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Од 13. плате - само успомена 
С. БУЛАТОВИЋ  

У нашој земљи све мање предузећа која радницима исплаћују наградну, додатну 

зараду. Међу срећницима запослени у појединим страним компанијама, 

консултанти, менаџери... 

ВЕЋИНИ је и редовна плата пусти сан, а о тринаестој и не размишљају. Наградна, додатна 

плата, уочи новогодишњих празника у Србији је данас права реткост. Међу срећницима су 

понеки запослени у страним компанијама, финансијском и енергетском сектору, консултанти и 

менаџери. 

У Републичком заводу за статистику објашњавају да сви бонуси, али и ранија, претпразнична, 

уплата регуларних зарада, као и 13. плате улазе у децембарски просек. И он је годинама уназад 

око 15 одсто већи од новембарског. Зато јануар, по правилу, донесе "отрежњење", пад од око 16 

одсто. 

- Већина предузећа пред саму Нову годину уплати зараду која би иначе била уплаћена првог у 

месецу. Тако имају по три уплате у децембру, а само једну у јануару - објашњавају у 

Републичком заводу за статистику. - У то уђе и понека 13. плата, али њих је најмање. 

А уплаћују је фирме које ни током године не штеде на бонусима. На крају сваког квартала 

повећају плате, уколико је пословање било успешно. Током ове године март је тако донео већи 

просек запосленима у експлоатацији угља, дуванџијама, банкарами, научницима, 

информатичарима, менаџерима и - удружењима. У јуну су, ако је судити по просечним 

зарадама, награду добили још једном дуванџије, банкари, ангажовани у научноистраживачком 

развоју, и опет - удружења. У септембру су бонуси утањили, нешто веће зарде су биле у 

услужним делатностима у рударству, програмерима и консултантима. 

КЛАДИОНИЦЕ ЧАСТЕМЕЂУ ретким предузећима која су ове године зарадила и за 13. плату су 

- кладионице. Оне најуспешније деле и по хиљаду евра стимулације. - Директор је прошле 

недеље поделио бонусе - каже С. Д., радник једне београдске кладионице. - У распону су од 500 

до 1.000 евра. Ја сам добио хиљаду, што је више за четвртину од моје уобичајене плате. То је 

награда за учинак, али и подстрек да следеће године будемо још бољи. 

- Све је мање предузећа која исплаћују 13. плату - каже Драгољуб Рајић из Уније послодаваца. - 

Наше последње истраживање је показало да их је мање од један одсто. Реч је о стабилним 

компанијама, претежним извозницима. Вероватно тога има и у локалним јавним предузећима, 

иако су у дуговима до гуше. Ове године ће бити натегнуто и у финансијском сектору. 

Осигуравајућа друштва деле бинусе, али реда величине од 5.000 до 10.000 динара. Фирме у 

Србији нису ни стимулисане да дају 13. плату, јер је она опорезована као и свака друга. У 

многим земљама та исплата се третира као бонус и ослобођена је пореза и доприноса. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:413710-Od-13-plate---samo-uspomena
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СВАКИ ДЕСЕТИ 

ОД оних који примају 13. плату највише је запослених у приватним страним фирмама. То је 

показало последње истраживање портала "Инфостуд" на ову тему. Од људи који су остављали 

податке на њиховом сајту, чак четвртина је радила у страним компанијама. 

Након њих, ову бенефицију најчешће су имали запослени у приватним домаћим предузећима, 

затим у јавној и локалној управи, док испитаници запослени у задругама нису примали 13. 

плату. Према овој анкети, сваки десети испитаник је пред Нову годину од фирме добио 

наградну зараду. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:413713-I-bebama-se-vraca-porez 

И бебама се враћа порез 
С. Б.   

Измене Закона о ПДВ које омогућавају повраћај намета на беби опрему ступиле су 

на снагу првог дана ове године 

РОДИТЕЉИ и старатељи малишана старости до две године требало би да почну са чувањем 

фискалних рачуна. Они ће у фебруару први пут успети да поврате порез на додату вредност 

који су платили куповином хране и опреме за бебе. Измене Закона о ПДВ које омогућавају 

повраћај намета на беби опрему ступиле су на снагу првог дана ове године. Пријаве за враћање 

новца Пореска управа ће примати два пута годишње - у фебруару и јулу. 

Још није позната прецизна процедура коју ће родитељи и старатељи морати да прођу, али из 

Министарства финансија и привреде обећавају да ће бити једноставна. Закон је, међутим, 

предвидео неколико ограничења. Родитељи и старатељи који желе да поврате плаћени ПДВ на 

то имају право уколико им месечна нето примања не премашују 80.000 динара. Други услов је 

да нису власници некретнине вредније од 23,4 милиона динара. Ограничен је и укупан износ 

ПДВ који и може бити враћен. Током прве године живота бебе родитељима се може вратити до 

40.000 динара, а током друге - 30.000 динара. 

Држава неће враћати порез баш на све потрепштине за бебе. Ова повољност важи за млеко за 

одојчад, кашице, креветац, колица, столицу за храњење, столицу за кола и пелене. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:413539-Mladjan-Dinkic-Fabrike-ne-mogu-da-cekaju 

Млађан Динкић: Фабрике не могу да чекају 
Гордана Булатовић  

Министар финансија и привреде за "Новости", открива детаље новог програма 

индустријске политике. Улагања у производњу предузећа која имају будућност. 

Одвојено милијарду динара за улазак државе у власништво приватних 

компанија.Утврђени приоритетни сектори 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:413713-I-bebama-se-vraca-porez
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СРБИЈИ је потребна нова привредна политика. Она више не може бити заснована искључиво 

на приватизацији или очекивањима директних страних инвестиција. Неопходно је да држава 

постане активнија у помоћи фирмама, посебно оним које имају шансу за извоз - каже у 

разговору за "Новости" министар финансија и привреде Млађан Динкић. - Детаљи овог 

програма се тренутно разрађују и у наредних неколико месеци биће оперативни. 

* Значи ли то да Влада одустаје од намераваних приватизација? 

- Не одустајемо, али је јасно и да не можемо да дозволимо да нам капацитети пропадају, 

радници остају без посла, а да ми чекамо да инвеститори дођу. Овде, пре свега, мислим на 

компаније које су данас у реструктурирању, а које имају шансу не само да преживе, већ и да 

буду успешне у својим секторима. Ако сада немају инвеститора, држава је та која треба да им 

помогне, да купе машине, обнове хале, осмисле програме и нађу купце за ту производњу, 

посебно оне извозне. А, када је било која фирма у таквом стању, пожељна је и за инвеститоре. 

