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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:384103-Neispunjena-obecanja-o-zaposljavanju 

Неиспуњена обећања о запошљавању 
Б. СТЈЕЉА  

Од сарадње са државом око нових запошљавања, због неиспуњених обећања, 

одустало 66 од 135 општина широм Србије 

ОБЕЋАЊЕ државе да ће за сваки динар који општине у 2012. намене за нова радна места, 
поклонити још један - пало је у воду. Од великих пара стигле су тек мрвице, па је већ пола 
локалних самоуправа "поцепало" споразуме о међусобној сарадњи и тако раскинуло преговоре 
са државом. 
У Националној служби за запошљавање - која је узалуд организовала цео посао и посредовала 
између ова два партнера - ипак гаје наду да ће посао добити макар пола од 4.800 незапослених, 
колико је било првобитно у плану. 
 

- Национална служба за запошљавање је и ове године покренула програм суфинансирања 
пројеката са локалним самоуправама. Захтев је поднело 135 локалних самоуправа, а у 
вредности од 787 милиона динара. Тим новцем је требало да се финансирају програми 
самозапошљавања, као и субвенције за отварање нових радних места, обуке и јавни радови - 
објашњава Срђан Андријанић, из НСЗ. - Али Влада Србије је ове године драстично смањила 
буџет за запошљавање и пошто локалне самоуправе нису добиле очекиване износе, чак 66 
општина је одустало од потписивања споразума о заједничкој сарадњи. 
ПОДНЕТО 966 ЗАХТЕВААНДРИЈАНИЋ каже да је, закључно са јучерашњим даном, кроз 
програме субвенција за самозапошљавање, отварање нових радних места и јавне радове 
поднето 966 захтева из разних општина. Тако је за сада извесно запошљавање 1.245 лица: - Све 
ове мере се спроводе до краја године, па ћемо тек тада моћи да говоримо о броју 
новозапослених. 

Општинама је, како објашњавају у НСЗ, на крају припало свега 20, уместо 50 одсто од уложеног 
новца што је многима био довољан мотив да се повуку из посла са државом. Тако су уговори 
поништени у Новом Београду, Сурчину, Лазаревцу, Зрењанину, Јагодини, Ади, Сенти, Чоки, 
Аранђеловцу, Крушевцу, Врању, Нишу... 
- За реализацију се одлучило 69 локалних самоуправа. Оне су из својих каса укупно издвојиле 
283 милиона динара, а из буџета РС добиле су још 54 милиона динара - наставља Андријанић и 
сабира да ће, укупно, за локалне акционе планове запошљавања ове године бити издвојено 337 
милиона динара. 
Како кажу у НСЗ, из те суме ће се 101 милион динара потрошити на субвенције за 
самозапошљавање, око 91 милион динара за субвенције за отварање нових радних места, 1,8 
милиона за програме обука и око 141 милион динара за јавне радове. А они ће бити 
распоређени у Обреновцу, Младеновцу, Зајечару, Књажевцу, Сокобањи, Параћину, Ћуприји, 
Кикинди, Липљану, Ораховцу, Лозници, Жагубици, Голупцу, Сомбору, Инђији... 
Ипак, без обзира на најављене помаке у овим општинама, на крају се показало да је пропао још 
један рецепт за сузбијање рекордне стопе незапослености. Једино је извесно и даље осипање 
радне снаге и то у готово свим делатностима. Само између јесени 2008. и 2011. је, према 
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подацима Републичког завода за статистику, без радног места остало чак 180.314 мушкараца и 
75.005 жена.  
БЕЗ ШКОЛЕ И ЗНАЊА 
У НСЗ подсећају и на веома неповољну квалификациону структуру незапослених, јер чак 

448.763 оних који активно траже посао немају ни четврти степен образовања. А на бироу је и 

даље 199.413 оних који имају између 25 и 35 година. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:384108-Stizu-nova-poskupljenja 

Стижу нова поскупљења 
Д. М.   

Већ у четвртак ће цене сокова, пива, зачина, средства за личну хигијену порасти за 

један до шест одсто 

СПИСАК производа који ће поскупети нема крај. Према најавама трговаца, већ у четвртак ће 
цене сокова, пива, зачина, средства за личну хигијену порасти за један до шест одсто. 
Литарски сок од јабуке „ла вита“ уместо 78 кошта 84, док су поједина пива поскупела од 50 
пара до једног динара. Дволитарско пиво „пилс плус“ сада кошта 183,9 динара, а светло „јелен“ 
је 74,9 динара. 
За динар по паковању поскупели су неки гелови, улошци, вата, а до краја месеца очекује се 
пораст цена кућне хемије и козметике.  
- Сваку нову испоруку, посебно увозне робе прате „тежи“ ценовници, бар за 50 пара па до 
динар-два - кажу трговци. 
На листи производа који чекају више цене већ крајем ове недеље су млеко и јогурт неких 
добављача, тестенине, а крајем месеца очекује се поскупљење слаткиша, конзервиране рибе, 
сухомеснатих производа, детерџената. У просеку, поскупљења ће бити од два до 10 одсто. 
Дуготрајно млеко „мегле“ поскупеће за динар, а јогурт из исте млекаре за два динара за литар. 
По новим, вишим ценама продаваће се и павлака, сиреви...  
 
