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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:396444-Zanatlije-Siva-zona-guta-prihod 

Занатлије: Сива зона гута приход 
В. Н.   

Свега 40 одсто занатлија данас ради легално, остали не плаћају порезе и остале 

обавезе. У сузбијање сиве економије треба укључити све инспекцијске службе, од 

тржишне до инспекције рада 

 
ДРЖАВА због сиве економије годишње губи од пет до шест милијарди евра - тврди председник 
скупштине предузетника Привредне коморе Србије Мирослав Миладиновић. 
По његовом мишљењу, тешко је тачно прецизирати колики је број оних који раде на “црно”, 
али се процењује да је заступљеност сиве економије око 60 одсто од укупног броја 
регистрованих малих и средњих предузећа и предузетничких радњи. 
- На пример, у Крушевцу има 4.020 регистрованих предузетничких радњи и око 1.000 малих и 
средњих предузећа. Према нашим сазнањима, још око 3.000 људи у граду бави се неком врстом 
делатности за коју не плаћа порезе и остале обавезе - каже Миладиновић. 
 

Наводећи да у сузбијање сиве економије треба укључити све инспекцијске службе, од тржишне 
до инспекције рада, која сада нема могућност да контролише нерегистрована предузећа, 
Миладиновић констатује да то треба што пре променити. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:396594-Zaposlenih-sve-manje 

Запослених све мање 
В. Н.  

Процене Привредне коморе о броју радно ангажованих у Србији. У јулу ове године 

има 18.000 мање запослених (један одсто) него у истом месецу прошле године 

У СРБИЈИ је у јулу било укупно 1.728.720 запослених, што је за 0,1 одсто мање у односу на 
претходни месец, процене су које износи Привредна комора Србије. То је, такође, за један одсто 
или за око 18.000 запослених мање у односу на исти месец претходне године. 
Процене указују да је знатно већи пад запослености у јулу ове године, у односу на јул лане, 
забележен у сектору предузетништва - 3,5 одсто, него у сектору правних лица - 0,3 одсто. 
Незапослених је последњег дана јула укупно било 752.614, што је за 0,3 одсто мање него у 
претходном месецу, али и за 0,47 одсто, односно око 3.500 људи, више него у јулу 2011. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.289.html:396565-Dinkic-Ovo-je-prva-kasa-po-meri-siromasnih 

Динкић: Ово је прва каса по мери сиромашних 
Даниела И. КРАСИЋ - Данијела МИЛИНКОВИЋ  

Министар финансија Млађан Динкић: Почетком следеће године унакрсно 

испитивање прихода и имовине. Од петка разрешавамо директоре до конкурса. 

Нећемо да продајемо државна предузећа 

 
НЕ стоје замерке да смо новим пакетом економских мера терет кризе пребацили на сиромашне 
грађане, а не на богате. Ребалансом буџета највише се одваја за аграр и социјалну заштиту. 
Овако министар финансија и привреде Млађан Динкић објашњава ребаланс буџета и пакет 
мера за фискалну консолидацију, који је Влада усвојила: 
- Управо 13. пензијом за најсиромашније, показујемо да желимо да онима који најмање имају 
највише помогнемо. Што се тиче богатијих, најкасније почетком следеће године, када 
успоставимо комплетну структуру Пореске управе, почиње примена онога што никада није 
заживело у Србији, а то је унакрсно испитивање прихода и имовине. 
 

