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Доприноси још на одложено 
С. БУЛАТОВИЋ  

Док се код нас месецима најављује, наше комшије већ примениле забрану исплате 

плата без пореза. У Србији примена од 1. јула, а и тада само - прелазна фаза. 

Банкари се и даље опиру 

У ХРВАТСКОЈ је успело, а да ли ће и у Србији, знаћемо 1. јула. Док су наши суседи брзо 
спровели нови пропис који не дозвољава исплату плата без измирених пореза и доприноса, пун 
ефекат сличне мере у Србији порезници не очекују тако скоро. Закон предвиђа да она ступи на 
снагу првог дана јула, али се недавно чуло да ће првих шест месеци трајати - прелазна фаза. 
Све док Пореска управа не успостави интегрисани модел наплате пореза и доприноса. 
У Хрватској, с друге стране, Влада је уредбу донела 27. априла, а примена је почела - 1. маја. И 
за само прва два радна дана, рекло би се, дала је одличне резултате. Број предузећа која 
радницима не исплаћују порезе и доприносе смањен је за - 30 одсто. Према речима хрватског 
министра финансија Славка Линића, у понедељак је на попису предузећа која редовно не 
уплаћују доприносе било њих 45.000, док је у среду на списку било 13.000 фирми мање. 
Претња блокадом свих рачуна у случају неисплаћивања доприноса, натерала је послодавце да 
испуне своју обавезу према држави. 
Србија је сличну меру предвидела крајем прошле године изменом Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији. Од 1. јануара 2012. требало је да банке не дозвољавају исплату 
плата, уколико послодавац истовремено не плати и порезе и доприносе. Изненада, примена је 
одложена за 1. јул, а недавно се чуло да се ни тада фактички неће ништа значајно променити. 
ДУГУЈЕ 50.000 ФИРМИДРЖАВИ се, према последњим подацима, на име различитих пореза 
дугује више од 700 милијарди динара. Груба процена је да је најмање половина овог дуга 
настала неуплаћиванњем пореза и доприноса на зараде. Ове намете не измирује око 50.000 
предузећа. У Хрватској, према подацима њихове владе, порезе и доприносе послодавци не 
уплаћују за око 121.000 радника и сваког месеца држави остану дужни око 80 милион куна, 
што је око 10,6 милиона евра. 

Банке ће, како је објашњавао Дејан Видојевић, помоћник директора Пореске управе, имати 
обавезу да, преко Народне банке Србије, Пореску управу обавештавају о исплати плата, а 
порезници на основу тих извештаја да контролишу послодавце. И тако до почетка следеће 
године, када би требало да проради интегрисани модел наплате пореза и доприноса. 
У том периоду би требало и да се ново законско решење усклади са постојећим законима. Пре 
свега са Законом о платном промету, по коме је једини услов да банка одобри исплату - уредно 
испуњен налог. 
Не може се, међутим, ни занемарити отпор банака у Србији да на себе преузму нову обавезу. 
Удружење банака је тражило пред Уставним судом и проверу уставности законског решења. 
Банкари су на саму најаву новог решења јасно поручили да не планирају да га примењују. 
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МАЊА СТОПА 
ИСТОВРЕМЕНО са новим начином уплате пореза и доприноса, Хрватска је смањила и стопу 
доприноса за обавезно здравствено осигурање. Уместо 15 одсто, она ће убудуће износити 13 
одсто. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mali-akcionari-izvukli-deblji-kraj 

Мали акционари извукли дебљи крај 
 

– Модел приватизације већинског власништва путем аукције и тендера негативно 
је утицао на развој тржишта капитала у Србији, где су се преостали мањински 
пакети куповали једино из разлога заокруживања власништва и изласка с берзе – 
сматра председник Удружења малих акционара Словеније (ВЗМД) Кристјан 
Вербич. 

 – Такав модел приватизације није погодовао акционарима с мањинским уделом у власништву 
компанија. По доступним показатељима, трговање тим пакетима је учествовало у годишњим 
прометима Београдске берзе са свега пет до седам одсто, што се сматра недовољним за 
развијање тржишта капитала. 

