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Фантомске фирме – за велике мућке 
У Србији има 24.370 предузећа која су основана са свега сто динара оснивачког капитала без 

иједног запосленог радника 

Од 107.363 привредна друштва у Србији четвртину чине фирме које немају ниједног 
запосленог. У Агенцији за привредне регистре кажу да нешто више од 24.370 таквих предузећа 
,,представљају и својеврсну специфичност српске привреде”. У 2012. години највише их је 
пословало у сектору трговина на велико и мало – 8.644, прерађивачка индустрија – 4.338 и 
стручне, научне, иновационе и техничке делатности – 2.662. Економски значај предузећа без 
запослених није занемарљив. Према саопштењу АПР о пословању привреде у 2012, он се из 
године у годину повећава. 

Али, за привреднике који легално раде и запошљавају на десетине или стотине људи, фирме 
без запослених, регистроване са само сто динара оснивачког капитала, извор су разних 
шпекулација, прања новца, рада на црно, избегавања обавеза према држави и остатку привреде 
и добрим делом узрочницима паралишуће неликвидности. 

Али, ова предузећа остварују укупан приход који је за многе недостижан. Према подацима 
економисте Мирослава Здравковића, у фирмама где је власник једини запослени – просечан 
промет је пет пута већи. 

Иначе, према званичним подацима, на њих се води 18,3 одсто кумулираних губитака укупне 
привреде и 13,5 процената нето губитка, али су у 2012, у односу на претходну, готово 
удвостручиле капитал. Располажу са 10 одсто укупног капитала српске привреде, у 2011. години 
7,6. С друге стране, пише у извештају АПР за ову годину, на ова друштва се односи тек 1,3 одсто 
пословних прихода и 2,9 одсто нето добитка укупне привреде. 

Од 107.363 привредна друштва, колико је пословало у прошлој години, финансијске извештаје 
поднело је 92.157. Са добитком је пословало 53.396, за 5,9 одсто мање него у претходној години. 
Нето губитак повећан је за четвртину и исказало га је 31.498 друштава, а укупан финансијски 
губитак већи је за 77,5 одсто. 

– Целокупна привреда свела се на 38.000 здравих предузећа која треба да носе терет 
финансирања целокупног друштва – указује Милан Кнежевић, потпредседник Асоцијације 
малих и средњих предузећа и предузетника. – Трагичном епилогу драме привреде Србије 
присуствоваћемо у скорој будућности. Наставља се раст ризика пословања због повећања 
расхода за камате. 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 половина 
садашњих привредних друштава. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Fantomske-firme-za-velike-mucke.sr.html


3 

 

 

Због тога Кнежевић од економске власти очекује да се коначно позабави и фирмама ,,ташна-
машна”, носиоцима нелојалне конкуренције предузећима. 

Истини за вољу у извештају Светске банке ,,Дуинг бизнис’’ (Доинг бусинесс) Србија је на 42. 
месту по показатељу ,,покретање пословања”, односно брзини регистрације. По том 
критеријуму Србија је лане напредовала за 49 места. Упућени кажу да се то догодило зато што 
је усвојен Закон о привредним друштвима, који омогућава оснивање друштва са ограниченом 
одговорношћу са 100 динара оснивачког капитала. 

Унија послодаваца поздравља укидање бесмислених и скупих бирократских процедура, али 
њен директор Драгољуб Рајић указује на бујање фирми без запослених од 2007. 

– Неке су основане само да се ,,одради’’ нека јавна набавка, која је нелегално добијена – каже 
Рајић. – Често власник оснивањем нове фирме наставља посао старе, коју је довео до стечаја и 
ликвидације, избегавајући истовремено да плати дугове. – Добро је што се олакшава 
регистровање предузећа, али је невоља у томе што се пре регистрације нове фирме не 
проверава да ли њен власник има неплаћене дугове неког предузећа које још постоји или је 
угашено. 

Овлашћени ревизор др Јован Родић каже да са 100 динара оснивачког капитала не би требало 
дозволити регистровање ни киоска. Иначе, само за оверу оснивачког акта на 100 динара треба 
платити 1.150 динара таксе. 

– Зато треба изменити Закон о Привредним друштвима и повећати оснивачки капитал у 
зависности од делатности за које се предузеће оснива – сматра Родић. 

Једна од антикризних мера Министарства финансија и привреде, коју је влада недавно 
усвојила, јесте и боља наплата пореза и доприноса. Поред осталог и спречавањем утаја 
гашењем и оснивањем, односно регистровањем нових фирми.   

