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Биланси фирми: Добит многи само сањају 
Д. И. К. - С. Б.   

Предузећа до краја месеца подносе годишње извештаје Агенцији за привредне регистре. 

Протекла година била и климатски погубна, па се "плусу" мало ко и нада ДИНАР је пред крај 

прошле године био стабилан, али тешко да ће то значајно поправити биланс српске привреде. 

Предузећа до краја овог месеца предају годишње извештаје, а када их "прочешљају" 

аналитичари Агенције за привредне регистре видеће се финансијски резултат српских 

предузећа. Годину пре, 2011, на велико изненађење, укупна привреда је завршила "у плусу", 

али пре свега због јаког динара. Протекла 2012. међутим, била је и климатски погубна, па се 

позитивном резултату мало ко нада. 

Током 2011. године динар је ојачао за 0,8 одсто. Биланс привреде је на крају био позитиван и то 

у износу од 85 милијарди динара. Прошле године, међутим, динар је ослабио за укупно 8,68 

одсто. Ушли смо са 104,64, а годину испратили са 113,72 динара за један евро. 

- Протеклу годину је свакако обележио и даље висок ниво неликвидности у привреди, што је 

вероватно био проблем број један свих привредника - сматра Ненад Гујаничић, главни брокер 

"Синтеза инвест групе". - Велике осцилације курса динара у првих шест месеци донеле су 

велике потешкоће у пословању предузећа, а томе је допринела и стандардна неизвесност коју 

су протекле године додатно повећали парламентарни избори. Мислим да ће мали број 

компанија које су орјентисане на домаће тржиште премашити резултате из 2011. године, док 

компаније које су извозно оријентисане имају неке шансе да понове или поправе резултат. Што 

се тиче већих компанија, као што је НИС, вероватно ће мали број оваквих предузећа направити 

позитиван помак. 

НАМЕТИПРОСЕЧНО предузеће током прошле године је плаћало 47 парафискалних намета. 

Од октобра прошле године са листе дажбина је избрисано њих 138. Колики су ефекти овог 

брисања, видеће се тек током ове године. Што се броја тиче, процењује се да ће свако предузеће 

ове године плаћати по 33 парафискалне обавезе. 

Статистички подаци су немилосрдни. Бруто домаћи производ прошле године је пао за скоро 

два одсто. Индустријска производња је посустала за скоро три одсто. Просечно предузеће је 

зарађени новац чекало чак 132 дана. Откази су "успорили", али су дељени и током прошле 

године. Укупан број запослених је мањи за око 19.000. Годину пре, без посла је остало око 

40.000 људи. 

- Прошла година је била добро за потпуне извознике, а таквих је јако мало. Нису лоше прошла 

ни предузећа која раде за "Фијат" и НИС, јер су те компаније имале раст - сматра Драгољуб 

Рајић, из Уније послодаваца. - У енергетском сектору је забележен раст, али се зато пад тражње 
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значајно осетио у добром делу прерађивачке индустрије, трговини и угоститељству. Неке наше 

анкете, додуше на малом узорку, показују да се око 55 одсто привредника тек у 2013. нада 

почетку стабилизације. 

У ЗАЈМУ ДО ГУШЕ 

ИАКО све теже предузећа долазе до кредита, укупна задуженост је порасла током 2012. године 

и то за 22,4 одсто. Предузетници су дуг увећали за чак 43 одсто. На крају децембра привреда је 

банкама дуговала 1.655 милијарди динара. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:419537-Zelezara-Peci-pale-tek-na-leto 

Железара: Пећи пале тек на лето? 
Ј. ИЛИЋ  

Понуда "Уралвагонзавода" за смедеревску железару очекује се до петка, када ће бити познато 

да ли се предлаже стратешко партнерство са државом или откуп 100 одсто акција 

"Уралвагонзавод" извесно долази у Србију, али до петка биће познато да ли је њихова понуда 

стратешко партнерство са државом или откуп 100 одсто акција железаре, каже председник 

Скупштине Железаре Смедерево Бранче Стојановић. 

Према његовим речима, руска компанија је сигуран партнер, а покретање фабрике је од 

изузетне важности за економију читаве државе, раднике, град и градски буџет, који умногоме 

зависи од тога ради ли железара. Руководство "Уралвагонзавода" најавило је да ће најкасније 

половином фебруара предложити модел сарадње на покретању железаре. Одлука зависи од 

исхода техничко-технолошке анализе потенцијалних улагања. 

