могућност повећања пореза на 
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добит компанија, програм пореског обухвата сиве економије, као и смањење и укидање 
локалних комуналних такса и накнада. 

................................................. 
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 24. јула. 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/vladu_ceka_talas_strajkova.55.html?news_id=244732 

Синдикати полиције, просвете и здравства најављују протесте за септембар 

Владу чека талас штрајкова 

АУТОР: К. ЖИВАНОВИЋ 

Београд - Врућа синдикална јесен очекује Србију, бар према најавама представника водећих 

синдикалних организација у земљи. Синдикати полиције, здравства и образовања најављују 

протесте и штрајкове уколико се не побољша материјални положај запослених, не престане са 

кршењем закона и не искорени корупција и самовоља појединаца.  

 
Председник Независног полицијског синдиката Србије Момчило Видојевић каже за Данас да 
су највећи проблеми у полицији непоштовање закона, корупција и толерисање „чак и 
кривичних дела појединаца у МУП-у“. 

- У полицији постоје „недодирљиви“, а ту пре свега мислим на руководиоце организационих 
јединица, односно начелнике и њихове сараднике, што је и довело је до оваквог стања - наводи 
Видојевић. Он додаје да се закони у области полиције различито тумаче од станице до станице, 
а да је један од надлежних чак изјавио „док сам ја командир, ја сам закон“. 

- Прековремени рад се различито обрачунава и плаћа, као и путни трошкови. Мобинг је 
свеприсутан, а њему су посебно изложене жене - наглашава Видојевић. Он истиче да су 
синдикати полиције указивали министру Ивици Дачићу на ове проблеме, али да то није имало 
никаквог ефекта. 

- С обзиром на то да смо добили новог-старог министра, неће му требати времена да се упознаје 
са ситуацијом у МУП-у, јер му је врло добро позната. Нека почне да решава проблеме, иначе 
ћемо од јесени протестовати и, ако буде требало, организовати штрајк - најављује Видојевић 
додајући да преговоре води и са осталим синдикатима у полицији, којих је иначе 11, како би 
заједно наступили у борби за остварење својих права. 

За права запослених у здравству бори се девет синдиката. Процес „укрупњавања“ већ је започео 
недавним споразумом о удруживању, који су потписали Нови синдикат здравства и Удружени 
синдикати Србије „Слога“. Том приликом, њихови председници Живорад Мркић и Жељко 
Веселиновић, поред борбе за права радника, најавили су супротстављање „жутим“ 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/vladu_ceka_talas_strajkova.55.html?news_id=244732
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синдикатима, „који су оруђе власти и раде у њиховом интересу, а не својих чланова и 
запослених“. 

Председник Синдиката запослених у здравству Зоран Савић поздравља укрупњавање 
синдикалне сцене, додајући да се синдикалци у здравству боре за исте интересе, а то су 
побољшање материјалног положаја запослених, поштовање колективног уговора и укидање 
Уредбе о корективном коефицијенту, чија је примена одложена до 1. октобра. 

- Чим се формира влада, очекујемо разговор са новом министарком здравља Славицом Ђукић 
Дејановић. Са њом смо већ разговарали док је била председница скупштине, и имала је 
разумевања за наше захтеве. Очекујемо да ће тако бити и овог пута - оцењује Савић за Данас. 
Он додаје да је захтев за промену Уредбе о корективном коефицијенту, којом би основне плате 
запослених биле смањене за 10 одсто, подржала и Лекарска комора Србије. 

- Уколико се уредба не промени или укине, протестоваћемо и ући у штрајк, јер другог решења 
нема. Међутим, о томе ћемо одлучити након разговора са министарком - наглашава Савић. Он 
додаје да ће јој синдикати указати на неправилности у непоштовању колективних уговора у 
многим установама, као и на милионске губитке „које су направили поједини директори“. 

Председник Синдиката образовања Србије Бранислав Павловић каже за Данас да ће одмах 
након формирања владе тражити састанак са министрима просвете и финансија. 