* Ребаланс и нове мере подржавају сви у Влади? 
- Апсолутно - да. Ово нису обичне измене закона, чак смо направили и неке тектонске промене 
као што је укидање сопствених прихода министарстава, агенција, фондова и увели бољу 
контролу расхода ресора. То је радикална промена буџетског система и не би могла да прође да 
нисам имао сагласност свих. 
* Колике уштеде очекујете од боље контроле расхода ресора? 
- Око 20 милијарди динара током следеће године. Убудуће ће сви сопствени приходи 
министарстава ићи у централни буџет, а онда ће они, за специфичне програме, тражити 
дозволу Министарства финансија или Владе. То значи да паре неће више моћи да се троше за 
разна оглашавања, семинаре... 
* Сад вам опет могу замерити да сте “господар” свих финансија у земљи? 
- Не. Буџет Министарства финансија је буџет државе, а расходе у крајној линији одређује 
Влада, која даје сагласност за програме, уз наше мишљење. И на крају, парламент је тај који 
одобрава трошење из буџета, а до сада Скупштина није могла ни да зна какви све приходи и 
расходи постоје, јер није постојао увид у такозване сопствене приходе и расходе различитих 
буџетских корисника. То су огромне паре, око 40 милијарди су укупни приходи очекивани у 
следећој години. 
* Колико је таквих буџетских корисника? 
- Много. То су буквално сви, осим судова. 
ТАДИЋУ ЖЕЛИМ СВЕ НАЈБОЉЕ* КАКО одговарате на критике Бориса Тадића да није хтео са 
вама у владу јер сте хтели да држите под контролом све финансије у земљи? 
- Тадићу желим све најбоље у даљој каријери. Било је тренутака када смо одлично сарађивали. 
Мислим да је грешио у последњих неколико година у начину гледања на управљање државом. 
Верујем да ће сада, када је у опозицији, бити свеснији тих грешака и да ће бити у могућности да 
неке исправи. Он је млад човек и пред њим је будућност. Желим му све најбоље.  
* За кога навијате у трци за шефа ДС - Тадића или Ђиласа?  
- Не занима ме расплет у ДС. Мој циљ је да јачам утицај УРС. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.289.html:396565-Dinkic-Ovo-je-prva-kasa-po-meri-siromasnih
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* Мере не обухватају и смањење субвенција јавнимпредузећима, а која су највећи 
губиташи. Зашто? 
- Већ смо донели закон о максималним платама у јавном сектору, управљачке неће моћи да 
пређу 162.000 динара без минулог рада. У том смислу највише смо штедели на себи. 
* Колики удар на цене ће изазвати повећање ПДВ са 18 на 20 одсто? 
- То је мера коју сам желео да избегнем, нисам срећан због тога, али је ситуација таква да без ње 
не бисмо могли да гарантујемо исплату пензија и плата. Да није оволики буџетски дефицит 
никада не бих повећавао ПДВ. Наравно да ће дизање ПДВ на робу широке потрошње имати 
известан инфлациони притисак. Али, омогућили смо да они који су најслабији, а то су 
предузетници и мала и средња предузећа, са прометом до 50 милиона динара годишње, могу 
од 1. јануара да плаћају ПДВ тек када робу наплате, а не кад је фактуришу. У ту групу спада 86 
одсто свих пореских обвезника. 
* Колико ће укидање 130 фискалних намета помоћи привреди? 
- Од тога ће највећу корист имати око 300.000 предузетника и малих предузећа. Они од 1. 
октобра више неће плаћати фирмарине и таксу за истицање рекламе, што су им били значајни 
трошкови. Укидају се таксе за чамце, сплавове, ресторане на води... Чак се грађани ослобађају и 
таксе за коју можда нису ни знали - за држање паса и мачака. 
* Зашто је највећи пораст акциза на гас? 
- Код цигарета смо само померили предвиђени план који је постојао у закону за повећање 
акциза од Нове године до 1. октобра. Желимо да што више приходујемо до краја године. И тад 
ће акциза на дуван остати нижа него у другим земљама. Код нафтних деривата не мења се 
акциза на безоловни бензин, а на дизел се повећава јер је ненормална разлика између 
безоловног и дизела. Са нафташима смо се договорили да цену не повећавају за пун износ 
акциза, тако да ће скок дизела бити 2,5 динара, а не пет, колико се повећава акциза. 
 