УВОЗНО НА УДАРУ 
КАКО хемијска индустрија више од половине сировина за своје производе увози из 
иностранства, а да су им цене одређене у динарима, раст евра најпре се одрази на цене 
детерџената. Стандардно паковање детерџента од три килограма кошта од 300 динара на 
акцији, па до 850, када је у редовној понуди. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/328188/DS-i-SPS-dogovorili-ekonomske-principe-Protiv-zamrzavanja-plata-i-

penzija 

ДС и СПС договорили економске принципе: 
Против замрзавања плата и пензија 

Е.Б.  

Преговори о формирању скупштинске већине и формирању владе настављени су јуче у 

седишту Демократске странке, где су до касно по подне преговарали с коалицијом окупљеном 

око Социјалистичке партије Србије и, како „Блиц“ сазнаје, договорено је да уколико ове партије 

формирају владу, не буде замрзавања плата и пензија. 

Сагласност о основним начелима економске политике: Дачић и Тадић 

Лидер ДС Борис Тадић најавио је да ће се за неколико дана знати ко је трећи партнер у влади 

демократа и социјалиста. На јучерашњем састанку коалиције око СПС и ДС постигнут је 

договор о најважнијим економским питањима и сада су на реду разговори о расподели 

министарстава и о структури владе. 

  

- Постигли смо споразум о основним начелима економске политике, као и сагласност о вођењу 

политике у региону, што значи да ће нашу владу морати да чине оне странке које имају таква 

начела - рекао је Тадић после састанка са коалицијом окупљеном око СПС. 

  

Лидер социјалиста Ивица Дачић потврдио је да је постигнута сагласност о државним и 

националним питањима, као и о социјално-економском програму. 

  

- Договорили смо се да разговори о трећем и четвртом партнеру буду тема следећег састанка на 

коме ће се разговарати и о структури владе. Разговарамо и са другим партијама - истакао је 

Дачић. Он је додао и да су његови ставови у вези са ЛДП и УРС као партнерима у влади 

„општепознати“. 

  

Преговори о формирању владе трају, а како “Блиц” незванично сазнаје, ДС нема ништа против 

да у владу уђу и Уједињени региони Србије, али да персонално ту не буде Млађан Динкић. С 

друге стране, незванична је информација да Томислав Николић за подршку УРС нуди Динкићу 

место у влади и Министарство економије. 
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Дачић: Можда и премијер 

Пре састанка са челницима ДС, Ивица Дачић је рекао да 

уколико се покаже да је немогуће доћи до парламентарне 

већине са демократама, СПС ће о новој влади почети да 

разговара са СНС. 

Председник СПС је истакао да се од њега очекује да подржи 

Тадића као проевропску варијанту, док из међународне 

заједнице подржавају Николића. 

- Мени би се можда више исплатило да будем премијер у 

некој другој комбинацији него овде да подржавам нешто за 

шта кажу да је проевропски, а с друге стране Николићу 

Европљани и Американци одају почаст - рекао је 

Дачић.Дачић: можда и премијер 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-propaloj-fabrici-vrhunska-proizvodnja.sr.html 

У пропалој фабрици врхунска производња 

У погонима „Ресора” у Гаџином Хану код Ниша производе се комунална, ватрогасна, али и све 

