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Представљене мере штедње: Наплата пореза, 
стезање каиша и гашење сиве зоне! 
 
С. БУЛАТОВИЋ  

Министар Млађан Динкић представио недељама усаглашаван програм мера 

штедње. Ребалнсом трошкови буџета биће смањени за 37 милијарди динара. На 

продају државна предузећа 

 
ДРЖАВА је усагласила програм мера штедње и реформе јавног сектора, како би спречила раст 
јавног дуга. Ребалансом буџета расходи ће бити смањени за 37 милијарди динара, па ће се 
„минус“ на крају године, надају се надлежни, зауставити на 177 милијарди динара. Прекрајање 
касе у понедељак ће усвојити Влада Србије, посланици ће га читати током наредне недеље, а 
расправа у парламенту ће почети 1. јула. 
 

РЕБАЛАНС 
Да каса не би била на издисају и следеће године, дражава најављује бољу наплату пореза и 
одлучнију борбу са „сивим“тржиштем. Креће у реформу јавног сектора и то решавањем 
проблема јавних и предузећа у реструктурирању, али и контролом броја запослених и плата 
чија примања подмирује буџет. Привреду ће, верује држава, покренути нови закони - о раду и 
планирању и изградњи. 
- Ребалнас буџета је мањи део овог програма - рекао је у среду министар финансија и привреде 
Млађан Динкић. - Много већи део су структурне реформе и побољшање инвестиционе климе. 
Основа нашег програма је штедња јавног сектора и подршка развоју приватног сектора. 
Држава је ребалансом смањила очекивања од пореза и то за чак 92 милијарде динара. Искуство 
из прве половине године им је показало да су преценили очекивања од пореза на добит за 22,3 
милијарде динара, од пореза на додату вредност за 30 милијарди динара, а акцизе за 16 
милијарди динара. 
На први поглед у штедњи су најгоре прошле организације обавезног социјалног осигурања. 
Њима ће се трансфер смањити за 20,5 милијарди динара, али већи део је заправо последица 
измене стопе допрнисоа. Субвенције су мање за 8,5 милијарди динара. И поред упозорења 
стручњака, буџет је озбиљно поткачио капиталне инвестиције и то за 12,4 милијарде динара. 
- Мој предлог је био да се више штеди на неким другим расходима, али су се многи министри 
рађе одрицали капиталних инвестиција него расхода за плате - тврди Динкић. - Са економског 
угла то није исправно, али ми радимо у коалиционој влади све је ствар консензуса. 
ПРИМАЊАОКТОБАР доноси повећање од 0,5 одсто плата и пензија. Исто толико ће бити 
повећање у априлу 2014. док ће у октобру следеће године порасти још један одсто. Прави се 
регистар свих запослених у јавном сектору. У држави ће он бити готов до 31. јула, а у јавним 
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предузећима до 30. септембра. Идеја је да следеће године почне централизован обрачун плата, 
што је Хрватској уштедело десет одсто. До краја 2015. године неће се повећавати зараде ни 
онима који напредују у служби. 

СТЕЧАЈ 
ОД 179 предузећа у реструктурирању до краја године у стечај ће отићи 27, а 66 ће бити 
понуђено на продају. До краја године у 16 фирми ће бити спроведен унапред припремљен план 
реорганизације, а то значи да ће држава отписати старе обавезе. Током наредне године, у 29 
великих система држава ће преузети имовину и тражити стратешке партнере. Постоји још 41 
предузеће са посебним статусом и за њих се смишља стратегија. 
Влада се договорила да у свим овим предузећима важе исти услови социјалног програма. 
Радници ће добијати отпремнине и то по 300 евра за сваку годину стажа. Зато је повећан буџет 
Транзиционог фонда за 3,7 милијарди динара. 
 
 
ИНСПЕКТОРИ 
ЦИЉ државе је да повећа приходе. Како следеће године почиње искуљчиво електронска 
пријава пореза, министар финансија најављује да ће тренутни шалтерски радници Пореске 
управе бити пребачени у инспекцију. А да би стали на пут нелојалним привредницима, 
инспектори неће контролисати радње у свом, већ у суседном граду или општини. 
Повећање прихода се очекује и од давање лиценце за 4Г мрежу, што је недавно учинила 
Македонија. Ова земље је, међутим, већ завршила дигитализацију телевизије, а Србија није. Од 
лиценце би, иначе, могли да зарадимо од 125 до 250 милиона евра. 

 

ПРОДАЈУ “ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ 
О ЕВЕНТУАЛНОЈ продаји „Телекома“ Србије владајућа коалиција није постигла јединствен 
став. Продају се рудници „Ресавица“, Дунав осигурање и Чачанска банка.  
„Јатервејз“ очекује стратешког партнера, „Галеника“ мора да прође кроз реструктурирање, 
Аердором ће ићи у закуп.  
„Србијагас“ више неће добити гаранције за нове кредите и мора тржишно да послује.  
 
Држава ће одобравати гаранције за зајам само онима који су искористили најмање 70 одсто 
раније одобрених кредита, јер тренутно милијарде евра „леже“ неискоришћене.  
 
Од продаје фирми у реструктурирању не очекју се значајни приходи. Према речима министра 
Динкића логика је да престану да троше новац на њих. 
НИ РЕЧ О РЕКОНСТРУКЦИЈИНА питање новинара да ли ће ускоро у његово министарство, 
као државни секретар, ући Милка Форцан, министар Динкић је одговорио да државни врх 
уопште није разговарао о реконструкцији Владе и да најаве о новом секретару нису тачне. 