* Економисти већ замерају да ће ове мере имати краткорочни ефекат и да 
суштински неће повећати производњу која је кључна за излазак из кризе? 
- Када сте у тешкој ситуацији, морате да бирате оно што је најмање тешко. Ишли смо на то да 
растеретимо трошкове производње, јер само она може Србију да изведе из кризе, док смо благо 
повећали опорезивање потрошње. 
* Хоћете ли, ипак, морати да продате неко јавно предузеће? 
- Сигурно нећемо продавати Комерцијалну банку, ни ЕПС, Железару, нити било коју компанију 
која је државни монопол. За нека друга предузећа, као што је ЈАТ, тражићемо стратешке 
партнере . 
* А “Телеком”? 
- Могли бисмо да размотримо понуду за приватизацију “Телекома Србија”, уколико би цена за 
100 одсто капитала била најмање 2,5 милијарди евра. 
* То је, практично, више него што је тражено на прошлом тендеру? 
- Не морамо да журимо ако такве понуде нема. Говорим о минималној цени, уколико буде 
заинтересованих током целог мандата владе. 
* Како намеравате да сведете минус државе са садашњих седам на четири одсто 
БДП у 2013? 
- Три су кључне активности. Прва је покретање домаће пољопоривредне и прехрамбене 
индустрије. Повећаваћемо буџет за пољопривреду. Догодине укључујемо и инвестициону 
компоненту, која ће помоћи да повећамо продуктивност по хектару. Покушаћемо и да трајно 
решимо проблем наводњавања и одводњавања. У Министарству се ради и мапа капацитета 
чувених у некадашњој Југославији, од “Србијанке” преко “Џервина” у Књажевцу. Покушаћемо 
да попут модела “Будимке” то покренемо, како бисмо омогућили да пољопривредници из тог 
краја имају коме да продају производе. 
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НИКАД БОЉА ВЛАДА* ИМАТЕ ли и ви утисак да постоје два премијера у влади - Дачић и 
Вучић?  
- Не. Потпуно је јасно да је Дачић премијер, а да смо сви ми остали равноправни чланови ове 
владе. А дисциплину, која је уведена у овој влади, нисам видео у претходних 10 година. Прошло 
је тек 45 дана, али ако овако наставимо, ово ће бити најбоље организована и 
најдисциплинованија влада до сада. 

* Да ли ће бити других инвестиција? 
- Рекао сам већ да нећу стати док не доведемо “више Фијата” у Србију. Данас сам имао разговор 
са великом компанијом из аутомобилске индустрије, која жели да инвестира 500 милиона евра 
у једном граду у Војводини. Могу, коначно, да најавим врло брз почетак инвестиције 
италијанског “Геокса” у Врању. Трећа област је војна индустрија. 
* Када ће Влада почети најављено укидање многобројнихагенција? 
- Три агенције из области коју водим биће укинуте већ у септембру - Национална туристичка 
развојна корпорација, Републички девизни инспекторат и Управа за игре на срећу. Битна ствар 
која ће побољшати ликвидност привреде је и увођење пенала држави, од 1. јануара, ако касни 
са враћањем пореза привреди. Мој циљ је да не платимо ниједан динар затезне камате, да 
доведемо себе у ред. 
* Странке на власти су у кампањи обећавале професионализацију 
јавних предузећа, али стиче се утисак да се она и даље деле као партијски ратни 
плен... 
- Професионализација управљања у јавном сектору је неминовност. Министарство финансија 
је припремило Закон о јавним предузећима који ће Влада, можда, усвојити већ у петак. Он 
предвиђа да се директори свих јавних предузећа, од републике до локала, разреше и буду в.д. 
до избора нових на конкурсима, који ће одмах бити расписани. Такође, напустићу праксу да 
министар бира директоре 173 филијале Пореске управе широм Србије, и они ће се бирати на 
конкурсу. 
* Да ли ова влада боље функционише него претходна? Да ли је тешко ускладити 
доношење одлука, кад у влади седе три јаке личности - Дачић, Вучић и ви? 
- Можда је рано за процене, али за ових 45 дана одлично функционишемо. Сваке недеље 
најмање једанпут се видимо. Не само ми који водимо странке владајуће коалиције, већ и 
већина министара. Такође, седнице Владе имамо више пута недељно. 
 

ПРЕДЛАЖЕМ ЈЕЛАШИЋА ЗА САВЕТ ГУВЕРНЕРА 
* ИМА ли несугласица између вас и Јоргованке Табаковић око тога ко ће бити 
вицегувернери НБС? Јесте ли тражили да се део обавезне резерве преусмери 
привредницима? 
- Нема никаквих несугласица међу нама. Нисам тражио ништа за обавезне резерве. Једини 
разлог зашто наш посланички клуб није желео да се прошле недеље питање избора 
вицегувернера нађе у парламенту јесте што не желимо да се о једној ствари два пута расправља. 
На истој седници треба изабрати и вицегувернере и чланове Савета гувернера НБС. 
* Подржавате ли предлог гувернера НБС за места вицегувернера? 
- Подржаћемо, са задовољством, сва три кандидата које је НБС предложила: и Диану 
Драгутиновић, и Ану Глигоријевић, и Веселина Пјешчића. То су изузетни професионалци, од 
којих сам са двоје и ја сарађивао док сам био у НБС. Гувернерка ме је обавестила да ће 
кандидовати Стојана Стаменковића, доајена макроекономске анализе, што ћемо подржати, и 
то је оно што ја знам о Савету. Наш предлог ће бити Радован Јелашић за председника Савета 
гувернера. 
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Синдикат: Руководство спречило најављени 
штрајк у "Јумку" 

