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Радници остали у другом плану 
Б. СТЈЕЉА  

Социјално-економски савет већ пола године не сазива седницу о спорним 

законима. Бела књига Америчке привредне коморе основни документ за радничка 

права? 

СОЦИЈАЛНО-економски савет Србије није имао ниједну седницу већ пола године иако је 
управо ово Владино тело до сада морало да претресе и нови Закон о раду и Закон о штрајку. 
Представници државе, послодаваца и синдиката, који чине овај Савет, још од 28. марта нису 
сели за исти сто и укрстили ставове око радничких права, упркос томе што би оба ова прописа - 
око којих не постоји ни минимум консензуса - крајем године могла бити усвојена у парламенту. 
 

- Социјални дијалог је сасвим гурнут у страну. Од када је премијер Ивица Дачић преузео 
председавање Саветом, ниједна седница није заказана јер је он имао других обавеза - каже 
Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије и члан СЕС-а. - Самим 
тим овај Савет, иако је то његов основни задатак, није расправљао ни о једном важном закону 
који се тиче радничког законодавства, а оба су скандалозна. Предложене Измене закона о раду 
само су тачка на јадну и погубну приватизацију. Овим докуметом се упорно манипилише јер се, 
у лобирању овог закона, потеже теза да ће управо он омогућити нова радна места. А то је чиста 
бесмислица јер нових радних места нема! Сви предлози овог закона су преписани из такозване 
Беле књиге коју су заједно састављали Америчка привредна комора и Удружење страних 
инвеститора. Тај закон није у интересу радника у Србији, али синдикати, па ни остали 
социјални партнери, немају ни прилике да то званично кажу јер се већ пола године не сазива 
седница Социјално-економског савета. 
МИНИМАЛАЦ НЕДИРНУТУ СИНДИКАТИМА Србије већ месецима позивају Владу Србије и 
колеге из послодавачких удружења да што пре сазову нову седницу Социо-економског савета и 
да се на њој под хитно размотри подизање вредности радног сата. Вредност минималца од 
20.010 динара утврђена је у априлу прошле године и на снази је већ пуних 16 месеци, упркос 
инфлацији. 

А да би Савет радио и заседао, макар једном месечно, Влада Србије је наменила 20,7 милиона 
динара у овој години. У плану рада за 2013. је зацртано да ће се представници државе, 
послодаваца и радника, бавити не само Законом о раду и Законом о штрајку, већ и 
минималном ценом рада, Изменама закона о безбедности и здрављу на раду, социјалном 
предузетништву, платама у локалној самопурави, запошљавањем у 2014. години... Ипак, све су 
ове теме у потпуности замрзнуте, а на последњој седници, одржаној 28. марта, само се 
расправљало о кадровским решењима. 
И у осталим синдикатима, који не учествују у раду СЕС-а, имају приговоре на рад овог тела које 
је именовала Влада РС. Из „Асоцијације слободних и независних синдиката Србије“ траже да 
Министарство рада преиспита репрезентативност синдиката који су у СЕС-у и дозволи и 
осталим синдикатима учешће. Исти захтев има и руководство „Слоге“ и „Конфедерације 
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слободних и независних синдиката“ јер сматрају да СЕС својим ћутањем намерно опструише 
интересе радника у корист послодаваца. 
НЕМАР ИЛИ БОЈКОТ 
У УНИЈИ послодаваца Србије такође имају приговор. Према речима председника УПС, 
Небојше Атанацковића, пре мартовске седнице била је заказана једна и у јануару, али се на њој 
није појавило довољно представника државе, што су остали партнери оценили као бојкот. А 
пре јануарске седнице, одржана је само једна и то у септембру - оснивачка. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:453501-Bogate-po-dzepu 

Богате по џепу 
Д. МАРИНКОВИЋ - Д. И. КРАСИЋ  

Шта нас очекује у промени пореске политике, мањи порези на рад, више стопе за 

велике плате. Кнежевић: Повећаћу плате када се смање намети 

Спуштање оптерећења на зараде подразумевало би, осим смањења пореза, и ниже доприносе 

КО ће и колико тачно бити "погођен" новим пореским стопама на зараде и имовину, које 
припремају министарства финансија и привреде биће познато за десетак дана. Сигурно је 
једино да ће, по тврдњама нових министара, највећи удар поднети они са дубљим џепом. Ипак, 
која је то граница која одваја боље плаћене раднике од осталих, још није утврђено. 
 