ШТЕДИШЕ ОПРЕЗНО 
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РЕШАВАЊЕ проблема Агробанке и Развојне банке Војводине буџет је коштало 200 милиона 
евра. Таквих потеза, међутим, убудуће неће бити.  
Држава ће, поручио је министар Млађан Динкић, надокнађивати искључиво осигуране 
депозите. Порука грађанима и привреди је тако да воде рачуна коме поверавају новац. 
ПАРЕ ЗА РТС 
РЕБАЛАНС буџета уводи и трошак за јавни сервис. Радио-телевизија Србије до краја ове 
године ће добити 2,4 милијарде динара из државне касе. Грађани од октобра више неће 
плаћати претплату. 
БРОЈКЕ 
90 уместо 179 предузећа у реструктурирању 
300е по години стажа социјални програм 
500 милиона долара додатно задужење 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:439758-Kinezi-i-Prva-petoletka-zajedno-prave-

motore 

Кинези и “Прва петолетка” заједно праве 
моторе 
С. БАБОВИЋ  

Делегација Технолошког факултета из Пекинга и стручњаци Машинског 

факултета у Београду посетили су у среду фабричке погоне „Прве петолетке“ 

ТРСТЕНИК - Делегација Технолошког факултета из Пекинга и стручњаци Машинског 
факултета у Београду посетили су у среду фабричке погоне „Прве петолетке“ и разговарали о 
заједничкој производњи турбокомпресора за моторе у аутоиндустрији. 
 

- Сарадња наших компанија у будућности могла би да донесе обострану корист - истиче др Ма 
Чаочен професор са пекиншког факултета, додајући да је кинеска индустрија заинтересована 
за улагање у пројекте за које постоје производни капацитет и људски ресурси у трстеничком 
холдингу. 
- На основу овога што сам видео, мислим да имају велике шансе да буду потенцијални 
добављачи за кинеско тржиште, а мислим да за вашу државу и компанију постоји озбиљно 
тржиште.  
Пренећемо утиске кинеској компанији турбокомпресора и надам се да ће се врло брзо створити 
услови за конкретну сарадњу. 
РАКОВИЦАМр Слободан Ј. Поповић са београдског Машинског факултета уверен је да израда 
турбокомпресора има будућност. - Тренутно смо у фази припреме пројекта ревитализације 
Фабрике мотора у Раковици, а са колегама из Пекинга покушали смо да нађемо модел 
заједничке производње - појашњава мр Слободан Ј. Поповић. 

Према речима генералног директора „Прве петолетке“ Љубисава Панића са гостима се 
разговарало о могућој сарадњи на освајању производње турбокомпресора за потребе фабрике 
мотора у Раковици. 
- Ми смо почели производњу турбокомпресора још 1992. године - каже Панић. 
- Ово нам је прилика да наставимо производњу по новим технологијама и у сарадњи са 
кинеским партнерима уђемо на домаће тржиште мотора и да створимо услове за извоз.  
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У перспективи, простора за сарадњу има за нашу фабрику ППТ Кочна техника, тренутно у 

кризи и са паузом у развоју од 15 година. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:439878-Penziju-krpe-dodacima 

Пензију крпе додацима 
Б. СТЈЕЉА  

Све више најстаријих грађана покушава да на разне начине оствари додатак за 

туђу негу и помоћ 

 
ПРОШЛЕ године 10.621 пензионер је од ПИО фонда затражио додатак за туђу негу и помоћ. 
Пола захтева је одмах одбачено јер је дијагноза била нетачна или чак лажирана. У Фонду кажу 
да је тешка немаштина главни разлог због којег се све више најстаријих грађана одлучује да 
поднесе захтев за новчаном медицинском помоћи. 
 

- Додатак за туђу негу и помоћ није социјална него медицинска категорија и да би се право 
остварило, неопходно је да буду испуњени медицински критеријуми - објашњава др Милан 
Авакумовић, начелник Одељења за контролу налаза у Фонду. 
- Део захтева је потпуно неоснован, а забележени су и случајеви злоупотребе. Наилазили смо 
на услужне налазе, најчешће офталмолошке и псхијатријске. Ипак, функционална 
дијагностика Сектора за медицинско вештачење Фонда ПИО је изузетно добро опремљена што 
нам омогућава да одмах утврдимо веродостојност „сумњивих“ налаза и обавестимо здравствену 
инспекцију. 
У Фонду кажу да право на туђу негу и помоћ имају само непокретне особе или они који нису у 
стању да се сами крећу по стану ни уз употребу помагала, затим они који нису у стању да се 
сами хране, облаче или одржавају личну хигијену... 
ПРИТИСКАЈУ И СОЦИЈАЛНЕ СЛУЖБЕОсим преко Фонда ПИО, захтеве за помоћ и негу 
грађани подносе и центрима за социјални рад. За исплате преко ових центара, новац 
обезбеђује Министарство рада. Сваког месеца у просеку се овај додатак уплаћује на око 50.000 
рачуна широм Србије за шта министарство троши 7,6 милијарди динара годишње. 

Према последњим подацима Фонда ПИО, додатак за туђу негу добија 76.569 корисника, међу 
којима 68.583 овај новац (око 15.000 динара месечно) прима као додатак уз пензију. А још 
71.377 пензионера свакога месеца подиже у просеку по 2.000 динара као накнаду за 
(професионалну) болест или повреду. 
Да је притисак на Фонд ПИО све већи не споре ни у Заводу за социјалну заштиту јер, према 
речима Лидије Козарчанин, националног кореспондента за питање старости, најстарији су у 
нашем друштву уједно и најнезаштићенији. Она каже да је све већи број старих принуђен да се 
„довија“: 
- Иако је број захтева за туђом негом све већи, број оних који га и добијају је све мањи. 
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Од оставки министара само ћорци 
П. ВАСИЉЕВИЋ  

Новости истражују: Хоће ли захтеви да министри одступе, утицати на 

реконструкцију. Промене искључиво на основу резултата, а не због јавног 

притиска. Последњи од кога је затражено да поднесе оставку је Жарко Обрадовић 

 
БРОЈНИ захтеви синдиката, странака и невладиних организација да српски министри поднесу 
оставке, неће имати пресудан значај приликом предстојеће реконструкције Владе - сазнају 
„Новости“. 
 