Бета  

Повереница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) у врањској компанији 

"Јумко" Снежана Величковић изјавила је да штрајк који је био најављен за данас у тој 

компанији није одржан, јер га је руководство спречило. 

Величковић је за агенцију Бета рекла да су радници погона "конфекција" у "Јумку" обуставили 

рад, али да је када су дошли до капије почело записивање њихових имена уз претње отказом 

ако изађу, након чега су одустали од штрајка. 

  

- Због такве дискриминације позвали смо инспекцију рада која је узела изјаве радника. Иако је 

штрајк спречен синдикат не одустаје од захтева за смену руководства, надзорног и управног 

одбора компаније, због нагомиланих проблема које нико не решава - казала је Величковић. 

  

Она је навела да од 1.800 радника у "Јумку" њих 350 до 400 ради, као и да од неколико погона 

"Јумка" у Врању ради "само конфекција". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/342299/Dinkic-Nova-vlada-uvodi-red-na-sivom-trzistu 

Динкић: Нова влада уводи ред на "сивом 
тржишту" 

Тањуг  

Министар финансија и привреде Млађан Динкић изјавио је данас да ће нова влада увести ред 

на сивом тржишту, тако што ће дати овлашћења Пореској управи и Пореској полицији да 

контролишу нерегистрована предузећа. 

Динкић: Бруто домаћи производ Србије могао би да буде и 20 одсто већи по основу 

укључивања сиве економије у легалне токове 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/342203/Sindikat-Rukovodstvo-sprecilo-najavljeni-strajk-u-Jumku
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/342299/Dinkic-Nova-vlada-uvodi-red-na-sivom-trzistu
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Динкић је рекао, после састанка у Унији послодаваца Србије, да ће предузећа која су у 

нелегалним токовима и која је до сада контролисала тржишна инспекција са свега неколико 

људи, убудуће контролисати око 7.000 људи из Пореске управе и Пореске полиције. 

 

Он је најавио да ће се најпре у легалне токове постепено увести предузетници које до Нове 

године нико неће контролисати и који ће до тада моћи да се региструју, а плаћаће паушални 

порез од 10 одсто. 

 

У случају да то не учине до 1. јануара и да их органи контроле у томе ухвате плаћаће порез по 

стопи од 20 одсто и биће им заплењена роба, најпре привремено на 45 дана, а уколико се и 

после тога не региструју, онда трајно. 

 

Министар је навео и да би бруто домаћи производ Србије могао да буде и 20 одсто већи по 

основу укључивања сиве економије у легалне токове. 

  

"Ни мој фризер није знао да му не треба фискални 

рачун" 

Подсетивши да је од 1. септембра укинута обавеза 

занатлијама да издају фискалне рачуне, Диникић је 

најавио да ће Пореска управа писмено обавестити око 

40.000 занатлија који више не морају да држе фискалне 

касе. 

Он је као пример навео да чак ни његов фризер није знао 

да је та обавеза укинута, већ му је и даље издавао фискалне 

рачуне. 

Према речима Динкића, на захтев привредника биће 

смањена бирократија у Пореској управи, па ће од 1. јула 

2014. бити уведена обавеза да пореске пријаве буду у 

електронској форми, а од 2013. порези и доприноси на 

плате неће се уплаћивати на седам различитих рачуна већ 

на један. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/342281/Dinkic-privrednicima-predstavlja-paket-mera 

Динкић привредницима представља пакет 
мера 

Агенције  

Министар финансија и привреде Млађан Динкић рекао је данас да су повећање пореза на 

додатну вредност и бољи систем његове наплате били неопходни, јер Србији мора да уштеди 

милијарду евра у наредних годину дана. 

 

Само на расходној страни буџета ми то нисмо могли да нађемо. Морали смо да комбинујемо 

мере и на приходној и на расходној страни, рекао је Динкић после сусрета са представницима 

Уније послодаваца Србије (УПС). 