* Претходних дана понудили сте конкретне предлоге за ИМТ и ИМР... Како 

оживети ту производњу, ако се у претходном периоду показало да они немају 

никакву перспективу? 

- Јасно је да, у оваквим условима, без обзира на традицију, ове фабрике немају производе за 

тржиште, али дефинитивно имају квалитетне раднике. Идеја нам је, зато, да из постојећих 

фабричких хала узмемо оно што ваља, а то су запослени и да направимо нов погон где би се 

производио не само нови модел трактора, већ и комбајни, и то за тржишта где можемо да 

будемо конкурентни. 

АРАПИ И РУСИ* ВРЛО оптимистички најављујете сарадњу са арапским светом...  

- Верујем да Србија има озбиљне шансе за унапређење те сарадње. На добром смо путу и да из 

развојних фондова Кине и Уједињених Арапских Емирата обезбедимо средства која ће 

омогућити озбиљнији развој наше пољопривреде, што кроз помоћ аграру, али и кроз 

сређивање запуштене инфраструктуре, као што је чишћење канала за наводњавања. 

* Значи ли то да ће држава сада почети да улаже у некадашње привредне гиганте? 

- Морамо набавити машине и све оно што је неопходно да се производња, на прави начин, у 

овим фирмама покрене. Наравно, овде мислим само на она предузећа која имају тржишну 

будућност. Ако то сада не урадимо, тешко да ћемо икада и успети да нађемо купце. Нови 

концепт индустријске политике подразумева као кључан циљ производњу за инострана 

тржишта. Притом су нам приоритет пољопривреда, прехрамбена, аутомобилска и наменска 

индустрија. Ту су ИМТ, ИМР, "Прва петолетка", РТБ Бор, "Петрохемија"... ФАП ће, рецимо, у 

наредном периоду бити окренут ка војној индустрији. Некадашњи гиганти који немају 

тржишну перспективу биће, како је и планирано, затворени до краја јуна наредне године. 

* Бруто друштвени производ нам, значи, више неће, као претходне деценије, 

правити услуге? 

-Друштвени производ желимо да прави и производња и услуге. Али, не било које услуге, већ, 

рецимо, оне које пружа сектор информационих технологија и софтверска индустрија. 

* У том сектору је светска конкуренција, чини се,најјача? 

- То није спорно, али су већ видљиви извозни резултати у овој области. Крајем наредног месеца 

биће завршен програм подршке софтверској и ИТ индустрији. Ту планирамо четири основне 

групе мера. Пре свега, пореске олакшице и субвенције за почетнике у овом бизнису вредне по 
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25.000 евра. Држава ће финансијски помоћи и измештање, развој и извоз оригиналних 

домаћих производа, као и развојне центре великих светских ИТ компанија. Идеја нам је и да се 

школство, на конкретан начин, прилагоди потребама ИТ индустрије. 

ПОМОЋ МАЛИМА* ВЛАДА ће и даље финансијски помагати улагачима по запосленом 

раднику?  

- Тај програм је допринео отварању нових радних места. Подсетићу, у октобру смо имали 

140.000 више запослених него у априлу ове године. Поред тога, Влада је у суботу потврдила 

програм субвенционисања кредита за ликвидност фирми у овој години. Овога пута смо се 

ограничили, па ће држава субвенционисати само кредите за мала и средња предузећа. 

* Држава има намеру и да уђе у власништво приватних малих и средњих 

предузећа? 

- Не свих. Приметно је да постоје компаније у Србији које имају добар извозни производ, али су 

тренутно лимитиране немогућношћу да узимањем комерцијалних кредита, ту производњу 

одрже и унапреде. Желимо да свим таквим фирмама понудимо могућност да им држава додели 

средства у вредности до 25 одсто вредности компаније. То сувласништво државе у овим 

фирмама било би привремено, само док власник или неки други улагач не пожели да тај удео 

откупи. 

* Ко ће утврђивати критеријуме за добијање ових средстава? 

- Буџетом за ове намене ћемо, у почетку, издвојити милијарду динара. Идеја је да се, путем 

јавног позива, фирме заинтересоване за програм, саме кандидују. Услов је, пре свега, озбиљан 

инвестициони програм који подразумева отварање нових радних места и извоз. Технички ће 

посао обављати Агенција за осигурање и финансирање извоза. 

* Рецесија је свуда у свету, где пласирати све те производе? 

- Србија је, у претходној деценији, кључне изворе финансирања имала у земљама Европске 

уније. Јасно је да свој извоз морамо пласирати и на тржишта попут Кине, Русије, Турске или 

земаља арапског света. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:413760-Gradjane-muce-cinovnici-i-posao 

Грађане муче чиновници и посао 
В. Ц. С.   

На шта су се све грађани србије жалили у 2012. и шта их је највише тиштало: Жале 

се на мале плате, социјална давања, националну и сексуалну дискриминацију, 

бахатост државе 

НА хиљаде грађана из године у годину све гласније куца на врата државних и независних 

институција, жалећи се на неправду и тражећи да неко реши њихове проблеме. Људи се 

обраћају заштитнику грађана, повереницима за заштиту равноправности и за заштиту 

података о личности, градоначелницима, удружењима потрошача, инспекцијама, па чак и 

Директорату цивилног ваздухопловства, јер су незадовољни пилотима који ниско лете изнад 

насељених места, посебно кад запрашују комарце. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:413760-Gradjane-muce-cinovnici-i-posao
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Људи, ипак, најчешће траже посао и новчану помоћ, посебно од својих градоначелника. Жале 

се често и на кршење права на рад или на пензију и инвалидско осигурање, али и на кршења 

права деце и породиља, на судске одлуке, због превисоких телефонских или рачуна за струју... 

Број притужби генерално расте, а нарочито је све више жалби на дискриминацију. 

Убедљиво највише позива и дописа добија Канцеларија заштитника грађана. Од 2007. 

обратило јој се близу 50.000 људи, од чега само прошле године 15.364. Скоро 14.000 људи 

упутило је притужбе, махом на рад државне администрације. Како се испоставило, грађане 

највише муче неразумљиве и бесмислене процедуре које их спречавају да остваре права на 

лична документа, здравствену заштиту, неповредивост имовине... 

ТУЖЕ И СУДГрађани су лане поднели близу 5.000 пријава на рад делилаца правде. Примедби 

је било на све - од одлука које су судије доносиле, преко жалби које нису усвојиле, чак до тона 

којим су им се обраћале. Огроман број незадовољника (око 6.700) обратио се и Европском суду 

за људска права у Стразбуру, па је Србија доспела на сам врх неславне лествице. 

Како кажу у Канцеларији, око 80 одсто предмета је окончано (11.2169), док је у раду остало 

2.749. Омбудсман је покренуо 4.221 поступак, а више од хиљаду пута органи су отклонили 

недостатке на које су упозорени док је поступак трајао. 