Да би бивши радници и сви они који поседују пакет мањинских акција компанија активно 
учествовали у пословним плановима компанија, али и едуковали се и заштитили своје 
интересе, један од првих корака треба да буде оснивање националног удружења које би чувало 
интересе малих акционара, заштитило равнотежу у процесу доношења одлука у предузећима, 
економском статусу појединца и добробити друштва, навео је Вербич, а саопштило то 
словеначко Удружење. Иако се у Србији касни са заштитом малих акционара, све још није 
изгубљено, сматра Вербич. Он напомиње да то Удружење активно ради већ седам година на 
томе да се ситуација у Словенији и у региону побољша, првенствено за мале акционаре, али и 
целокупну заједницу, и објашњава да је неопходно да се мали акционари уједине и организују 
јер само тако имају прилику да побољшају свој положај. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bez-reformi-i-stednje-ne-pise-nam-se-dobro 

Без реформи и штедње не пише нам се добро 
 

Какву год Владу Србије буду родили избори, једно је извесно - њени задаци биће 
више него тешки. Српска економија има толико проблема да је вероватно да ни 
нека имагинарна савршена Влада Србије не би успела све да их реши за четири 
године, а сасвим је јасно да ми такву нећемо добити, ма ко био крајњи победник 
ових избора. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mali-akcionari-izvukli-deblji-kraj
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bez-reformi-i-stednje-ne-pise-nam-se-dobro
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Будућа влада ће приоритетно морати да се бави гашењем пожара у јавним финансијама. На 
дужи рок, она би морала да се окрене пре свега побољшању пословног амбијента, реформом 
пореског система, пензионом фонду... 

Какво је стање у јавним финансијама Србије, тренутно баш није сасвим јасно с обзиром да нису 
објављени подаци о приходима и расходима буџета за први квартал ове године. Пошто је до 
сада требало да буду објављени, а нису - може се и наслутити какви су. Подаци за прва два 
месеца говоре већ много: мањак у државној каси у том периоду је достигао 37 милијарди 
динара, а Влада је ММФ-у ономад била обећала да ће дефицит на крају првог тромесечја бити 
највише 26 милијарди. Када се посматра само фебруар, ствари изгледају још горе - само у 
другом месецу држава је потрошила 28,5 милијарди динара више него што је прикупила од 
пореза, царина, акциза и других прихода. Када би тако трошила до краја године, морали би да 
се задужимо чак три милијарде евра. 

То ће бити приоритетни и нимало лак задатак нове Владе - како зауставити прекомерно 
трошење новца којег немамо. То је посао који неће бити нимало лак, поготово када знамо 
колико су наши политичари свих боја склони популизму. Ипак, поштена и одговорна Влада 
морала би то да реши, како земља не би ушла у озбиљну дужничку кризу на дужи рок. 

С тим у вези је свакако и (најављено) обнављање сарадње са Међународним монетарним 
фондом. Професор Економског факултета у Београду др Јуриј Бајец каже да је за нову владу 
најважније да - у време када дужничке кризе харају Европом - одржи кредитни рејтинг земље 
на садашњем нивоу, а за то је потребно и обнављање сарадње са ММФ-ом јер је тако 
најједноставније одржати кредибилитет земље. 

Од послова на дуге стазе, привредници и економисти указују да би Влада морала да се позабави 
сузбијањем сиве економије, смањењем бројних скривених пореза који изузетно оптерећују 
привреду, ограничи рокове плаћања како би се смањила неликвидност у привреди, смањи 
субвенције пропалим предузећима а привуче много више инвестиција.... 

Много се у последње време говорило и о пореским реформама а разни предлози економиста 
могу се свести на неколико основних: смањење пореског оптерећења на рад, а повећање 
опорезивања потрошње и имовине. Уз задржавање већ сада ниског пореза на добит предузећа 
то би требало да, са једне стране афирмише рад насупрот потрошњи, а са друге стране да 
стимулише инвестиције у производњу а не да се, као сада, богатим људима више исплати да 
држе капитал „замрзнут” у некретнинама. 

Реформа пензијског система који годишње „поједе” огроман део државног буџета и практично 
онемогућава било велике јавне инвестиције било снижавање пореза, јесте посебна прича коју 
наредна Влада сигурно неће моћи да реши за четири године, то је посао који мора да се решава 
на много дужи рок.       

