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Порези "појели" топли оброк? 

У већем делу приватног сектора, послодавци и синдикати још се нису сагласили о 
износу регреса и топлог оброка. У металском сектору, послодавци су спремни да 
месечно исплате део који припада радницима, али не и оно што одлази у државну 
касу, односно порезе на та давања. 

Иако је, због кризе, проширено дејство Општег колективног уговора, замрзнуто одмах по 
усвајању, већина запослених је у међувремену остварила већи део права из тог уговора. 
Најзначајнија ставка тиче се исплате већег топлог оброка и регреса. 

Изјаве Зорана Вујовића,Небојше Атанацковића и Данила Шуковића 

Запослени у јавним службама изборили су се за то посебним колективним уговорима, а у 
приватном сектору - проширено дејство општег уговора важи само у четири индустријске 
гране. 

За око 100.000 металаца, колективни уговор потписан је недавно, али ће примена новог 
обрачуна за топли оброк и регрес, почети тек за три месеца. Под условом да надлежни изађу у 
сусрет послодавцима и та давања ослободе опорезивања, и захтеву синдиката да основа за 
обрачун не буде минимална, већ просечна зарада. 

"Минимална зарада је социјална категорија, она није основ за обрачун других категорија као 
што је то топли оброк или регрес", рекао је Зоран Вујовић из Самосталног синдиката металаца. 

Уместо да регрес буде једнак минималној заради а топли оброк 20 одсто зараде, синдикат 
металаца тражи више, да оброк буде 15 одсто просечне зараде, а регрес 75 одсто. Послодавци су 
спремни да месечно исплате део који припада радницима, али не и оно што одлази у државну 
касу. 

"То би било осам и по хиљада динара, али када на тих осам и по хиљада додате 63 посто за 
порезе и доприносе то је заиста тако велики износ да нема смисла", каже Небојша Атанацковић 
из Уније послодаваца Србије. 

У већини европских земаља та давања су ослобођена пореза. Стручњаци сматрају да су захтеви 
послодаваца оправдани, и да свако пореско растерећење, подстице запошљавање. 

"Што се тиче смањења прихода у буџету, тај се проблем може решити тако што би се више 
опорезивао богати слој становништва и што би се увели прогресивни порези на високе доходке 
што би се опорезовали луксузна роба и имовина и тиме би се то надоместило", рекао је 
економиста Данило Шуковић. 

За сада око 300.000 радника у приватном сектору има права по општем колективном уговору. 
Он важи за запослене у области грађевине, пољопривреде, хемијској и металској индустрији. 
Близу потписивања био је и сектор услуга, али су због априлског поскупљења радног сата 
послодавци прерачунали да својим радницима не могу да повећају и топли оброк и регрес. 
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Србија у бунару рецесије и незапослености 
 

Иако поједине међународне економске организације Србији у овој години 
предвиђају какав-такав минималан економски раст, а за догодине чак и 
динамичнији привредни опоравак, домаћи економисти осетно песимистичније 
гледају на ствари 

  

и очекују да би привредна активност у земљи ове и наредне године могла да буде у минусу. 
Европска банка за обнову и развој ових дана  је изнела прогнозе да би бруто домаћи производ 
Србије у 2012. могао да скромно порасте за 0,1 проценат, док би у 2013. години раст привредне 
активности био осетнији – целих 2,6 одсто. Недавно је и Међународни монетарни фонд изнео 
сличне прогнозе, по којима би српски БДП у овој години растао за пола процента, а следеће 
можда чак и за три одсто. 

Ипак, домаћи економисти упозоравају да је Србија у прва три месеца ове године већ загазила у 
привредни рикверц и да све што можемо очекивати у овој години јесте рецесија. Наиме, српска 
економија је у првом кварталу 2012. већ пала за пола процента, ако се БДП пореди са 
кретањима на крају прошле године. Уколико, пак, резултат српске привреде упоредимо са 
оним са почетка 2011. пад је много оштрији – чак 1,5 одсто. 