  

Говорећи о усвојеним мерама, Динкић је рекао да је укинут низ парафискалних обавеза, тако 

да, на пример, 300.000 малих предузећа од 1. октобра неће плаћати фирмарину и таксу за 

рекламу, што ће свима смањити трошкове пословања. 

  

Динкић је рекао и да ће се увести ред на сивом тржишту, јер се сада дају овлашћења пореској 

управи и пореској полицији да контролишу и нерегистрована предузећа. 

  

Данас ова предузећа, која не плаћају никакве порезе и доприносе, контролише тржишна 

испекција, рекао је Динкић. 

  

Он, међутим, напомиње да ће се процес увођења људи који су данас у сивој економији у 

легални систем одвијати постепено. 

  

Позивамо све оне које је мука натерала да раде нелегално да се региструју и да плате паушални 

порез који је данас 10 процената, рекао је Динкић и нагласио да ће, ако то не учине до 1. 

јануара, кренути контроле порезника и пореске полиције. 

  

Трансферна плаћања општинама у Војводини генерално се не мењају ребалансом буђжета, 

рекао је Динкић коментаришући примедбу председника скупштине Војводине Иштвана 

Пастора да покрајинска администрација није консултована о ребалансу. 

  

Кад будемо правили буџет за наредну годину, рекао је Динкић, свакако ћемо консултовати и 

покрајину. Председник УПС Небојша Атанацковић рекао је да ће укидањем парафискалних 

намета за мала предузећа у градовима у унутрашњости значити уштеду од 22.000 до 30.000 

динара месечно, а у Београду и до 46.000 динара месечно. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/342281/Dinkic-privrednicima-predstavlja-paket-mera
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Наводећи да без привредне нема перспективе за Србију, Атанацковић је оценио да је састанак 

био успешан и да су привредници имали саговорника спремног да их саслуша. 

  

На састанку са Динкићем учествовало је више од 70 директора великих, средњих и малих 

предузећа и челни људи водећих гранских привредних дружења у земљи. 

  

Динкић: Војводина 2013. године у консултацијама 

за буџет 

Министар финансија и привреде Младјан Динкић изјавио 

је данас да није консултовао представнике Војводине о 

ребалансу буџета за 2012. годину, јер тим ребалансом 

нису промењена трансферна плаћања локалним 

самоуправама и покрајини. 

- Када будемо правили буџет за 2013. годину 

консултоваћемо и представнике покрајине - рекао је 

Динкић новинарима након састанка са привредницима из 

Уније послодаваца Србије у Београду. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Od-firmarine-dve-hiljade-evra.sr.html 

Од фирмарине две хиљаде евра 
Од таксе за истицање назива фирме на пословном простору лане наплаћено непуних пет 

милиона динара, али те обавезе нису до краја ослобођене велике фирме 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Od-firmarine-dve-hiljade-evra.sr.html
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Влада је коначно пресекла. После вишенедељних нагађања и обећања одлучила је да укине 75 
различитих такси и накнада и најавила да ће привреда и грађани бити ослобођени плаћања 
130 парафискалних намета. 

Већ од 1. октобра, 300.000 предузетника и власника малих предузећа више неће морати да 
плаћа фирмарину и таксу за истицање рекламе, што ће им донети уштеду и до 200.000 динара 
годишње, саопштило је Министарство финансија и привреде. 

Примера ради, предузетници из Београда од почетка октобра неће више имати обавезу да 
плаћају фирмарину, која се у зависности од делатности и зоне до сада плаћала од 24.000 до 
120.000 динара годишње, као ни комуналну таксу за истицање рекламе, која је до сада коштала 
од 9.250 до 98.400 динара годишње. 

Такса за истицање назива фирме на пословном простору наплаћена је 2011. у износу од 
4.978.541.000 динара. С тим што ће фирмарину и даље плаћати велике компаније, али ће 
износи бити ограничени. 

На списку за укидање је накнада за заштиту, коришћење и унапређење општекорисних 
функција шума. Овај намет који су до сада морала да плаћају предузећа на укупан приход 
независно од тога да ли њихова делатност има везе са заштитом шума – прошле године је од 
привреде „убрао” 866.552.000 динара. 



