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Порез за приходе преко два милиона 
С. БУЛАТОВИЋ  

Цензус за плаћање пореза на годишњи доходак грађана из 2012. биће 2.067.480 

динара. Сви који су премашили 172.000 динара месечно, подносе пријаву Пореској 

управи до 15. марта 

ЗВАНИЧНО богати, по мерилима наших пореских закона, јесу они који су прошле године 

зарадили више од два милиона динара.  

Цензус за улазак у круг званичних српских милионера је 2.067.480 динара, што је 172.290 

динара месечно.  

олико износи трострука просечна годишња плата зарађена у Србији прошле године, а сви који 

су је премашили - до 15. марта треба да поднесу пореску пријаву за порез на годишњи доходак 

грађана. 

Републички завод за статистку недавно је израчунао да је просечни грађанин током 2012. 

године зарадио 689.160 динара бруто, а 496.514 динара нето плате. Ко је успео да заради више 

од троструке бруто плате, држави плаћа порез од 10 одсто.  

Уколико је просечну годишњу плату успео да премаши више од шест пута, на то плаћа порез од 

15 одсто. 

И богаташи имају право на одбитке. Основица се добија најпре тако што се од укупне зарађене 

суме одузму плаћени порези и доприноси, па неопорезиви део - 2,067 милиона динара. 

Милионер има право на одбитак за себе и то до 40 одсто просечне годишње плате, што сада 

износи 275.664 динара. 

РЕКОРДЕРИГОДИНАМА у Србији број милионера се држи на око 20.000. И годинама међу 

најплаћенијим људима у земљи су економисти, адвокати и мали привредници. 

Прошлогодишњи рекордер је зарадио 185,3 милиона динара за годину дана - 15,4 милиона 

динара сваког месеца. 

Уколико има издржаване чланове домаћинства, за њих може да умањи основицу за највише 

103.374 динара, што је 15 одсто просечне годишње плате у Србији. Сви одбици заједно, 

међутим, не могу да пређу половину дохотка који се опорезује. Уколико су два члана 

домаћинства милионери, само један има право на одбитке за себе и издржаване чланове. 

Казна од 5.000 до 50.000 динара важи за све обвезнике који пријаву не поднесу у прописаном 

року, ако је не доставе надлежној пореској управи или у пријави не наведу тачне податке од 

којих зависи висина пореза. Новчана казна од двоструког до десетоструког износа пореског 

дуга, а најмање 5.000 динара, следи обвезнику који избегне плаћање пореза. 
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Смедерево: Висока пећ чека Русе и боље дане 
Ј. ИлиЋ  

Железара Смедерево годину дана након одласка америчке компаније “Ју-Ес стил“: 

Сигурније решење је да “Уралвагонзавод” купи фабрику, али је партнерство 

реалнија опција 

НАЈСИГУРНИЈЕ решење за будућност индустрије челика у држави је да руски 

"Уралвагонзавод" откупи 100 одсто акција Железаре Смедерево, сматрају синдикати који 

чекују коначна понуду средином фебруара.  

Међутим, пре месец дана у Железари су боравили представници руског института челичне 

индустрије "Чермет", од чије оцене и финансијске анализе зависи и каква ће понуда руског 

гиганта стићи. О томе тренутно преговарају две стране, а упућени процењују да је партнерство, 

ипак - реалније. 

Сигурно је да покретање производње није могуће пре пролећа. Синдикати тврде да нема 

наговештаја о производњи пре одлуке државе о понуди "Уралвагонзавода", односно пре маја.  

Чак и тада, за почетак производње на високој пећи потребно је најмање два до три месеца, јер 

толико траје поступак допреме сировина којих железара сада нема. 

Годину дана траје ишчекивање расплета судбине 5.200 радника и опстанка некада највећег 

српског извозника од кога зависи више десетина малих предузећа, хиљаде радних места, али и 

читава српска привреда.  

До званичног истека тендера остало је још месец дана, и према неким најавама, он неће бити 

поново продужен. "Уралвагонзавод", који је једини откупио тендерску документацију, 

саопштио је да ће средином фебрауара изаћи са понудом за челичану. 

- Руси имају две опције - откуп 100 одсто акција Железаре Смедерево или партнерство у односу 

75 одсто "Уралвагонзавод" - 25 одсто држава.  

ОДЛАЗЕ СТРУЧЊАЦИ- ЗАБРИЊАВА чињеница да нас у последње време напушта стручан 

кадар у потрази за бољим ангажовањем. То може бити озбиљан проблем, ако брзо не дође до 

покретања ствари са мртве линије - сматра Милета Гујаничић. Засад је једино извесна исплата 

60 одсто зараде радницима до 15. маја, с обзиром на то да је пре неколико дана потписан нови 

анекс Колективног уговора са роком важности до 30 априла. У фабрици тренутно ради око 500 

радника, док је близу 4.800 њих на плаћеном одсуству. 