- Материјални положај запослених је горући проблем, и морамо да видимо какви су конкретни 
планови Владе. У предизборној кампање слушали смо „немуште“ изјаве о томе да неће бити 
замрзавања плата, али морамо да се уверимо. Такође, Министарство просвете покренуло је 
пројекат стратегије образовања до 2020, који је потпуно неизводљив и мора да се мења. Током 
августа ћемо покушати да усагласимо ставове, а ако не успемо, у септембру ћемо штрајковати - 
указује Павловић. Он додаје да синдикати желе остварење реалних циљева, а не „спискове 
лепих жеља“. 

Милошевић: Тестираћемо министра правде 
Председница Синдиката правосуђа Србије Слађанка Милошевић каже за Данас да ће дати 
шансу новом министру да се покаже, али да ће га тестирати. 
- Не планирамо протесте и штрајкове док се министар не покаже на делу. Тражићемо састанак 
чим се укаже прилика и онда ћемо му указати на постојеће проблеме. То су лоши услови рада 
и недостатак опреме, због којих су запослени претрпани послом, лош материјални положај 
као и повратак неизабраних судија и тужилаца на посао - указује Милошевићева. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ukinuti-porez-na-plate-nize-od-25000-dinara 

Укинути порез на плате ниже од 25.000 
динара 

– Нова влада Србије требало би да на шест месеци до годину дана ограничи износ 
пензија и плата у јавном сектору – оценио је економиста Мирослав Здравковић. 
По његовом мишљењу, то ограничење треба да траје док држава не буде имала 
суфицит у буџету. 

Здравковић је на сајту „Макроекономије” навео да је потребно и „временски орочити 
смањивање броја запослених у јавној управи на републичком и локалном нивоу и доследно се 
придржавати програмираног смањења броја запослених„. 

Он је оценио и да би нова влада Србије висок ниво незапослености требало да почне да решава 
ослобађањем од пореза и доприноса најнижих зарада, рецимо до 25.000 динара бруто зарада, 
јер би на тај начин стотине хиљада људи из „сиве зоне„ добило легално запослење, а 
послодавци би имали јефтину радну снагу. 

Здравковић је такође истакао да би нова влада Србије требало и да што пре заврши 
недовршени процес приватизације, односно да га „временски ограничи” и ангажује 
најстручније економисте да реше проблеме тих фирми. 

– У завршетку процеса приватизације, кроз стечај, ликвидацију, привлачење инвеститора, 
заснивање радничких фирми у индустријским гробљима, налази се највећи неискоришћени 
потенцијал за индустријски опоравак који би решио већину проблема – сматра он. 

Здравковић је навео и да би основни циљ монетарне политике требало да буде реална 
депрецијација курса динара, односно „спречавање реалног јачања динара неограниченим 
откупом девиза и ниском основном каматном стопом Народне банке Србије„. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/teh%C2%ADno%C2%ADlo%C2%ADski-vi%C2%ADsak-u-nis-u-mo%C2%ADzda-

do%C2%ADgo%C2%ADdi%C2%ADne 

Технолошки вишак у НИС-у можда догодине 

За који дан, тачније до 1. августа, у Нафтној индустрији Србије на посао ће долази-
ти мање људи него сада јер ће одређен број запослених бити упућен на принуд-
ни/плаћени годишњи одмор. Колико ће се тачно радника на тај начин одмарати 
тешко је рећи јер, 