Јер, када би се испоштовали сви јавни позиви министрима да одступе са функције, прстима 
једне руке могли би се набројати чланови Владе који остају у Немањиној 11. 
Сви лидери владајуће коалиције тврде нам да ће се приликом „кадровског проветравања“, 
руководити искључиво трудом и постигнутим резултатима у сваком ресору, а не политичким 
или јавним притисцима. 
Последњи од кога је затражено да поднесе оставку је Жарко Обрадовић, због уличне продаје 
матурског теста из математике. 
Његов партијски лидер и председник Владе Ивица Дачић, тврди за „Новости“ да ће сви ресори, 
без разлике, бити под детаљном провером у јулу: 
- Реконструкција мора да буде обављена објективно и непристрасно. Сви чланови ће положити 
рачуне за оно што су урадили, па и ја сам. Потпуно отворено треба изнети резултате, али и 
промашаје - каже нам Дачић, од кога је ДСС још у јануару тражио оставку због косовске 
политике. 
 

Цео текст прочитајте у Вечерњим новостима од 20. јуна 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/388832/Austrijska-gradjevinska-firma-Alpina-bau-koja-gradi-puteve-i-u-Srbiji-

bankrotirala 

Аустријска грађевинска фирма Алпина бау, 
која гради путеве и у Србији, банкротирала 

Водећа аустријска градјевинска фирма Алпина бау, прогласила је данас банкрот, јер није 

успела да се договори с повериоцима о реорганизацији исплате дуга, рекао је портпарол фирме 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:439911-Od-ostavki-ministara-samo-corci
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/388832/Austrijska-gradjevinska-firma-Alpina-bau-koja-gradi-puteve-i-u-Srbiji-bankrotirala
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/388832/Austrijska-gradjevinska-firma-Alpina-bau-koja-gradi-puteve-i-u-Srbiji-bankrotirala
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.Алпина Бау припада шпанској групи ФЧ и била је ангажована на више пројеката у Србији, 

медју којима мост у Бешкој, пут Пирот - Димитровград, уз много проблема у реализацији. 

Фирма улази у стечај са обавезама од 2,6 милијарди евра, навела је аустријска повереничка 

агенција КСВ. То би представљало највећи банкрот у земљи за последњих 60 година. 

 

Вредност активе фирме, према агенцији КСВ, је 61 милион евра. Медју повереницима Алпине 

Бау су и највеће аустријске банке - Ерсте група и Банка Аустрије, пренела је агенција ЧТК. 

  

 За имовину Алпине су већ почели да се пријављују њени аустријски конкуренти, медју којима 

су и представници Пора, који су најавили да су заинтересовани да преузму један њен део. 

  

Алпина је друга по величини градјевинска фирма у Аустрији, после Страбага, који још није 

изразио евентуалну заинтересованост за имовину те посрнуле компаније. 

Алпина бау је у уторак, после пропасти договора с повериоцима саопштила да су стручњаци 

предложили план за спасавање дела фирме. Препоручили су, наводно, да компетентни 

стечајни управник у наредним седмицама процени и реализује план. 

Компанија запошљава више од 15.000 људи, од којих половину у Аустрији. Министар за рад те 

земље, Рудолф Хундсторфер је, према агенцији АП, рекао да банкрот Алпине може да доведе 

до губитка 2.000 радних места. 

  

Прошле године промет компаније је достигао 3,2 милијарде евра. Медјутим фирма је 

претрпела и губитак од 450 милиона евра због отписа непрофитабилних пројеката у 

иностранству. 

  

Матична фирма ФЧ мора, због економске кризе у Шпанији и пада тамошњег градјевинског 

тржишта, да прода имовину вредну милијарду евра. Због банкрота Алпине, ФЧ ће морати да 

отпише 289 милиона евра, саопштила је данас та фирма, а преноси Ројтерс. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/388819/Dinkic-Rebalansom-budzeta-ustedecemo-37-milijardi-dinara 

Динкић: Ребалансом буџета уштедећемо 37 
милијарди динара 

К. Марковић  

Министар финансија Млађан Динкић рекао је данас да ће ребалансом буџета који ће у 

скупштини бити 1. јула, бити уштеђено 37 милијарди динара. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/388819/Dinkic-Rebalansom-budzeta-ustedecemo-37-milijardi-dinara
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Он је рекао да је мерама за смањење буџетског дефицита Влада изразила намеру да ригорозно 

штеди у јавном сектору и да кроз повећано инвестирање у приватном сектору омогући у 

скоријој будућности изједначавање плата у приватном сектору и државној управи. 

 

- Наша идеја је да плате у приватном сектору расту много брже него до сад, а оне су тренутно 

око 20 одсто ниже него плате у јавном сектору - рекао је Динкић на конференцији за новинаре 

и додао да је намера Владе смањење расхода и боља наплата прихода. 

  

- Нећемо мењати приходну страну буџета, јер свако даље повећање пореза би било 

контрапродуктивно за привреду - рекао је Динкић. 

 

Он је додао да неће бити смањења и замрзавања плата и пензија, већ да ће њихов раст бити 

ограничен. Према његовим речима, сви државни органи ће до 31. јула бити обавезни да 

Министасртву финансија пошаљу прецизне податке о броју запослених, а да ће исту ту обавезу 

до 30. септембра имати јавна предузећа. 

 

- На овај начин ћемо увести централни регистар запослених на основу кога ће влада по први 

пут имати увид у тачан број запослених у државним институцијама - каже Динкић. 

 

Он је рекао да сви државни органи који Министарству финансија не доставе ове податке до 31. 

јула неће примити плату за август. 

  

У склопу мера за смањење буџетског дефицита, Динкић је навео и завршетак процеса 

реструктурирања за 179 предузећа која се налазе у овом статусу. 

  

Укупни годишњи трошкови државе за ова предузећа су према његовим речима 750 милиона 

евра, од чега најмањи део одлази за субвенције. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vlada-ce-rebalasnom-ustedeti-37-milijardi-dinara.sr.html 

Влада стеже каиш 

*Нема замрзавања плата и пензија *Планирана уштеда од 37 милијарди динара 

*Изједначавање плата приватног сектора и запослених у државним службама *Решење за 179 

предузећа у реструкуирању *Оптимална запосленост у јавним предузећима *Лакше отпуштање 

нерадника 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vlada-ce-rebalasnom-ustedeti-37-milijardi-dinara.sr.html
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Програмом мера за стабилизацију државног буџета и реформу јавног сектора неће бити 
замрзавања плата и пензија, потврдио је данас новинарима у влади министар финансија и 
привреде Млађан Динкић представљајући нове мере за уравнотежење буџетског дефицита, али 
ребалансом буџета треба уштедети 37 милијарди динара. Држава, по његовом мишљењу, неће 
мењати приходну страну буџета, јер је привреда већ преоптерећена. 