Према речима Милована Батака, помоћника поверенице за заштиту равноправности, њихова 

канцеларија добила је у 2012. више од 550 притужби. 

- Оне су се махом односиле на област рада и запошљавања. Грађани су се најчешће жалили на 

дискриминацију по етничкој припадности, инвалидитету и сексуалној оријентацији - каже 

Батак. 

Иначе, и овој канцеларији грађани се обраћају са необичним примедбама, па се тако једна 

госпођа јавила да укаже на висок степен неморала у друштву, а домаће фудбалерке жалиле су 

се на лошији третман у односу на мушке колеге приликом трансфера из клуба у клуб. 

Занимљиво је да као “дискриминаторе” грађани најчешће истичу органе власти (у скоро 60 

одсто случајева). 

И повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић 

добија на стотине писама и жалби. Само у децембру његова служба примила је 412 предмета, од 

чега 300 из области доступности информацијама, а 112 везано за заштиту личних података. У 

децембру је решио више од 500 предмета, а у раду је остало још 2.852. 

Обичне људе муче и саобраћајне казне, па су тако у 2012. уложили више од 1.500 жалби јер 

мисле да су их саобраћајци оштетили, пошто су им тражили мито и били бахати. Људи се, 

традиционално, често жале и на рад туристичких агенција, па је лане поднето близу 200 

пријава, а на десетина хиљада тужби “запљуштало” је и против јавних и комуналних предузећа 

због рачуна са застарелим дуговањима. Око 200 људи жалило се прошле године и просветној 

инспекцији, незадовољни оценама које су “зарадили” њихови миљеници, а и здравствена 

инспекција свакодневно је запљуснута пријавама. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:412819-Srbija-Jos-hiljade-bez-posla 

Србија: Још хиљаде без посла 
М. Љ. П.  

Синдикати прогнозирају пораст незапослености у следећој години. Најгоре ће 

проћи запослени у металском сектору 

СЛЕДЕЋЕ године без посла ће бити 33 одсто радно способног становништва наше земље, 

прогнозе су Већа Савеза самосталног синдиката Србије. Синдикати не крију песимизам и 

очекују да ће без посла у 2013. години остати бар још неколико хиљада радника, а најгоре ће, 

како кажу, проћи металски сектор. 

На радној и свечаној седници Градског синдиката у Јагодини, Зоран Михајловић, 

потпредседник Већа Савеза самосталних синдиката поручио је да је мала стопа раста 

запослености од претходних пар месеци краткотрајна. Како напомиње, следећа година биће 

још гора од ове када је социјална политика у питању. 

- Због катастрофалног стања у привреди, стопа незапослености ће прећи 30 одсто - каже 

Михајловић. - Без нових инвестиција и стварања амбијента страна улагања и са тенденцијом 

одласка стручњака, сигурно је да ће у току следеће још много људи остати без посла. 

НАЈТЕЖЕ У ВОЈВОДИНИБРОЈ грађана Србије који су без посла тренутно је мањи за три одсто 

у односу на април ове године. Стопа незапослености највиша је у Војводини, па је тако без 

запослења 25,7 одсто радно способних грађана, док је у Београдском региону та бројка 20,1 

одсто. У Шумадији и западној Србији незапослено је је 20,3 одсто становника. 

Михајловић тврди да ће тако висока стопа незапослености стварати незадовољство у народу 

који ће решења потражити на улици. Металски комплекс је, према његовим речима, у најтежој 

ситуацији, јер је претрпео велике ударе у последњих десет година. 

- Многе фирме из бивше Југославије још увек нису приватизоване - додаје Михајловић. - 

Судећи по свим економским показатељима, та предузеће се ни ове године неће продати. Тешко 

ће се наћи стратешки партнери, а држава нема пара да упосли људе. Отказ им, очигледно, не 

гине. 

Синдикат не крије да није задовољан оним што је држава урадила да сузбије незапосленост у 

овој години, али додају да ће и синдикална организација морати да се мења и престројава у 

складу са потребама запослених. 

 

 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:412819-Srbija-Jos-hiljade-bez-posla
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=01&dd=02&nav_category=12&nav_id=674160 

Плате васпитачица као наставничке 
ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- У Србији је 1. јануара почела примена уредбе по којој ће запослени у 

вртићима, са истом стручном спремом, имати исту плату без обзира на општину у 

којој раде. 

Ова уредба би требало да омогући да се њихове зараде приближе платама наставника у 

школама. 

Уредбом се, како је Тањугу рекла председница Самосталног синдиката предшколског 

васпитања и образовања Љиљана Киковић, регулише минимална плата испод које општине, у 

чијој су надлежности плате запослених у вртићима, не могу ићи. 

До сада је, због непостојања уредбе, распон плата био велики, рекла је Киковић и навела да ће 

локалним самоуправама које немају новца да спроведу уредбу, бити омогућен трансфер 

средстава.  

 

Она је навела да уредбом нико неће бити оштећен, јер они који су и до сада имали веће плате, 

као на пример Београд, имаће их и даље, пошто богатим локалним самоуправама закон то 

дозвољава.  

 

Киковић је навела да уредба предвиђа и корекцију коефицијаната, па ће однос највише и 

најниже плате бити један према три, а не један према два, као до сада.  

 

Према њеним речима, постоји 21 место које тренутно нема средства да испоштује ову уредбу, 

попут Зајечара, Прокупља, и њима ће Министарство финансија пребацити тај новац.  

 

У неким општинама васпитачи са вишом школом имају 28.000 динара, а негде, попут 

Београда, 45.000, рекла је Киковић и навела да ће плате васпитачица уредбом бити 

изједначене са платама наставника основних школа, где је старт око 38.000 динара. 
 

 

 

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=01&dd=02&nav_category=12&nav_id=674160
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=12&dd=29&nav_id=673372 

Незапосленост иде на 33 % у 2013. 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Јагодина -- Потпредседник Већа Савеза самосталног синдиката Србије Зоран 

Михајловић предвиђа да ће наредне године у Србији без посла остати још 

неколико стотина радника. 

 Михајловић процењује да ће стопа незапослености у Србији прећи 33 одсто. 

Михајловић, који је присуствовао радној и свечаној седници Градског синдиката у Јагодини, 

процењује да у Србији у овом тренутку има преко милион незапослених.  

Он тврди да ће тако висока стопа незапослености произвести незадовољство у 

народу који ће решења потражити на улици.  

 

"Металски комплекс је сигурно у најетжој ситуацији јер је претрпео снажан удар у 

последњих десет година", рекао је Михајловић Тањугу. 