друге врсте специјалних возила 

Ниш – У погонима некадашње фабрике нишке Електронске индустрије– „ЕИ пластика”, у 
Гаџином Хану код Ниша, већ неколико година производе се најсавременије машине и опрема 
за комуналне и сличне службе. Ову фабрику, која је у то време, средином 2005.године, била у 
стечају купио је Бранислав Михајловић, својевремено један од руководилаца у предузећу „МИН 
– Специјална возила” и за само неколико година, уз квалитетну организацију посла успео са 
сарадницима да постане једина фабрика у Србији за производњу возила и опреме за 
специјалне намене. 
–Погон у Гаџином Хану био је на великој локацији од 2,5 хектара, а ми смо купили око 5.500 
квадратних метара, од чега је тачно половина под кровом и производним капацитетима. Уз пет 
радника, колико смо преузели из старе фабрике „ЕИ пластика” запослено је још 60, тако да у 
две смене реализујемо производњу веома широког асортимана специјалних возила. Једини у 
нашој земљи производимо теретна комунална возилаза прикупљање и одвоз смећа. Реч је о 
неколико врста тих возила запремине од три па чак до 25 тона, а на десетине таквих је већ у 
комуналним предузећима Београда, Новог Сада, наравно Ниша и других градова и места у 
Србији. У нашем програму је и производња комплетног зимског програма возила и прикључне 
опреме за реаговање у ванредним снежним ситуацијама и посебних „канал-џет” возила, за 
пробијање запушених водова и усисавање канализације. Такође од првог дана производимотри 
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врсте цистерни – за питку и „техничку” воду, која се користи за прање улица, и цистерни за 
бензин и друге нафтине деривате и моторна горива. Развијајући фирму, али и прихватањем 
нових производа који су у правом смислу речи изазовни пројекти, започели смо и 
висококвалитетну производњу такође специјалних возила за потребе ватрогасних служби. 

Од 65 запослених у „Ресору”, што је прави куриозитет, сваки пети је инжењер. У фирми су 12 
машинских и три инжењера електронике, а остали су квалификовани и висококвалификовани 
радници. 

–Свако од ових специјалних возила које направимо опремљено је компјутерском опремом и 
командама, које су резултат рада наших стручњака. Моторе за возила купујемо од ФАП-а у 
Прибоју, а све остало производимо у нашој фабрици, где имамо свој развојни и центар за 
конструкције и иновације. А производња саставних делова и металних елемената за специјална 
возила потпуно је компјутеризована, што доноси и веома прецизну израду, али и уштеду 
материјала, каже Михајловић. 

Из Фабрике „Ресор”, у којој је годишњи приход између седам и осам милиона евра, осим за 
потребе комуналних и сличних служби у нашој земљи, специјална возила производе се и за 
земље у окружењу. Конкретно,истиче Бранислав Михајловић, ауто-смећари,камиони-цистерне, 
ватрогасна возила извозе се у БиХ, Црну Гору, Македонију… Са повећањем производње очекује 
се и пробој на остала балканска тржишта. 

Т. Тодоровић 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/sindikat-preti-blokadom-futoskog-puta 

Синдикат прети блокадом Футошког пута 

Још нема помака у социјалном дијалогу између пословодства и производних 
радника у „Новитету”. Штрајк у предузећу је започет у понедељак. 

 Потпредседница синдиката  Александра Игњатовић казала је да се синдикат „Солидарност„ у  
фирми обратио покрајинским органима власти. Рекла је да синдикат намерава да радикализује 
штрајк, вероватно блокадом Футошког пута, али о томе тек треба да се постигне договор између 
радника и Штрајкачког одбора. 

- Тражимо априлску плату и да нам се уплате доприноси за здравствено  и пензионо осигурање, 
што није учињено од друге половине 2010. године - рекла је потпредседница Игњатовић. 

Додала је, да је директор предузећа Алекандар Петровић  проследио власнику захеве 
синдиката.”Новитет” је у поседу земунске фирме „Зекстра”чији је власник Драган Ђурић. 
Директор Петровић, казао је, да не даје изјаве. З. Д. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/umesto-katanca-ulaganje-od-100-miliona-dolara 

Уместо катанца улагање од 100 милиона 
долара 

Информацију која је одјекнула у Новом Саду – да ће на јесен бити затворена 
рафинерија у Новом Саду – у Нафтној индустрији Србије демантују, указујући да 
НИС нема намеру да је затвори. 

  

Из те компаније наглашавају да су, напротив, планови потпуно другачији и да би њихово 
остварење требало да допринесе бољем пословању Рафинерије. 

Како смо сазнали у НИС-у, пред новосадском рафинеријом није затварање већ – улагање 100 
милиона долара у производњу базних уља. Оваква концепција развоја новосадске рафинерије 
одобрена је на последњој седници Управног одбора НИС-а, а одборен је и почетак пројектних 
радова. 

Тако ће до 1. новембра сва постројења у Рафинерији нафте у Новом Саду радити редовно и у 
складу с бизнис-планом НИС-а, а од тог датума почеће техничке припреме које ће омогућити 
реализацију инвестиције у пројекат производње базних уља. 

У НИС-у наглашавају да је развој производње базних уља у Рафинерији „Нови Сад„ део 
пројекта модернизације прерађивачких капацитета, а да је развојним планом предвиђено и 
стварање предуслова за даљи развој других видова производње – битумена, техничких 
течности... То би, такође, требало да резултира прошиерењем палете производа који из НИС-а 
одлазе на тржиште и, истовремено, потврди спремност компаније да се прилагоди 
променљивим тржишним условима и потрошачима. 