Предлогом ребаланса, приходна страна овогодишњег буџета од 941,6 милијарди динара 
умањена је за 92,3 милијарде динара, а издаци су са Законом о буџету утврђених на 1.063,5, 
умањени за 37,1 милијарду динара. 

– У наредних годину и по дана држава ће предузети ригорозне мере штедње, како би се 
подстакао развој привреде и запошљавање. Намера је да се изједначе плате у приватном 
сектору са платама запослених у државним службама – рекао је Динкић. – То ће се постићи 
смањењем расхода државног буџета и бољом наплатом прихода, али и уштедама јавног сектора 
до краја ове и наредне године. 

Програмом мера за реформу јавног сектора предвиђено је да до 30. јуна наредне године буде 
решен статус 179 предузећа у реструктурирању која запошљавају 54.000 радника. За око 770 
људи, који ће у 27 предузећа, која ће отићи у стечај остати без посла, предвиђен је јединствен 
износ отпремнине од 300 евра по години стажа, рекао је Динкић. Према подацима светске 
банке, на њих је из буџета годишње трошено око 750 милиона евра. 

– Ова предузећа су у статусу реструктурирања 12 година и то мора да се оконча. Хоћемо да 
зауставимо цурење пара у бунар без дна – рекао је министар финансија. 
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Динкић је најавио анализу и оптималног броја запослених у јавном сектору, која ће бити 
сачињена до краја године. 

– На основу анализе биће извршена рационализација јавног сектора, а руковођење тим послом 
на себе је преузела Српска напредна странка – рекао је Динкић. – Рационализација неће бити 
завршена за годину дана, јер ће се у неким случајевима број запослених смањивати природним 
путем. 

Изменама закона биће омогућено и отпуштање запослених који не раде добро свој посао, а 
државне службе и органи биће у обавези да у јулу доставе податке о броју запослених. Тако ће 
Србија коначно добити регистар запослених у јавном сектору. 

– Сви који не доставе податке, неће добити плату за август – рекао је министар. 

О приватизацији „Телекома” у Влади Србије није постигнут консензус и до даљег неће бити 
његове приватизације. 

Неке од предузетих мера штедње и реформи јавног сектора осетиће се у овој години, а од њих 
ће корист бит још већа у 2014. и наредним годинама – рекао је Динкић. 

На новинарску опаску да економисти замерају што од смањивања издатака држава није 
поштедела капиталне инвестиције, Динкић је рекао: 

– Залагао сам се да се више штеди на другим расходима, уместо на капиталним инвестицијама. 
Међутим, многи министри су се радије одрекли капиталних инвестиција. 

А. Микавица 
 
Порезници у акцији 
Један од разлога драстичног смањења прихода у односу на план јесте и слабљење пореске 
дисциплине и раст црног тржишта, указао је министар Динкић. Према његовим речима, у 
протеклих пет година нарочито је затајила контрола издавања фискалних рачуна. Процењени 
приходи буџета у овој години мањи су за 93,2 милијарде динара, што је 2,5 одсто БДП-а, због 
мање приватне потрошње, слабе финансијске дисциплине и ширења нелегалног промета. 

Министарство финансија рачуна и на додатни приход од издавања лиценце за нову 4Г 
технологију у мобилној телефонији, од 125 до 250 милиона евра. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/cenu_odredjuje_trziste.4.html?news_id=262799 

Реакција откупљивача малине након договора произвођача са Александром Вучићем 

Цену одређује тржиште 

Власници хладњача не противе се најављеној контроли пословања, али подсећају 

Министарство пољопривреде да је ЕК затражила проверу читавог ланца производње 

АУТОР: НЕНАД КОВАЧЕВИЋ 

Ужице - Власници хладњача подржали су контролу њиховог пословања, што је најављено 
након састанка произвођача малина са првим потпредседником Владе Александром Вучићем, 
али су поводом препоруке да откупна цена буде 250 динара, указали на то да је цена тржишна 
категорија и да не би требало да је било ко одређује. 
Хладњачари кажу да у најави контроле њиховог пословања не виде било какву претњу, већ су, 
како кажу, веома заинтересовани да се у ланцу откупа, складиштења, прераде и пласмана тог 
воћа коначно успостави ред и утврди ко испуњава услове да се бави том делатношћу. 

На питање Данаса да ли су хладњаче реаговале на Вучићеву препоруку о цени, Драган 
Вукајловић, председник Савеза Српска малина, који је предводио малинаре на састанку са 
замеником премијера, каже да то удружење има податке да су откупљивачи пре тога 
припремили цене и чекали исход тог састанка. 

- Мислим да ће откупна цена бити 250 динара, а ако не буде, ја се више нећу бавити малином - 
рекао је Вукајловић, додавши да ће се тек за неколико дана знати каква ће бити стварна 
реакција откупљивача, а потом истакао да Вучићева најава о контроли пословања хладњача 
није претња, већ поступак државе који би требало да буде уобичајен. 

- Ако су радили поштено - свака част, али ако нису нека размишљају о томе. Вучић ништа није 
наредио, него је хладњачама препоручио да откупљују малину по 250 динара, што смо ми 
тражили, јер је смањена количина приноса у Србији, али и у Чилеу и Пољској - каже 
Вукајловић. 

Раде Љубојевић, власник Сирогојно компани, фирме која је један од највећих откупљивача 
воћа у ужичком крају, каже да апсолутно подржава намеру Владе Србије да провери пословање 
хладњача и да у тој најави не препознаје било какву претњу, већ искључиво подршку Владе 
Србије хладњачама, које легално послују, да се у тој области уведе ред, истакавши да цену 
одређује тржиште. 