- Тачно је да је нови министар финансија најавио пореску реформу, али то је сложен и обиман 
посао који још траје - речено је "Новостима" у Влади Србије. - Међутим, неодговорно је 
излазити у јавност са детаљном калкулацијом док се цео посао не заврши. 
Спуштање оптерећења на зараде подразумевало би, осим смањења пореза, и ниже доприносе. 
Да би се то спровело у дело неопходно је претходно изменити законе који се односе на ове 
дажбине. Уз то, смањење оптерећења зарада довешће и до пада прилива у буџет, који мора да 
се надомести из других извора. Решење за компензовање недостајућих средстава у року од 10 
до 15 дана требало би да да Министарство привреде. 
ПРОГРЕСИВНО ОПОРЕЗИВАЊЕПРОГРЕСИВНО опорезивање плата, односно већа захватања 
од оних који више зарађују, свуда је у свету присутно.  
- За плате од 12.000 и 15.000 динара нема пореских оптерећења, а како расту месечна примања, 
тако се повећава и порез на плате, што је саставни део прогресивног опорезивања - каже 
Кнежевић. 

- Министарство привреде ускоро ће изаћи са подацима, који су то тачно извори којима ће се 
надоместити тај мањак у буџету од милијарду евра - каже за "Новости" Милан Кнежевић, 
потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа. 
- Ако би се смањили порези на рад, "утераће" се послодавци који "држе" непријављене раднике 
да их врате у легалне токове, исто као и они који исплаћују зараде једним делом у кешу, а већи 
део нас искористиће то да би повећао зараде запосленима, међу којима сам и ја.  
Други део ће ући у легалне токове и с тим капиталом ће вероватно инвестирати у неке друге 
послове. Значи, нећемо ми тај део новац подићи, и ако га подигнемо, држава ће га опорезовати 
са 20 одсто добити. Дакле, и тај новац који је уштеда поново ће правити позитивне билансе. 
Кнежевић истиче да Србија има изузетно висока пореска оптерећења на рад, поготово ако се 
сагледавају у односу на најмању куповну моћ и стандард грађана, најмање инвестиције и 
велики број незапослених. 
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- Месечно се сада губи 19.000 радних места, главни узрок су високи намети на рад и сива 
економија, црно тржиште, односно нелојална конкуренција - наводи Кнежевић. - У својој 
фирми имам 130 запослених и промет од два милиона динара. А тај промет има и онај ко има 
само двоје запослених. Али оно што је корисно за појединца, не мора значити да је добро и за 
државу. Дакле, тачно је да ће најављено смањење пореза и доприноса од милијарду евра да 
направи "рупу" у буџету. При оваквим пореским оптерећењима, број запослених и приходи 
неће остати исти. Напротив, смањиваће се и број радника и падаће куповна моћ. 
 
ВЕЋИ ПРИХОДИ 
- АКО не смањимо пореска оптерећења на рад, и приходи ће од пореза и доприноса бити мањи, 
и то многи не разумеју - категоричан је Кнежевић. - А све већи број нас привредника ће ићи у 
сиво тржиште и нелегално пословање. Дакле "алфа" свих подстицаја је смањење пореских 
стопа на рад, па макар се повећали остали порези. Нека се повећају порези на имовину, порези 
на земљиште, врате комплетна средства из Фонда за развој, да се паушална опорезивања врате 
на реална, нека се исконтролише 70 агенција које троше велики новац, нека се уведе хиљаду 
других пореских захватања на другој страни... 
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Јавна предузећа набављала мимо закона 
Д. И. КРАСИЋ  

Први завршни рачуни јавних предузећа и установа у Србији под лупом ревизора. 

Прекршајне пријаве против челника 

 

ТЕК што је окончала прве извештаје о ревизији завршних рачуна јавних предузећа, Државна 
ревизорска институција већ је поднела прекршајне пријаве против појединих челних људи у 
тим фирмама. Међу њима има и оних који су на руководећим местима били тек 26 дана. 
 