Из овдашњих кругова чуло се да Руси сматрају да се мора инвестирати у профитабилније 

производе вишег степена обраде, као што су бели лимови, и да су већ направили модел како 

покренути високе пећи. Од две високе пећи у железари једна је на тихом ходу, а друга потпуно 

угашена. Пећ на тихом ходу може релативно брзо да се покрене, док је за активирање угашене, 

према проценама, потребно око шест месеци. 

- Пећ може да се покрене релативно брзо, али железара нема сировина, а за њихову набавку и 

транспорт потребно је најмање два до три месеца, каже председник Независног синдиката 

металаца Милета Гујаничић. 

МИНУС 

ЗА девет месеци колико нема производње и радници примају тек 60 одсто зараде. Приходи од 

пореза на зараде металурга у градском буџету мањи су за близу 200 милиона динара. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:419569-Za-drzavu-pola-plate 

За државу пола плате 
Б. СТЈЕЉА  

Послодавци траже да се зараде растерете како би радницима припало више новца. На сто 

динара, држава узима 64. Олакшице за текстилце, занатлије... 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:419537-Zelezara-Peci-pale-tek-na-leto
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:419569-Za-drzavu-pola-plate
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ПЛАТУ далеко испод републичког просека, током прошле године примало је чак 282.383 

запослених, а ни у овој години им се не смеши боља будућност. Према подацима Републичког 

завода за статистику, чекове с минималних 1.000 евра имало је тек 33.672 срећника, па је 

већини запослених остало само да машта о оваквим приходима. 

Послодавци, међутим, за тако лош просек не криве само заосталу привреду, већ и начин на 

који држава оптерећује зараде. Како рачунају у Унији послодаваца Србије, порези и доприноси 

на зараду умањују бруто плату за чак 63,97 одсто што је једно од највећих намета 

послодавацима у Србији па из тог разлога захтевају да држава промени формулу убирања 

прихода. У УПС кажу да ”разумније” опорезивање имају и далеко развијеније земље као што су 

Данска, Луксембург, Словенија, Ирска, Малта... па је ”задњи час” да и Србија отвори ову тему. 

- У оквиру реформе пореског система потребно је што пре смањити стопе пореза и доприноса 

(до 50 одсто) за примарне пољопривредне произвођаче, занатлије, текстилну индустрију и 

предузетнике бар у прве две године пословања, јер они спадају у секторе са најнижим 

примањима, а њихова делатност је нископрофитна - оцењује Драгољуб Рајић из УПС. - У неким 

земљама ЕУ, али и у државама у окружењу грана текстила, пољопривреде, занатлије и 

предузетници почетници издвајају за 50 одсто мање износе пореза и доприноса на своје зараде 

и на тај начин их држава подстиче да одрже и развију бизнис. 

ПРОСЕК СКУПЉИ ОД МИНИМАЛЦАПросечна плата од 46.923 динара, коју радник подигне 

на крају месеца, његовог послодавца кошта 76.925 динара. Разлику од 30.001 динар даје управо 

за порезе и доприносе, а тај је износ за чак 50 одсто већи од износа републичке минималне 

зараде (20.010 динара). 

У Србији се са овом идејом усагласило још 120 менаџера домаћих компанија, а у свој ”Програм 

мера за оживљавање привреде”, унели су и иницијативу да се подигне неопорезиви део зараде 

на ниво минималца и да се регреси и топли оброци сасвим ослободе од плаћања пореза и 

доприноса до износа дефинисаног посебним колективним уговорима. 

Ипак, чини се да у овој години неће бити помака у том правцу тим пре што је Министарство 

финансија већ направило пројекцију да би у 2013. могли да прикупе 53 милијарде динара само 

од пореза на доходак грађана што је за 20 милијарди више од, примера ради, прихода од 

царина. 

И др Зоран Јеремић, професор на Факултету за економију, финансије и администрацију сматра 

да - упркос томе што је питање растерећења зарада једно од кључних - мањка политичке воље 

за његово покретање: 

- На тај би се начин могла повећати конкурентност међу предузећима, а веће плате би могле 

убедити раднике да је ипак примамљивије радити у производњи него у неким другим 

делатностима. Ипак, о овоме се већ годинама говори само декларативно, баш као што ни данас 

немамо ништа од силних најава о рационализацији и уштедама које би такође растеретиле 

привреду. А тешко да ће у скорије време бити говора о конкретним корацима којима би се ова 

идеја спроводила. 
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Бели мантили подржали донорство 
 