- Не знам зашто Влада уопште дискутује о цени. Мислим да људи који о томе дискутују немају 
довољно података да би се изјашњавали. Цену не одређујемо ми, нити било ко други, него 
тржиште - рекао је за Данас Љубојевић. 

Он је поручио да су и власници хладњача заинтересовани за састанак са Вучићем, а потом 
додаје да би проверу пословања требало одмах започети. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/cenu_odredjuje_trziste.4.html?news_id=262799
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- То је одлично и у томе подржавано Владу и тражимо да провере одмах почну, јер ми то 
годинама тражимо од државе. Ако не радим како треба, не поштујем закон, имам 
непријављених радника, не плаћам порезе и доприносе и ако сам остао дужан произвођачима, 
нека затворе моју хладњачу. Коначно, држава мора да уведе ред у комплетном ланцу 
производње, откупа, складиштења и пласмана малине и да се утврди ко тим послом може да се 
бави - поручио је Љубојевић. 

Он је истакао и додатни проблем, на који је указала Европска унија, и затражио да се спроведу 
мере Европске комисије, чији су стручњаци недавно контролисали хигијену и следивост у 
хладњачама у Србији и комплетан ланац производње. „Последице нехигијене су хепатитис А и 
норовирус, са којима се у Србији боримо последњих четири-пет година и на томе би требало да 
инсистира Министарство пољопривреде“, поручио је Љубојевић. 

И власник друге велике хладњаче, који жели анонимност, такође поздравља проверу контроле 
пословања откупљивача и наводи да откупљивачи који поштују закон нема чега да се плаше, 
али додаје да је пре препоруке о откупној цени Вучић требало да се састане и са њима, како би 
чуо проблеме друге стране. 

- Мислим да је Вучићева препорука о откупној цени исхитрена, јер ћемо имати проблем 
пласмана малине, чија се продајна цена формира на основу откупне цене која је премашила 
износ који тржиште може да прихвати. Због тога наши партнери купују пољску малину, која је 
јефтинија, а тиме губимо и ми и наши произвођачи“, каже наш саговорник. 

Он истиче да је Пољска прошле године произвела 127.000 тона, а Србија, која је некада нудила 
90.000, прошле године је пласирала 55.000 и да ће ове године, највероватније, понудити исте 
количине као лане. 

- Просечна откупна цена малине у Пољској прошле године била је 95 центи, а у Србији 1,3 евра. 
Пољска има одличну позицију на тржишту, јер се малина тамо бере у августу и то јој омогућава 
да буде упућена у то колики је принос код нас. Ове године, у Пољској очекују да свежа малина 
кошта од 75 центи до један евро, што значи да ће њена продајна цене бити много нижа од цене 
српске малине. Међутим, Пољаци ће се прилагодити нашим ценама тако што ће нудити 20 до 
40 центи испод цене наше малине и успеће да продају комплетан род - поручује наш 
саговорник и додаје да Пољска нема залиха, док су залихе тог воћа у српском хладњачама око 
15.000 тона. 

Рачуница о заради 

Извозна цена малине зависи од њене откупне цене. Реална цена коштања производње малине 
прве класе, такозваног роленда, у Србији је од 90 до 100 динара. Реално је да откупна цена буде 
150 динара, која би обезбедила произвођачима профит од 50 одсто. На бази те цене, хладњаче 
би могле да продају роленд за 2,20 до 2,40, а гриз за 1,80 евра и, када се све то узме у обзир, 
просечна продајна цена српске малине била би од два до 2,1 евро, што би хладњачама 
обезбедило профит од седам до десет одсто - тврди власник хладњаче, који жели анонимност. 

Малинари у Народној скупштини 

Драган Вукајловић, председник Српске малине, рекао је за Данас да је то удружење добило 
званични позив да се његови представници састану у петак у 11 часова са председником 
Народне скупштине Србије и председником Одбора за пољопривреду републичког парламента, 



13 

 

како би разговарали о проблемима у малинарству и о потреби да се малина прогласи за 
стратешки производ Србије. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/knezevic_drama_ima_tragican_kraj.4.html?news_id=262797 

Подаци из финансијских извештаја дају суморну слику српске привреде 

Кнежевић: Драма има трагичан крај 

АУТОР: М. Н. С. 

Београд - Ма колико да је велика рупа у буџету и колико год држава штедњом покушавала да је 
смањи, напретка неће бити док не почну да расту приходи у државну касу, тврде и економисти 
и привредници. Поента је да без раста производње и извоза, нема много ефеката стезање 
каиша у министарствима, а дугорочно посматрано, смањење неких трошкова, попут 
инвестиција, на пример, могао би да буде увод у још већу рецесију.  
 
Да привреди не цветају руже знамо још од доба првих привредних реформи, али је последњих 
неколико година стање постало драматично, јер се на домаће фирме после исцрпљујућих 
санкција, смањења тржишта и озбиљног технолошког заостајања, обрушила и светска 
економска криза. Подаци које је пре недељу дана објавила Агенција за привредне регистре то 
потврђују, па је један од најалармантнијих чињеница да је свако треће предузеће забележило 
нето губитак, а свако четврто је у минусу који премашује висину капитала. У бројевима, од 
107.363 регистрована предузећа, обрађено је 92.157 финансијских извештаја за претходну 
годину (7.263 фирме нису ни предале завршне рачуне) чак 31.498 имало је на крају 2012. 
губитак, који је чак за четвртину већи него у 2011, док је од тог броја 25.261 фирма са губитком 
изнад висине капитала, или 20 одсто више него годину раније, док је укупан финансијски 
губитак већи за 77,5 одсто. И кумулирани губици у прошлој години расли су по стопи од 8,3 
одсто, тако да су на крају достигли готово 2.462 миликарде динара. Уз то, огромна је и стопа 
изгубљеног капитала, који је са 33,8 одсто у 2011. повећан 35,4 одсто у прошлој години. 

Ни подаци о фирмама које су пословале позитивно нису охрабрујући, јер је приход већи од 
расхода имало тек нешто више од половине, 53.396 друштава, што је за 5,9 одсто мање него у 
2011. Укупно, фирме су у прошлој години имале негативан нето обртни капитал од 279,6 
милијарди динара. 