В. Чворков 
Шта нас стварно чека 
С обзиром на искуства са претходним владама, врло је вероватно да можемо очекивати власт 
која неће смети да крене у реформе и наставиће са популистичком политиком. Економиста др 
Мирослав Прокопијевић, каже да Србију после избора очекују раст цена, ПДВ-а и инфлације, 
још веће слабљење динара, смањивање плата и пензија и даља отпуштања. 

- Завршетком избора окончава се пиротехника „слатких снова” и на сцену ступа јава - каже 
Прокопијевић, наводећи да је излаз је у реформи државе, великом снижавању њених издатака, 
приватизацији јавног сектора и протржишним реформама, којима би се унапредила 
конкурентност. 
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- Али, власт неће ићи тим путем, већ ће подићи ПДВ, мало одлагати исплате, мало штампати 
новац, мало снижавати плате и пензије, можда и продавати имовину на брзину. Тако ће ствари 
тонути, док сасвим не заглаве, а онда ће уследити антикризни, још дијеталнији програм - 
указује. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/investitore-mamimo-bednim-platama 

Инвеститоре мамимо бедним платама 
 

Србија треба да тражи излаз и кризе тако што ће наставити структурне реформе, 
повећати извоз и конкурентност и да пад извоза у Европску унију (ЕУ), у првом 
кварталу ове године амортизује јачањем билатералне сарадње са државама изван 
ЕУ које бележе привредни раст, оценили су учесници конференције „Европска 
унија и Србија: од транзиције до придруживања”. 

 Економиста Мирослав Здравковић рекао је да се у земљи већ осећа утицај кризе у ЕУ, на 
основу пада извоза из Србије у првом кварталу, мада је у марту остварена рекордна продаја у 
иностранству од 785 милиона евра. 

Према тим подацима, у првом кварталу ове године извоз у Италију смањен је за више од 
петине, али још увек расте у Немачку и Руску Федерацију (РФ), навео је Здравковић . Србија тај 
негативни тренд може да амортизује појачањем билатералне сарадње са земљама у окружењу, 
које су чланице ЕУ, попут Бугарске, Румуније, Мађарске, Чешке, Словачке и Пољске, јер оне 
имају одређени економски раст. На тај начин се могу ублажити екстерни шокови који долазе 
из ЕУ, објаснио је Здравковић. Здравковић је мишљења да би, са друге стране, треабло би 
појачати билатералну сарадњу с Русијом, Турском и другим земљама које нису чланице ЕУ, а 
имају значајнији економнски раст. Пример за такво понашање је Немачка која има пад извоза 
у Грчку, Шпанију, Португалију и Италију, али је то више него компензирала растом извоза у 
Народну Републику Кину, РФ и Сједињене Америчке Државе, навео је он. По Здравковићу, 
страни иневститори су и даље модивисани за долазак у Србију из три основна разлога - 
стимулације државе за улагање и отварање нових радних места, најнижа цена радне снаге у 
Европи, после Бугарске, Македоније и Албаније, као и повољан географски положај земље. 
Уколико ми сами не размишљамо да извршимо експанзију у Турску, онда ће то учини немачке 
фирме тако што ће лоцирати своју производњу у Србији, да би се приближили том великом 
тржишту, приметио је Здравковић. 

Консултант на Економском факултету у Београду Ивана Прица изјавила је да се у Европи 
процењује како ће банке еврозоне у наредних годину и по дана смањити своје пласмане за око 
2.000 милијарди евра, што ће значајно утицати и на српску привреду. Прица је казала да 
велике банке смањују изложеност ризику тако што повлаче новац, као и да је тренутно најмање 
осам европских земаља у рецесији. Кретања у еврозони ће у наредном периоду имати много 
јачи утицај на привреду Србије, упозорила је Прица. 

Прица сматра да Србија може да тражи излаз из такве ситуације само у структурним 
реформама, повећању извоза и конкурентности, за шта има пуно потенцијала на којима могу 
многе европске земље да јој завиде.       

Е. Дн. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/investitore-mamimo-bednim-platama
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http://www.dnevnik.rs/novi-sad/bez-plata-sedam-meseci 

Без плата седам месеци 
 

Још није почео социјални дијалог између Штрајкачког одобра у „Необусу„ и 
пословодства фирме. У фабрици аутобуса је штрајк ушао у другу седмицу, а повод 
за прекид рада је заостатак у исплати зарада. 