Наш синдикат се бори за права запослених у здравству и социјалној заштити, али смо и 
друштвено одговорни и схватамо колико је значајно оснажити донорство и програм 
трансплантације органа – рекла је председница Покрајинског одбора синдиката запослених 

 у здравству и социјалној заштити Војводине др Дуња Циврић на презентацији пројекта 
Клиничког центра Војводине „Шанса за нови живот” који је представљен члановима Одбора 
тог синдиката. 
По броју урађених трансплантације органа Србија је на претпоследњем месту у Европи. Пре 
четири и по године Клинички центар Војводине покренуо је пројекат „Шанса за нови живот”, а 
годину дана касније Министарство здравља је покренуло национални пројекат „Продужи 
живот”. Циљ је да се повећа број донора органа, што је предуслов за реализацију већег броја 
трансплантација у нашој земљи. 

– Здравствени радници су стожер пројекта, али без шире подршке јавности не може се 
говорити о повећању броја трансплантација – каже координатор пројекта „Шанса за нови 
живот” Клиничког центра Војводине др Јелица Аларгић. – До сада је урађено 180 пресађивања 
бубрега и 20 трансплантација јетре, а око 1.000 људи чека на нов орган. Без донора нема ни 
трансплантације. 

Трансплантација органа данас је у свету и код нас прихваћен и успешан начин лечења 
болесника код којих су „истрошени” сви остали видови лечења. Могу се пресадити бубрези, 
јетра, плућа, срце, панкреас и ткива коже, рожњача, делови кости... Донирање органа је знак 
човекољубља и племенитости којом особа исказује своју жељу и намеру да након смрти 
поклони део тела ради пресађивања да би се помогло тешким болесницима. 

Потписивањем донорске картице особа се за живота изјашњава да жели да поклони орган 
после смрти, а о тој одлуци треба да обавести и своје најближе јер ће они бити први којима ће 
лекари саопштити констатовану мождану смрт и од којих ће тражити пристанак за узимање 
органа. Уз све то, не треба заборавити да је сваки потенцијални давалац органа уједно и 
потенцијални прималац, и да је далеко већа шанса да ће вама затребати орган, него што ће ваш 
орган одговарати неком болеснику. 

После презентације, чланови Одбора потписали су донорске картице. 

Ј. Барбузан 
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Штрајк упозорења на Теразијама 
ИЗВОР: БЕТА 

Репрезентативни синдикати Позоришта на Теразијама одржаће 13. фебруара једносатни 

штрајк упозорења због "бројних пропуста у раду" директора позоришта Михаила 

Вукобратовиића и изостанка одговарајуће рекације оснивача те куће, Скупштине Београда. 

  

Самостални синдикат Позоришта на Теразијама и Синдикат музичких уметника навели су у 

саопштењу да су протекли 14 месеци безуспешно указивали на примере лошег пословања који 

су угрозили положај запослених, а да су се на штрајк одлучили јер је изостала реакција 

оснивача.  

 

Синдикати су навели и да је почетком септембра 2012. године Агенција за буџетску контролу 

града установила "проневеру тешку 13 милиона динара".  

 

"За бројне пропусте несумњиву одговорност сноси пре свих директор позоришта, који је 

одлучивао уз подршку некомпетентног Управног одбора", навели су синдикати у саопштењу.  

 

Штрајк упозорења биће одржан у среду, 13. фебруара, до 19 сати до 20 сати у холу испред сале 

Позоришта на Теразијама. 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=02&dd=12&nav_category=12&nav_id=686002 

Чачак: Полицајци настављају штрајк 

ИЗВОР: Б92, БЕТА 

Чачак -- Независни полицијски синдикат Србије саопштио да су полицајци, после ноћи 

проведене у станици саобраћајне полиције, наставили штрајк. ПУ: Штрајк недозвољен. 

 Повод за штрајк чачанских саобраћајаца је одлука о привременом удаљењу њиховог колеге. 

У саопштењу Полицијске управе наводи се да је штрајк "недозвољен јер је организован 

супротно Закону о штрајку, односно није организован од стране репрезентативног синдиката". 

http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=321&yyyy=2013&mm=02&nav_id=686236
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=02&dd=12&nav_category=12&nav_id=686002
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Начелник полицијске управе у Чачку Милован Петровић је издао наређење припадницима 

полиције да удаље из круга станице штрајкаче по цену примене средстава принуде и уз претњу 

лишења слободе, наводи се у саопштењу.  

