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Шта доноси нови Закон о раду 

Почеле консултације са синдикатима о предлогу новог Закона о раду. У Савезу 
самосталних синдиката нису задовољни предлогом да се укину отпремнине за 
читав стаж. Послодавци и део синдиката сматрају да је то неопходна мера за 
привлачење инвеститора и подстицај развоју домаћег предузетништва. 

Влада је започела консултације са синдикатима о предлогу новог Закона о раду. После 
разговора са првим потпредседником Владе, коме су присуствовали и министри финасија и 
привреде, председник самосталног синдиката Љубисав Орбовић каже за РТС да се прва верзија 
закона може очекивати за око 20 дана. 

Припремила Оливера Петровић Стојанчић 

Отпремнине само за стаж код последњег послодавца, трогодишњи рад на неодређено време, 
нови облици запошљавања, мање администрације при отпуштању и запошљавању - све то, већ 
годину до две кружи као могућа новина у домаћем радном законодавству. 

После разговора са челницима Владе, лидер Савеза самосталних синдиката највећег синдиката 
Љубисав Орбовић каже да закон мора бити по мери здраве економије, али и достојанства 
радника. 

"Разговор је ишао у правцу да закон мора бити усаглашен заједно са синдикатима. У неком 
наредном периоду од двадесетак дана, морамо ући у заједничке разговоре о самом закону. Ово 
што је све досад објављивано је један програм жеља", наводи Орбовић. 

И док Орбовић сматра да укидање исплате отпремнине за читав стаж није добро решење, за 
послодавце и део синдиката то није део са списка жеља, већ неопходна мера за привлачење 
инвеститора и подстицај развоју домаћег предузетништва. 

"Ако хоћете да се фирме отварају, не можете очекивати да се неко запосли, посао пође низбрдо, 
ви морате да затворите фирму, али морате да исплатите отпремнину некоме ко је радио 30 
година, три, пет или седам хиљада евра. Испаде да је отпремнина већа него оснивачки капитал 
фирме", напомиње Драгољуб Рајић из Уније послодаваца Србије. 

Тако би се, кажу, поспешило запошљавање искусних радника који су сваком послодавцу 
добродошли. Продужавање рада на неодређено време са једне на три године, за шта се залажу 
послодавци, синдикатима је потпуно неприхватљиво. Док неки облици флексибилног рада - 
рад од куће па чак и рад у пару уз поделу радног времена, имају присталице. 

Ранка Савић из Асоцијације слободних и независних синдиката сматра да синдикати не треба 
унапред, због популизма да то одбацују. 

"Такве врсте рада нису лоше. Битно је да има рада да има новог запошљавања, и Асоцијација ће 
и тај рад подржати", истиче Савић. 
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Уз остале законе, пре свих пореске, требало би да и Закон о раду употпуни оквир који ће 
подстаћи запошљавање, сагласни су синдикати и послодавци. Заједнички је интерес да се 
сузбије потреба за сивом економијом, раднику и фирми омогући зарада, а држави да наплаћује 
како се све чешће говори " разумне порезе". 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:455049-Poslodavci-uvazili-glas-radnika 

Послодавци уважили глас радника 
Б. СТЈЕЉА  

Уједињени послодавци у четвртак пред министра привреде износе своје захтеве. 

Без инсистирања да се продужи рад на одређено, али за растерећење плата 

 
ПРЕДСТАВНИЦИ свих послодавачких организација ће усаглашене ставове око Измена закона 
о раду, али и конкретне предлоге о смањењу доприноса и пореза на зараде, ставити на сто пред 
Сашу Радуловића, министра привреде. На састанку који ће се одржати у четвртак, о 
евентуалном растерећењу плата и новом радном законодавству, расправљаће и представници 
из Привредне коморе Србије, занатлије, независни економисти... 
 