Дакле, како сада ствари стоје, запослени у новосадској рафинерији, у којој ради око 1.000 људи, 
не треба да брину за своје радно место јер ће погони радити, и то, по најавама, добро. Ипак, да 
ли ће, и након што инвестиција буде завршена и Рафинерија прилагођена производњи базних 
уља, сви садашњи радници задржати посао, сада се не може прецизно рећи. Извесно је, што се, 
мање-више, већ дуже и зна, да се у новосадској рафинерији неће производити деривати, већ 
само базна уља. 

А шта, заправо, чека Рафинерију у Новом Саду? Уколико се планови НИС-а реализују – нова, 
значјна производња базних уља, а ти производи, осим на домаћем тржишту, биће пласирани и 
у земље у окружењу. Наиме, у НИС-у истичу да, након изабора пројектне компаније која ће 
израдити технички пројекат нове производње у Рафинерији, следе велики послови на простору 
овог постројења. 

Тако су грађевински радови у Рафинерији „Нови Сад„ планирани за први квартал следеће 
године, док се пуштање у рад нових производних линија очекује у првој половини 2015. 
Очекује се да ће у комплексу за производњу базних уља моћи да се произведе око 180.000 тона 
производа годишње, а као основна сировина за производњу базних уља користиће се нафта с 
поља „Велебит„, због свог хемијског састава. 

Како истичу у овој компанији, развој специјализоване производње у Новом Саду омогућиће не 
само очување Рафинерије, већ и значајно повећање ефикасности процеса захваљујући потпуној 
искоришћености низа предности које постоје на том простору – складишта нафте, систем 
пријема компоненти и отпремања готових производа, станице за бункерисање, резервоари... У 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/umesto-katanca-ulaganje-od-100-miliona-dolara
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НИС-у кажу да ће, захваљујући инвестицији у Рафинерију у Новом Саду она постати НИС-ов 
центар за производњу уља и тиме ће се позитивно утицати на трошкове производње, 
складиштења и отпреме. 

Ако се суди по плановима, новосадску рафинерију, као и запослене у њој, очекује више посла. 
Само треба сачекати да се планови и реализују. 

Д. Млађеновић 

Подршка Војводине 

За планирани пројекат улагања у Рафинерију у Новом Саду, указују у НИС-у, важна је и 
подршка Владе Војводине, која је обезбедила максимално повољне услове за његову 
реализацију. Осим што је потврђена могућност продужетка лиценци за експлоатацију 
налазишта нафте „Велебит„, проширена је и територија Слободне економске зоне „Нови Сад„, 
што ће обезбедити услове за интензивнији развој производних погона, отварање нових радних 
места и развој технолошке базе». 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bankari-pristali-da-kontrolisu-plate 

Банкари пристали да контролишу плате 

Пословне банке ће од јула морати да почну контролу наплате пореза и доприноса 
за плате запослених. 

 На срећу оних који раде и примају плате чак и да послодавац не уплати све обавезе које би по 
закону морао, радницима ће  банкари моћи да исплате новац или ће клијенти моћи њиме да 
располажу путем картица,чекова или налога. 

Детаље о будућој примени члана 30 А Закона о пореском поступку и пореској администрацији 
биће познатији када Министарство финанасија објави инструкције. То се очекује ових дана, а 
следећи корак биће састанак на којем ће порезници јасно предочити банкарима и 
привредницима будуће обавезе. Тај скуп одржаће се наредне седмице. 

Када је пре пола године најваљено да ће пословне банке морати да  контролишу уплату пореза 
и доприноса на плате, надлежни из Пореске управе Србије објаснили су да ће запослени којима 
газда није уплатио све што је био обавезан уз зараду – остати без плате. Наиме, тада је 
објашњено да ће банке пре исплате морати да провере да ли су све обавезе по основу пореза и 
доприноса испуњене. 

Ако установе да нису, неће смети да раднику ставе крње уплаћени новац на располагање. 
Будући пропис је већ при првом помињању изазвао буру протеста. Послодавци су се жалили на 
то да усред финансијске кризе не могу ођедном да исплате и плате и намете и обавезе које иду 
уз њих, рачуноводствене агенције да ће све то и њима закомпликовати живот јер предузећа 
имају рачуне у више банака, што ће контролу учинити изузетно компликованом и за њих и за 
клијенте. 