- Сва драматика и негативни трендови код готово свих показатеља виде се из анализе 
финансијских података. Велики је проблем то што су ризици пословања све већи, јер су због 
раста камата увећани и расходи. Троструко је умањен рацио покрића камата у односу на 
прошлу годину. Уколико привреди не пође за руком, а неће, да се раздужује из текућег 
пословања, у потпуни суноврат и ликвидацију отићи ће у наредне две године 50 одсто 
привредних друштава. Целокупна привреда свела се на 38.000 здравих предузећа на која је 
сваљен терет целокупног друштва - каже за Данас Милан Кнежевић, потпредседник 
Асоцијације малих и средњих предузећа и додаје да ћемо у „скорој будућности присуствовати 
трагичном епилогу драме зване привреда Србије“. 

Кнежевић посебно указује на неповољну структуру привреде, јер у прерађивачкој индустрији 
ради свега 17.047 предузећа, док је, примера ради, у трговини 32.933 регистрованих фирми. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/knezevic_drama_ima_tragican_kraj.4.html?news_id=262797
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- Фирме без запослених само су српски феномен, а њих је регистрованих на АПР-у 24.370. Са 
једним запосленим ради 21.255 друштава, од два до пет радника има 26.953 друштва, при чему 
се број малих предузећа у прошлој години смањио за 1,2 одсто, што је изазвало и пад 
запослености од 3,2 одсто - подсећа Кнежевић. 

Расходи 

У прошлој години финансијски расходи фирми порасли су за 31,6 одсто, а основни разлог је 
повећање трошкова за камате и курсне разлике. Укупне обавезе веће су за 10,5 одсто а највећи 
део односи се на кредитна задужења, која су већа за 10,4 одсто и износе 2.964 милијарде динара 
а више од половине су краткорочне позајмице. Сопствени капитал у изворима финансирања 
такође је мањи, па је на један позајмљени динар 2011. ишло 0,66 динара сопственог капитала, 
док је у прошлој однос један према 0,6. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_8_godina_poostrili_uslove_za_penziju_koliko_drugi_za_30.4.html?news_i

d=262794 

Панели Данас конференс центра о ПИО фонду, пореској политици и буџету 

За 8 година пооштрили услове за пензију 
колико други за 30 
АУТОР: А .М. 

Београд - Током седамдесетих година прошлог века, број радника у односу на број пензионера 
у тадашњој СФРЈ био је пет према један. Већ осамдесетих тај рацио пао је на три према један, да 
би прошле године на једног пензионера долазило само 1,5 радника. 
За одрживост пензијског система међугенерацијске солидарности потребно је да овај однос не 
буде мањи од 3:1. Због тога је јасно да је у Србији урушена прва претпоставка Бизмарковог 
пензионог модела - рекао је Зоран Милошевић, помоћник министра рада, учествујући на скупу 
о пореској политици и одрживости пензионог система, у организацији Данас конференс 
центра. 

- У периоду од осам година подигли смо старосну границу за одлазак у пензију за пет година, а 
то је нешто што друге државе раде постепено у периоду од 20, 30 година - нагласио је 
Милошевић. 

Он је, како је оценио, успешност тих реформи илустровао податком да је раније Србија 
годишње добијала 22.913 нових пензионера, а да су прошле године у пензију отишла само 
12.064 најстарија грађана, односно дупло мање. 

- Међу мерама које се могу предузети у кратком року, најважније је смањење сиве економије, 
јер сви знају да многи послодавци пола плате дају радницима у готовини, а остатак пријављују 
на минималну основицу - рекао је Милошевић. 

Директорка Фонда за пензијско-инвалидско осигурање Драгана Калиновић оценила је да је 
главни проблем у свим досадашњим реформама био тај што се „никада не води рачуна о томе 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_8_godina_poostrili_uslove_za_penziju_koliko_drugi_za_30.4.html?news_id=262794
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/za_8_godina_poostrili_uslove_za_penziju_koliko_drugi_za_30.4.html?news_id=262794
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како ће се решење у једној области одразити на друге области, због чега често идемо у још већу 
ерозију система“ него што је била пре уведених промена. 

Калиновићева је подсетила да у Србији има 1,7 милиона пензионера, а 2,5 милиона 
осигураника, што значи да на једног пензионера долази прецизно 1,47 радника. То није 
довољно, па се наплатом доприноса прикупи тек 51,8 одсто средстава потребних за исплату 
пензија, док остатак покрива држава из буџета. Уз то, због ограничења која су уведена 
законима о стечају, приватизацији и другим, чак 75,8 милијарди динара дугованих доприноса 
не може се наплатити, а на то треба додати још 95,6 милијарди динара неуплаћених доприноса 
за запослене којима је држава повезала стаж да би могли да оду у пензију, јер им послодавци 
нису плаћали доприносе. 

Милан Кнежевић, потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа, изнео је низ 
података Агенције за привредне регистре о пословању привреде у претходној години, који 
показују да „ниједан економски перформанс није позитиван, да се ситуација драматично 
развија и да за годину дана неће ни бити пензија“. Говорећи о сивој економији, Кнежевић је 
оценио да „кад год ми (послодавци) не платимо порез, кривац је држава“, јер плаћање пореза 
није морална обавеза фирми, већ принуда државе, па је следствено томе држава и крива кад не 
успе да привреду принуди на то плаћање. 

Подаци АПР-а, како је истакао Кнежевић, показују да је прошле године у Србији било 107.000 
предузећа, а да је само њих 93.000 поднело финансијске извештаје, да је са добити пословало 
њих 53.000, што је пад од шест процената, а да је 31.500 имала нето губитак. 

- Ако са оваквом куповном моћи у земљи повећавате доприносе, то ће само довести до пада 
прихода. То смо рекли и када је подизан ПДВ и приходи од наплате тог пореза ће пасти, а сад 
ће да падну и од доприноса - рекао је Кнежевић. 