Иако између послодаваца и синдиката, о већини тачака не постоји ни минимум сагласности, 
ипак се, након вишегодишњих расправа, назире компромис макар око једне. Тако у 
Асоцијацији малих и средњих предузећа кажу да неће подржати колеге које инсистирају да се 
рад на одређено продужи са једне на три године: 
- Уколико се усвоји предлог да отпремнине плаћа послодавац само за време које је радник 
провео код њега, онда је потпуно сувишно тражити и да се продужи рад на одређено време јер 
би то значило да послодавци предлажу решења која их ослобађају од сваке одговорности - 
сматра Милан Кнежевић, председник Асоцијације. 
ЗАНЕМЕЛО МИНИСТАРСТВО РАДАМИНИСТАРСТВО рада, које би заједно са социјалним 
партнерима, требало да разговара о том „радничком уставу“, упорно ћути, иако се најављују све 
рестриктивније мере, даља умањења права запослених, флексибилизација рада и лакша 
отпуштања - упозоравају у Савезу самосталних синдиката Србије. - А о свему томе говоре 
искључиво представници страних и домаћих асоцијација послодаваца и политичари. 

Руководство из овог удружења, међутим, не одустаје од предлога да се цена радног сата 
растерети сувишних дажбина и да се истовремено сузбије сива економија. Они кажу да 
доприноси и порези на плате морају да се спусте за макар 20 одсто јер су дажбине превисоке. 
Са мањим финансијским оптерећењима и већом контролом рада на црно, могуће је повећати 
приходе у БДП-у што нам је, како наводе у Асоцијајцији, управо показала суседна Хрватска која 
је, захваљујући бољој контроли фискалних каса, за годину дана повећала укупне приходе за 1,6 
милијарди евра. 
И у Унији послодаваца Србије подржавају идеју да се растерете зараде од превисоких 
оптерећења, али не мисле да би продужавање рада на одређено било штетно, већ напротив. 
Према речима Драгољуба Рајића, директора УПС, актуелни Закон о раду је препрека новим 
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упошљавањима јер дестимулише послодавце да ангажују нове раднике и тим је 
„контрапродуктиван“. 
Синдикални лидери, пак, не мисле да би требало резати ни доприносе ни порезе. Негослав 
Јовановић, потпредседник Индустријског синдиката Србије каже да је теза да је рад у Србији 
скуп и непримерен, као и да је предлог да се смање порези и доприноси за 20 или 30 одсто 
немогуће реализовати јер толико ослобађања од пореза мора да се надомести из неких 
државних прихода, а да се задржи садашњи ниво здравствених услуга, издвајање за пензије и 
за незапослене. Он подсећа и да се од пореза на зараде, који износи 10 одсто, финансира и цела 
локална самоуправа. 
ЧУДНА МАТЕМАТИКА 
НА сваких исплаћених 100 динара, за порез и доприносе треба издвојити још 64 динара. Ипак, 
порези и доприноси у збиру процентуално износе 47,3 одсто. Самим тим, синдикалци оцењују 
да није проблем у висини пореза и доприноса већ у систему обрачуна и предлажу да се зато 
промени ова чудна формула. 
БРОЈКЕ 
* 44.182 динара просечна нето плата у нашој земљи 
* 893.425 се у јулу изјаснило да нема посао 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:455051-Kraljevacki-vagoni-puni-dugova 

Краљевачки вагони пуни дугова 
 
Д. СТОЈИЋ  

У „Фабрици вагона“ штрајкачи све чешће прете да ће да изађу на улице. 

Индустријски синдикат одржава штрајк већ 110 дана 

 
ДА краљевачкој „Фабрици вагона“ (ФВК) не цветају руже ни после поништења приватизације и 
пуне три године реструктурирања, одавно се зна, али оно што се последњих месеци збива у 
фабричком кругу и у производним халама, више не могу да разјасне ни они који деценијама 
раде у најстаријем краљевачком колективу. 
 

Док стотинак чланова репрезентативног Индустријског синдиката већ 110 дана штрајкује 
захтевајући исплату заосталих зарада, оверу здравствених књижица и потписивање 
колективног уговора, остали радници, од укупно 800 запослених, углавном чланови такође 
репрезентативног Самосталног синдиката тек понешто ради и - ћутке прати збивања. 
- Још од маја нисмо примили ни динар, а и до тада смо примали само неку сићу. Више се нема 
куд, па ћемо, по свој прилици, ако ускоро не буде неког социјалног програма - изаћи и 
протестовати на краљевачким улицама - каже Момчило Вилотијевић, председник одбора 
Индустријског синдиката. 
ДОГОВОРНА захтев Штрајкачког одбора генерални директор Фабрике Бошко Славковић дао је 
сагласност да педесетак штрајкача уз њихову својеручно потписану изјаву да су званично у 
штрајку, могу да „штрајкују“ и - код куће?! 