Радници којима послодавци не исплаћују целу плату с доприносима уплашили су се да неће 
добити плату. Процене говоре да би тада без динара остало око пола милиона запослених, јер 
трећини газде не уплаћују порезе и доприносе. Најдецидиранији су били у Удружењу банака. 
Нигде у свету банке нису задужене за овакав вид контроле па ни у Србији то неће радити. 
Прикупљање пореза је најдржавнији посао и то треба да раде порезници. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bankari-pristali-da-kontrolisu-plate
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Од прве идеје до примене, која треба да почне за петнаестак дана, изгледа да ће сви мало 
попустити. У Пореској управи Србије постали су свесни да се овакав систем свеобухватне 
контроле не може изградити од данас до сутра. Они сада раде на систему који треба да заживи 
од наредне године. Осим банака и порезника, у њега ће се укључити и Управа за трезор те 
Централни регистар обавезног социјалниг осигурања. 

Порезници ће контролисати наплату пореза и обавезних доприноса, банкари ће кроз 
обједињену контролу моћи да прате податке порезника. Од тако конципираног система 
контроле очекује се да поједностави наплату и повећа наплативост поменутих државних 
прихода. Послодавци ће имати један рачун за плаћање пореза и доприноса, порезници ће тај 
новац књижити преко налога у који ће пословна банка имати увид. 

Цео систем уплате моћи ће да се обави електронским путем, односно када обвезник дође у 
банку да уплати порезе и доприносе или пошаље е-налог, банкари ће на основу података које 
су добили од порезника моћи да провере да ли је сума одговарајућа законској обавези. 

Из целе приче као добит за запослене могло би изаћи више сигурности. Смањиће се број 
радника којима послодавци не уплаћују пензионо и здравствено осигурање. Нажалост, данас 
многи тек када се разболе или почну да прикупљају документацију за одлазак у пензију сазнају 
да њихови послодавци нису испунили обавезе.        

Д. Вујошевић  

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radosavljevic-od-1-jula-doprinosi-na-zarade-pod-lupom 

Радосављевић: Од 1. јула доприноси на 
зараде под лупом 

Од 1. јула би требало да почне са применом мера које подразумевају да се уз помоћ 
банака прати како послодавци уплаћују порезе и доприносе радницима што ће 
допринети смањењу обима сиве економије у земљи, оценио је директор Пореске 
управе (ПУ) Србије Драгутин Радосављевић. 

 "Мере које ће за око две недеље почети да се примењују требало би да смање обим сиве зоне 
пословања у Србији, када се ради о плаћању доприноса и пореза на зараде", казао је данас 
Радосављевић на форуму у организацији компаније САП. 

Компанија САП, која се бави пословним апликативним софтвером, одржала је данас годишњу 
конференцију која је окупила многе кориснике САП, партнере као и истакнуте стручњаке из 
области информатичких технологија и економије. 

Радосављевић је истакао да је у сивој економији огроман број "неплатиша", те ако би и они 
ушли у систем опорезивања, издвајања из буџета за пензије и незапослене би била далеко 
мања него што су сада. 

Данас се из буџета издваја око 290 милијарди динара за пензије, здравствену заштиту, 
запослене, више од 33 одсто укупних расхода у републичком буџету, подсетио је директор ПУ 
Србије. 

Радосављевић је поновио да је ПУ забележила напредак у наплати јавних прихода, која је у 
првих пет месеци већа од пројектованог плана за око 8,5 милијарди динара. 

Радосављевић је истакао да је Србији потребно да повећа број производних фирми, истичући 
да је до сада више отварала предузећа у услужним делатностима. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radosavljevic-od-1-jula-doprinosi-na-zarade-pod-lupom
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"Од укупног броја предузећа у 85 одсто њих ради од један до пет одсто запослених ", истакао је 
Радосављевић и нагласио да се је потребно повећати запосленост. 

Допринос побољшању економске слике могли би да дају и финансијске институције попут 
Фонда за развој или Развојне банке, додао је директор ПУ. 

Радосављевић је нагласио да та државна инстутуција свакодневно унапређује свој рад и 
модернизује процес обраде докумената. 

 ПУ ради 6.700 запослених, што је још увек испод стандарда да на 1.000 становника ради један 
порески чиновник, истакао је Радосављевић и нагласио да је кроз непореске законе тој 
државној институцији пренет велики број послова који захтевају додатни људски ангажман. 

Поређења ради, у Холандији ради 31.000 пореских радника, а они имају изграђену електронску 
комуникацију са пореским обвезницима, подвукао је Радосављевић. 

У Србији, истакао је Радосављевић, има укупно 4.500.000 пореских обвезника, а ПУ годишње 
наплати око 600 милијарди динара пореза. 