Према његовим речима, најпроблематичније у металском комплексу је то што велики број 

фирми из бивше Југославије још није приватизован.  

 

Он, медјуитм, не очекује да ће те фирме бити приватизоване јер ће се, како тврди, 

тешко наћи стратешки партнери, што ће бити нови удар на повећање 

незапослености.  

 

"Запошљавање, замишљено кроз неке инвестиције, и да нам не одлазе стручњаци, стварање 

амбијента за стране инвестиције и улагања, мислим да ће врло тешко ићи", рекао је 

Михајловић.  

Он наводи и да Синдикат није задовољан урадјеним у овој години, али додаје да ће и та 

синдикална организација морати да се мења и престројава у складу са потребама запослених. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=12&dd=29&nav_id=673372
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/361051/Bez-posla-ostalo-500-radnika-Slobode 

Без посла остало 500 радника Слободе 

Око 500 радника чачанске војне фабрике Слобода, који су три године радили по уговору на 

одредјено време, остало је без посла због смањења обима пословања те фирме, рекао је данас 

агенцији Бета председник фабричког Самосталног синдиката Драган Јекић. 

Током јануара за те раднике неће бити посла због тога што Слобода прави паузу, а Синдикат 

захтева од руководства да их поново ангажује потом, од 1. фебруара. 

  

"На крају пословне године, крајем децембра 2012, пословодство фабрике донело је одлуку да се 

због уштеде енергената и због смањеног обима посла, направи пауза и до 14. јануара нико у 

фабрици неће радити. Такодје је донета одлука да радници који су ангажовнаи на одредјено 

време, неће радити током целог јануара и да ће бити позвани на посао од 1. фебраура уколико 

буде било потребе", рекао је Јекић. 

  

Он је додао да ће радници који су остали без посла у јануару имати новчану надокнаду преко 

филијале Националне службе за запошљавање, али, уколико 1. фебруара не почну поново да 

раде, биће социјални случајеви. 

  

По речима председника Самосталног синдиката, у фабрици Слобода на неодредјено време је 

запослено 1.200 радника. Синдикат очекује да ће ове године 300 радника моћи да напусти 

фабрику, уколико им буде понудјен социјални програм. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/361008/Vlada-uvodi-dan---za-mamurluk 

ПРЕПОРУКА ДА 14. ЈАНУАР БУДЕ НЕРАДНИ 
ДАН 

Влада уводи „дан за мамурлук“ 

Стеван Вељовић/Марко Р. Петровић  

Препорука Владе да 14. јануар због прославе Српске нове године буде нерадан први је корак ка 

трајном увођењу овог датума у календар државних и верских празника. Грађанима ће у сваком 

случају овај дан добро доћи да се одморе и отрезне од весеља које се очекује у недељу вече. У 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/361051/Bez-posla-ostalo-500-radnika-Slobode
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/361008/Vlada-uvodi-dan---za-mamurluk
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синдикатима поручују да су грађани жељни посла, а не нових празника, а послодавци кажу да 

је увођење новог празника оправдано само ако се неки други празник укине. 

Премијер Дачић је прошлог 14. јануара обилазио и наздрављао припадницима МУП-а 

У закључку Владе Србије државним органима, предузећима и другим послодавцима 

препоручује се да омогуће запосленима да 14. јануара одсуствују са посла, под условима и на 

начин као и за време државних и верских празника који се у Србији празнују као нерадни дани. 

Миливоје Михајловић, шеф владине Канцеларије за односе са медијима, каже да се Влада 

одлучила за препоруку јер овај празник није законом дефинисан као нерадан. 

 

- Вероватно ће се ове године мењати Закон о државним и другим празницима, па ће и то бити 

регулисано. Иначе је на Влади једно образложење било и да смо ми држава са најмање 

празника у региону - објашњава он. 

 

У Унији послодаваца Србије (УПС) процењују да приватни сектор један нерадни дан у просеку 

кошта 16,2 милиона евра, јер су бројне компаније због успореног рада администрације 

онемогућене у нормалном пословању. 

 

- Србија је по броју празника на нивоу европског просека и није проблем успостављање једног 

новог нерадног дана, али би онда требало неки други празник укинути и подићи ефикасност у 

локалним самоуправама и делу републичке администрације која стане пред крај године. Због 

тога се дешава да привредници не могу да добију на време папире за извоз, па плаћају пенале 

или не могу на време да комплетирају документацију која им је потребна за тендер - каже 

Драгољуб Рајић, директор Уније послодаваца Србије. 

 

Ни синдикати нису одушевљени још једним нерадним даном и подсећају да је већ сада у 

Србији сваки четврти радно способан грађанин без посла и да постоје важније ствари од 

увођења нових празника. 

 

- У овом моменту увођење још једног нерадног дана је претеривање, јер су грађани жељни 

посла, а не празника које ће славити с празним новчаницима. Сигуран сам да би радници више 

волели да неиспавани и мамурни дођу на посао него да немају радно место на које би отишли - 

каже Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије. 

 

Поред институција или фирми као што су топлане, електране, болнице, полиција или градски 

превоз, које због природе посла морају да раде сваког дана у години, на одлуку појединачног 

предузећа да ли ће радити или неће много зависи каква је тражња за њиховим производима 

око Нове године. 

 

Док поједини извозници раде пуном паром и у јануару, други се одлучују да споје празнике. 

Како објашњавају у Унији послодаваца, због мале тражње многим фирмама се не исплати да 

пале машине уколико немају хитних поруџбина, јер им у јануару промет ионако пада. 
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- У последње две године директори производних фирми, посебно са југа Србије, размишљају на 

начин да је боље да споје неколико дана и омогуће радницима бар неку сатисфакцију, него да 

скупо плаћају енергенте за грејање просторија. То показује да је криза узела данак, јер да имају 

посла, фирме би радиле у три смене и исплаћивале бонусе - а овако кажу да је некад боље стати 

у периоду кад промет опадне 25 до 30 одсто - каже Рајић. 

  

Ђацима свеједно 

Оно што је сигурно јесте то да се ђаци и професори у 

средњим и основним школама неће претерано обрадовати 

новом нерадном дану који пада у понедељак, баш како 

ђаци највише воле. Наиме, њима ће поред новогодишњих и 

божићних празника у зимски распуст ући и овај слободан 

дан. Зимски распуст се зваршава 16. јануара, што је среда, 

тако да на слободан дан у правом смислу те речи могу да 

рачунају само остали државни службеници. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Bitka-za-svako-radno-mesto.sr.html 

Битка за свако радно место 
Министарство финансија и привреде бориће се за сваку фабрику, али и поред тога нереално је 

очекивање да ће се повећати број запослених 

Борба за сваку фабрику и свако радно место – слоган је Министарства финансија и привреде у 
2013. години, истиче у разговору за ,,Политику” државни секретар Александар Љубић. 
Најављује почетак битке за 175 предузећа у реструктурирању у којима је око 58.000 запослених, 
уз наставак стварања услова за одрживо пословање и све више домаћих и страних инвестиција. 