Тако је, уз Живорада Петровића, генералног директора ЈКП "Топлана" у Бору, пријаву 
"зарадио" и Милован Ступар, који је функцију генералног директора обављао од 5. до 31. 
децембра прошле године.  
Уз њих двојицу, због непоштовања појединих одредаба Закона о јавним набавкама, Државна 
ревизорска институција поднела је надлежним прекршајним судовима захтеве за покретање 
прекршајног поступка и против Николе Влаховића, директора ЈКП "Стандард" у Врбасу и 
Миомира Пешића, директора ЈП "Градска стамбена агенција" у Нишу.  
Због непоштовања појединих одредаба Закона о рачуноводству и ревизији, пријава за 
привредни преступ поднета против Милана Балаћа, директора саобраћајног предузећа "Нови 
Сад". 
ДРЖАВНА ТАЈНАОСИМ три комунална и једног градског саобраћајног предузећа, Државна 
ревизорска институција контролисала је и пословање Безбедносно-информативне агенције за 
2012. годину и њене финансијске извештаје. - Из Извештаја о ревизији финансијских 
извештаја и правилности пословања Безбедносно-информативне агенције за 2012. годину, који 
је објављен на сајту Државне ревизорске институције, изостављене су чињенице и налази који 
представљају тајне податке, док је Народној скупштини предат извештај који садржи тајне 
податке и означен је степеном тајности "државна тајна" - истичу у ДРИ. 
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Државни ревизор је утврдио да су прописи о јавним набавкама у ЈКП "Топлана" у Бору кршени, 
приликом куповине горива од више добављача од 3,19 милиона динара, за услуге ресторана, 
такође од више добављача, у износу од 971.000 динара и рекламе и пропаганде од 900.000 
динара без поступка јавних набавки. 
- Код ЈКП "Стандард" у Врбасу, у поступку ревизије утврђено је да предузеће није обелоданило 
у Службеном гласнику РС податке о закљученим уговорима у износу од 161.326.000 динара, 
чиме је поступило супротно Закону о јавним набавкама - истиче се у извештају ДРИ.  
- Јавно градско предузеће "Нови Сад" у својим пословним књигама има исказана потраживања 
по основу продаје у износу од 84,745 милиона динара, од чега ревизори нису могли да потврде 
потраживања у износу од 45,3 милиона динара. 
"Градска стамбена агенција" у Нишу, имала је издатке у току 2012. по основу привремених и 
повремених послова по којима се ангажују радници преко омладинске задруге "Актер" Ниш у 
укупном износу од 887.000 динара, без спровођења поступка јавних набавки. 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-protiv-izmena-zakona-o-radu_420479.html 

Синдикати против измена Закона о раду 

БЕОГРАД  

Самостални синдикат запослених у пољопривреди, прехрамбеној, дуванској 

индустрији и водопривреди Србије саопштио је данас да се оштро противи 

најављеним изменама Закона о раду јер ће оне, оцењују, још више угрозити права 

радника и положај запослених у Србији. 

"Евентуалне измене закона о раду, угрозиће права радника која су им била гарантована и 

садашњим, лошим законом, јер је 2005. године он измењен да би се ускладио са међународним 

конвенцијама, које су у међувремену ратификоване код нас и Европским директивама, па је 

питање шта сад усклађујемо, и са ким...", наводи се у саопштењу синдиката. 

Како указује тај синдикат, у Србији је најјефтинија радна снага, а проблематично је и то што се 

не поштују закони и права радника, а судски радни спорови трају и по 10 година. 

Синдикат сматра да измене Закона о раду неће допринети већем запошљавању и привлачењу 

страних инвеститора, "јер је немогуће да радници који раде као робови, коче стране 

инвеститоре". 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић затражио је јуче од 

првог потпредседника владе Александра Вучића састанак поводом најављених измена Закона о 

раду и сугерисао "благовремени социјални дијалог" као најбољи пут за добра и одржива 

решења. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-protiv-izmena-zakona-o-radu_420479.html
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Поводом најава о измени Закона о раду и даљој реформи система пензијског и инвалидског 

осигурања, састанак би био обострано значајан - да се представници синдиката упознају са 

Вучићевим ставовима о правцима реформи и измена закона, а и да они њега упознају са 

ставовима и проблемима запослених и синдиката, оцењује Орбовић у писму. 