Верујемо да је најбоље решење да Руси потпуно преузму фабрику, јер су гаранције за повратак 

на старе позиције и стварање капитала тако изгледније - сматра Милета Гујаничић, председник 

Независног синдиката металаца у Железари Смедерево. 

Има и синдикалаца који мисле да би удео државе, ипак, донео извесну стабилност за будуће 

време, али се сви слажу да свако ново одлагање може бити погубно.  

Синдикати нису добили никакве гаранције од државе о коначном договору са руским 

партнером, и да, након достављања понуде на тендер, Влада има рок од месец дана да донесе 

одлуку. 
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- Надамо се да ће, након годину дана, друга половина фебруара донети коначно решење које ће 

бити најбоље за запослене, али и за град и привреду читаве земље - очекује Синиша Прелић, 

председник Самосталног синдиката. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:417234-Rang-Srbije-Bezi-nam-i-Treci-svet 

Ранг Србије: Бежи нам и Трећи свет 
В. Ц. С.   

На светским ранг-листама Србија се и у 2012. години лоше котирала у већини 

области. Заостајемо по броју млађих од 14, а предњачимо по степену смртности 

КАДА је рекао да се Србија полако враћа на позиције које је некадашња Југославија имала у 

трећем свету, председник Србије је мислио на међународни углед који смо некада имали. 

Нажалост, и по многим другим критеријумима још смо чак и иза њих. 

Тако смо, рецимо, по индексу економских слобода, који је недавно објавила Херитиџ 

фондација, на 94. месту од 177 држава. Испред нас је Замбија, иза нас Камбоџа! Од разних 

критеријума који су оцењивани, најслабије је прошла владавина права, с нагласком на борбу 

против корупције. Да се слабо котирамо када је у питању корупција, показало је и истраживање 

”Транспаренси интернешнала” крајем прошле године.  

По индексу перцепције корупције делимо 78. место од 178 - са Кином, Колумбијом, Перуом, 

Лесотом и Грчком. Нарочито смо лоше рангирани у односу на правду и поверење грађана у 

институције. То најбоље показује број притужби Суду за људска права у Стразбуру, где смо по 

броју представки у односу на број становника убедљиво први. 

Можда је најтужнија чињеница да смо на 209. месту од 257 земаља по броју деце млађе од 14 

година. Али смо зато 62. по броју старијих од 65. Ништа ”веселији” није ни податак да смо по 

неухрањености малишана 109. од 257 рангираних, а поражава и да нас светске статистике 

сврставају на 13. место по стопи морталитета. По одливу мозгова на самом смо дну (139. од 142 

земље). 

Према мишљењу проф. Владимира Гоатија из Транспарентности Србије, наша земља и даље 

трпи последице санкција током деведесетих, а време је чинилац који нисмо успели готово ни 

на једном пољу да надокнадимо: 
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- Дотле су неке неразвијене земље, попут Бразила, снажно економски напредовале. Претекле 

су нас и многи из региона. Тадашња ауторитарна власт створила је плодно тле за корупцију, а 

недовољно промишљена приватизација дала јој је замајац. 

Економиста Горан Николић не слаже се сасвим са оваквом црном сликом Србије и каже да су 

често светске статистике политички обојене, а циљ им је да нас прикажу горима него што јесмо. 

По њему, ми смо у многим областима, изузев наталитету, далеко испред већине земаља 

региона: 

- Истраживања често срозавају наш рејтинг и не одговарају реалној слици. У последњој 

деценији напредовали смо скоро у свему - од економије, раста БДП, образовања до раста плата. 

Форсирањем црне слике шаље се, каже, лоша порука младима да је наша земља безнадежна, а 

то просто није тачно. Да би се и реалан напредак видео, потребно је отварање нових радних 

места у индустрији. То ће повећати и БДП и стандард људи, а онда ће и слика Србије бити 

далеко ружичастија. 

ПРЕТЕКЛА И ЦРНА ГОРА  

ПО незапослености, од бивших југословенских република, испред Србије су Хрватска, Црна 

Гора, Словенија, и БиХ, док је по стопи директних страних инвестиција испред нас рецимо 

Хрватска, а иза Македонија. Црна Гора нас је дефинитивно лане ”прешишала” по борби против 

корупције. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:417237-Estrada-odbranila-penzije 

Естрада одбранила пензије 
Б. СТЈЕЉА  

Све више пресуда против Фонда ПИО после ванредних контрола у којима је 

провераван откупљени стаж. Управни суд већ пресудио да су додатне провере биле 

незаконите и исправио 310 решења 

ВАНРЕДНЕ контроле естрадних уметника у којима је Фонд ПИО проверавао откуп радног 

стажа - нису биле по закону! Овакву оцену донео је Управни суд, а таквом се решењу већ 

обрадовало 310 грађана који су правду тражили у судници. 

У Фонду ПИО, међутим, не мисле да су лоше радили свој посао и тврде да су контроле биле 

неопходне због све учесталијих лажирања папира. То доказују податком да је од 2009. до данас 

поднето 2.029 захтева за откуп стажа и да је у 1.513 преконтролисаних предмета поништено чак 

1.326 решења и да су укинуте 432 пензије. 