Према речима Звонка Обрадовића, директора Агенције за привредне регистре, на томе се 
управо ради. 

– Радна група за успостављање регистра дисквалификованих лица увелико ради на томе – 
каже Обрадовић. – Такав регистар постоји у Македонији. У њему су подаци особа чије су фирме 
у блокади и њима је забрањено оснивање нових предузећа док год им је постојеће блокирано. У 
македонском регистру се воде и подаци оних којима је суд изрекао неку меру забране 
обављања одређене делатности. 
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Очекује се да би овај регистар у Србији могао да се успостави током 2014. године. Македонски 
регистар је послужио сврси, напомиње Обрадовић. За месец дана уписано је око 40.000 особа. 

Поређења ради, у Србији је у блокади око 100.000 фирми и радњи. 

Александар Микавица 
 
У буџет се слило 300 милиона долара из Русије 
Влада Руске Федерације уплатила је 300 милиона долара финансијске подршке нашем буџету, 
саопштило је јуче Министарство финансија и привреде. 

Влада Србије је у априлу потписала споразум о кредиту са Руском Федерацијом у износу од 500 
милиона долара за подршку буџету. 

Кредит је одобрен на десет година уз грејс период од две године и са фиксном каматном стопом 
од 3,50 одсто годишње. 

Танјуг 
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Вишкови тресу „Петрохемију” 
Док градоначелник Панчева каже да има податке да се за ову фабрику спрема социјални 

програм, синдикат протестује што се планови о будућности таје од радника 

 
Према речима градоначелника за око 900 радника у овој фабрици неће бити места (Фото М. 
Шашић) 

Панчево – Од именовања новог панчевачког градоначелника прошло је двадесетак дана, а 
већ други пут својим делањем и изјавама подигао је Панчево на ноге. Први пут варош је 
поздравила одлуку Павла Раданова да забрани нова запошљавања у јавним предузећима и 
чашћење локалних функционера у ресторанима на рачун града, а сада је ушао и у полемику са 
Самосталним синдикатом панчевачке „Петрохемије“. 
Градоначелник је, наиме, у разговору са новинарима, говорећи о томе шта га све чека, рекао да 
ће око 900 радника „Петрохемије“ морати да прође кроз социјални програм и да за њих више у 
овој фабрици неће бити места. Информација о томе појавила се 8. јула и изазвала праву 
констернацију међу запосленима у овом нафтно-хемијском комплексу, јер се о таквим мерама у 
фабрици у реструктурирању одавно само шапуће. 

Истога дана, 8. јула, председник Самосталног синдиката Миша Фарага је у писарници градске 
управе предао неку врсту протестног писма за градоначелника, у име запослених. У њему се 
каже да су тврдње градоначелника Раданова, произвољне и неприхватљиве. Изазвале су немир 
међу запосленима, јер произилази да ће од 1.780 запослених више од половине бити 
проглашено вишком. Уколико први човек Панчева и локална самоуправа желе да помогну 
петрохемичарима, боље би било да се заложе за програм инвестиција и финансијске 
консолидације фабрике која већ годинама има тешкоћа. 

Фарага каже за „Политику“ да засигурно у овој причи о „вишку“ од 900 радника има нечега. 
Све је у вези са причом да ли НИС, односно „Гаспром“ преузима „Петрохемију“. Председник 
Самосталног синдиката подсећа да НИС и држава дугују оно на шта су се обавезали договором 
из новембра 2011. године. Маја ове године понуђен је анекс тог уговора који омогућава 
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опоравак „Петрохемије“, али он још није потписан, каже Фарага. Паралелно са тим иде, каже, и 
прича о томе да је нови председник Надзорног одбора „Петрохемије“, којег је делегирао НИС, 
добио инструкције да смањи број запослених, али никакве званичне потврде пословодства 
фабрике о томе нема. Синдикати фабрике нису успели да сазнају ни шта пише у документу који 
незванично слови као елаборат о томе шта у „Петрохемији“ треба учинити како би фабрика 
била спремна да је преузме нови послодавац. Ову „Стратегију“ начинили су стручњаци у НИС-
у. 