Он је оценио да „Динкић корумпира стране инвеститоре да би дошли у Србију, дајући им 
10.000 евра по радном месту“, а да је за тај новац могао да сачува много више радника. 
Упоредивши представнике српске власти са „другом Титом у пубертету“, он је нагласио да не 
запошљавају мере, него систем и додао да је „инфантилно очекивати да ће ако смањите расходе 
за 60 милијарди динара, приходи остати исти“. 

На панелу о сивој економији и буџетском дефициту Србије, Амелија Павић, заменица 
извршног директора Америчке привредне коморе у Србији, подсетила је да је 85 одсто 
испитаника Ју-ес-ејдове анкете рекло да трпи нелојалну конкуренцију. 

- Највише се жале на пореску евазију, на нелегалну трговину и на рад на црно. Зато је кључно 
да се смање трошкови легалног пословања, што значи једноставније процедуре. Веома сам 
изненађена предлогом Министарства рада да се доприноси плаћају према степену образовања. 
То ће даље компликовати систем, што значи да иде супротно идеји смањења сиве економије. 
Потребно је и јачање инспекције рада, која је велики камен спотицања. Потребно је и смањење 
фискалног оптерећења зарада, нарочито ниских зарада, како би се олакшало да ти људи уђу у 
систем - рекла је Павићева. 

Јелица Тимотијевић из ПИО фонда оценила је да је приближавање броја корисника и 
осигураника алармантно, јер је 2002. године на једног пензионера долазило 1,6 запослених. 

- Забрињавајућ је пад броја запослених који не може да апсорбује ни врло благ пораст броја 
пензионера, који је у 2012. био 1,2 одсто. У Србији има 1,9 милиона запослених, а 4,9 милиона 
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потенцијално радно способних грађана између 15 и 65 година старости. Шта је са преосталих 
три милиона радно способног становништва? Према подацима ПИО фонда, видимо да група 
од 4,9 милиона обухвата и 605.000 пензионера млађих од 65 година старости, 512.000 
студената и ученика средњих школа. Ако њих изузмемо остаје 3.794.000, што је максималан 
број могућих осигураника у Србији. Пошто је запослено око 1,9 милиона становника, то значи 
да је преостало скоро још толико потенцијалних осигураника. Значајан број њих је укључен у 
сиву економију. Када би сви могући осигураници били запослени, однос пензионера и 
осигураника био би један према 2,2. То је неупоредиво боље од тренутног стања, али није 
довољно да се трошкови пензија у потпуности покривају из доприноса - истакла је 
Тимотијевићева. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/svaki-treci-radnik-u-srbiji-radi-na-crno 

Сваки трећи радник у Србији ради "на црно" 

У Србији 700.000 људи ради "на црно", а обим сиве економије је за 10 до 15 одсто 
већи него у земљама региона, упозорили су данас стручњаци. Помоћник министра 
рада, запошљавања и социјалне политике Зоран Милошевић казао је да трећина 
радника у нашој земљи ради на црно, 

јер је 1,5 милиона људи запослено. 
Уколико би се тај број сабрао и за 2,2 милиона запослених се плаћали порези и доприноси, 
буџетски дефицит би био неупоредиво мањи, истакао је Милошевић на округлом столу на тему 
"Сива економија и буџетски дефицит Србије".  Он је нагласио да сива економија итекако погађа 
пензијски систем, јер он непосредно зависи од стања у економији, односно првенствено од 
броја запослених. 
 Према проценама Фонда ПИО, у систему пензијско-инвалидског осигурања није 528.260 људи, 
а запослено је 1,9 милиона радника, казала је Јелица Тимотијевић, директор сектора за односе 
са јавношћу. 
Она је рекла да је обим сиве економије у Србији за 15 одсто већи него у источној и средњој 
Европи, и да би  за 10 година могла да се сведе на ниво који постоји у осталим земљама 
региона. 
Извршна директорка Амћам-а Амалија Павић истакла је да се чак и велике компаније у 
последње две године жале на нелојалну конкуренцију која се односи на сиву економију, 
додавши да се према истраживању УСАИД-а, чак 85 одсто предузећа изјаснило да се суочава са 
тим проблемом у свом пословању. 
Како је навела, треба предузети три кључна корака како би се тај проблем решио - смањити 
трошкове легалног пословања (поједноставити прописе и процедуре), појачати инспекцијски 
надзор и увести тврдо буџетско правило - да држава не прашта дугове и да се кршење закона 
неће толерисати. 
Саша Ранђеловић из УСАИД-а рекао је да је анкета коју је та агенција спровела показала да 
сива економија у Србији износи око 30 одсто БДП-а, по чему је међу водећима у региону. 
Обим сиве економије је за 10 до 15 одсто већи него у другим земљама централне и источне 
Европе, и обухвата око 28 одсто привредних субјеката, а петина има неформално запослене, 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/svaki-treci-radnik-u-srbiji-radi-na-crno
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казао је Ранђеловић. 
Пословању у сивој зони су " највише склони" предузетници, младе фирме, а у секторима 
предњаче грађевинарство, пољопривреда, угоститељство и саобраћај, навео је он. 
Према речима потпредседника Асоцијације малих и средњих предузећа Милана Кнежевића, 
црно тржиште и сива економија једино у Србији влада третира као званичан социјални 
проблем, истакавши да је држава крива уколико се порез не плаћају, јер је то законска обавеза. 

(Танјуг) 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/blokirane-firme-duzne-milijardu-evra 

Блокиране фирме дужне милијарду евра 

Стање у привреди Србије је алармантно, а међу највећим проблемима су 
неликвидност и неуредно плаћање обавеза, речено је у Привредној комори Србије. 

– Велики проблем привреде су и велика дуговања између предузећа и општа финансијска 
недисциплина – рекао је потпредседник ПКС-а Раша Ристивојевић на конференцији “Како до 
ликвидног пословања”. 

Он је навео да подаци Народне банке Србије показују да је почетком маја у Србији у блокади 
било 41.357 привредних субјеката с укупним неизмиреним обавезама, без камата, од 142,7 
милијарде динара. 