Иако је првобитно најављено да ће измене Закона о раду бити завршене до краја године, 

представници ресорног министарства указали су раније да је могуће да ће доношење тих 

измена бити "пролонгирано" за почетак следеће године и да ће Радна група разматрати 

одредбе тек кад се актери социјалног дијалога усагласе око одбредби Нацрта Закона о штрајку. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zakon-o-radu-ne-menjati 

Закон о раду не мењати 
 

Самостални синдикат запослених у пољопривреди, прехрамбеној, дуванској 
индустрији и водопривреди Србије саопштио је данас да се оштро противи 
најављеним изменама Закона о раду, јер ће оне, оцењују, још више угрозити права 
радника и положај запослених у Србији. 

“Евентуалне измене закона о раду угрозиће права радника која су им била гарантована и 
садашњим, лошим законом, јер је 2005. године он измењен да би се ускладио са међународним 
конвенцијама, које су у међувремену ратификоване код нас и Европским директивама, па је 
питање шта сад усклађујемо, и са ким...”, наводи се у саопштењу синдиката. Како указује тај 
синдикат, у Србији је најјефтинија радна снага, а проблематично је и то што се не поштују 
закони и права радника, а судски радни спорови трају и по десет година. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/samo-razvojna-banka-stanogradnju-vadi-iz-ponora 

Само развојна банка станоградњу вади из 
понора 
 

Вредност уговорених и изведених грађевинских радова у Србији током првог 
полугодишта ове године бележи велики пад. Уговорено је око 15 одсто посла мање 
него у истом периоду лане, а реализовано чак 40 процената мање. 

Сада је касно да се до краја године повећа обим изведених радова, јер реконструкција владе и 
захтеви међународних институција да се послови који су били поверени пропалој „Алпини” 
повере новом извођачу преко новог тендера подразумевају додатно време за уговарање. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zakon-o-radu-ne-menjati
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/samo-razvojna-banka-stanogradnju-vadi-iz-ponora
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Изградња станова у Србији је готово  преполовљена у односу на прошлу годину, број издатих 
грађевинских дозвола смањен је за петину,  а велике инфраструктурне објекте граде махом 
стране компаније, тако да се сектор грађевинарства све више срозава. Пословање домаћих 
компанија додатно отежава и чињеница да им само држава дугује између 400 милиона и 
милијарду евра, па је због неликвидности многих фирми од прошле године без посла остало 
нових 3.000 радника, а процењује се да чак 30.000 људи ради на црно. 

На питање ко је крив за овако суморну слику у нашем грађевинарству, председник Самосталног 
синдиката радника грађевинарства и индустрије грађевинског материјала Душко Вуковић  
одговара – држава, и то зато што након година и година упозоравања и тражења није основала 
озбиљну државну развојну банку која ће финансирати велике стратешке пројекте и обезбедити 
неопходне гаранције домаћим фирмама, већ их је препустила  странцима.  

Вуковић каже да у последњих десетак година ниједан кључни пројекат у Србији нису добила 
домаћа предузећа, а  образложење је увек да држава нема пара и да мора да се задужује код 
међународних финансијских институција (а када кредити дођу на наплату, онда има пара). 
Проблем је што те институције инсистирају на подизању тендерских захтева, тако да домаће 
фирме не могу да их испуне, па тај новац (који касније враћају сви грађани Србије) практично 
могу да користе само велике иностране компаније. Додатан проблем је тај што велике 
мултинационалне компаније које добијају такве пројекте на крају отворе свој огранак у Србији 
и за много мање новца ангажују домаће компаније као подизвођаче, чиме је цео овај систем 
обесмишљен, јер су тако на губитку и домаћи грађевинари и буyет наше земље. Док кредит 
враћају  грађани наше земље,  профит одлази у иностранство,  уместо да остане у Србији.  
Саговорник сматра да је проблем и то што држава није употребила ниједан механизам да 
контролише када се домаћи радници исплаћују, која је минимална зарада и када се уплаћују 
порези и доприноси. У развијеним земљама као што је Немачка, држава је заштитила раднике 
колективним уговором, којим је одређена минимална цена рада, а она важи и за компаније 
које долазе из иностранства, па се и домаћи грађевинари одавно залажу за исто решење. 