- Србија ће све до краја 2013. године бити у рецесији – категоричан је декан Београдске 
банкарске академије Хасан Хинић. Он објашњава да за то постоје унутрашњи, али и спољни 
разлози – криза у еврозони не да не пролази већ се заоштрава, а то значи мању тражњу на 
европским тржиштима. С обзиром да је Европа за нас главни трговински партнер, последица 
ће бити даљи пад извоза српских предузећа. 

Србија је, од почетка светске економске кризе, крајем 2008. године, изгубила око 300.000 
радних места. С обзиром на очекивани пад БДП-а, као и на чињеницу да страних инвестиција 
од почетка године практично ни нема, није реално очекивати никакве помаке на том пољу. 

- То је врзино коло српске економије: висока незапосленост значи да неће бити раста тражње у 
малопродаји а то доводи до мање производње и привредне активности – објашњава Хинић. 

Он додаје и да је кретање курса динара према евру одраз таквог општег стања у српској 
економији. Динар је, наиме, од почетка године изгубио чак 10 одсто своје вредности, што га 
чини неславним рекордером у источноевропским економијама. 

- Курс је одраз понуде и тражње, а ми до девиза можемо доћи или кроз извоз или кроз 
инвестиције. Извоз нам је све слабији, а страних инвестиција готово ни да нема – указује 
Хинић. 

В. Чв. 
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Шта ће бити са буџетом 
Велики је проблем то што се Влада, када је правила буџет за ову годину, држала пројекције да 
ће нам БДП порасти за 1,5 проценат. Јасно је да таквог раста неће бити, али то значи и много 
мање пореске приходе државе, па је рупа у буџету од почетка године све већа. Дефицит јавне 
касе ће бити много већи од пројектованог, а питање где ће се наћи новац за његово 
финансирање. 

Економиста Љубомир Маџар оцењује да је стање у јавним финансијама тешко, а да су јавни дуг 
и дефицит буџета „жаришне тачке“. 

- Време нам је драгоцено, а сваки месец који будемо изгубили у преговорима о влади скупо ће 
нас коштати – указује Маџар. Економиста Миладин Ковачевић стога наводи да би било 
неопходно што пре направити ауторитативну владу која ће моћи да изнесе не само дугорочне 
реформе, већ и програм краткорочних мера. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/na-crno-radi-i-prezivljava-30000-zidara 

На црно ради и преживљава 30.000 зидара 
 

Председник Синдиката радника грађевинарства и ИГМ Србије Душко Вуковић 
изјавио је за наш лист да на градилиштима широм Србије чак 30.000 
грађевинских радника ради на црно. Оно што је поражавајуће је чињеница да су 
непријављени неимари затечени чак на објектима које зида држава, као што је београдско 
ново стамбено насеље „Степа Степановић”,  на коме су радници у патикама и без шлемова и 
натписа фирме у којој раде. Зато ће Синдикат од нове владе Србије тражити наставак примене 
Посебног колективног уговора за грађевинаре и појачан рад инспекције, како би се смањио рад 
на црно. 

- Ако се за 30.000 радника не плаћају порези и доприноси, а они раде без заштитне опреме, 
онда је јасно колико губи државна каса и запослени, јер мало-мало, па неко страда, 
несигурност посла и зараде да се и не помиње - каже Вуковић. - Међутим, када смо неке од њих 
и питали у којим фирмама су запослени, нису смели да кажу, бојећи се да ће их газда 
отпустити. Неки су чак и бежали од нас, а неки тражили савет како да из црне зоне пређу у 
легалну. Међутим, нико од ангажованих без радне књижице није се усудио да пријави 
послодавца због страха  како ће прехранити породицу ако изгубе и такав посао. 

Вуковић истиче и проблем забране синдикалног организовања у неким  грађевинским 
фирмама, тако да је синдикална организација немоћна да било шта уради управо тамо где су 
највећи проблеми. Додаје да сви знају које су то фирме и чије су, зато им држава и гледа кроз 
прсте, њихови шефови не доживљавају Србију као државу од седам милиона становника, за 
које треба пунити буџет, посебно у време рецесије, већ као своју прћију и могућност да 
задовоље властити  и интерес блиских пајдаша. 