Да би неко уопште откупио радни стаж, морао је прво да докаже да се заиста и бавио естрадном 

делатношћу. А основна неправилност у свим поступцима је што су за доказивања коришћене 

нове јавне исправе удружења и КУД-ова, настале тек по подношењу захтева Фонду, а не на 

основу службене евиденције из времена када је делатност обављана, како је прописано 

законом. А пошто су ти осигураници стаж доказивали 30-40 година по завршетку бављења тим 

делатностима, неспорно је да се морају приложити и сви други докази, објашњавају у Фонду. 
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У естрадним удружењима, међутим, кажу да је за целу збрку управо и заслужан Фонд ПИО јер 

су сви уметници поштовали правила која су важила у том тренутку и да се она не могу 

ретроактивно мењати. 

- Уметници су Фонду достављали доказе који су им и тражени. А онда, одједном, ти докази 

више нису били довољни па су им тражени нови. И ко год их није доставио, укинуто му је 

решење - каже Драгиша Голубовић, председник Удружења естрадних уметника и извођача 

Србије. - А да то није било по закону, показују управо пресуде Управног суда јер су све у корист 

странака, а против Фонда. 

ЧИЈИ СУ ДОКАЗИУ обновљеним поступцима, пише у пресуди Управног суда, ”терет је 

доказивања на органу који понавља поступак, а не на странци”, што значи да Фонд није имао 

право да од осигураника тражи нове доказе. 

У пресудама, судије Управног суда оцениле су да је Фонд ПИО прекршио Закон о управном 

поступку јер је, по службеној дужности, поновио поступак без иједног доказа који би указао на 

нове чињенице. 

У њима је записано и да су грађани, уз захтев за откуп стажа, доносили доказе које је управо 

Фонд и тражио, а да је у њихову веродостојност требало да се увери пре доношења решења или 

у ревизији која се спроводи најкасније за три месеца. 

Својом пресудом задовољан је и Слободан Шевић, бивши директор филијале Фонда ПИО у 

Ваљеву, који је на овакав расплет чекао пуне две године: 

- Ја сам откупио пет година, а потом напустио посао да би ми из Фонда рекли да њихова одлука 

више не важи и да ће ми решење о откупу стажа бити поништено. Сада се показало да је такав 

поступак био не само неозбиљан и непрофесионалан већ и незаконит. 

ПОСЛА И ЗА ПОЛИЦИЈУУ Дирекцији Фонда ПИО кажу да су 300 предмета предали 

Министарству унутрашњих послова управо због сумње да је приликом подношења захтева за 

откуп стажа Фонду приложена неистинита документација. 

И Влада Тешановић, директор КУД ”Лола”, сматра да су многи уметници оштећени управо због 

погрешних одлука Фонда. 

- Уметници откупљују стаж деценијама уназад и увек то раде по истим прописама. Да би 

доказали да су се, у неком периоду свог живота, бавили овом делатношћу Фонд им је тражио 

чланске карте, потврде од уметничких удружења, фотографије, снимке... Сада то ништа није 

довољно већ је меродавна само признаница из банке да је плаћена чланарина. А ко то чува 20-

30 и више година кад ни многе од тих банака данас не постоје. 

Из естрадних удружења и КУД-ова подсећају да су одлуке Управног суда коначне и обавезујуће 

због чега ће Фонд ПИО имати велике расходе за судске трошкове, камате, одштете 

оштећенима... 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:417240-PIO-Gazde-kontrolise-32000-radnika 

ПИО: Газде контролише 32.000 радника 
Б. С.  

Проверу уплате радног стажа преко сајта ПИО фонда практикује све више 

запослених. Увид у податке може се остварити неограничени број пута, без 

надокнаде. ПИН код обезбеђује заштиту 

ЗА последњих годину и по дана 32.000 грађана отворило је налог на сајту републичког Фонда 

ПИО, како би могли да провере да ли им послодавци редовно уплаћују радни стаж. 

- Осим података о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, могуће је видети и 

да ли сте пријављени, односно одјављени и под којим датумима, као и да ли су евентуалне 

промене ажуриране у бази - потврђују у ПИО фонду. - Увид у те податке може се остварити 

неограничени број пута, без надокнаде. Иначе, раније су овакви подаци могли да се добију 

само доласком на шалтер филијале Фонда. 

У Фонду кажу да су обезбеђени пуна сигурност и заштита свих личних података корисника 

услуге, јер постоје ПИН кодови који се узимају на шалтеру Фонда једном, а користе се трајно. 

Те шифре издају се у филијалама и службама Фонда. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:417083-Jagodina-Jos-hiljadu-radnih-mesta 

Јагодина: Још хиљаду радних места 
Г. Ј.   