11 

 

Мала и средња предузећа додатно ће се растеретити укидањем таксе за коришћење витрина за 
излагање робе ван пословне просторије. Та такса се до сада плаћала месечно од 3.000 до 16.000 
динара по метру квадратном у зависности од пословне зоне. 

Од важних такси које су предложене за укидање су и комунална такса за држање и коришћење 
пловних направа и других објеката, чиме ће се растеретити грађани који држе чамце, сојенице 
и разне друге кућице на води, као и такса за држање ресторана и других угоститељских објеката 
на води (сплавова). Од накнаде за ресторане и сплавове на води прошле године је, на пример, 
накупљено око 34,8 милиона динара. 

Осим привреде од сече парафискалних намета имаће користи и грађани. Они ће већ од 1. 
октобра мање плаћати регистрацију аутомобила, која ће, у зависности од града до града бити од 
2.000 до 4.000 динара јефтинија, због укидања неколико републичких и смањивањем 
локалних такси. Сама регистрација плаћаће се само једном уплатницом, уместо на садашњих 
12. 

Републичка административна такса за захтев за издавање саобраћајне дозволе, потврде о 
привременој регистрацији или регистрационе налепнице и одјаве возила, која је износила 670 
динара – биће укинута. Исто је и са републичком административном таксом за издавање 
саобраћајне дозволе или регистрационе налепнице, коју су власници аутомобила плаћали 770 
динара. Са списка се брише и накнада за коришћење путева, за коју се донедавно плаћало 690 
динара, као и еколошка такса од 496 динара. 

Комунална такса је лимитирана на 2.000 динара, што значи да ће у Ваљеву од следећег месеца 
бити умањена за 530 динара, у Сомбору за 380 динара, Новом Београду за 784 динара и 
Параћину за 1.000 динара.. 

Када се све сабере регистрација возила запремине 1,6 литара, снаге 60 кw, старо две године, 
коштаће свуда 19.224 динара. Другим речима у Ваљеву ће бити јевтинија 2.096, у Сомбору 
3.000, у Новом Саду 3.410, а у Параћину 3.626 динара. 

М. Авакумовић 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/penzije_i_plate_rastu_samo_za_dva_odsto.4.html?news_id=247398 

Мере владе донеће више прилива и уштеде у буџету, али ће смањити и куповну моћ грађана 

Пензије и плате расту само за два одсто 
АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Мере Владе Србије којима би ове године држава требало да уштеди 26 милијарди 

динара, а наредне чак 120 милијарди погодиће и привреду, али још више грађане којима ће 

куповна моћ пасти због поскупљења која нас очекују. Држава ће повећати порез на додату 

вредност са 18 на 20 одсто, што би требало да буџету донесе нових 6,7 милијарди динара до 

краја ове године, али још важније, 33,8 милијарди динара у 2013. Међутим, стручњаци 

упозоравају да подизање пореза доводи до смањења тражње, што значи да се уз раст инфлације 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/penzije_i_plate_rastu_samo_za_dva_odsto.4.html?news_id=247398
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може очекивати и даљи пад промета. 

 
Осим ПДВ-а, држава ће новац покушати да пронађе и повећањем акциза на дуван и дизел 
гориво, растом пореза на добит са 10 на 12 одсто и подизањем пореза на камате и дивиденде са 
10 на 15 процената. На расходној страни, највећа уштеда ће се постићи мањим растом плата и 
пензија него што је установљено фискалним правилима, па ће тако ове године у октобру и 
наредне у априлу раст бити само по два одсто, док ће регуларно усклађивање примања 
најстаријих и државних радника по садашњем плану бити настављено тек октобра 2013. 
године. 

Отпуштања, међутим, неће бити, а пензионери који добијају мање од 15.000 месечно добиће 
такозвану 13. пензију у износу од 16.000 динара, која ће им бити исплаћена у четири кварталне 
рате, почевши већ од наредне недеље. 

Драгољуб Рајић, портпарол Уније послодаваца Србије, каже да је добро то што нижа стопа 
ПДВ-а од осам одсто неће бити мењана, иако ће мере које је Унији јуче представио министар 
финансија Млађан Динкић смањити куповну моћ грађана за један до 1,5 одсто. 