Градоначелник Раданов остаје при тврдњи да има поуздане информације о томе да ће за 
„Петрохемију“ бити потребан озбиљан социјални програм, али и њега мучи исто што и 
запослене – ни он не зна детаље. Зато је, каже, 8. јула, истог дана када је примио писмо 
синдиката „Петрохемије“, упутио захтев руководству фабрике, тражећи да му се објасни каква 
је судбина панчевачког петрохемијског комплекса у неколико наредних година. 
Градоначелник очекује одговор како би локална самоуправа била спремна уколико до 
очекиваних промена дође, јер, како каже, и садашњих 12.000 незапослених велика је невоља за 
град. 

М. Шашић 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/poslodavci_nece_ustedeti_ni_dinar.4.html?news_id=264192 

Како су измене пореских закона утицале на привреду 

Послодавци неће уштедети ни динар 
АУТОР: ЉИЉАНА БУКВИЋ 

Београд - Усвајањем сета пореских закона пре месец дана, повећањем неопорезивог износа 

плате на 11.000 динара и смањивањем стопе пореза на зараде са 12 на 10 одсто, држава је само 

замазала очи послодавцима јер тај потез њима, упркос супротним врло гласним најавама 

појединих министара из Владе, неће уштедети ни динар. 

 
Истраживање које је спровео НАЛЕД показало је да је послодавац пре усвајања ових измена за 
просечну плату свог запосленог био дужан да издвоји 75.749 динара. С повећањем 
неопорезивог дела плате са 8.776 динара на 11.000 динара и осталим изменама, укупан трошак 
послодавца по запосленом је исти - у динар. Наиме, држава је само обезбедила мало више 
новца за ПИО и то науштрб локалних самоуправа, од којих је узела од пореза на плате, а тај 
„вишак“ преко доприноса проследила - ПИО фонду. Држава је, наиме, подигла стопу 
доприноса за пензијско-инвалидско осигурање са 22 на 24 одсто. 

Директорка програма за регулаторну реформу у НАЛЕД-у Јелена Бојовић каже за Данас да је 
држава смањењем пореза са 12 на 10 одсто, у ствари највише закинула локалним 
самоуправама. „Раније је износ за порез на зараде био 6.656 динара, сада је 5.234 динара. Од 
тог износа 80 одсто иде у општинске буџете, а 20 одсто у републички“, напомиње Бојовићева и 
додаје да се део тог новца прелива у Фонд за пензијско-инвалидско осигурање. „Суштина је да 
послодавци неће уштедети ништа јер су доприноси који иду на терет послодавца пре и после 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/poslodavci_nece_ustedeti_ni_dinar.4.html?news_id=264192


6 

 

измена остали исти. Радници ће добити за 46 динара веће плате, а послодавци би уштедели тих 
46 динара само у случају да поново потпишу уговоре са запосленима, што се вероватно неће 
десити“, напомиње Бојовићева. 

Економиста Милојко Арсић тврди да су анализе заиста показале да су уштеде за послодавце 
минималне, као и да овакве измене не могу ништа нарочито нити да погоршају нити да 
поправе у привреди. „Од самог почетка је било јасно да прича о уштедама служи само да се 
замаскира основна намера, а то је да се новац са буџета локалних самоуправа пребаци на 
републички“, истиче Арсић за Данас. 

Он каже како је сада локалним самоуправама одузето оно што им је фискалном 
децентрализацијом дато пре неколико година. „Фискална децентрализација није била добар 
потез, али то што држава усред буџетске године уводи измене је јако лоше. Ни у једној 
развијеној земљи закони се не уводе преко ноћи, него се оставља неки дужи период како би сви 
стигли да се прилагоде“, напомиње Арсић. 

Члан УО Уније послодаваца Душан Коруноски каже за наш лист да конкретних уштеда можда 
нема, али да је усвајање оваквог сета закона на неки начин морална уштеда. „Послодавци су 
десет година молили власт да подигне тај неопорезиви део зараде и то је сад учињено. Мере су 
можда добре, али је ово само почетак и не сме се стати овде“, напомиње Коруноски. Он каже да 
је погрешно очекивати да једна мера може да преокрене све, као и да је вероватно највећа 
корист од усвојеног сета пореских закона смањење буџетског дефицита. Послодавци можда 
нису најзадовољнији количином новца који ће да уштеде, али подсећају да је најављено да се 
овим штеди 12,6 милиона евра на нивоу целе привреде, што према неким рачуницама одговара 
отварању 12.000 нових радних места. 