Р. Даутовић 
Нове инвестиције за опоравак  
Иако на први поглед изгледа да држава чини бројне уступке за привлачење инвеститора, 
стручњаци тврде да је све мање нових компанија које су спремне да послују на нашем тржишту, 
јер држава не чини довољно да олакша и подржи нове инвестиције. А недостатак инвестиција 
додатно  кочи опоравак грађевинског сектора. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pet-velikih-reformskih-koraka 

Пет великих реформских корака 
 

Првих пет великих реформских корака Владе Србије, после именовања нових 
чланова, морају да буду измене Закона о раду, уз смањивање пореског оптерећења 
на најниже зараде, унапређење система издавања грађевинских дозвола, борба 
против сиве економије, 

реформа инспекција, као и реформа рада пореске администрације, оценила је  Национална 
алијанса за локални економски развој (Налед). Без тих потеза најаве бржег економског развоја 
и смањења незапослености неће бити реално оствариве, сматра Налед. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pet-velikih-reformskih-koraka
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У циљу успешнијег привлачења инвестиција та организација предлаже усвајање закона о 
улагањима. Тај закон дао би већа овлашћења локалним самоуправама у привлачењу 
инвеститора. 

Такође, потребно је на општине пренети војну имовину и имовину из неуспелих приватизација 
коју нико не користи, како би их понудили улагачима. Уз то, императив је дати локалним 
самоуправама већи утицај на рад подручних јединица републичких органа и предузећа. 

Председник Управног одбора Наледа Владан Атанасијевић каже да су предлози, којих има 
укупно 30, послати Влади Србије. Важна препорука подразумева укључивање највећих 
пословних асоцијација и привреде у радна тела која ће осмислити и реализовати неопходне 
реформе. 

“Регулаторни индекс којим Налед мери квалитет пословног окружења показује да смо тек на 
трећини жељеног стандарда. Овим реформама тај резултат бисмо знатно поправили. 
Општинама бисмо дали шансу да се саме боре за инвестиције, уместо да чекају на централну 
власт. Што је најважније, имали бисмо неупоредиво више инструмената за смањивање 
незапослености, сматра Атанасијевић. 

Такође, у мандату ове владе морао би коначно да заживи принцип “ћутање администрације 
значи одобравање“, који би смањио самовољу појединаца у јавном сектору. Развој е-управе и 
унапређивање комуникације између државних органа важан су корак у борби с бирократијом, 
наведено је у саопштењу.  

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/404844/Minus-u-budzetu-veci-od-planiranog 

Минус у буџету већи од планираног 

Е. Б.  

Председник Фискалног савета проф. Павле Петровић тврди да ће приходи буџета подбацити и 

да тренутне пројекције указују да ће прилив у државну касу до краја године бити за 10 до 15 

милијарди динара мањи у односу на оне који су предвиђени ребалансом буџета. На тврдње 

Пореске управе да наплата пореза и доприноса није испод плана, проф. Петровић истиче: 

- Као последица тога, дефицит републичког буџета ће на крају године износити 5,1 уместо 

планираних 4,7 одсто бруто домаћег производа. 

 

Пореска управа Србије, тврди проф. Петровић, греши када тврди да је раст прихода у првих 

осам месеци од 7,6 одсто у односу на исти период претходне године изнад очекивања. У 

међувремену су, подсећа, подигнути ПДВ, акцизе и порез на добит, па би по том основу, као и 

због ефекта инфлације, тај раст морао да буде већи, што је и ребалансом буџета и планирано - 

за 11 одсто. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/404844/Minus-u-budzetu-veci-od-planiranog
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- Ако у Пореској управи и даље сматрају да пребацују план прихода из ребаланса буџета, онда 

би то значило да ће дефицит буџета на крају године бити мањи од планираних 4,7 одсто БДП-а. 

То би биле добре вести за Србију, али су мало вероватне. Зато сматрам да свака институција 

треба да се посвети свом послу - Пореска управа бољој наплати пореза, а Фискални савет даљем 

тумачењу података и изради процена - каже проф. Петровић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/404778/Sporazum-PKB-i-Kineskoevropske-asocijacije-za-tehnicku-i-ekonomsku-

saradnju 

Споразум ПКБ и Кинеско-европске 
асоцијације за техничку и економску 
сарадњу 

ФоНет  

У Пекингу је данас потписан споразум о пословно- техничкој сарадњи и повезивању привреде 

главних градова Кине и Србије, између Привредне коморе Београда (ПКБ) и Кинеско-европске 

асоцијације за техничку и економску сарадњу. 