До краја године у Индустријској зони у Јагодини биће запослено више од хиљаду 

радника, од тога 500 почиње да ради на производњу цирада за возила у погону 

компаније "Андреа кофециони" 

ИТАЛИЈАНСКА компанија "Андреа конфециони" почиње у фебруару у Јагодини производњу 

цирада за "фијат 500 Л" и "ауди А4" у Јагодини, саопштио је директор производње у тој 

компанији Милорад Вијатов. 

Ова инвестиција вредна је девет милиона евра, а у фабрици посао ће наћи 500 радника. 

Програмом за стимулацију извоза Србија је субвенционисала свако радно место са 9.000 евра. 

- Ова година биће година запошљавања и до краја године у Индустријској зони биће запослено 

више од 1.000 радника - изјавио је Драган Марковић Палма, председник Скупштине града 

Јагодине. - За месец дана руска компанија "Норд картон" почиње са изградњом нове фабрике 

за картонску амбалажу, а у марту италијска компанија "Аунде" започеће изградњу фабрике за 

производњу аутомобилских седишта. Борбом за нова радна места решавамо проблем социјално 

угрожених и надам се да ћемо за три године отворити 3.000 нових радних места. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:417240-PIO-Gazde-kontrolise-32000-radnika
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:417083-Jagodina-Jos-hiljadu-radnih-mesta
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До 2004. године у овом граду је посао изгубило више од 14.000 радника. Јагодина је у групи 

градова која по радном месту добија субвенцију до 10.000 евра. 

- Планирамо ове године да посетимо Лондон и у тамошњој привредној комори разговарамо са 

њиховим привредницима о улагањима у Србији. Представићемо Србију и могућности 

Јагодине, а познато је да 50 пута треба да нудите да би две понуде биле рализоване. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:417298-Hitna-pomoc-Na-poslu-695-ljudi-platu-prima-909 

Хитна помоћ: На послу 695 људи, плату прима 

909?! 
Б. ЦАРАНОВИЋ - З. РАДОВИЋ  

Око 200 радника Завода за хитну медицинку помоћ налази се на платном, али не и 

на радном списку. Јосифовски: Највише лажних послова у сектору возача, са чак 

264 радника 

ВИШЕ од 200 запослених у Хитној помоћи, током 2012. није се појављивало на послу. То је 

број пријављених људи који се налазе на платном списку, али се нису нашли ни у једној 

комбинацији на радном списку током прошле године!? Ово су подаци невладине организације 

"Доктори против корупције", а који су ову разлику крстили као "фантомске душе". Постоје само 

фиктивно, али су плате које су односили кући - стварне. 

Према речима др Борка Јосифовског из "Доктора против корупције", мањак од 40 милиона 

динара за плате, приказан на крају прошле године, највероватније је настао због покривања 

плата за фиктивна радна места. 

- Када се саберу сви на платном списку, од директора, медицинских техничара и лекара до 

портира, добије се број од 909 запослених - каже Јосифовски. - Међутим, на списку распореда 

рада, који ми је достављен из Синдиката Хитне помоћи, смењује се 695 људи. Судећи по 

платном списку, највише лажних послова могло је да буде у сектору возача санитетских возила, 

јер је чак 264 ових радника примило плату. 

Међу најбројнијим занимањима су и медицински техничари у служби за хитну медицинску 

помоћ, којих је 200 и лекари опште праксе - 148. Осталих 296 радних места је подељено на 70 

медицинских техничара ван терена, четири фармацеута, седам лекара опште праксе који не 

иду на терен, један здравствени сарадник, 67 специјалиста на терену и 33 ван терена, 30 у 

техничкој служби, 26 у сектору послова заштите на раду, 10 запослених у ресторану, шест у 

вешерају, три портира, шест уговорених ватрогасаца и 33 хигијеничара. 

ДА ЛИ ЋЕ ФОНД (ОПЕТ) ОПРОСТИТИ ДУГ?- РЗЗО је тражио да се мањак од 40 милиона 

динара за плате врати, а највероватније је то постигнуто "надувавањем" рачуна за неопходне 

трошкове из 2012. - каже Јосифовски. 

 - Дуг према добављачима је око 71 милион динара, за који је сада већ бивши директор 

Иванчевић рекао да ће бити смањен када РЗЗО узме у обзир поскупљења. Међутим, у 

претходном мандату фонд је немилице опраштао милионске дугове. 

http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:417298-Hitna-pomoc-Na-poslu-695-ljudi-platu-prima-909
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- По свакој смени, број екипа је повећан за четири, односно направљено је 20 нових екипа или 

60 нових људи - објашњава Јосифовски.  

- Осим тога, када се погледа финансијски план за девет месеци прошле године, готово 24 

милиона отишло је на превоз радника, већини је намењена надокнада за маркицу од 3.200 

динара, мада један број запослених не живи у Београду, па су те суме веће.  

Калкулацијом се добије да је око 800 људи добило паре и за маркице, иако је само око 700 њих 

долазило на посао. Остаје питање коме је отишла разлика. 