Лепо звучи да ће у овој години „Бенетон” завршити погон у Нишу, „Геокс” ће почети да гради 
велику фабрику обуће у Врању, „Мишелин” нови објекат у Пироту, а „Калцедонија” још једну 
фабрику рубља у Суботици. 
 
– Ипак, није реално очекивати повећање броја радних места у години у којој ће се решавати 
судбина неприватизованих предузећа – каже Љубић. 
– Али интересовање страних инвеститора за Србију не јењава, па је благи раст запослености у 
2014. извеснији.  
 
Како ће држава помагати оронулим фирмама које су се од 2002. безуспешно спремале за 
„удају”? Може ли? Вреди ли још арчити време и новац кога нема, јер смо презадужени? 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Bitka-za-svako-radno-mesto.sr.html
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– Онако као што смо помогли ,,Застави” тако ћемо и осталима – одговара Љубић. – Показали 
смо да знамо. Утврдићемо чиме свака фабрика располаже, шта може успешно да производи, 
који делови тих предузећа могу да опстану, шта је то што држава кроз додатно инвестирање 
може да уради како би те фабрике повећале конкурентност и квалитет онога што се производи. 
Таква предузећа понудићемо купцима, што не подразумева обавезну приватизацију. Циљ је да 
се оспособе за самостално и одрживо пословање.  
 
Ове фирме су презадужене, не плаћају порезе и доприносе, али ни струју, гас, воду... Процена 
Светске банке је да су годишње трошиле око 700 милиона евра „наших пара”. Ипак, држава им 
пружа још једну шансу до краја јуна 2014. 
– Сврстане су у четири групе. На првом списку су предузећа која ће постати државна, јер су 
стратешки важна, као што је РТБ Бор, затим она из области војне индустрије. На тој листи је и 
„Петрохемија”, један од великих извозника. Од почетка године НИС ће инвестирати 20, Србија 
додатних 40 милиона евра у реновирање постројења, како би од средине 2014. „Петрохемија” 
пословала са добитком. У другој групи су предузећа чија ће имовина бити понуђена купцима 
без дугова. У трећој су фирме у којима је поступак припреме за приватизацију окончан, али је 
остала нека имовина и до десетак запослених. Њих чека реорганизација или стечај.  
 
Где су сврстани произвођачи трактора? Да ли је држава, којој је пољопривреда предност и 
један од економских стубова, коначно од њих дигла руке?  
 
– Они су у четвртој групи предузећа и са сваким од тих предузећа бавићемо се појединачно. Реч 
је о новобеоградском ИМТ-у и раковичком ИМР-у. Ако нам треба производња трактора и 
комбајна, таквим фабрикама није место у центру града. Одредићемо погодну локацију, наћи 
инвеститора и изградити нову фабрику на територији Београда, а њихову имовину у градском 
језгру понудити на продају.  
 
И Фабрика аутомобила у Прибоју већ деценију копни чекајући стратешког партнера, а са њом и 
житељи те некада развијене општине. Шта с њом? 
 
– Са посебном пажњом бавимо се и ФАП-ом. Видећемо да ли је будућност ФАП-а производња 
камиона или компоненти за војну индустрију. Међу фабрикама које заслужују нарочиту 
државну пажњу је и Фабрика каблова у Јагодини и крушевачки „14. октобар”. Преговарамо са 
инвеститорима и у производњи и преради хране. 
Посебан тим Министарства финансија и привреде брине о малим и средњим предузећима и 
предузетницима, најтеже погођеним кризом. Од почетка септембра стижу олакшице – укинуто 
је 138 парафискалних намета, фискалне касе и „музички динар” за занатлије, а угоститељима је 
тај намет смањен. Неке таксе су их годишње коштале и по 200.000 динара, што је издатак за 
минималну плату радника. 

– Од 1. јануара мала и средња предузећа плаћаће порез на додату вредност тек кад наплате 
робу, а не као до сада, по издавању фактуре. 

Подигнут је и ценсус за улазак у ПДВ систем са четири на осам милиона динара – подсећа 
Љубић.  
Привредници и грађани који закључно са октобром 2012. имају пореска дуговања, могу стећи 
услов на отпис затезних камата и мировање главног пореског дуга. 
Ако текуће пореске обавезе за новембар и децембар 2012. и јануар 2013. године плати 
најкасније до 31. јануара ове године, мали порески обвезник стиче право на мировање главног 
дуга од две године, до 31. децембра 2014, а велики до 31. децембра 2013. Уколико у периоду 
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мировања дуга буду редовно плаћали текуће обавезе, биће им отписана затезна камата, а затим 
ће главницу дуга моћи да плате на 24 рате.  
 
Наставиће се са исплатом субвенционисаних кредита, а „мали и средњи бизнис” може да 
очекује и повољне кредите. За ту сврху држави је Европска инвестициона банка одобрила 
кредитну линију од око 500 милиона евра. Привредницима ће преко комерцијалних банака 
бити доступни кредити на рок од 12 година, са две-три године почека и годишњом каматом до 
пет одсто. 
Очекујући понуду за Железару 
– Очекујем да ће до 28. фебруара, до када је продужен тендер за Железару „Смедерево”, бити 
добијена конкретна понуда – каже Љубић. 

До тог датума руска компанија „Урал вагон завод”, једини кандидат за стратешког партнера, 
анализираће документа у Железари. Финансијски, правни и технички саветници руске 
компаније су свакодневно били у Смедереву, али „није било довољно времена”. 

– Донели смо одлуку, да продужимо рок за 60 дана, како би тој компанији омогућили да уради 
додатне анализе и за нас припреми, што квалитетнију понуду, што је једнима и другима у 
интересу – каже Љубић. 

Александар Микавица 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Drzavne-intervencije-izvor-korupcije.sr.html 

Државне интервенције – извор корупције 
Динкићева идеја о подршци малим и средњим предузећима може да покрене економски раст, 

али да буде и извор многих злоупотреба 

Најава министра Динкића да би држава са 25 одсто могла да подстиче оснивање и развој малих 
и средњих предузећа по моделу који примењује Европска банка за обнову и развој, а да у 
постојећим подржи покретање развојног циклуса, наишла је, сасвим разумљиво, на подељена 
мишљења учесника у јучерашњој „Политикиној” анкети. Међу економистима и 
привредницима преовлађује став да ова мера може да подстакне економски раст и запосленост, 
неки жале што ће доћи са великим закашњењем, али указују и на могуће злоупотребе. 