 како је саопштено из Независног синдиката "Нафтагаса", одлуком пословодства НИС-а, на 
двомесечни принудни одмор биће упућено 708 радника, а не 300, како је објавило 
руководство те компаније. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ukinuti-porez-na-plate-nize-od-25000-dinara
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/teh%C2%ADno%C2%ADlo%C2%ADski-vi%C2%ADsak-u-nis-u-mo%C2%ADzda-do%C2%ADgo%C2%ADdi%C2%ADne
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/teh%C2%ADno%C2%ADlo%C2%ADski-vi%C2%ADsak-u-nis-u-mo%C2%ADzda-do%C2%ADgo%C2%ADdi%C2%ADne
http://www.rtv.rs/sr_ci/ekonomija/nis:-na-prinudni-odmor-ide-oko-300-radnika_332054.html
http://www.rtv.rs/sr_ci/ekonomija/nis:-na-prinudni-odmor-ide-oko-300-radnika_332054.html
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Тај синдикат је негирао и наводе пословодства НИС-а да је реч о радницима који обављају 
нискоквалификоване административне послове, а како су пренели медији, председник 
Независног синдиката "Нафтагаса" Сава Благојевић рекао је да се на основу нове 
систематизације радних места јасно види да ће 708 запослених бити послато на принудни 
годишњи одмор. Он је рекао и да није тачно да ће на принудни одмор ићи они који обављају 
нискоквалификоване административне послове већ су међу њима и рударски инжењери, 
инжењери заштите животне средине, правници, економисти... По његовим речима, проблем 
није само у томе што руководство шаље раднике на принудне годишње одморе на основу 
систематизације, која је, како он истиче, промењена незаконито, већ и у томе што они који 
остају раде прековремено и имају велики број прековремених и ноћних радних сати, те би, када 
се израчуна прековремени рад, у НИС-у могло да се запосли 200 нових људи, а не да се 
радници отпуштају. 

По речима председника Јединствене синдикалне организације НИС-а Горана Такића, на 
основу инфорамција добијених од пословодства компаније, око 350 радника од 1. августа биће 
на принудном одмору. 

– После 45 дана, ти радници ће се вратити на посао – каже Такић. – наиме, у споразуму 
потписаном приликом продаје НИС-а "Гаспромњефту" је и клаузула којом се потврђује да 
ниједан радник не може бити технолошки  вишак до краја 2012. године. Извесно је да ти 
радници могу постати технолошки вишак на крају ове године, односно од 2013. године, када 
истекне  социјални програм, а за сада се још увек не може рећи под којим условима ће они 
одлазити јер репрезентативни синдикати преговарају с пословодством о висини отпремнина 
после 2013. године, што се мора договорити до краја ове. 

Што се тиче добровољног одласка радника из НИС-а, тај процес настављен је и ове године – а, 
како каже Такић, на основу инфорамција којима располаже, више од 200 запослених је отишло 
уз отпремнине. Он је истакао и да синдикат не одступа од става да се поштује члан 19 
социјалног програма, којим је прописна висина оптремнина за добовољни одлазак из НИС-а. 

  Д. Млађеновић 
 

Висина отпремнина – тема преговора 
Преговори пословодства НИС-а и синдиката тичу се висине отпремнина за оне раднике који ће 
од наредне године бити технолошки вишак. Како каже Горан Такић, у члану 20 социјалног 
програма стоји да би отпремнина требало да буде 90 одсто од 750 евра, док послодавац нуди 
нижу отпремнину – 350 евра по години стажа, па се преговори настављају. 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/uplata-svih-doprinosa-pa-prekid-strajka 

Уплата свих доприноса, па прекид штрајка 

Штрајк у "Новитету" се наставља док се не измире они доприноси за пензијско 
осигурање које предузеће није плаћало од јула 2010. године и тако направило дуг 
код Пореске управе од око 43, 8 милиона динара. 

Са недавног протеста радница “Новитета” Фото: Н. Стојановић 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/uplata-svih-doprinosa-pa-prekid-strajka
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“Тражимо да власник "Новитета" Драган Ђурић плати цео дуг”, изјавила је потпредседница 
синдиката "Солидарност" у “Новитету”  Александра Игњатовић. 

Према њеним речима запослени, а највише је жена, најмање желе да се Модна конфекција  
затвори, али, како каже Игњатовићева, не знају на који начин да власник редовно измирује 
обавезе. - Инспектори рада утврдили су да је послодавац прекршио колективни уговор у делу 
исплате минималне цене рада. 