Са „индустријалцима“, међутим, не слажу се не само колеге „самосталци“, већ ни они радници 
који не припадају ниједном синдикалном табору. Тако, у истој хали погона „Вагоноградње“, 
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због технолошког процеса, ипак, не раде ни они који званично нису у штрајку нити га 
подржавају, али морају да стоје и ћутке посматрају шта се око њих збива. 
- Тих стотинак штрајкача ни сами не знају како то што хоће могу да остваре. Одакле плате ако 
се не ради, а нама у овом тренутку стоје два сигурна посла - репарација вагона за „Железнице 
Србије“ и ремонт композиције од 11 вагона типа „арбел“ за ТНТ у Обреновцу - говори Бошко 
Славковић, генерални директор ФВК. 
Директор не негира да плате касне још од поништења приватизације, да је било и репрограма 
који, нажалост, нису до краја испоштовани, па и да има других проблема. 
- Иако посла нема довољно, ми не завршавамо ни оно што смо уговорили, тако да и купци 
чекају, да не говорим како је тешко обезбедити и репроматеријал и новац за редовне плате. 
Боримо се колико можемо. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:454976-Ministarstvo-pravi-licnu-kartu-javnih-

preduzeca 

Министарство прави личну карту јавних 
предузећа 
Д. И. КРАСИЋ  

Министарство привреде прави личну карту јавних предузећа. Губитак ЈП 54, а 

целе привреде 62,8 милијарди динара 

ТЕК када сва јавна предузећа Министарству пољопривреде доставе детаљне податке о својим 
дуговима, потраживањима и имовини, биће могуће урадити и конкретан план контроле тих 
компанија. Министарство привреде већ је од јавних предузећа затражило ове информације и уз 
то детаље о зависним фирмама које имају у власништву, као и о органима управљања. У 
Министарству привреде истичу да ће за најкасније два месеца бити познато стање у јавним 
предузећима. 
 

У Србији, према подацима Агенције за привредне регистре, има 490 јавних предузећа. Бар 
толико их је ове године испунило законску обавезу да преда лањске завршне рачуне. 
- За разлику од 2011. године, када су број запослених смањила за једну шестину, у 2012. години 
јавна предузећа готово задржавају број запослених на истом нивоу и запошљавају 96.703 
радника - истичу у Агенцији за привредне регистре. 
На нивоу целе привреде у Србији, лањски губитак био је 62,82 милијарде динара. Чак 87 одсто 
овог износа направила су јавна предузећа. 
ОБАВЕЗЕ СВЕ ВЕЋЕЈАВНА предузећа су званично пријавила вредност своје имовине на 1.464 
милијарде динара. Укупан капитал им је 1.086 милијарди динара, али су им дугорочне обавезе 
порасле на 227 милијарди динара, а краткорочне на 415 милијарди динара. 

- Највећи допринос исказаном негативном нето финансијском резултату српске привреде дају 
управо јавна предузећа чији су губици 54,51 милијарду динара, и већи су чак седам пута у 
односу на 2011. годину - показују подаци АПР. 
Већ из ових детаљних података јасно је какву "личну карту" јавних предузећа у Србији можемо 
да очекујемо. Када Министарство привреде заврши анализу података, биће разрађен детаљан 
план контроле јавних државних предузећа. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:454976-Ministarstvo-pravi-licnu-kartu-javnih-preduzeca
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Најаву усвајања прецизних планова рада јавних предузећа, који ће бити праћени на месечном 
нивоу и на основу којих ће резултати рада директора бити оцењивани, поздравила је и 
Агенција за борбу против корупције. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:454979-Radnici-quotJastrepcaquot-postali-vlasnici-

fabrike 

Радници "Јастрепца" постали власници 
фабрике 
М. Ристовић  

На име неисплаћених зарада, 140 радника Фабрике пумпи "Јастребац" добило је 

стару халу некада највеће фирме из ове области у Европи 

 
НА име неисплаћених зарада, 140 радника Фабрике пумпи "Јастребац" добило је стару халу 
некада највеће фирме из ове области у Европи. 
 