– Добра је вест да се министар Динкић најзад сетио да је финансирање пројеката 
акционарским капиталом погоднији начин од финансирања кредитима – каже Данијел 
Цвјетићанин, професор економије на Универзитету „Сингидунум”. – Нажалост, добре вести 
обично стижу са закашњењем, пошто су, у међувремену, ваљда по наговору евроатлантских 
консултаната, Динкић и његова дружина финансијских „експерата” готово дотукли модел 
акционарства, Београдску берзу и тржиште капитала у Србији, да би развили тзв. 
банкоцентрични систем финансирања, са банкама у страном власништву као главним 
актерима. 

Лоша је вест да се терет Динкићевих „сјајних” идеја поново пребацује на пореске обвезнике, 
који ће, посредством државе, постати, против своје воље, акционари предузећа која Динкић 
буде изабрао, примећује Цвјетићанин 

– Ако у државном фонду не буде довољно средстава за све захтеве, а тешко да ће их бити, лако 
је замислити бројне начине на које би приватни предузетници малих и средњих предузећа 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Drzavne-intervencije-izvor-korupcije.sr.html
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могли да одобровоље и „испоштују” Динкићеве „експерте”, да би бесплатни капитал био 
додељен баш њиховим фирмама – напомиње наш саговорник. 

Он сматра да државне интервенције, нарочито комбинације јавних и приватних подухвата, 
стварају најбољи амбијент за бујање корупције, па би можда Вучићеве екипе истражитеља 
требало одмах придружити Динкићевим „експертима” који одлучују о додели акционарског 
капитала компанијама, не би ли се корупција спречила, а не накнадно откривала. 

– Најбоље би било да се држава и не упушта у сличне подухвате, него ради свој посао, односно 
да ствара услове својинске и уговорне сигурности – каже Цвјетићанин, мислећи на судове, 
тужилаштва, полицију, регистре, процедуре, берзу... – Тако би омогућила грађанима да 
рентабилније, и уз прихватљив ризик, улажу своја слободна финансијска средства у привреду. 

Све што може допринети опоравку индустријске производње, расту запослености и извоза 
мора бити добро и заслужује подршку сваке врсте, каже професор Економског факултета у 
Београду Љубодраг Савић. 

– Замисао министра Динкића један је од могућих начина да се савлада тешка економска криза, 
са којом се Србија суочава већ пуне четири године – сматра Савић. – Реч је о добро познатом и 
често коришћеном механизму учешћа у власништву, које су примењивале чак и земље 
ортодоксне тржишне привреде. Америчка влада је 2009. године, да би спречила банкрот 
„Џенерал моторса” откупила 60, а канадска 12,5 одсто акција, што је овој компанији пружило 
шансу да преживи и ову економску кризу. Када се „Џенерал моторс” опорави, америчка држава 
ће продати свој власнички удео у компанији. 

Успех ове мере коју ће министар Динкић предложити влади пресудно зависи од тога како ће се 
спроводити, указује Савић. 

– Ако је намера министара да подигне свој и рејтинг странке, од тога треба одмах одустати – 
каже наш саговорник. – Али, ако се буде остваривала као у уређеним земљама, тада је треба 
потпуно подржати. 

Драгољуб Рајић, из Уније послодаваца Србије, сматра да је прихватљива замисао министра 
финансија да држава помогне добрим фирмама које банке не кредитирају. Услов је да имају 
профитабилан производ намењен извозу. 

– О томе коме ће бити позајмљен новац пореских обвезника треба да одлучују финансијски 
стручњаци, а они су у банкама – каже Рајић. – Услови за добијање тих пара морају бити 
ригорозни. Да се искључи свака могућност да власт дели новац својим људима. Изгледа да је 
коначно постало јасно да Србији привредни раст и нова радна места највише могу да донесу 
домаћа мала и средња предузећа, повезана са партнерима из Европске уније. 

Али, Рајић открива и намеру пословних људи да оснују своју – привредну банку. 

– Била би то врста привредне задруге, каква постоји у Италији – каже Рајић. – У Србији има и 
предузећа која имају вишак пара, а кредити би се одобравали фирмама са повољнијим 
каматама од важећих у пословним банкама. Таква банка била би и неко додатно осигурање 
предузећа. 

Динкић има добру намеру, али пре него што влада усвоји његов предлог треба да одговори на 
неколико питања, мишљење је Милана Кнежевића, власника „Модуса” и потпредседника 
Асоцијације малих и средњих предузећа и предузетника. 

– Прво, да ли у буџету има пара за тако нешто, а друго – зашто би се новац делио само неким 
фирмама, а сви пуне буџет – каже Кнежевић. – Зар није било превише деобе пара 
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повлашћенима из касе Фонда за развој, а без резултата. Као да је држави стало да буде једини 
привредник. Боље и праведније решење је смањивање пореза и доприноса на рад у радно 
пропулзивним гранама привреде. 

Динкић је најавио да ће његов предлог бити разрађен и предложен Влади Србије у наредних 
месец-два, тако да још има времена да стручна и пословна јавност каже своје. 

 
План подршке предузећима у реструктурирању 
Трстеник – Влада Србије направила је план подршке државним предузећима у 
реструктурирању који подразумева њихову модернизацију како би могла да изађу из тог 
процеса, буду самоодржива, запошљавају раднике и купе нову опрему, изјавио је јуче министар 
финансија и привреде Млађан Динкић. 
Динкић је, после обиласка погона фабрике „Прва петолетка” у Трстенику, истакао да је у 
разговору руководство тог предузећа представило план инвестиција од 11 милиона евра и да је 
анализирано у коју опрему и области производње вреди инвестирати тако да се новац најбрже 
врати кроз извозне приходе. „Направили смо конкретан план и следеће недеље руководство 
’Прве петолетке’ долази код нас са приоритетима. План инвестиција који нам је изложен 
износи око 11 милиона евра и ми смо спремни да га реализујемо у наредне две године али 
хоћемо да најпре кренемо са инвестицијама које у најкраћем року могу да дају највеће ефекте”, 
истакао је министар. „Дали смо задатак руководиоцима ’Прве петолетке’ да заједно са 
Министарством финансија и привреде направе план како да за годину и по дана то предузеће 
изађе из реструктурирања, реши старе дугове, почне нови живот”, рекао је Динкић. 

Према његовим речима, уместо само класичних субвенција које у „Првој петолетки” 
надомешћују вишак трошкова над приходима ићи ће се на улагање у нову опрему јер та 
фабрика има одличне инжењере и раднике али и опрему стару неколико деценија. 