У плати за мај уместо 114 динара цена сата рада нам је обрачуната  84 динара. Послодавац је 
прекршио колективни уговор, јер није у року намирио јунску плату, коју је требало да исплати 
до 20. у месецу  - рекла је потпредседница синдиката. У протеклих две године, наглашава,  у 
"Новитету" је скоро сваког месеца био штрајк због кашења зарада. 

Представници Штрајкачког одбора јуче су разговарали у филијали Републичког фонда 
пензијског и инвалидског осигурања (РФПИО)  где је речено, каже Игњатовић, да ће стаж од1. 
јула 2010. до 22. јуна 2012. бити повезан тек када "Новитет"уплати последњу, дванаесту рату 
рату из репрограма дуга који је Министарство финансија одобрило "Новитету". Фирма је као 
залог дала машине и уколико не буде плаћала рате порезници ће рате наплатити пленидбом 
машина. 

- Прву рату од око три милиона динара "Новитет" треба да плати 25. јула, али то не значи да ће 
нам бити аутоматски повезан радни стаж. Повезан стаж имаћемо када се уплати последња рата 
која доспева за годину дана 25. јула 2013. године - навела је Александра Игњатовић. 
Власник "Новитета" Драган Ђурић рекао нам је јуче да медији и синдикат разбијају успешну 
фирму и питао које предузеће у текстилној индустрији у Србији ради боље од новосадског 
"Новитета". Рекао је и да ће фирма платити све. 

Директор новосадске филијале РФПИО Илија Шакић казао је да "Новитетовим" је радницама  
од 1. јула 2010. до сада Модна конфекција платила само пензијске доприносе за новембар  
2011.  

- Када послодавац намири обавезе из 2010.године на листингу ће радницама бити исказана 
радни стаж за ту годину. Радни стаж за 2011. годину биће им утврђен када послодавац уплати 
пензијске доприносе за ту годину - рекао је Шакић. 

З. Делић 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1051:Prinudni-odmor-za-708-

radnika&catid=31&Itemid=101 

Принудни одмор за 708 радника 
  

Независни синдикат Нафтагаса саопштио је јуче да ће одлуком пословодства Нафтне 
индустрије Србије (НИС) 708 радника тог дела компаније бити послато на двомесечни 
принудни одмор, а не 300 како је објавило руководство. Синдикат је негирао и наводе 
пословодства НИС-а да је реч о радницима који обављају нискоквалификоване 
административне послове. Председник Независног синдиката Нафтагаса Сава Благојевић 
рекао је за агенцију Бета да се из нове систематизације радних места јасно види да ће укупно 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1051:Prinudni-odmor-za-708-radnika&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1051:Prinudni-odmor-za-708-radnika&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=72e2f51fa9f21955600f6de753e13093e9446056
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708 радника бити послато на принудни годишњи одмор. Није тачно да се шаљу људи са неких 
ниских административних послова, већ су међу њима и рударски инжењери, инжењери 
заштите животне средине, правници, економисти. 