- Статистика показује да у трговинама 74 одсто потрошње одлази управо на основне животне 
намирнице које неће бити погођене променом пореске стопе. Чињеница је да је Владин пакет 
мера један компромис који ће омогућити да држава опстане а да и овако сувише оптерећена 
привреда не добије нове намете - каже Рајић, додајући да су на састанку привредници истакли 
проблем сталног раста цене горива, као и то што је храна у свету поскупела за 10 одсто и што се 
очекује поскупљење сировина у Србији наредне године, односно раст цена у читавој 
индустријској производњи. 

Динкић је, како додаје Рајић, привредницима представио нове Владине мере и обелоданио 
списак парафискалних намета који ће бити укинути. 

Консултант за страна улагања Махмут Бушатлија сматра да је овај пакет мера био неопходан, 
али да је врло умерено осмишљен. 

- Порез на профит би морао да буде макар изједначен са порезом на доходак грађана, који 
износи 15 одсто, а са садашњим повећањем од два процента, зарада фирми ће бити 
опорезована са само 12 одсто. Тако ће обични грађани и даље бити у неједнаком положају. Ко 
зна колико милијарди износи годишњи губитак за државу само по том основу - каже 
Бушатлија. Овај стручњак верује да су Владине мере дизајниране са циљем одржавања 
социјалног мира и да могу да имају само врло краткорочни ефекат, „а никакав средњерочни 
резултат“. 

Као аргумент, Бушатлија наводи повећање ПДВ-а, које би требало да донесе највише новца на 
приходној страни, али које се у окружењу показало чак контрапродуктивним. У Хрватској је 
тако, како каже, када је подигнут ПДВ у прва три месеца остварен раст буџетских прихода, у 
четвртом месецу су они почели да падају, а у петом су стигли на ниво нижи од оног на којем су 
били пре подизања пореза. 

- То је због тога што када расте ПДВ, пада потрошња, а трговци су већ најавили да ће повећање 
намета уградити у цене - каже Бушатлија. 
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Према његовим речима, међу изложеним мерама нема никаквих структурних реформи, које су 
једини излаз из овакве ситуације. Не види се ни покушај државе да сузбије сиву економију, при 
чему Бушатлија наглашава да ће ове мере ипак додатно уништити сиву зону, јер „грађани више 
немају новца да купују ни у званичним радњама ни на тезгама“, па ће и неформални сектор 
почети да се гаси. 

Нови кредити 
Држава ће наредног месеца емитовати еврообвезнице и узеће кредит од Русије у износу већем 
од 300 милиона долара, а истовремено, укида се 130 парафискалних намета, међу којима је 
највише публицитета до сада добијала фирмарина, која се у неким случајевима мери 
стотинама хиљада динара. За грађане ће олакшавајућа промена бити то што ће за 
регистрацију возила убудуће подносити само један документ, а не њих 12 као до сада. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/duboka-kriza-ekonomska-i-socijalna 

Дубока криза економска и социјална 
 

Покрајински социјално-економски савет је на јучерашњој седници усвојио 
документ, који је предложила Унија послодаваца Војвдоине, а који указује на 
ситауцију и привреди Србије и начинима на које се садашње стање може 
поправити, 

 а који ће бити прослеђен Влади Србије и надлженим републичким институцијама. Иако је 
документ „Оцена стања у привреди Србије” усвојен, биће прослеђен за који дан, како би, као 
његов саставни део, била и информација везана за запосленост и зараде. Из покрајинског СЕС-
а се наглашава да се морају спровести реформе које морају садржати  неколико битних мера 
које ће допринети покретању индустријске производње, повећању запослености, бољи однос 
према аграру, политику реалног и стабилног курса, реформу финасијског сектора, конкретне 
мере за подршку извозницима, елиминацију буџетског дефицита и смањивање јавне 
потрошње. Такође, истакнуто је у овом докумету, неопходна је структурна реформа, а прави 
концепт реформи и одлучна влада, допринеће повезивању и мотивацији синдиката и правих 
произвдоних предузетника да у Србији граде производне погоне, извозе и запошљавају 
раднике. 

По речима председника покрајинског СЕС-а и секретара за привреду Мирослава Васина, овај 
докумет свеобухватно приказује стање у привреди, финасијским институцијама, 
пољопривреди... а једногласно су га прихватили сва три учесника дијалога - предстваници 
Владе Војводине, УПВ и представници синдиката. 