Општине оштећене 
Председник Сталне конференције градова и општина Саша Пауновић каже за Данас да ће 
општине на годишњем нивоу због смањења пореза на зараде који већим делом иде у њихов 
буџет бити оштећене за 12 милијарди динара. „Општине то осећају на различите начине, има 
неких у којима плате у вртићима касне по годину дана, негде су кашњења по пет или шест 
месеци“, напомиње Пауновић. Он каже да је држава најпре преузела на себе одржавање 6.500 
километара пута, да би потом ребалансом буџета предвидела средства само за половину. „То 
значи да остатак припада локалним самоуправа, што је нови трошак од 1,5 милијарди 
динара“, истиче Пауновић. 

 

НОВИ МАГАЗИН 

http://www.novimagazin.rs/ekonomija/sindikat-protiv-poskupljenja-struje 

Синдикат против поскупљења струје 
 
Савез самосталних синдиката Србије оцењује да је најављено поскупљење струје 
неприхватљиво, јер ће због тога поскупети основне животне намирнице, а материјални и 
социјални положај грађана биће додатно урушен. 
"Савез самосталних синдиката Србије позива Владу Србије да још једном преиспита своју 
евентуалну одлуку о повећању цене електричне енергије", наводи се у саопштењу. 

http://www.novimagazin.rs/ekonomija/sindikat-protiv-poskupljenja-struje
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=36905&oglId=2433&mId=354&burl=novimagazin.rs&t=1373613438&sc=67ebfa20bc9d118ad859caa118e040df&dl=1
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Како се додаје, поскупљење струје утицаће на раст цена основних животних намирница као 
што су хлеб, млеко, месо и прерађевине од меса и других производа који су и онако међу 
највишим у Европи. 
 
"Посебно, поскупљењем струје биће погођени незапослени, а њих је око милион, запослени са 
ниским примањима и пензионери", оценио је СССС 
 
Електропривреда Србије предложила је да струја од 1. августа поскупи за око 11 
одсто. Синдикат напомиње да су потрошачке цене за првих пет месеци ове године већ порасле 
за 11,5 одсто у односу на исти период прошле године. 
 
"Обећања Владе Србије да ће водити рачуна о материјалном и социјалном положају грађана, да 
неће дозволити његово даље урушавање, већ да ће применити све неопходне мере како би 
тај положај поправили изгледа остаје само у домену празних обећања. Поставља 
сепитање доње границе издржљивости грађана", наводи синдикат 
Како се наводи, ако се Влада Србије у својим антикризним мерама залаже за штедњу и против 
је повећања зарада запослених и пензија, онда би истовремено морала да се залаже и 
против монополистичких предузећа и повећања цена. 
аутор: АМизвор: Бета 

 

БЕТА 

http://www.naslovi.net/2013-07-11/beta/sindikat-trajala-trazi-plate-i-preti-strajkom/6346669 

Синдикат Трајала тражи плате и прети 
штрајком 
Бета  

КРУШЕВАЦ, 11. јула 2013. (Бета) - Самостални синдикат крушевачког "Трајала" најавио је у 
четвртак да ће 5. августа организовати штрајк, ако пословодство до краја јула не испуни захтеве 
синдиката, медју којима је да исплати мајску и први део јунске плате. 
 
Председник самосталног фабричког синдиката Милосав Вукојичић је рекао да синдикат тражи 
и да се фабрика упосли, да се радницима "повеже стаж" за прошлу и ову годину, те да се све 
обавезе запосленима убудуће исплаћују редовно. 
 
Вукојичић је казао да током протеклих седам година, од када је бугарска компанија Брикел 
власник корпорације Трајал, плате нису редовне и да је успех синдиката то што није дозволио 
да порасте дуг запосленима. 
 
Одбор Самосталног синдиката у Трајалу је, како је речено на ванредном састанку, забринут и за 
будућност фабрике у којој, како су навели, не ради Фабрика заштитиних средстава која има 
производе европског квалитета, док "по мало производе" фабрика експлозива, двоточкаша и 
гума.(Бета, 11.07.2013) 

http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=37147&oglId=2353&mId=354&burl=novimagazin.rs&t=1373613438&sc=f6d73647ca2573f062c8137e6b7c48e3&dl=1
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=34361&oglId=2511&mId=354&burl=novimagazin.rs&t=1373613438&sc=693f4a749708cd2be81acf3d44fd7f57&dl=1
http://www.naslovi.net/2013-07-11/beta/sindikat-trajala-trazi-plate-i-preti-strajkom/6346669
http://www.beta.rs/?tip=article&kategorija=ekonomija&ida=2913200&id=&ime=