Министарка за регионални развој и локалну самоуправу Верица Калановић нагласила је да је 
2013. годину влада дефинисала као годину интензивног рада и привредног опоравка. „Нема 
привредног опоравка у одређеним деловима Србије без завршетка реструктурирања и 
решавање проблема предузећа у реструктурирању”, рекла је министарка. 

Према њеним речима једно од највећих таквих предузећа је „Прва петолетка”, која запошљава 
око 4.000 људи, и влада је желела да крене од оних предузећа где су проблеми највећи и где 
ради највише људи због чега су и њени представници данас у Трстенику.  
Танјуг 
Александар Микавица 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/cetiri_milijarde_evra_obrce_se_na_crno.4.html?news_id=253696 

Још нема назнака да ће велики део „пословања“ ући у регуларне токове 

Четири милијарде евра обрће се на црно 
НАША ПРИЧА 

АУТОР: М. Н. СТЕВАНОВИЋ 

Београд - Све мере за зауздавање инфлације и стабилизовање курса беспредметне су, јер 

централна банка нема контролу над готово 40 одсто новчане масе, колико се процењује да је 

вредност обрта на црном тржишту роба, услуга и радне снаге. Ни већина фискалних мера 

креираних за консолидацију буџета не може да пружи пуни ефекат, јер делом сива, а делом 

потпуно нелегална економија учествује у истом проценту у бруто друштвеном производу. Ни 

сви програми за отварање нових радних места не могу да смање листу незапослених, јер 

послодавци који би евентуално и желели да прошире бизнис не могу да издрже нелојалну 

конкуренцију оних који никоме ништа не плаћају. И није да власт не зна колики је то проблем. 
Све партије у садашњој влади имале су током избора у врху листе приоритета борбу против 
сиве економије. Али, од избора и формирања владе прошло је пола године, а нико више и не 
помиње чињеницу да Србија годишње у црним каналима изгуби буџетски приход од најмање 
четири милијарде евра. Колики је то коруптивни потенцијал не треба ни помињати, а опет, о 
потезима који би помогли да бар део те зоне уђе у легалне токове још нема ни помена. 

Иако нема гране која није угрожена погубним последицама сиве економије и црног тржишта, 
процењује се да су највише погођени трговина, текстилна и грађевинска индустрија. 
Привредници тврде да држава има механизме за сузбијање црног тржишта. Према речима 
Милана Петровића, генералног директора Штампа система, који управља најбројнијим ланцем 
киоска, потребно је држава прво идентификује све области или слабе тачке у систему које 
погодују развоју нелегалног пословања. 

- Држава мора да препозна компаније чије су делатности подложне негативном утицају сиве 
економије и да их третира као компаније од посебног значаја. Ја искрено верујем да у нашој 
држави има довољно новца, али је његова дистрибуција лоша. Економска криза, низак ниво 
животног стандарда, незапосленост, корупција и неповерење грађана у државне институције, 
представљају идеалан амбијент за развој сиве економије. Зато су неопходне мере за сузбијање - 
каже Петровић и додаје да чак и министарка регионалног развоја Верица Калановић признаје 
да је удео сиве економије у Србији 40 одсто БДП-а. 

Област малопродаје у којој се киосци налазе такође је осетљива на овај проблем, истиче наш 
саговорник. Свуда у свету киосци су важан сегмент и потреба функционисања друштва и 
државе, па је њихова делатност стављена под контролу јер је једна од најподложнијих за развој 
сиве економије. 

- Један од разлога за висок степен осетљивости је продаја акцизне робе, а постојање великог 
броја малих, независних продајних места такође погодује распрострањености сиве трговине. Уз 
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то, поједине општине у недостатку новца покушавају да нађу извор прихода тако што расписују 
тендере за изнајмљивање пословног простора али са врло нејасним условима. Дешава се да 
појединци без искуства у овој делатности и без претходне финансијске анализе, лицитирају 
превисоке закупе, а то даље доводи до апсурдне ситуације: врло брзо се покаже да је закуп 
нереално висок, па власник тражећи „решење“, најпре почне да избегава издавање фискалних 
рачуна, што значи да део робе продаје у сивој зони. У другој фази, пословни партнери остају 
ускраћени за своја потраживања, а на крају почне избегавање и закупа, па и локална 
самоуправа остаје без средстава - објашњава Петровић и додаје да такви предузетници доводе у 
неравноправни положај све друге који редовно плаћају све обавезе према радницима, 
партнерима и према држави. 

Системски рад инспекције једини лек 
- У Србији има преко 20.000 продајних места на којима се продају цигарете, док би оптималан 
број био око 12.000 до 14.000. Новине се продају на око 14.000 места, а оптимални број 
продајних места би био до 10.000. При том, постоје врло лако следљиве индикације које би 
могле да доведу до тачне процене броја нерегуларних малопродајних објеката. Један од 
примера је да ако власник пет киоска који раде 24 сата непрекидно, има на платном списку 
пет радника, јасно је да већи део запослених уопште није пријављен. Слично је и са 
фискалним рачунима који се негде третирају као луксуз - каже Милан Петровић и додаје да су 
инспекције те које системским радом могу урадити много да се пословање врати у законске 
оквире. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/privreda-ce-porasti-nezaposlenost-nas-udaviti 

Привреда ће порасти, а незапосленост нас 
удавити? 
 

Када се подвуче црта испод реалних економских и политичких анализа ове 
економске године, јасно је да Србију и нашу економију очекује раст производње, 
али не и запослености. 

Штавише, уз раст БДП-а од два посто мале су шансе и да се сачувају сва садашња радна места 
јер има предвиђања и процена да ће незапосленост прећи 30 одсто. 

Елем, домаће и међународне институције предвиђају да ће бруто домаћи производ ове године 
порасти најмање два посто, а с друге стране, основни економски показатељи кажу да без раста 
БДП-а од пет посто, и то континуираног, нема раста запослености. 

„Фијат„ и пољопривреда су једине шанса да се српска привреда извуче из рецесије и забележи 
какав-такав економски раст, а ако се тој „екипи” прикључе и НИС, извозом нафтних деривате 
из обновљене панчевачке Рафинерије и ако смедеревска Железара покрене озбиљну 
производњу и извоз, могућ је и мали екеномски опоравак. С тим што се под опоравком не може 
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сматрати раст бруто домаћег производа од два посто јер је то само пеглање лањског пада од 1,9 
одсто.  

Потпредседник Већа Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић предвиђа да ће 
наредне године у Србији без посла остати  на хиљаде  радника. Он процењује да ће стопа 
незапослености у Србији прећи 33 одсто. 

Михајловић је крајем прошле године проценио  да у Србији у овом тренутку има више од 
милион незапослених. Он тврди да ће тако висока стопа незапослености произвести 
незадовољство у народу који ће решења потражити на улици. 