 Председник  Градског одбора синдиката радника у металским предзећима у граду Новак 
Васић казао је да синдикат неће чекати у недоглед  послодавца ради преговарања, већ ће 
преузети акције да се спречи отуђење имовине предузећа. Конкретно, Васић, није навео шта 
синдикат смера. 

- У „Необус„ ће вероватно бити уведен стечај - каже Васић и додаје да је фабрици рачун 
блокиран, те да је у штрајку око стотину  радника, док је просталих стотину запослених послато 
на плаћено одсуство. 

Председник синдиката у „Необусу„ Милан Шуштум казао је се да запосленима дугују зараде од 
октобра 20011. године и да у предузећу има струје, мада су у петак долазили из 
Електродистрибуције да искључе електричну енергију.  Од пословодства у „Необусу„ наш лист 
јуче није успео никога да добије. Секетарица код директора није се јављала на телефон, а 
председник Управног одбора Зора Кијац није био у предузећу, рекао нам је Шуштум. 

Већински власник је из Саубијске Арабије Али Маграби Мохамедали који се у домовини бави 
хаџи превозом и у возном парку има преко две хиљаде аутобуса. Добар део возила купљен је 
баш у „Аутокаросерији” садашњем „Необусу”. Фабрика аутобуса је приватизавана на аукцији 
2004. године и после власничке трансформације испручила је више десетина аутобуса за новог 
власника. Иначе „Необус” је 2006. године потписао Уговор о стратешкој сарадњи са шведским 
Волвом захваљујући којем је постао званични каросериста за југоисточну Европу.  

З. Делић 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4405:za-cetiri-meseca-300-firmi-otislo-u-

stecaj&catid=31&Itemid=101 

За четири месеца 300 фирми отишло у стечај 
У прва четири месеца ове године у Србији је покренут стечајни поступак у 300 фирми, показују 
најновији подаци Агенције за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ). Од тог броја је само 
пет поступака покренуто на основу одредби о аутоматском стечају, иако се на месечним 
листама правних лица која су у протеклих годину дана обуставила сва плаћања и тиме 
испунила услов за аутоматску процедуру гашења и брисања из Привреднг регистра, у истом 
периоду нашло више од 7.770 кандидата. Највише стечајних поступака од почетка ове године 
отворено је иначе пред привредним судовима у Београду (83), Крагујевцу (36) и Новом Саду 
(33), а најмање пред привредним судовима у Пожаревцу (два), Ужицу (три), Зрењанину 
(четири) и Сомбору (пет). Што се тиче власничког облика, убедљиву већину међу свим 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/bez-plata-sedam-meseci
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4405:za-cetiri-meseca-300-firmi-otislo-u-stecaj&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4405:za-cetiri-meseca-300-firmi-otislo-u-stecaj&catid=31&Itemid=101
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фирмама које су закључно са стањем на дан 1. маја 2012. и званично изгубиле право да своје 
име користе без одреднице стечајни дужник, чине приватне фирме. 

Штавише, статистика АЛСУ показује да у овој години није било ниједног случаја званичног 
покретања стечаја у друштвеним предузећима у Чачку, Суботици, Сомбору, Пожаревцу, 
Панчеву, Краљеву, Зрењанину, Зајечару и Ваљеву, као и да је Београд и по том питању, са девет 
банкротираних друштвених фирми, рекордер. С друге стране, статистика показује и да је у 
истом периоду у регионима за које су надлежни привредни судови у Нишу и Лесковцу, на 
пример, по шест друштвених фирми завршило у стечају, а саме те бројке намећу даље питање 
шта заправо за Лесковац, а шта за Ниш, с обзиром на обим постојеће привреде, значи пропаст 
или закључавање шест фирми. И то друштвених - којима, познато је, проблем презапослености 
по правилу није стран. Уз то, бројке показују и да у Србији тренутно укупно има 2.445 активних 
стечајних поступака од којих се 1.844 воде над приватном а 601 над друштвеном имовином. 
Међу друштвеним фирмама у стечају, притом, има 16 случајева у којима поступак траје већ 
више од десет година. Истовремено, међу фирмама које се статистички и даље воде као 
друштвене, а које су до сада завршиле у стечају, највише је оних које је приватизација 
заобишла, односно, за које у поступку приватизације ни после више неуспелих покушаја 
продаје, није било заинтересованих купаца. Далеко мањи број у тој категорији коју, према 
подацима Центра за стечај Агенције за приватизацију укупно чини 1.047 предузећа, или 
стечајних дужника, чине предузећа у којима је поништена приватизација, односно раскинут 
уговор са претходним купцем. Таквих је, наиме, према званичним подацима Агенције, укупно 
146, што значи и да је у банкротству завршило више од половине фирми у којима је 
приватизација поништена и које су поверене на управу заступницима или заштитницима 
друштвеног капитала. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4459:Pravosu%C4%91e-%C4%8Deka-