ЛАЖИРАНИ ПОДАЦИ О ИНТЕРВЕНЦИЈАМА 

- ДИРЕКТОР се хвалио да је са шест одсто више људи остварио чак 25 одсто више позива - каже 

Јосифовски. - У питању су лажирани подаци. Телефонско саветовалиште не ради од фебруара! 

Чак и 250.000 интервенција на терену није могућа цифра, јер испада да је свака од 110 екипа, 

које раде у пет смена, имала 2.272 интервенција годишње. Тако су 22 екипе по смени од 12 сати 

излазиле на 350 интервенција. А максимум за тај период, према извештајима Наде Мацуре, 

јесте 150. 

 

 

РАДНО МЕСТО ПЛАЋАЛИ 10.000 ЕВРА!? 

НАШОЈ редакцији у уторак су се јављали запослени у Хитној, који тврде да постоји 

организовани ланац трговине радним местима, а као посредника и главну особу за 

запошљавање наводе једног медицинског техничара. 

- Да би се неко запослио као лекар требало је да плати и по 10.000 евра, док су за радну 

књижицу возачи давали око 6.000 евра - тврди један радник у Хитној. - Знам брачни пар који 

је платио 16.000 евра да би се обоје запослили. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=01&dd=29&nav_id=681900 

На тржишту рада ситуација све гора 

ИЗВОР: Б92 

Београд -- Око 60.000 фирми, од 180.000 које су у Србији регисторване као 

исплатиоци зарада, не даје редовне плате запосленима. 

Синдикати упозоравају да у држави с преко милион незапослених, каква је Србија, радници 

постају потрошна роба. 

Колико често сте чули да неко свакодневно одлази на посао, а годину и дуже није добио ни 

динара? У Србији је 50 хиљада радника који се воде као запослени, али надокнаду за свој рад 

не добијају.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=01&dd=29&nav_id=681900
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Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) 

каже да је Србија једина држава у Европи у којој радник ради, а може али и не 

мора, да прими зараду.  

 

"А, ако у једној држави имате преко милиона незапослених онда послодавац,има право, не 

правно него има могућност, да се тако понаша - ти мораш да радиш али ја не морам да те 

платим", каже Ранка Савић.  

 

У жељи да задрже посао, људи пристају и на такве услове рада. И док једни остају без зараде, 

њих још 100 хиљада плате прима са 5 до 6 месеци закашњења.  

 

Према подацима Пореске управе Србије, у овом тренутку од укупно 180.000 регистрованих 

фирми, 60.000 не даје плате запосленима. Ти послодавци медјутим, запосленима уплаћују 

доприносе за здравствено и пенузионо осигурање. Са друге стране, у 6 хиљада фирми радници 

добијају плате, али им доприноси нису уплаћени.  

 

У републичком инспекторату рада наводе да су током просле године изрекли казнене мере за 

више од 1.500 фирми, али и да инспекотра нема довољно, односно да је у просеку чак 6 хиљада 

предузећа у надлежносит једног инспектора  

 

Драгољуб Пеурача, директор Инспектората за рад каже да уколико виде да је 

дошло до неиспањавања обавеза, у смислу исплата зарада, решењима налажу 

мере да се а се ти недостаци отклоне, односно да се исплате заостале зараде.  

 

"Ако то послодавац не уради, постоји могућност да се покрене захтев за прекршајни 

поступак, и следи новчана казна од 800 хиљада до милион динара", каће Пеурача.  

 

Представници синдиката медјутим, верују да послодавци треба да имају кривичну одговорност 

и да би дуговања морали да исплате сопственом имовином, ако фирма оде у стечај. За то се 

потребне промене кривичног закона, а решење неких других проблема виде у промени закона 

о раду.  

 

Незапослени, радници који не примају плате, људи који немају услове за одлазак у 

пензију и инвалидна лица чине у Србији армију од милион људи, без икакве 

зараде, што практично значи да 17 одсто становништа гладује. Испод границе 

сиромаштва у овом тренутку живи 600 хиљада људи, што је стање које је према оцени 

синдиката неодрживо. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/364929/Drzava-pokrenula-lavinu-poskupljenja 

Држава покренула лавину поскупљења 

Стеван Вељовић/Горица Авалић  

До краја ове недеље за десетак одсто поскупљују цигарете, пиво и алкохолна пића, као и кафа. 

Према сазнањима „Блица”, спремају се и нове цене за месне прерађевине, млечне производе 

мањих добављача, увозне детерџенте и сапуне... 

Уз све више цене следује и све нижи промет 

Да подсетимо, од 1. фебруара свим корисницама гаса рачуни ће бити увећани за 10 одсто. 

Прерађивачи хране тврде да ће то, уз најављено поскупљење струје, морати да доведе до 

знатног повећања цена потрошачке корпе. За сада их, мада раде на ивици рентабилности, од 

одлуке о поскупљењу тера чињеница да је куповна моћ у Србији из дана у дан све мања. 