Споразум је у име ПКБ потписао потпредседник Слободан Унковић, саопштила је ПКБ. 

  

Свечаном потписивању присуствовали су економски саветник Амбасаде Србије у Пекингу 

Зоран Ђорђевић, секретар Центра за економске односе са иностранством ПКБ Сања Васић, као 

и многи званичници. 

  

Споразум представља надоградњу одличних постојећих политичких и пријатељских веза Кине 

и Србије и потписан је у циљу продубљивања економске сарадње две земље, а 

превасходно провезивања привреда два главна града, додаје се у саопштењу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/404778/Sporazum-PKB-i-Kineskoevropske-asocijacije-za-tehnicku-i-ekonomsku-saradnju
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/404778/Sporazum-PKB-i-Kineskoevropske-asocijacije-za-tehnicku-i-ekonomsku-saradnju
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/404595/30-preporuka-privrede-za-bolji-poslovni-ambijent 

30 препорука привреде за бољи пословни 
амбијент 

Маријана Кркић  

Ако држава омогући послодавцима да склапају флексибилније уговоре о раду, спусти порез на 

најниже плате, уведе нови закон о улагањима и омогући да се не гомила сувишна папирологија 

- то би брзо поправило пословни амбијент у Србији, тврде привредници. 

На адресу Владе Србије јуче је пристигло 30 препорука за боље пословно окружење које је 

послала Национална алијанса за локални економски развој, а недавно је на исту адресу листу 

својих предлога послала и Унија послодаваца Србије.  

Налед је предложио и два нова закона. 

 

Први је закон о спречавању сувишне папирологије који би, како наводе, натерао државу да за 

сваки тражени документ објасни и зашто га тражи као и колико је времена и пара потребно за 

добијање тог документа. Ако би то заживело, како тврде, брже би се оверавале здравствене а 

водиле радне књижице, подносили захтеви за пореско уверење, добијало породиљско одсуство, 

плаћали порези и доприноси. 

 

Друго, предложен је и закон о улагањима, који би “довео до успешнијег привлачења 

инвестиција, а истовремено би дао већа овлашћења локалним самоуправама”. Идеја је се на 

општине пренесе војна имовина и имовина из неуспелих приватизација коју нико не користи 

како би је општинари понудили инвеститорима. 

 

- Општине би тако добиле шансу да се саме боре за инвестиције уместо да чекају на централну 

власт. Препорука која подразумева укључивање привреде у радна тела која ће осмислити и 

реализовати реформе - каже Владан Атанасијевић, председник Управног одбора НАЛЕД-а. 

 

УПС је послао предлоге на основу испитивања које је обухватило 520 директора и власника 

предузећа. Они су махом подржали реформу закона о раду, флексибилне облике рада, мање 

папирологије, мере за сузбијање сиве економије, јачање инспекција... 

  

   Најбољих пет препорука 

1 

Унапређење закона (измене закона о раду, флексибилнији уговори о раду, смањење 

пореза на најниже зараде, увођење електронске пореске управе, реформа пореске 

инспекције, борба против сиве економије) 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/404595/30-preporuka-privrede-za-bolji-poslovni-ambijent
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2  

Мање бирократије и боље јавне услуге (брже и лакше издавање грађевинских дозвола, 

усвојити нови закон о спречавању сувишне папирологије, поједноставити оверу 

здравствених књижица, вођење радне књижице...) 

3 

Транспарентна фискална политика и подстицаји привреде (онемогућити 

ретроактивну примену прописа и увођење парафискалних намета. И подршка државе мора 

да буде једнака за стране и домаће фирме). 

4 

Предвидиво пословање (припремити годишњи план законодавних активности 

министарстава које треба да буду доступни преко интернета. Смањити број закона који се 

доносе по хитном поступку). 

5 

Децентрализација подстицајних политика за улагање (донети закон о улагањима 

који ће помоћи локалним самоуправама да привлаче инвестиције, већи утицај локалних 

самоуправа на рад подручних јединица...) 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/protive_se_prodaji_proizvodnih_celina_fabrike.4.html?news_id=267502 

Синдикат Метал Система тражи хитан састанак са министром привреде 

Противе се продаји производних целина 
фабрике 
АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Синдикална организација крагујевачке фирме Метал Системи затражила је хитан 

састанак код новог министра привреде Саше Радуловића, од кога траже да производне целине 

те компаније буду изузете са списка фабрика у реструктурирању чија имовина, према 

Акционом плану Владе Србије, треба да буде продата до краја године.  