.., навео је Благојевић, који је Бети пружио и документацију на увид. Благојевић је казао да није 
проблем само у томе што руководство шаље раднике на принудне годишње одморе на основу 
систематизације, која је, како тврди, промењена незаконито, већ и у томе што они који остају 
раде прековремено и имају велики број прековремених и ноћних радних сати. Када се 
израчуна, у НИС-у је прековремени рад толики да би могло 200 нових људи да се запосли, а не 
да се радници отпуштају. Дакле, није тачно да постоји вишак запослених, рекао је Благојевић. 
Додао је да је у компанији присутан и мобинг према запосленима па се они и на тај начин 
приморавају да напусте компанију. Други начин је да се радницима нуди да раде преко 
лизинга, односно да се изнајме НИС-у од других фирми. А та предузећа не плаћају ни 
прековремени ни ноћни рад, навео је Благојевић. Најавио је да ће запослени организовати 
протесте уколико руководство НИС-а настави са таквом пословном политиком. Покушавали 
смо да обавестимо све надлежне инспекције, али оне не желе да реагују, већ кажу да сваки 
запослени треба да поднесе пријаву. Људи су уплашени да ће изгубити посао и не смеју то да 
ураде, казао је Благојевић. Независни синдикат Нафтагаса затражио је 19. јула од председника 
Србије Томислава Николића да им помогне. У отвореном писму Николићу, синдикат је навео 
да генерални директор НИС-а Кирил Кравченко у медијима износи податке о томе како 
компанија повећава производњу, добит и улагања, а истовремено се, како се наводи, радници 
шаљу на принудни одмор. У НИС-у је 20. јула агенцији Бета речено да ће више од 300 радника 
те компаније од 1. августа отићи на плаћени одмор од 45 радних дана због смањења обима 
посла који обављају. Како су навели у НИС-у, реч је о радницима који обављају 
нискоквалификоване канцеларијске послове и који нису везани за производњу. Према 
последњим компанијским подацима, НИС је на крају 2011. године имао 9.076 запослених и 
нето добит од 40,6 милијарди динара. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1021:Ko-kontroli%C5%A1e-

dr%C5%BEavu-kao-poslodavca&catid=9&Itemid=120 

Ко контролише државу као послодавца 
  

Нови систем контроле уплате доприноса за запослене, који је држава била приморана да уведе 
преко банака, како би санирала последице сопствене одлуке да укине СДК, показао је после 
само две недеље да би број послодаваца који радницима уплаћују плате без припадајућих 
доприноса, до краја овог месеца могао да достигне 60.000. Као и да број оних који уплаћују 
само порезе и доприносе, без плата, већ на старту далеко премашује ову, те да је двоструко већи 
од категорије послодаваца који редовно уплаћују и зараде и доприносе. И док у Пореској 
управи (ПУ) тврде да се ова мера превасходно односи на приватни сектор те да јој је циљ, како 
је то прошле недеље изричито нагласио њен директор Драгутин Радосављевић - да заштити 
права око 700. 