- Држава мора да искористи своје механизме и у грађевинском сектору успостави лојалну 
конкуренцију - каже Вуковић. - Инспекција годишње примора послодавце на градилиштима да 
пријаве око 2.500 радника, што је и много - јер би сви требали бити пријављени, и мало - јер их 
има десет пута више. Незамисливо је и невероватно да су главни извођачи радова на државним 
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пројектима у насељу „Степа Степановић” ангажовали раднике на црно,  вероватно су то њихови 
подизвођачи, јер уз 20 главних извођача кроз различите фазе изградње ангажују подизвођаче, 
којих се до данас измењало више од 80. Ми смо одмах по обиласку градилишта упутили 
пријаву инспекцији рада и видећемо ко су мешетари. 

Вуковић каже да нису у праву у Грађевинској дирекцији Србије, која је инвеститор овог 
стамбеног насеља, када кажу да није њихов посао да контролишу ангажоване фирме, већ то 
треба да ради инспекција. Саговорник објашњава да инвеститор не може да бежи од увођења 
лојалне конкуренције, посебно ако то ради у име државе. Не може сва одговорност да се 
превали на извођача, који често, да би повећао зараду, батали све прописе. 

Р. Даутовић 
  

Катастрофа 
Душко Вуковић каже да је српско грађевинарство у катастрофалном стању. У последњих пет 
година „изгубљено” је око 7.000 неимара. Само пре три године било је регистровано 11.000 
грађевинских фирми, а сада их је 8.000, од којих је 87 одсто неликвидно. Зато треба што пре да 
се суспендује обавеза плаћања ПДВ-а по фактурисању, већ оног дана када наплате своја 
потраживања. Само локалне самоуправе дугују грађевинарима 390 милиона евра. Када би се 
повећала ликвидност, било би и мање рада на црно. 

 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/%E2%80%9Ejugoremediji%E2%80%9C-preti-likvidacija 

„Југоремедији“ прети ликвидација 
 

ЗРЕЊАНИН: Фабрика лекова “Југормедија”, која запошљава 460 радника, није 
ускладила своја правна акта са новим Законом о привредним друштвима, и ако то 
не учини до 15. јула овој зрењанинској фирми прети ликвидација,упозорила је 
представница Удружења акционара “Југоремедија 3” Јелена Медаревић. Она је нагласила да је, 
стога, неразумљиво одлагање Скупштине акционара компаније, посебно имајући у виду 
изузетно лошу пословну ситуацију која се огледа у прекиду производње, упућивању радника на 
принудни одмор и драстичном паду вредности акција “Југоремедије”. 

- Производња је потпуно обустављена, блокада рачуна расте, а поврх свега најављено је 
искључивање енергената. На све то управа фабрике не реагује, нити поставља питање ко је за 
то одговоран – напоменула је Медаревићева, представница удружења које окупља акционаре у 
чијем је власништву више од 13 одсто акција. 

Они још од фебруара траже сазивање ванредне Скупштине акционара, а Привредни суд у 
Зрењанину је по други пут донео пресуду у корист удружења и наложило Управном одбору 
“Југоремедије” да најкасније до 4. јуна испуни њихов захтев. 

- Акционари су незадовољни целокупном тренутном ситуацијом, начином рада и одлучивања у 
предузећу, пословањем и оствареним резултатима менаџмента, које представљају последицу 
штетних одлука донетих без сагласности акционара. Вредност акција је у константном 
опадању, не постоји никаква краткорочне стратегија у циљу укључивања у платни промет 
текућег рачуна, а блокада по основу принудне наплате је у међувремену драстично порасла, па 
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износи преко 320 милиона динара. Нема ни дугорочне пословне стратегије која би 
“Југоремедији” вратила битну улогу на тржишту лекова макар у Србији – навела је 
Медаревићева и додала да је очигледно да актуелна управа не дели забринутост акционара за 
стање у фабрици која је на ивици стечаја. 