 

Додаје се да је штрајк "покушај групе радника да спрече контролу законитости рада поједних 

полицијских службеника Одељења саобраћајне полиције".  

 

"У наредном периоду наставиће се започета контрола рада Одељења саобраћајне полиције јер 

постоје бројне притужбе грађана на њихов рад", наводи се у саопштењу.  

 

Чачанска полиција саопштила је и да је против начелника саобраћајне полиције Крџића, због 

ког је штрајк започет, донето решење о привременом удаљавању с посла јер је против њега 

покренут дисциплински поступак због повреде службене дужности.  

 

С друге стране, Независни полицијски синдикат Србије-НПСС захтева од министра Ивице 

Дачића да хитно реагује и ситуацију доведе у нормалу, а то је једино могуће безусловном 

сменом начелника у Чачку Милована Петровића, који је већ стекао све услове за одлазак у 

пензију, додаје се у саоштењу. 

Несвакидашња слика, док саобраћајци штрајкују, полицајци опште надлежности контролишу 

улазак из круга Саобраћајне полиције у Чачку и излазак из њега. Разлог је кулминација тихог 

протеста саобраћајаца, који је прерастао у штрајк.  

 

Саобраћајац Дејан Тадић, координатор Независног полицијског синдиката Србије ПУ Чачак, 

каже да ће њих седморица штрајковати глађу, ако треба и до смрти. Он каже да је његов прогон 

започео, јер је био превише ревностан. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=02&dd=12&nav_id=686199 

Како грађевина да победи кризу? 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Економски показатељи у земљи су поразни, ситуација у области грађевинарства и 

шумарства лоша а синдикати из тих сектора виде излаз у социјалном дијалогу. 

 "Ми идемо ка друштву конфликта уместо ка друштву које ће заједнички тражити излаз за 

кризу у којој се налазимо. Имамо утисак да је још најезда неолибералног концепта и да се под 

плаштом неких европских и светских страндарда уводе робовласнички и феудални односи у 

Србију", оценио је председник Синдиката радника грађевинарства Душко Вуковић. 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=02&dd=12&nav_category=12&nav_id=686135
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=02&dd=12&nav_category=12&nav_id=686135
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=02&dd=12&nav_id=686199
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Он је нагласио да је основни услов синдиката у огласти грађевинарства и шумарства усмерен 

према влади, покретање социјалног дијалога, али и равноправнији положај привредних 

субјеката у овом областима, израда стратегије, омогућавање плаћања ПДВ на основу 

наплаћених а не само фактурисаних потраживања за грађевинска предузећа.  

 

Вуковић је рекао да се синдикати, такође, залажу и за формирање развојне банке која би 

пратила стратешке пројекте у Србији а не да се додатно задужујемо код других држава, које у 

тим пројектима упошљавају своје компаније, док су домаће грађевинске компаније у 

подизвођачком односу.  

 

Он је навео, да синдикати од Министарства рада захтевају да се ниједан закон из сегмента овог 

министарства (Закон о раду, Закон о штрајку) не доноси без сагласности синдиката.  

 

Мали борј колективних уговора је закључен у појединим привредним гранама и мали је 

простор да запослени у појединим привредним гранама могу да добију већа права од оних која 

су минимално уређена законом, навео је он.  

 

Председник Самосталног синдиката шумарства и прераде дрвета Србије Радомир Стевић 

оценио је да социјалног дијалога у Србији нема, да није ни заживео, а Социјално економски 

савет, који би требало да буде носилац социјалног дијалога то није, што због разједињености 

синдиката што због незаинтересованости владе и послодаваца.  

 

Генерални секретар Уније послодаваца Србије Душна Коруноски је рекао да је ситуација у 

области грађевинарства врло лоша, и да се ова унија труди да склопи неке уговоре како би 

наша предузећа радила у иностранству, јер послова у Србији не може бити без задуживања 

државе, а држава се већ задужила преко законске границе коју је сама прописала.  

 

Према нејговом мишљењу ове и следеће године биће још неких пројеката око Кородиора 10, 

Коридора 11, железнице и обилазнице око Београда, међутим то је путна индустрија у којој су 

профити врло мали.  

 

Он је навео да Унија послодаваца Србије склапа уговоре са немачким и италијанским 

удружењима послодаваца, не би ли помогла нашој грађевинској индустрији да се пробије на 

тим тржиштима. 

 

 

 

 

 



9 

 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

 

 

 

 