(Танјуг) 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1107:U-bankrotu-prednja%C4%8De-

mala-preduze%C4%87a&catid=31&Itemid=101 

У банкроту предњаче мала предузећа 
 

На крају прошле године у Србији су, према подацима Агенције за привредне регистре (АПР) 
укупно 2.763 привредна друштва била у поступку стечаја или ликвидације - што је готово исто 
колико и у претходној години, када их је било за свега два мање. С друге стране, број 
запослених у тим, и званично банкротираним друштвима смањен је за 11,1 одсто или за 5.449 
људи у односу на претходну годину, што указује и на чињеницу да у структури фирми у стечају 
сада апсолутно доминирају мала привредна друштва (99,3 одсто), која уз то припадају 
категорији друштава са ограниченом одговорношћу. 

Анализа финансијских извештаја за прошлу пословну годину, коју је објавила АПР, показала је 
и да су друшва у стечају и ликвидацији чинила три одсто укупног броја привредних друштанва, 
као и да су запошљавала тек пола процента од укупног броја радника на нивоу привреде. 
Највећи број стечајева или поступака ликвидације покренут је иначе, у друштвима која су 
пословала у два сектора – у трговини на велико и мало (37,3 одсто) и у прерађивачкој 
индустрији (22,5 одсто). Истовремено, у банкротираним фирмама из тог сектора било је и 
највише запослених (59,4 односно 25,3 одсто укупног броја радника у фирмама у стечају и 
ликвидацији). Кад је реч о запосленима, највише њих (59,6 одсто) радило је на територији 
града Београда, и то у великим привредним друштвима (45,3 одсто), односно друштвима са 
ограниченом одговорношћу (82,8 одсто). Привредна друштва у стечају и ликвидацији 
располагала су у 2011. години укупним средствима у износу од нешто више од 218,3 милијарде 
динара, што је за 12,2 одсто мање него у претходној години и остварила укупне приходе од 22,2 
милијарде. Расходи ових друштава износили су 26,3 милијарде, што значи и да су исказала 
нето губитак од 6,7 односно, негативан нето финансијски разултат од безмало 4,2 милијарде 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1107:U-bankrotu-prednja%C4%8De-mala-preduze%C4%87a&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1107:U-bankrotu-prednja%C4%8De-mala-preduze%C4%87a&catid=31&Itemid=101
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динара. У структури извора средстава ових друштава, са учешћем од 86,1 одсто, односно 20,3 
милијарде динара, доминирале су дугорочне обавезе, с тим што је тај износ чинио свега 1,1 
одсто дугорочних обавеза свих привредних друштава у Србији. Најзад, потраживања ових 
предузећа су, према подацима АПР-а износила 29,7 милијарди динара и чинила 1,6 одсто 
укупних потраживања привредних друштава у Србији, док је губитак изнад висине капитала у 
износу од преко 99 милијарди динара чинио 12,3 одсто овог губитка свих привредних 
друштава. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1088:privreda-ne-sme-da-stane-dok-se-

ceka-nova-vlada&catid=8&Itemid=119 

Привреда не сме да стане док се чека нова 
влада 

 

Бранислав Грујић, председник српског пословног клуба "Привредник" 

Председник српског пословног клуба Привредник Бранислав Грујић поручио је да привреда у 
Србији не би смела да стане док се чека формирање нове владе. Функционисање привреде не 
треба да зависи од политичког система, а нова влада би, поред сређивања финансијског 
система, морала да ради и на обезбеђивању услова за што једноставнији рад привреде, додао је 
он. Ако мислимо да ће долазак нове власти чаробним штапићем решити све наше проблеме у 
привреди, ми се грдно варамо. Долазак нове владе је само један позитиван подстицај, импулс, 
али то неће суштински решити оно што морамо ми сами да урадимо. 