В. д. генералног директора Здравко Деурић, с друге стране, кривца за тренутно лоше стање 
види искључиво у држави, која је власник 42 одсто акција “Југоремедије”. Деурић је истакао да 
држава која страним инвеститорима плаћа и до 10.000 евра по новоотвореном радном месту, у 
случају зрењанинске фармацеутске куће не само да није учествовала у инвестицији, већ настоји 
да је уништи.  

- Стални полицијски притисци, којима се онемогућава нормално пословање “Југоремедије”, 
као и појефтињење наших лекова испод границе рентабилности, довели су фабрику у ситуацију 
да не може да извршава обавезе према запосленима и пословним банкама. Иако је држава 
власник 42 одсто акција “Југоремедије”, она није дала ни динара у реконструкцију фабрике и 
усклађивање производње са ГМП стандардима – рекао је Деурић. 

Ж. Балабан 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Srbija-razgovara-Da-li-je-nase-zdravstvo-na-evropskom-dnu.sr.html 

Србија разговара: Да ли је наше здравство на 
европском дну 
Петар Булат: Тражићемо деманти на резултате истраживања; Драшко Карађиновић: Европски 

извештај благ према Србији 

 
Србија је последња на листи 34 европске земље по квалитету здравствене заштите, показује 
истраживање експертске организације Хелт конзјумер пауерхаусза 2012. годину, које је 
недавно представљено у Европском парламенту у Бриселу. Према испитивању, којим се мери 
стандард европске здравствене заштите на основу 42 индикатора, Србија је добила 451 поен од 
максималних 1.000, а Холандија која је прва на листи, има 872 поена. О томе да ли је наша 
земља заслужила последње место у Европи мишљење су сучелили проф. др Петар Булат, 
помоћник министра здравља за европске интеграције и међународну сарадњу, и др Драшко 
Карађиновић, координатор Удружења „Доктори против корупције”. 

Политика: Да ли сматрате да је ово истраживање прави одраз стања у здравству Србије? 
Петар Булат: Због овог истраживања влада велика забуна у јавности, не знам да ли намерно 
или случајно. Испитивано је колико је систем окренут ка корисницима, а не квалитет 
здравственог система Србије. Наши лекари су се нашли повређеним. 
Драшко Карађиновић: По броју параметара и озбиљности студије, може се рећи да се овде 
приказује и квалитет српског здравства. Овде нема потребе да бранимо или нападамо лекаре. 
Говоримо о квалитету система који није положио испит. Стопа опште смртности у Србији 
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износи 14,2 одсто. То је индикатор не за Европу, већ за Африку. Зато мислим да је ова студија 
чак и била блага. 
 
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 28.маја 

Данијела Давидов-Кесар Оливера Поповић 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/u_2011_troskovi_24_milijarde_dinara.55.html?news_id=241083 

НАША ПРИЧА - Држава је за лечење незапослених и социјално угрожених издвојила 40 пута 

мање средстава од неопходног 

У 2011. трошкови 24 милијарде динара 
АУТОР: К. ЖИВАНОВИЋ 

Београд - Влада Србије је за лечење око 1,2 милиона грађана без прихода, односно 

незапослених социјално угрожених особа, избегле и расељене, за ову годину издвојила 615 

милиона динара, што је око 500 динара по осигуранику. Трошкови за њихово лечења су много 

виши, чак и до 40 пута, а разлику ће доплатити запослени и остали који плаћају социјално 

осигурање.  

 
Александар Вуксановић, директор Републичког фонда за здравствено осигурање, каже за Данас 
да су током прошле године за лица за које држава има законску обавезу да плати осигурање, 
здравствене установе Фонду фактурисале трошкове у висини од 24 милијарде динара. 

- Одакле надомешћујемо ту разлику? Па, практично њихово лечење финансирају сви који су 
запослени и плаћају осигурање по принципу солидарности - указује Вуксановић. 

Основни законски предуслов да би некоме била оверена здравствена књижица јесте да су лица 
платила доприносе и изабрала лекара. 