rezultat-izbora&catid=9&Itemid=120 

Правосуђе чека резултат избора 
Прича о пропасти Србијанке некадашњег бренда западне Србије улази у завршницу. Најновији 
потез менаџмента фирме чији је власник бугарска компанија “Медија свјат”, да запосленима 
заостале плате буду исплаћене у наредне две године, након чега би без отпремнина напустили 
фабрику, изазвао је буру незадовољства преосталих радника. Прошле године нам је такође био 
понуђен споразум по којем би дуг за плате репрограмирали, па смо остали изиграни и ниједна 
зарада нам није исплаћена. Сада нам опет нуде исплату на рате, али нас условљавају и 
повлачењем тужби због неисплаћених зарада. То нећемо прихватити, јер су тужбе, ако је већ 
извесно да ћемо остати без посла, једини начин да дођемо до наших плата, каже радница 
Маријана Јовановић. Свих преосталих 70 радника некадашње куће домаћинске која је 
запошљавала више од 1.000 Ваљеваца, још увек су запослени на папиру, али су суштински већ 
месецима на принудном одмору. Радницима се дугује од пет до 20 плата, последњи доприноси 
за здравствено и пензионо осигурање, како кажу, нису им уплаћени још од 2008. године, 
погони су напуштени, а на посао долази само кадровска служба. Преостала производна опрема 
од прохрома и бакра се сече у лимове и продаје као секундарна сировина стовариштима. Још 
зимус је тако исечена и продата линија за каше, кисели програм и ракију, а онда и инсталације 
хладњаче. Свему је крива држава, која је Бугарима дозволила да поседују сву имовину и 
земљиште, а ово је последња фаза потпуне распродаје онога што је остало од фабрике и нашег 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4459:Pravosu%C4%91e-%C4%8Deka-rezultat-izbora&catid=9&Itemid=120
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4459:Pravosu%C4%91e-%C4%8Deka-rezultat-izbora&catid=9&Itemid=120
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завршетка на улици, огорчени су радници „Нове Србијанке“. Подсећамо, Антон Ваљов, 
директор “Нове Србијанке”, Рус с двојним држављанством - бугарским и руским, ухапшен је у 
марту, а после неколико дана пуштен из притвора. Није му узет ни пасош, те је за само четири 
сата напустио Србију. Правосудни органи, наводно, настављају истрагу против Ваљева, који је 
хапшен због пореске утаје, неуплаћивања пореза, оштећења поверилаца и злоупотребе 
службеног положаја. Он је у октобру 2010. године имовину фабрике, у замену за испуњење 
пореских обавеза, продао другој бугарској фирми “Њу експрес финанс” за око 2,5 милиона 
евра. Отуђењем имовине радници “Нове Србијанке” оштећени су за више од 93 милиона 
динара, колико им се дугује за плате и остале принадлежности. Истрага даље проверава и 
пренос око 13 хектара земљишта ваљевске фабрике, које није било предмет приватизације, у 
власништво “Медија свјата”. У Ваљеву расте незадовољство неефикасношћу правосуђа у овом 
случају. Из правосуђа је процурила информација да је полиција поднела кривичне пријаве 
против више лица, држављана Србије, који су били на одговорним местима у време и после 
приватизације Србијанке. Међу осумњиченима за злоупотребу од више милиона евра су, 
наводно, бивши директори, али и одговорни у Агенцији за приватизацију, један судија, 
проценитељи... Добро обавештени Ваљевци тврде да правосуђе ствари одлаже до после избора, 
јер међу потенцијалним кривцима има и људи блиских политичким партијама. @ЛЕГЕНДА: 
Спуштена рампа за правосуђе јер међу потенцијалним кривцима, наводно, има и људи блиских 
политичким партијама 

 

 

 