Свако мора да на свом радном месту да максимум да бисмо могли да се крећемо даље, истакао 
је Грујић у изјави Тањугу. Живот није стао са изборима, нити треба да стоји због тога што се 
формира нова влада. Ми, као привредници и предузетници, морамо на свом нивоу максимално 
да радимо и да покрећемо, да својим активизмом покажемо да је живот нешто друго од 
политичког система. Имамо многе примере у свету да су многе земље, чак и када су биле без 
владе, успевале позитивним односом према животу и стварању, повећају друштвени производ 
и да поправе многе ствари, без обзира што влада у том тренутку није постојала у тим земљама. 
Ми, нажалост, нисмо од тих земаља које су тако уређене. Ми још увек много зависимо од 
политичког система, али се искрено надам да ћемо ми ускоро као земља, достићи тај ниво да ће 
привреда имати снагу да ће моћи слободно да се развија, независно од политичког система, 
навео је Грујић. Он је нагласио да би нова влада морала да ради на два колосека - један је да се 
бави сређивањем сопственог система, односно кресањем свих трошкова који нису нужни и 
налажењем резерви, али и да истовремено стимулише привреду. Како је оценио Грујић, не 
треба очекивати да буџет може да буде без дефицита у следећих пар година, а држава би 
морала да нађе ресурсе да се задужи јер је немогуће преко ноћи срезати и затворити све, 
смањити плате свима. С друге стране, ако са тиме истовремено не кренемо да стварамо 
предуслове, не будемо стимулисали привреду, не будемо нашли начина да доведемо још више 
страних инвеститора, не треба очекивати да имамо шансе да у следећих неколико година 
направимо преокрет, додао је он. За мене, као човека из привреде, овај други колосек је много 
важнији. Да дође до стимулисања привреде, до инвестиција у производњу, у реалну привреду. 
Тражење једног заједничког наступа на иностраним тржиштима за оно што можемо да 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1088:privreda-ne-sme-da-stane-dok-se-ceka-nova-vlada&catid=8&Itemid=119
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1088:privreda-ne-sme-da-stane-dok-se-ceka-nova-vlada&catid=8&Itemid=119
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понудимо иностранству је онај основни задатак за владу која се буде формирала, истакао је 
Грујић. Да би нова влада то постигла мора да бескомпромисно исече сва ограничења у систему 
која нису нужна, да поједностави цео систем и да схвати да је привреда та која храни све остале, 
напоменуо је он. Грујић је оценио да је погрешно што је сва пажња, када се говори о економији, 
усмерена само на буџетско кресање трошкова, које је, према његовим речима, неопходно, али је 
само један од услова јер ако немате привреду, колико год смањивали трошкове, ви ћете, на 
крају, опет имати ништа. Систем се храни одоздо, а то значи од привреде, од грађана, од 
потрошње, од новостворене вредности, од извоза. А, буџет је тек на крају тај који сабира све 
резултате тог рада, и онда га показује. Колико год резали буџет, ако привреди не дате новог 
кисеоника и не дате јој могућност да се развија, нећете ништа урадити, нагласио је он. Грујић је 
навео и да је најважније да, после избора, политичка елита схвати да мора да предузима кораке 
који би водили ка потпуној промени политике према привреди и економији. Политичка елита 
има обавезу да састав нове владе буде такав, са таквим људима, који стварно могу да направе 
промене. Који су по знању, капацитету, искуству, људи који могу да направе промене. Не треба 
се заваравати да ико може без учешћа привреде и привредника, и помоћи комплетне 
друштвене заједнице, да направи завршетак транзиције и реформе нашег система, рекао је он. 
Напомињући да је највећи проблем српске привреде неликвидност, Грујић је нагласио да мора 
да се омогући да банке зарађују паре инвестирајући у привреду, а не инвестирајући у хартије од 
вредности. Када је реч о могућем повећању пореза на додату вредност, он је оценио да ће таква 
мера, без истовременог смањења оптерећења на зараде, само краткорочно помоћи, а и велико 
је питање да ли ће повећати пуњење буџета. У неким земљама је дошло до повећања, а у 
многим је дошло до пада пуњења буџета. Тих неколико процената поскупљења може бацити на 
колена комплетну нашу трговину, рекао је Грујић. Тањуг 

Напомињући да је највећи проблем српске привреде неликвидност, Грујић је нагласио да мора 
да се омогући да банке зарађују паре инвестирајући у привреду, а не инвестирајући у хартије од 
вредности. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:PU:-od-1.-jula-mere-za-manju-sivu-

zonu&catid=8&Itemid=119 

ПУ: од 1. јула мере за мању сиву зону 
Од 1. јула би требало да се почне са применом мера које подразумевају да се уз помоћ банака 
прати како послодавци уплаћују порезе и доприносе радницима што ће допринети смањењу 
обима сиве економије у земљи, оценио је директор Пореске управе (ПУ) Србије Драгутин 
Радосављевић. Мере које ће за око две недеље почети да се примењују требало би да смање 
обим сиве зоне пословања у Србији, када се ради о плаћању доприноса и пореза на зараде, 
казао је јуче Радосављевић. Он је истакао да је у сивој економији огроман број неплатиша, те 
ако би и они ушли у систем опорезивања, издвајања из буџета за пензије и незапослене би била 
далеко мања него што су сада. 