У усвојеном документу указује се да је економска и социјална криза изузетно дубока, да се са 
реформама касни, те да је неопходно предузети кораке ка развоју. Члан Управног одбора УПВ 
Никола Павичић је, указујући на ниво садашње индустријске производње, рекао да она није 
достигла ни 50 одсто оне из 1989. године, те је на нивоу 1972. године, а такав драстичан пад 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/duboka-kriza-ekonomska-i-socijalna
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утицао је да неколико стотина хиљада радника остане без посла. Он је указао  да је низ разлога 
који су довели до оваквог стања у привреди - од инвестирања и финансијски сектор, 
некретнине, хартије до вредности... а не у производњу те да се, док се то не промени, не може 
говорити о покретању привреде. Истакнуто је и да, због прецењеног динара, Србија остварује 
најмањи извоз и има највећи спољнотрговински дефицит по становнику у  Европи, да Србију 
муче највише камате, инфлација и неликвидност у Европи, али и  да нема довољно 
менаџерског кадра способног да води предузећа на домаћем и страном тржишту, да је 
корупција, која је узела маха за време санкција, и даље присутна и знатно кочи развој, те да је 
известан недостатак политичке воље да се одлучном акцијом државних органа она искорени, 
као и да је неопходно смањити јавну потрошњу. 

Д. Млађеновић 
 

Спречен потпуни колапс 
-Оснивањем Развојне банке Војводине, пре непуне три године, када је Влада Војводине за 3,5 
милијарде динара постала већински власник тадашње Металс банке, спречен је потпуни 
колапс војвођанске привреде - рекао је Мирослав Васин. - Тада затечено стање било је 
кататрофално, а преко Металс банке се одвијао највећи део спорних и поништених 
приватизација и то је заустављено. Иако РБВ још нема ону праву развојну улогу, стање је 
далеко боље, а низ предузећа којима је претио нестанак, ради и ствара доходак.     

 

Захтев за укидање лиценце 
- На седници је усвојен и захтев Уније послодаваца Војводине да се укине обавеза рачуновођа 
да полажу сручни испит за добијање лиценце, на основу Закона о спречавању прања новца и 
финансирања тероризма. Ова ставка кошта од 10.000 до 50.000 динара, а не псотоји ни у једној 
другој земљи. 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/radnici-najavili-blokadu-reke-kapetanija-zabranila 

Радници најавили блокаду реке, Капетанија 
забранила 
 

Око 400 радника некадашњег предузећа „Херој Пинки” које сада послује у саставу 
„Дунав група агрегати”у власништву бизнисмена из Руме Душана Боровице 
заказало је за среду око поднева блокаду Дунава наспрам „Данубијуса”, упркос 
томе што је Капетанија Нови Сад забранила да се блокира пловни пут. 

Представник синдиката у предузећу Новица Цветковић каже да је Капетанија обавестила 
синдикат да ће у случају блокаде бити поднете кривичне пријаве против организатора 
„преграђивања реке”, јер  је забрањено угрожавање међународног речног саобраћаја. 

Цветковић каже да постоји могућност да се данас одустане од блокаде,  под условом, да се из 
покрајинске администрације добију чврсти аргументи да ће почети истински социјални 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/radnici-najavili-blokadu-reke-kapetanija-zabranila
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дијалог између синдиката и пословодства. - До сада није било озбиљних преговора, све се 
сводило на причу да нема пара и то слушамо већ две године - каже Цветковић. Подвлачи да 
запослени траже децембарски минималац из 2011. године и плате од  априла до сада, да траже 
да им се овере здравствене књижице и повеже радни стаж за тачно две године, да се исплате 
трошкови превоза, боравка на бродовима... 

Запослени у „Дунав група агрегати” штрајковали су и у априлу, такође због лоше материјалне 
ситуације и тада су блокирали  пловни пут скоро на истом месту, где су и за данас заказали 
блокаду реке. Међутим, иако је потписан споразум о прекиду штрајка, опет су стигли на исто. 

Директор  „Дунав групе агрегати”Машан Ерцеговић јуче и прекјуче је био на састанцима, према 
речима секретарице. У ранијим изјавама Ерцеговић је навео да је за лоше финансије 
запослених крива економска криза. 

У синдикату кажу да је једна од тачака споразума из априла била и да се направи елаборат о 
економским перспективама  „Дунав групе агрегати”, али да је то остало мртво слово на папиру. 

 

 