– Србија је с просечним периодом наплате потраживања од 128 дана на дну европске лествице 
– казао је он, и нагласио да је ниво проблематичних кредита који су у доцњи више од 90 дана 
висок. 

Стручњак Светске банке за финансијско реструктурирање Гордон Yонсон казао је да генерално 
постоји тренд раста проблематичних зајмова, посебно у региону Југоисточне Европе, где 
достижу износ и виши од 25 одсто. Он је рекао да су у Србији те тешкоће веће него што 
званични подаци показују. 

– Проблематични кредити предузећа гуше целу привреду јер банке престају да дају кредите 
фирмама које нису у стању да их враћају, та предузећа не могу добити новац потребан за рад и 
за исплату својих обавеза другим фирмама, што доводи до даљег пада привредних активности 
и нових лоших зајмова – указао је Yонсон. – Да би се ефикасније решили проблеми које 
узрокују проблематични кредити, потребно је предузети пакет мера финансијског 
реструктурисања предузећа која имају такве кредите, али и повећати принудну наплату дуга, 
појачати институционалне капацитете и унапредити заштиту потрошача у тој области. 

Директор Управе НБС-а за надзор над финансијским институцијама Ђорђе Јефтић истакао је 
да је у Србији порастао ниво кредита у доцњи због економске кризе, али и додао да је Србија и 
пре кризе имала релативно висок проценат тих кредита од око десет до 12 одсто. 

– Није само у Србији порастао ниво проблеметичних кредита већ и у другим земљама – казао 
је Јефтић, и додао да је проценат лоших кредита много мањи код становништва него код 
привреде, а посебно расте њихов проценат код предузећа која одлазе у стечај. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/blokirane-firme-duzne-milijardu-evra
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Он је рекао да је удео проблематичних кредита предузећа 56,5 одсто у укупном износу кредита 
те врсте, и додао да их око 58 одсто касни више од годину с плаћањем, а око 35 одсто дуже од 
две године. 

– Највише лоших кредита је код предузећа из прерађивачке индустрије и трговине на велико и 
мало, као и у области грађевинарства и сектору некретнина – казао је Јефтић. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=06&dd=20&nav_id=724622 

Држава преузима дугове путара 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Министарство саобраћаја припремило је законске акте који ће 

омогућити исплату дуговања путарским предузећима већ у јулу. 

 Тим законским актима решиће се и проблеми одржавања путева до краја године, саопштило је 

данас министарство. 

Министарство саобраћаја је навело да је јуче одржан састанак с представницима Владе Србије, 

Самосталног синдиката путара Србије и Удружења послодаваца путне привреде Путар, и да је 

усаглашено стање обавеза које "Путеви Србије" дугују путарским предузећима до 1. априла ове 

године, у износу од 1,34 милијарде динара.  

 

Очекује се да влада усвоји одговарајуће законске акте којима се регулишу обавезе у вези 

преузимања дуговања путарских предузећа на дан 24.06.2013. године.  

 

Након тога, очекује се да се почетком јула ти акти усвоје у скупштини, чиме би се омогућила 

реализација исплате дуговања путарским предузећима, као и решавање проблема одржавања 

путева до краја 2013.  

 

Предложено је издвајање дела новчаних средстава из акцизе из малопродајне цене горива, а о 

чему ће коначан став дати представници владе, наведено је у саопштењу Министарства 

саобараћаја.  

 

У Самосталном синдикату путара Србије Тањугу је речено да држава укупно дугује путарима 

око девет милијарди динара и да се сада води дискусија око тога. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=06&dd=20&nav_id=724622
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/sombor/radnici-fabrike-akumulatora-u-somboru-traze-pomoc-drzave_401665.html 

Радници фабрике акумулатора у Сомбору 
траже помоћ државе 

СОМБОР  

Радници фабрике акумулатора у Сомбору већ месецима не добијају зараду, нити 

им се уплаћују доприноси. Помоћ су потражили од надлежних у Савезу 

самосталних синдиката Војводине. 

Додатни проблем је то што је, како тврде, власник фабрике, Мирослав Богићевић, у току 

штрајка отрпустио 148 људи. 

Са власником не успевају да ступе у контакт, а у колико им неко од државе не помогне, 

најављују озбиљније протесте. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/sprecena-tuca-u-jkp-stan-generalni-strajk-1.-jula_401655.html 

Спречена туча у ЈКП Стан, генерални штрајк 1. 
јула 

НОВИ САД 

Јутрос је избио сукоб међу радницима ЈКП "Стан" који су у штрајку, али је 

интервенцијом полиције спречена туча, јавља новосадски 021. 

Члан синдиката "Независност" Блажо Илић каже за 021 да је због тога обустављен штрајк 

упозорења који траје недељу дана, а који је требало да се настави и сутра. 

"Због инцидента, једна колегиница је имала психичких проблема па је сада на боловању. Сукоб 

су изазвали провокатори инструисани од стране директора Илије Трнинића, а у намери да 

праве ексцесе. Није у интересу синдиката и запослених да се на тај начин остваре радничка 

права загарантована законом. Међутим, сви закони су за време директоровања Трнинића 

злоупотребљени", наводи Илић. 

Илић је рекао да ће у међувремену одлучити да ли ће наставити штрајк упозорења, али је за 1. 

јул најавио генерални штрајк, који подразумева минимум процеса рада. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/sombor/radnici-fabrike-akumulatora-u-somboru-traze-pomoc-drzave_401665.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/sprecena-tuca-u-jkp-stan-generalni-strajk-1.-jula_401655.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/strajk-u-jkp-stan-do-ispunjenja-zahteva_401062.html
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Подсећамо, запослени у "Стану" штрајкују са захтевом да се исплате заостале зараде, да се 

поштује систематизацаја радних места и колективни уговор, али и због, како тврде, 

шиканирања у фирми. 

Такође, траже да директор тог предузећа, који је раније најавио тужбу против Блажа Илића, 

поднесе оставку. 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/nastavak-strajka-u-jkp-stan-zbog-plata-i-sikaniranja_400419.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/nastavak-strajka-u-jkp-stan-zbog-plata-i-sikaniranja_400419.html