Просечан рачун по купцу тренутно се креће од 250 динара у мањим радњама до 450 динара у 

хипермаркетима. 

 

У односу на прошлу годину, грађани плаћају многе намирнице и до 30 одсто скупље. Због 

усклађивања акциза, ових дана за десетак одсто поскупљују цигарете, пиво и кафа. Након 

поскупљења гаса, које стартује већ првог дана фебруара, али и струје која ће нову цену добити у 

марту, према тврдњама бројних произвођача, знатнија поскупљења су неминовност. 

  

Минималне марже 

 

Купце од 1. јануара више не штити уредба о ограничењу маржи, али су трговци углавном 

опрезни. 

- Одлука компаније је да се и по престанку важења Уредбе о ограничењу маржи ови производи 

продају са минималним маржама и по приступачним ценама - кажу у “Делезу”. 

Током овог месеца поскупеле су месне прерађевине, кондиторски производи, рибље конзерве, 

сијалице. Према најавама уљара, они ће се, засада, суздржати од поскупљења, а слично ће 

поступити и произвођачи јаја, мада напомињу да су им цене сировина у последњих годину дана 

више за 70 одсто. 

  

Из месних индустрија поручују да засад не желе да дижу цене сировог меса, али и да ће у 

наредних месец дана морати да изврше додатне анализе, с обзиром на све више цене и 

очигледан мањак грла на сточним пијацама. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/364929/Drzava-pokrenula-lavinu-poskupljenja
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Вукоје Мухадиновић, директор „Индустрије меса Топола”, каже за „Блиц” да би месо и месне 

прерађевине сигурно требало да поскупе десетак одсто, али додаје да ће то тешко бити могуће, 

барем у првој половини године.  

  

- У децембру и јануару је промет био јако лош, а исти тренд се очекује и у фебруару - додаје он. 

 
  

И трговци признају изразит пад промета током претходна два месеца. 

  

- Све чешће се купује само оно што им је најнеопходније, а нова поскупљења ће изазвати 

вероватно још веће незадовољство купаца - каже Милена Витић, председница Удружења 

трговаца Србије, која окупља мале трговинске радње. 

  

- У јавности за поскупљења сви окривљују трговце. Нама, међутим, свакодневно од добављача 

стижу фактуре са поскупљењима од по неколико динара. 

  

Ни пад вредности евра од чак шест динара за шест месеци, као и смањење царина на основне 

животне намирнице, није утицало на појефтињење било ког производа у овдашњим 

продавницама. 

  

Како „Блиц” незванично сазнаје, статистички подаци указују да је раст цена на мало у јануару 

на минимуму, али се зато у фебруару очекује инфлација од бар 1,5 одсто. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/grad_ce_uplatiti_svoj_dug.4.html?news_id=255049 

Актуелно - Синдикат зрењанинског предузећа Војводинапут најавио протест због 

могућности да се отвори стечај фирме 

Град ће уплатити свој дуг 

АУТОР: М. ПУДАР 

Зрењанин - Представници града Зрењанина, руководство путарске фирме АД Војводинапут и 

синдикална организација одржали су јуче састанак пред новинарима, тражећи решење за 

блокаду рачуна ове фирме и стечај који јој прети. Према речима директора Ненада Миљевића, 

постоји договор да се пронађе пет милиона динара и намири потраживање фирме „Прва класа“ 

из Лукићева, која је покренула стечајни поступак пред Привредним судом. 

 
- До краја дана треба да пронађемо решење. Потребна нам је подршка града, али и његово 
редовно измиривање дугова за наше извршене послове. Ми ћемо поднети суду захтев о 
повлачењу предлога о стечају. Ипак, не кријемо да нас муче финансијски проблеми и да нам 
вишемесечна блокада рачуна отежава рад - објаснио је Ненад Миљевић, директор 
Војводинапута. 

Председник Скупштине града Радован Булајић рекао је да град подржава Војводинапут, да ће 
уплатити новац за њихове радове из претходног месеца, али да не може да решава пословање 
ове фирме. 

- Ваше пословање је ствар коју морате сами да решите. Ми вас подржавамо, и надамо се да ћете 
бити изабрани на тендеру Путева Србије да радите обилазницу око Зрењанина. Град ће вам 
уплатити 10 милиона динара, али, искрено, имамо примедбе на одржавање путева током 
децембра. Зрењанин је за три дана, колико је трајала снежна мећава, био неочишћен - 
негодовао је Радован Булајић. 

На примедбе председника скупштине одговорили су синдикалисти тражећи да се објасне 
разлози због чега су три приватне фирме, ангажоване као испомоћ у чишћењу града, плаћене 
одмах по обављању посла док Војводинапуту паре још нису уплаћене. 

- Имамо информацију да је 11 милиона динара уплаћено приватним фирмама, а наше машине 
су само за та три дана потрошиле три милиона динара сировина. Ми смо 10. јануара 
испоставили наше трошкове и још нам нису плаћени - рекао је Предраг Јовановић, 
синдикалиста Војводинапута. 