Данас се из буџета издваја око 290 милијарди динара за пензије, здравствену заштиту, 
запослене, више од 33 одсто укупних расхода у републичком буџету, подсетио је директор ПУ 
Србије. Тањуг 

 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:PU:-od-1.-jula-mere-za-manju-sivu-zonu&catid=8&Itemid=119
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1079:PU:-od-1.-jula-mere-za-manju-sivu-zonu&catid=8&Itemid=119
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1010:Kratki-za-%C5%A1est-

mese%C4%8Dnih-plata&catid=11&Itemid=122 

Кратки за шест месечних плата 
  

Бивши и садашњи радници Икарбуса саопштили су јуче да им то предузеће дугује шест зарада 
из 2009. године и да та потраживања, уколико не туже фирму застаревају 30. јуна. У писму 
упућеном Министарству економије Србије се наводи да руководство Икарбуса на све начине 
покушава да радницима оспори те зараде лажним обећањима како би случај застерео, али и 
прећутним претњама отказом. Радници наводе да руководство Икарбуса тврди да нема пара за 
исплату заосталих зарада радницима и питају одакле онда новац за исплату плате вршиоцу 
дужности генералног директора која је у априлу била преко 3. 

000 евра. Избегавањем руководства да нам исплате ионако мале зараде из тог периода, 
повређена су наша елементарна људска права да радимо и за свој рад примамо новац, наводи 
се. Бивши и садашњи радници у писму наглашавају да су запослени у Икарбусу изузетно 
захвални Влади Србије и том министарству на подршци, јер су захваљујући субвенцијама од 
2010. године имали поруџбине у континуитету. Они наводе да би дешавања у Икарбусу од тог 
периода могла да се назову синдром Колубара и да то треба испитати. То је већ опробани 
модел, чим има посла има и енорман број прековремених сати, што се обилато користи, пише у 
писму и прецизира да су се 24 аутобуса радила шест месеци са десетинама хиљада 
прековремених сати, док би по европским стандардима технолошких норматива са тим бројем 
радника и са укупним бројем остварених сати за тај период требало је да се произведе 200 
аутобуса. 

РАДИО 021 

http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Besni-radnici-Neobusa-u-ponedeljak-na-ulicama.html 

Бесни радници "Необуса" у понедељак на 
улицама 

Иако је прошле недеље радницима новосадског "Необуса" обећана исплата заосталих зарада и 
доприноса, запосленима на рачун није легао ни динар, због чега најављују протесте. 

Како за 021 каже председник градског синдиката металских радника Новак Васић, уколико им 
до петка не буду исплаћене две плате и доприноси за здравствено осигурање, радници ће се у 
понедељак наћи испред зграде Владе Војводине и Скупштине града. 

"Ако не добијемо чврсту гаранцију да ће радници бити исплаћени, правду ћемо морати да 
потражимо на улици. Састаћемо се са градоначелником и надлежним чланом Градског већа, 
господином Наранџићем, али уколико до петка не добијемо то што тражимо, следеће недеље 
ћемо протестовати испред Извршног већа и градског парламента", каже Васић. 

Запосленима је прошле недеље обећана исплата две плате од осам, колико им дугују. Уједно, 
радници немају ни оверене здравствене књижице, па је потребно да се за око 220 њих уплате и 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1010:Kratki-za-%C5%A1est-mese%C4%8Dnih-plata&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1010:Kratki-za-%C5%A1est-mese%C4%8Dnih-plata&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=c621789e252e38de63b0ea7ff7494eca8d16db4d
http://www.021.rs/Novi-Sad/Vesti/Besni-radnici-Neobusa-u-ponedeljak-na-ulicama.html
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доприноси за пензијско и здравствено осигурање.  
 
Арапски бизнисмен купио гиганта за "картон вињака" 

Новосадску фабрику, са традицијом дугом преко шест деценија, купио је на аукцији 2004. 
године бизнисмен из Саудијске Арабије Али Маграби Мохамедали, који се у својој домовини 
бави хаџи-превозом и, како се тврдило, у возном парку има око 2.000 аутобуса. За хале, опрему 
и круг од 12,5 хектара у индустријској зони града Мохамедали је избројао свега 700.000 евра, 
али је заузврат морао да преузме дуг од 2,6 милиона евра и обавеже се на инвестициони 
програм од 1,5 милиона. 

Васић каже за 021 да држава сада мора да стане на страну радника, јер су управо они одговорни 
за лошу приватизацију некадашњег гиганта. "Држава је ово предузеће продала странцу за 
бедних 700.000 евра, након чега је 220 породица остало без извора прихода, а фирма је 
пропала", наводи овај синдикалац. 
 
Ствари су пошле низбрдо после уговора са компанијом ВДЛ, који је пре три године подржао 
комплетан државни врх Србије. Уместо производње од 150 аутобуса годишње за европско 
тржиште, уследио је спор о наплати дванаест возила. (М.Совиљ -миодраг@021.рс) 
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