- Уколико немају приходе или не могу бити осигурани преко својих чланова породице, онда 
морају да испуњавају услове да се плаћање њиховог осигурања финансира из средстава буџета 
Републике Србије. Према закону, свако мора да плати осигурање, односно за сваког мора да се 
плати осигурање. Да ли ће то платити фирма за запосленог и чланове његових породица или 
ПИО фонд за пензионере и чланове њихових породица или ће средства бити издвојена из 
буџета Републике за лица без прихода, односно избегла, расељена, незапослена социјално 
угрожена лица - у сваком случају сви морају или свима неко мора да плати осигурање - 
наглашава Вуксановић. 

Он додаје да за запослене чија је фирма у стечају, здравствено осигурања плаћа Влада Србије 
или само предузеће - стечајни управник из стечајне масе или Национална служба за 
запошљавање, уколико се радници прогласе технолошким вишком. 
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Према речима нашег саговорника, одабир лекара до 3. јуна, који је услов за оверу здравствених 
књижица, важи за све категорије становништва. 

- Те ствари нису повезане са незапосленима. Сви осигураници треба да имају изабраног лекара. 
Штавише, свега три одсто грађана нема изабраног лекара, за којег могу да се определе у сваком 
тренутку приликом посете дому здравља - указује Вуксановић. 

Према подацима Националне службе за запошљавање, у Србији има 770.000 незапослених. 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1006:Prosek-42.000-

dinara&catid=9&Itemid=120 

Просек 42.000 динара 

За разлику од производње и бруто домаћег производа који су већ месецима у минусу, што је 
мимо сваке економске логике, јер је и продуктивност рада ниска, просечне зараде запослених у 
Србији расту. Нису оне наравно довољне за нормалан живот и ниже су него у неким земљама 
из нашег најближег окружења, али је чињеница да ни овакве какве су немају покриће у 
производњи и продуктивности. Према најновијим подацима Републичког завода за статистику 
просечна нето зарада у априлу достигавши 42.215 динара, што је по курсу ових дана, око 360 
евра, биле су реално три и по, а номинално око четири одсто више од мартовских. Ове зараде 
послодавце су, заједно са порезима и доприносима коштале 58.465 динара, што је опет и 
реално 3,6 и номинално 4,2 одсто више него претходног месеца. И у односу на април прошле 
године номиналне зараде су порасле реално 4,6, а номинално 7,4 одсто. У априлу су, иначе, 
највише просечне зараде имали запослени у две београдске општине - Нови Београд - 64.508 
динара и Палилула - 60.827 динара. Међу пет општина с највишим зарадама су и Лајковац с 
просеком од 59.361, Вршац са 59.051 и још једна београдска општина - Палилула са 58.725 
динара. Ни половину ових зарада нису достигли запослени у општинама Мерошина - 21.386 
динара, Књажевац - 23.021, Ариље - 23.542, Владимирци - 23.383 и Куршумлија - 24.223 
динара. У чак седам делатности просечне зараде запослених премашиле су сто хиљада динара, 
а убедљиво највише су зарадили запослени у производњи кокса и деривата нафте по чак 
132.119 динара, што је око три пута више од републичког просека. Рекламирање и истраживање 
тржишта запосленима је донело зараду од 117.756 динара, рачунарско програмирање и 
консултантске услуге - 117.521, експлоатација нафте и природног гаса - 117.432, услужне 
делатности у рударству - 111.314, управљачке делатности и саветовање - 110.749 и производња 
дуванских производа - 106.294 динара. Насупрот њима најнижу зараду остварили су запослени 
у производњи коже и предмета од коже - само по 18.042 динара, што је око седам пута мање од 
оне највише плате у производњи кокса и деривата нафте. По око хиљаду динара више од 
кожара зарадили су запослени у заштитним и истражним делатностима - 19.172 динара, затим 
следе запослени у производњи дрвета и предмета од дрвета, осим намештаја - 21.244, они који 
са баве припремањем и послуживањем хране и пића (кувари и келнери) - 21.452 и запослени у 
производњи одевних предмета - 22.366 динара. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1006:Prosek-42.000-dinara&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1006:Prosek-42.000-dinara&catid=9&Itemid=120