Руководство града је објаснило да услуге нису плаћене због тога што захтев није оверен у 
Дирекцији за изградњу града. Они су апеловали на раднике Војводинапута да не организују 
штрајк, најављен за данас, када истовремено треба да буде одржано рочиште у Привредном 
суду, на коме ће се расправљати о постојању разлога за отварање стечајног поступка. Синдикат 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/grad_ce_uplatiti_svoj_dug.4.html?news_id=255049
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је ипак остао при своме да ће штрајка бити, а све машине овог предузећа изаћи на улице 
уколико се не повуче захтев за стечајем. 

Боровица 
Војводинапут је једно од предузећа из система повезаних фирми Душана Боровице. Он и 
директор тог предузећа, као и бивши председник општине Нова Црња, од октобра прошле 
године налазе се у притвору, по одлуци коју је потврдио Апелациони суд у Новом Саду. 
Сумњиче се да су оштетили буџет те општине наплаћујући фиктивне радове у корист 
предузећа Војводинапут и Боровица транспорт. Од јануара прошле године, Војводинапут је 
„упадао“ у блокаду рачуна, а последња, коју је ставило осам банака за укупан износ од 1,2 
милијарде динара, траје са дводневним прекидом већ седам месеци. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/politika/korumpirana_politika.56.html?news_id=255064 

Хоће ли случајеви „Шарић“ и „Галеника“ угрозити владајућу коалицију 

Корумпирана политика 
АУТОР: П. Д. 

Београд - Док из владајуће коалиције поручују да јединство Владе није и неће бити нарушено 

разоткривањем афера, попут случајева „Шарић“ и „Галеника“, у опозицији су уверени да ће у 

односима напредњака, социјалиста и УРС тек доћи до великих проблема.  

 
Влада Србије је јединствена у борби против корупције и организованог криминала, изјавио је 
новинарима посланик СНС Милован Дрецун. „Не видим разлога да се ствара анимозитет међу 
владајућим странкама ако се утврди да су неки појединци, који су припадали некој странци, 
под лупом закона. Чини ми се да они који се плаше да би могли да дођу под удар борбе против 
корупције и криминала покушавају себе да заштите тако што ће пласирати информације о 
сукобима и неслагањима унутар владајуће коалиције“, рекао је Дрецун и упитао да ли би било 
могуће водити ефикасну борбу против корупције да нема јединства у власти, а пре свега између 
премијера Ивице Дачића и првог потпредседника Владе Александра Вучића. 

„Постоји потпуно јединство унутар владајуће коалиције на реализацији прокламованих циљева 
и када су у питању национални и државни интереси и када је у питању европски пут, решење за 
економске и социјалне проблеме, али и борба против корупције и криминала“, тврди заменик 
шефа посланика СПС Ђорђе Милићевић. Он истиче да СПС не доживљава случајеве „Шарић“ и 
„Галеника“ као ударе на ту странку и, како каже, „на надлежним државним органима и 
институцијама је да кажу шта је истина, а социјалисти верују у те институције“. 

Шеф посланика ДС Борислав Стефановић оцењује, међутим, да постоје велике шансе да се 
владајућа коалиција распадне до краја године. „Сад смо још више сигурни да ће борба против 
криминала и корупције, ако се буде водила у свим правцима, довести до тога да буде усмерена 
на садашње коалиционе партнере у Влади и да крену једни против других, а то ће довести до 
распада већине до краја ове године“, рекао је Стефановић новинарима. 

Посланик ЛДП Бојан Ђурић је уверен да Влада неће још дуго опстати, с обзиром на њене 
унутрашње односе, независно од било ког конкретног случаја. „У одсуству било каквих 
институција и процедура онда је нормално да се рачуни у владајућој коалицији пребијају тако 
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што се преко медија најављују акције, изузимају случајеви из надлежности једног органа, 
пребацују на други“, рекао је Ђурић новинарима. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/preduzece-%E2%80%9Cvojvodinaput%E2%80%9D-izbeglo-stecaj 

Предузеће “Војводинапут” избегло стечај 
 

ЗРЕЊАНИН: Привредни суд у Зрењанину донео је јутрос решење о обустављању 
поступка за увођење стечаја у зрењанинском предузећу “Војводинапут”. 

  

Фирма “Прва класа” из Лукићева, иначе један од поверилаца, која је и поднела предлог за 
покретање стечајног поступка у поменутом путарском предузећу, јуче је суду доставила 
поднесак у коме је навела да је дужник у целости измирио све своје обавезе, чиме су отклоњени 
разлози за увођење стечаја. 

Али, тиме није решена тешка пословна ситуација у “Војводинапуту”. Директор Ненад Миљевић 
каже да вишемесечна блокада рачуна путарима онемогућава нормалан рад. 