 
У јучерашњем обраћању министру Радуловићу синдикалци тврде да је најављена продаја 
имовине те фирме практично неизводљива, пошто је у садашњој власничкој структури 
предузећа, удео државе 57 одсто, ранијег власника Драгољуба Радуловића 33 одсто, док 
радницима припада преосталих 10 одсто капитала. „Имајући у виду овако специфичну 
власничку структуру, односно да у структури капитала нема друштвеног, већ само државног и 
приватног, то сматрамо да нема основа за трансформацију капитала нашег предузећа. Тим пре 
што продају приватног капитала од стране државе сматрамо неостваривом“, наводе у 
синдикату. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/protive_se_prodaji_proizvodnih_celina_fabrike.4.html?news_id=267502
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Додаје се да та фирма највећим делом дугује државним фондовима и банкама, те да би 
конверзијом тих дуговања државни удео Метал Системима, уместо садашњих 57, био увећан на 
више од 90 одсто. Напомиње се и да дугови предузећа нису настали из пословања, већ су 
резултат претходне лоше приватизације. Синдикалци предлажу да се са осталим повериоцима 
направи репрограм дугова, док би део имовине, односно објекти чија градња није завршена, 
као и погони који су издати другим компанијама, ипак могли да буду продати. 

- Ми се не противимо новој приватизацији тражимо да услов приликом продаје буде да је 
купац фирма из делатности - кажу у синдикату и додају да би до проналажења купца фирма 
требало да остане у државном власништву. 

У најави нови уговори 
Приватизација Метал Система поништена је 2011. након хапшења дотадашњег власника 
Драгољуба Радуловића, потом је предузеће подржављено и у оквиру њега послују две значајне 
целине - Фабрика крупних ланаца некадашње Индустрије „Филип Кљајић“ и „Застава 
Процесна опрема“. Од подржављења у континуитету има месечну производњу вредну више од 
12 милиона динара и има уговорене послове, а у најави су и нови уговори који би требало да 
буду реализовани наредне године - истичу у Синдикату. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/prihodi_ce_ipak_podbaciti.4.html?news_id=267505 

Павле Петровић одговара Пореској управи 

Приходи ће ипак подбацити 
АУТОР: Е. Д. 

Београд - Фискални савет своје процене и прогнозе даје искључиво на основу званичних 

података добијених од Министарства финансија, и зато нема потребе да се додатно 

обавештавамо у Пореској управи, изјавио је јуче председник Фискалног савета Павле Петровић 

одговарајући на позив Пореске управе да дође у ту институцију и увери се да наплата пореза 

није испод него изнад прогнозиране.  

 
„На основу званичних података добијених од Министарства финансија за првих осам месеци 
ове године, укључујући и август, у коме је дефицит буџета вишеструко већи од јулског, 
Фискални савет је проценио да ће приходи буџета до краја године бити за 10 до 15 милијарди 
динара мањи у односу на планиране ребалансом. Као последица тога, дефицит републичког 
буџета ће, према нашој процени, на крају године износити 5,1 уместо планираних 4,7 одсто 
БДП-а,“ стоји у посаној изјави коју је у име Фискалног савета потписао Петовић. Додаје се и да 
ПУ греши када тврди да је раст прихода у првих осам месеци за 7,6 одсто изнад очекивања, „У 
међувремену су подигнути ПДВ, акцизе и порез на добит, па би по том основу, као и због 
ефекта инфлације, тај раст морао да буде већи, што је и ребалансом буџета и планирано за 11 
одсто. Ако у Пореској управи и даље сматрају да пребацују план прихода из ребаланса буџета, 
онда би то значило да ће дефицит буџета на крају године бити мањи од планираних 4,7 одсто 
БДП-а. То би биле добре вести за Србију, али су мало вероватне“, наводи се у саопштењу и 
закључује „да свака институција треба да се посвети свом послу - Пореска управа бољој наплати 
пореза, а Фискални савет даљем тумачењу података и изради анализа и процена, како би на 
време, као и до сада, могао да упозори Владу Србије на могуће проблеме“. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/prihodi_ce_ipak_podbaciti.4.html?news_id=267505