С друге стране, министарка регионалног развоја и локалне самоуправе Верица Калановић 
изјавила је да ће ресорно министарство у 2013. издвојити око 6,5 милијарди динара за 
неразвијена подручја, изражавајући наду да ће то бити година у којој ће држава зауставити 
повећање незапослености. 

– Без подршке привредним субјектима нема нових запошљавања, нема очувања радних места 
и нема инвестиција за које је Министарство предвидело посебне повластице – нагласила је 
Верица Калановић. 

У Влади се уздају и у нови буџет и нове нове мере. Ступио је на снагу Закон о буџету за 2013. 
годину, који представља најважнији потез Владе од њеног формирања, а заснива се на 
пројекцијама раста привреде од два посто, инфлације до 5,5 посто и на буџетском дефициту 
упола мањем у односу на 2012. годину, до 3,3 одсто бруто-домаћег производа. 

Предвиђени приходи у буџету су 965,7 милијарди динара, расходи 1.087,6 милијарди, а 
дефицит 121,9 милијарду динара. 

По речима министра финансија Млађана Динкића, буџет за 2013. је велики корак у фискалној 
консолидацији земље и најважнији је потез садашње Владе Србије од њеног формирања, а 
посебно због тога што је први пут после шест година поштован законски оквир и буџет усвојен 
на време. 

По усвојеном буџету, економска и фискална политика у 2013. биће усмерене на 
макроекономску стабилност, убрзање привредног раста и успоравање пада запослености, 
смањење фискалног дефицита и успоравање раста јавног дуга и спровођење структурних 
реформи. Када је реч о фискалној консолидацији у целини у 2013. години, она се заснива на 
пореској реформи, ограниченом расту плата запослених у јавном сектору и пензија, уштедама 
кроз спровођење реформи, као и повећању ефикасности јавног сектора. Буџетом за 2013. и 
сетом нових финансијских закона предвиђено је заустављање раста јавног дуга и смањење 
спољнотрговинског дефицита. 

Е. Дн. 
Помоћ Европе и руски кредит 
Финансирање дефицита буџета за ову годину обезбеђено је продајом српских еврообвезница од 
милијарду долара у септембру, чиме је покривен дефицит до маја 2013, а новом продајом 
еврообвезница у новембру, од такође милијарду долара, обезбеђено је буџетско финансирање 
за целу наредну годину. У најави је руски кредит за буџет Србије од милијарду долара, а 
Светска банка је већ наговестила да ће директно помоћи буџет Србије са 400 милиона долара, 
али је то условила потписивањем новог аранжмана с Међународним монетарним фондом. 

У оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА), од 2007. до 2013. Србија ће од ЕУ 
годишње бесповратно добијати око 200 милиона евра, што укључује и 100 милиона евра 
буџетске подршке и око12 милиона евра за пројекте прекограничне сарадње. 
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После Божића овера здравствених књижица 

 
Пореска управа наредних дана треба, у најкраћем року, да Републичком фонду за 
здравствено осигурање достави списак предузећа у реструктуирању која имају 
неизмирене обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање како би 
њиховим радницима  што пре биле оверене здравствене књижице. Наиме, последњег дана 
старе године Влада Србије  је усвојила заједнички предлог министарке здравља Славице Ђукић 
Дејановић и министра финансија и привреде Млађана Динкића, који су затражили да се 
радницима предузећа у реструктуирању, којима нису усплаћени доприноси, овере здравствене 
књижице. Министарство финансија и привреде обезбедило је средства за ту намену; а када ће 
радници предузећа у реструктуирању имати оверене здравствене књижице зависи од брзине 
доставе списка Републичком фонду за здравствено осигурање. 

Држава ће тако и ове године решити проблем неуплаћених здравствених доприноса од 
државних и друштвених предузећа, али ће здравствене књижице радника који раде код 
приватног газде који није измирио обавезе према РФЗО остати без здравствене маркице, што 
значи да  у наредних шест месеци неће моћи, осим у хитним случајевима, да иду код лекара. 
Према изјави званичника ово је последња година у којој ће се толерисати неплаћање 
здравствених доприноса од стране предузећа у реструктуирању јер би током 2013. требало да се 
реши питање за 175 компаније у којима ради преко 50.000 радника. У 2014. години ће се 
коначно ставити тачка на сва предузећа у реструктуирању, било што ће се за њих наћи 
стратешки партнери, било што ће отићи у стечај или бити ликвидирана. 

Ипак, за раднике је у овом тренутку најважније да им здравствене књижице што пре буду 
оверене јер они нису криви што здравствени доприноси нису редовно уплаћивани и што је 
држава оштетила саму себе. Остаје још да се види да ли ће Влада Србији наћи решење и за 
уплату пензионих доприноса, јер радници предузећа у реструктуирању немају ни њих 
измирене, како запослени не би имали нову “рупу” у стажу. Ако је судити по буџету за ову 
годину, новаца за ново повезивање стажа нема, а да ли ће се зарад социјалног мира он пронаћи 
тек ће се видети. 

Љ. М. 
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24 САТА 

http://www.24sata.rs/vesti/aktuelno/vest/bez-posla-ostalo-500-radnika-slobode/69928.phtml 

Без посла остало 500 радника "Слободе" 
Аутор: Бета 

Око 500 радника чачанске војне фабрике Слобода, који су три године радили по 

уговору на одређено време, остало је без посла због смањења обима пословања те 

фирме, рекао је данас агенцији Бета председник фабричког Самосталног 

синдиката Драган Јекић. 

Током јануара за те раднике неће бити посла због тога што Слобода прави паузу, а Синдикат 

захтева од руководства да их поново ангажује потом, од 1. фебруара. 

 - На крају пословне године, крајем децембра 2012, пословодство фабрике донело је одлуку да 

се због уштеде енергената и због смањеног обима посла, направи пауза и до 14. јануара нико у 

фабрици неће радити. Такође је донета одлука да радници који су ангажовнаи на одређено 

време, неће радити током целог јануара и да ће бити позвани на посао од 1. фебраура уколико 

буде било потребе - рекао је Јекић. 

  

Он је додао да ће радници који су остали без посла у јануару имати новчану надокнаду преко 

филијале Националне службе за запошљавање, али, уколико 1. фебруара не почну поново да 

раде, биће социјални случајеви. 

  

По речима председника Самосталног синдиката, у фабрици Слобода на неодређено време је 

запослено 1.200 радника. Синдикат очекује да ће ове године 300 радника моћи да напусти 

фабрику, уколико им буде понуђен социјални програм. 

 

 

 

 

http://www.24sata.rs/vesti/aktuelno/vest/bez-posla-ostalo-500-radnika-slobode/69928.phtml