- Блокада рачуна износи око 1,2 милијарде динара, од чега је скоро 1,1 милијарда дуг према 
банкама и лизинг кућама. Оптерећују нас затезне камате које су сваког месеца веће од бруто 
зарада запослених – рекао је Миљевић и нагласио да је ова компанија спремна да ради, али да 
је притискају велики проблеми који се гомилају годинама и који су сада кулминирали. 

Ж. Б.  

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/cije-su-drzavne-oranice-u-centi-i-perlezu 

Чије су државне оранице у Ченти и Перлезу? 
 

Зрењанинска локална самоуправа није права адреса на коју би се могла обратити 
Пољопривредна корпорација „Београд„ – поручио је јуче градоначелник 
Зрењанина Иван Бошњак поводом саопштења Самосталног синдиката те 
компаније 

који је негодовао због расписивања новог јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 
земљишта на подручју Зрењанина, а који ПКБ користи више од 40 година. 

Бошњак је казао да се данас ујутро упознао са садржином оштро интонираног писма, у којем је 
наведено да је у овом случају дошло до искакања из оквира закона. 

– Ставови синдиката поклапају се са ставовима менаџмента ПКБ-а, с којим сам раније имао 
директне сусрете. Али, поновићу опет – за решење свих евентуалних несугласица и недоумица 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/preduzece-%E2%80%9Cvojvodinaput%E2%80%9D-izbeglo-stecaj
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/cije-su-drzavne-oranice-u-centi-i-perlezu
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које су се појавиле у ПКБ-у, локална самоуправа у Зрењанину није добра адреса. Локална 
самоуправа је само дужна да спроведе поступак издавања у закуп пољопривредног земљишта 
на својој територији у складу са законом. Све друге изузетке и добијање привилегија, какве је 
ПКБ раније уживао, та корпорација би требало да решава у договору с Министарством 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, посебно с Дирекцијом за управљање земљиштем – 
казао је новинарима градоначелник Бошњак. 

Он је изразио наду да ће тај проблем бити решен у што скорије време, на обострано 
задовољство, како малих пољопривредних произвођача, тако и ПКБ-а, који је, како га је 
назвао, један поуздан партнер с територије суседног града Београда.  

Самостални синдикат ПКБ-а оптужио је зрењанинску власт да спровођењем незаконитог 
поступка давања у закуп државног земљишта на подручју насеља Чента и Перлез, жели да 
одузме од корпорације око 1.500 хектара обрадивих површина. Како напомињу у синдикату, у 
случају да ограни града Зрењанина истрају у намери да ПКБ-у одузму то земљиште на 
противзаконит начин, битно би била нарушена економска и технолошка одрживост, 
функционалност и даљи опстанак газдинства ПКБ-а „Чента„. У саопштењу се додаје да би 
индиректна последица “отимања” земљишта од ПКБ-а било смањење сточног фонда на 
суседном газдинству ПКБ-а „Дунавац„, која се прехрањују приносима с површина на подручју 
Ченте и Перлеза. 

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта објављена је 
16. јануара, а јавна лицитација је заказана за 31. март.  

Ж. Балабан 
Заобићи у широком луку 
“Поручујемо локалним велепоседницима, паорима и латифундистима – даље шапе од наше 
земље, заобиђите је у широком луку”, наводи се у саопштењу Синдиката, и истиче да запослени 
ПКБ-а неће дозволити “даље разграбљивање и дезинтеграцију те корпорације и да ће свих 
2.000 запослених својим телима и механизацијом спречити сваки евентуални покушај 
противзаконитог отимања било којег педља земље на који ПКБ полаже право”. 

 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/sta-ce-biti-sa-radnicima-razvojne-banke-vojvodine_367100.html 

Шта ће бити са радницима Развојне банке 
Војводине? 

Извор: РТВ 

НОВИ САД  

Синдикат Развојне банке Војводине и Савез самосталних синдиката запослених у 
банкама и осигуравајућим друштвима, упутили су данас писмо председници 
Управног одбора Развојне банке и покрајинском секретару за финансије од којих 
траже хитан састанак. 540 радника који чекају да њихов статус буде решен, не 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/sta-ce-biti-sa-radnicima-razvojne-banke-vojvodine_367100.html
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добијају, кажу, никакве информације о томе шта се догађа са банком и Развојним 
фондом који треба да буде основан. 

Две владе још нису потписале уговор о оснивању Развојног фонда Војводинеиако је законски 
рок истекао још почетком јануара. Како сазнајемо, ни пет банака које су заинтересоване за 
активу Развојне банке нису још послале своје предлоге, а 540 запослених који су пре месец и по 
дана протестовали због тога што немају информације о томе шта ће са њима бити, и даље су у 
неизвесности. 

Ситуација би могла бити разрешена до краја фебруара, што потврђује и информација да су 
Град Нови Сад који у Развојној банци има депонованих милијарду и по динара, као и друге 
локалне самоуправе, на покушај да повуку своје залоге добили одговор да то не могу учинити 
до 4. марта. 

 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/usvojen-zakon-o-formiranju-razvojnog-fonda-vojvodine_361235.html