После тужби због 40 плата које нису примили, Апелациони суд у Нишу је потврдио пресуду 
Основног суда, од фебруара ове године, којом су радници постали власници вредне имовине 
свог предузећа. 
Пресуђено је да фабрика пумпи тужиоцима, под претњом принудног извршења, мора да преда 
фабричку халу од 2.100 квадратних метара, такође око 2.000 квадрата помоћних просторија и 
земљишта под зградом, површине 3.240 квадрата. 
Поред тога, "Јастребац" ће морати да плати и 6,5 милиона динара на име судских трошкова. 
Ова фабрика је под веома сложеним околностима отишла у стечај 2. јула 2010. године, а 
скупштина поверилаца изгласала је тада програм реорганизације и "Јастребац" спасла од 
банкротства и ликвидације. 
НАЈБОЉЕ ПУМПЕНИШКИ "Јастребац" производио је својевремено и велике пумпе за руске 
нуклеарне електране. А прошле године у фабрику на ремонт стигла пумпа произведена још 
давне 1968. године, која је до лане радила без застоја! 

Међутим, када су радници пресавили папир и написали тужбе, стечајни управник је донео 
решење којим не прихвата њихов захтев да се хала и земљиште изузму из стечајне масе. 
Пресуђено је да су радници ипак имали права за затраже имовину фабрике, на име 
неисплаћених зарада. 
- На овај начин спречили смо продају хале као дела стечајне масе и сачували ово "срце" 
фабрике - каже адвокат Срђан Алексић, који је на суду заступао раднике "Јастрепца". - А са 
радницима, који су сада власници те имовине, планирамо да се у тој хали настави производња, 
каква је била пре пар деценија. 
Алексић предочава да ће ускоро да формирају посебан тим, који ће покушати да пронађе 
заитересоване партнере да заједно у хали наставе прозводњу пумпи. 
- Како компанија "Ал Дахра" планира куповину пољопривредног земљишта у Србији, 
предложићемо да инвестирају и у "Јастребац", јер ће им производи ове фабрике бити 
неопходни за наводњавање - истиче Алексић. 

 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:454979-Radnici-quotJastrepcaquot-postali-vlasnici-fabrike
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:454979-Radnici-quotJastrepcaquot-postali-vlasnici-fabrike
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=09&dd=21&nav_id=756189 

Послодавци уважили глас радника 

ИЗВОР: НОВОСТИ 

Београд -- Представници свих послодавачких организација ће усаглашене ставове 

око Измена закона о раду. 

 Они су дали и конкретне предлоге о смањењу доприноса и пореза на зараде, ставити на сто 

пред Сашу Радуловића, министра привреде. 

Према писању Новости, на састанку који ће се одржати у четвртак, о евентуалном растерећењу 

плата и новом радном законодавству, расправљаће и представници из Привредне коморе 

Србије, занатлије, независни економисти... 

Иако између послодаваца и синдиката, о већини тачака не постоји ни минимум сагласности, 

ипак се, након вишегодишњих расправа, назире компромис макар око једне. Тако у 

Асоцијацији малих и средњих предузећа кажу да неће подржати колеге које 

инсистирају да се рад на одређено продужи са једне на три године.  

 

“Уколико се усвоји предлог да отпремнине плаћа послодавац само за време које је радник 

провео код њега, онда је потпуно сувишно тражити и да се продужи рад на одређено време 

јер би то значило да послодавци предлажу решења која их ослобађају од сваке 

одговорности”, сматра Милан Кнежевић, председник Асоцијације.  

 

Руководство из овог удружења, међутим, не одустаје од предлога да се цена радног сата 

растерети сувишних дажбина и да се истовремено сузбије сива економија. Они кажу 

да доприноси и порези на плате морају да се спусте за макар 20 одсто јер су 

дажбине превисоке. Са мањим финансијским оптерећењима и већом контролом рада на 

црно, могуће је повећати приходе у БДП-у што нам је, како наводе у Асоцијајцији, управо 

показала суседна Хрватска која је, захваљујући бољој контроли фискалних каса, за годину дана 

повећала укупне приходе за 1,6 милијарди евра.  