000 запослених код приватних послодаваца, питање које и даље остаје отворено гласи - да ли 
банке једнако ревносно обавештавају, а ПУ контролише и државу као послодавца, односно, све 
оне фирме за које је она надлежна или одговорна, и којима, на пример, уредно, већ годинама 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1021:Ko-kontroli%C5%A1e-dr%C5%BEavu-kao-poslodavca&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1021:Ko-kontroli%C5%A1e-dr%C5%BEavu-kao-poslodavca&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=471db56bb6be3138a5b83bb41c1a0e0a98b9348e
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сабира разна, па и ова дуговања. Тим пре што се и у многим књиговодствено-
рачуноводственим агенцијама може чути да је мало приватних послодаваца, поготово међу 
власницима малих и средњих предузећа, који се, уз постојеће казне, усуђују да не уплате 
доприносе. Уместо тога, доминира, кажу, позната пракса пријављивања, односно легалне 
исплате минималца са доприносима обрачунатим на основу њега, уз накнадну доплату на руке. 
Уосталом, приче о неуплаћеним доприносима и повезивању стажа хиљадама запослених су се, 
за разлику од нових мера контроле, и односиле искључиво на државни, а не на приватни 
сектор. Било да се ради о предузећима која су у власништву државе завршила после неуспешне 
приватизације, било о онима која у приватизацију нису ни улазила, или онима која су, путем 
конверзије дуга у улог, преузимала нека од јавних предузећа. Кад се уз то узму у обзир и фирме 
у реструктурирању, од којих су неке, под директном управом државе патентирале метод 
појединачне уплате, рецимо, заосталих пензионих доприноса - како који запослени крене у 
пензију, и кад се сагледа број запослених у свима њима, чини се да би нови систем контроле и 
принудна наплата која из њега следи, не само морали да се примене и на државни сектор, него 
и да би у њему могли да изазову много озбиљније последице. Дакле, да би држава, уколико би 
је равноправно применила на све, овом мером пре истерала на чистац саму себе као 
несолидног послодавца, него многе приватнике. Како год било, одговор ПУ на питање да ли ће 
се мера принудне наплате најављена од 10. августа, односити и на фирме са списка 500 
највећих дужника, међу којима апсолутно доминирају велика државна, полудржавна или 
квазиприватна предузећа, и које су, судећи према висини неизмирених обавеза према држави 
до сада пред законом биле равноправније од других - гласио је: вероватно. Насупрот томе, 
нешто је ипак сигурно. На пример, да повезивања стажа, како кажу, више неће бити, те да ће о 
евентуалном отписивању дела дугова, или камата на дугове и државним и приватним 
фирмама, одлучивати влада. @АНТРФИЛЕ: Порески дужници моћи ће да одложе плаћање 
Пореска управа Републике Србије позвала је пореске обвезнике да благовремено измирују своје 
законом прописане обавезе и најавила да ће од јуче телефоном позивати дужнике, како би 
заједнички пронашли најбољи начин за измирење дуга. Посредством Контакт центра Пореске 
управе биће позивани сви порески обвезници који имају дуг по основу јавних прихода - ПДВ-а, 
пореза на добит, акциза и доприноса. Дужници ће бити информисани о износу дуга и позвани 
да дуг измире у одређеном периоду. Биће им понуђена могућност одлагања плаћања дуга, 
уколико испуњавају законом предвиђене услове за то. Намера је, како је навела Пореска 
управа, да се смањи порески дуг уз минималне трошкове и за Пореску управу и за пореског 
обвезника, уз истовремено обезбеђивање прилива средстава у буџет Србије и успостављање 
поштовања пореских прописа на добровољној основи. Пореска управа је указала да чини све да 
пружи квалитетну услугу и адекватну помоћ свим пореским обвезницима како би се 
успоставила пореска дисциплина, а уколико ефекти изостану примењиваће се мере пуне 
принуде у циљу наплате дуга. Бета @ЛЕГЕНДА: Нови систем контроле би у државном сектору 
могао да изазове много озбиљније последице него у приватном: Јумко 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1039:Zamrzavanje-na-%C5%A1est-

meseci&catid=9&Itemid=120 

Замрзавање на шест месеци 
 

Нова влада Србије требало би да на шест месеци до годину дана ограничи износ пензија и 
плата у јавном сектору док држава не буде имала суфицит у буџету, оценио је економиста 
Мирослав Здравковић. Он је на сајту Макроекономије (www.макроекономија.орг) навео да је 
потребно и временски орочити смањивање броја запослених у јавној управи на републичком и 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1039:Zamrzavanje-na-%C5%A1est-meseci&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1039:Zamrzavanje-na-%C5%A1est-meseci&catid=9&Itemid=120
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локалном нивоу и доследно се придржавати програмираног смањења броја запослених. 
Здравковић је оценио и да би нова влада Србије висок ниво незапослености требало да почне 
да решава ослобађањем од пореза и доприноса најнижих зарада, рецимо до 25. 

000 динара бруто зарада, јер би на тај начин стотине хиљада људи из сиве зоне добило легално 
запослење, а послодавци би имали јефтину радну снагу. Истакао да би нова влада Србије 
требало и да што пре заврши недовршен процес приватизације, односно да га временски 
ограничи и ангажује најстручније економисте да реше проблеме тих фирми. У завршетку 
процеса приватизације, кроз стечај, ликвидацију, привлачење инвеститора, заснивање 
радничких фирми у индустријским гробљима, налази се највећи неискоридсћени потенцијал 
за индустријски опоравак који би решио већину проблема, сматра он. Здравковић је навео и да 
би основни циљ монетарне политике требало би да буде реална депресијација курса динара, 
односно спречавање реалног јачања динара неограниченим откупом девиза и ниском 
основном каматном стопом Народне банке Србије. Бета 

 

 