 

И у Унији послодаваца Србије подржавају идеју да се растерете зараде од превисоких 

оптерећења, али не мисле да би продужавање рада на одређено било штетно, већ напротив. 

Према речима Драгољуба Рајића, директора УПС, актуелни Закон о раду је препрека новим 

упошљавањима јер дестимулише послодавце да ангажују нове раднике и тим је 

"контрапродуктиван“.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=09&dd=21&nav_id=756189
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Синдикални лидери, пак, не мисле да би требало резати ни доприносе ни порезе. Негослав 

Јовановић, потпредседник Индустријског синдиката Србије каже да је теза да је рад у Србији 

скуп и непримерен, као и да је предлог да се смање порези и доприноси за 20 или 30 одсто 

немогуће реализовати јер толико ослобађања од пореза мора да се надомести из неких 

државних прихода, а да се задржи садашњи ниво здравствених услуга, издвајање за пензије и 

за незапослене. Он подсећа и да се од пореза на зараде, који износи 10 одсто, финансира и цела 

локална самоуправа. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/406690/Dug-javnih-preduzeca-u-Srbiji-87-odsto-ukupnog-duga-u-2012 

Дуг јавних предузећа у Србији 87 одсто 
укупног дуга у 2012. 

Тањуг  

Министарство привреде најавило је детаљан план контроле јавних предузећа у Србији којих је 

око 500 и запошљавају око 200.000 људи, а њихов дуг чини четири петине укупног дуга 

привреде. 

Од укупног броја јавних предузећа, 198 њих је прошлу годину завршило са губицима. 

 

Према анализи Агенције за привредне регистре (АПР), губиташка јавна предузећа учествовала 

су прошле године са 87 одсто у укупним губицима српске привреде од 63 милијарде динара. 

Губици јавних предузећа чине четири петине свих губитка у привреди Србије. 

 

У прошлој години губици тих предузећа износили су 54 милијарде динара и повећани су чак 

седам пута у односу на 2011. годину. 

 

Укупно издате гаранције јавним предузећима износиле су крајем 2011. године више од 1,7 

милијарди евра. 

 

Нови министар привреде Саса Радуловић одмах је на почетку мандата затражио да јавна 

државна предузећа доставе том министарству детаљне информације и податке о обавезама и 

потраживањима које имају, о имовини, о зависним предузећима, о органима управљања, 

речено је данас Тањугу у том министарству. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/406690/Dug-javnih-preduzeca-u-Srbiji-87-odsto-ukupnog-duga-u-2012
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Како су навели у Министарству привреде, реч је о информацијама и подацима који чине 

својеврсну "личну карту" тих предузећа. На основу такве "личне карте" биће могуће детаљно 

сагледати ситуацију и тренутно стање у тим предузећима. 

 

После анализе тих информација и података, биће разрађен детаљан план контроле јавних 

државних предузећа, најавило је Министарство привреде. Најаву усвајања прецизних планова 

рада јавних предузећа, који ће бити праћени на месечном нивоу и на основу којих ће резултати 

рада директора бити оцењивани, поздравила је и Агенција за борбу против корупције. 

 

Како се наводи у саопштењу Агенције, планирање и евалуација рада стварају одговорност за 

управљање институцијом и представљају елементе концепта "доброг управљања" који је од 

великог значаја за превенцију корупције и осталих неправилности и злоупотреба у 

фукционисању јавног сектора. 

 

Из Агенције наводе да једна од мера у Акционом плану за спровођење нове Националне 

стратегије за борбу против корупције предвиђа измене Закона о јавним предузећима, тако да се 

уведу јасни и објективни критеријуми за избор, разрешење и начин вредновања рада 

директора на свим нивоима, као и механизми одговорности за доследно спровођење тих 

критеријума. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Stednja-ne-moze-da-pokrene-ekonomiju.sr.html 

Штедња не може да покрене економију 

Да ли је Строс-Канов савет да нам је за излазак из криозе неопходан привредни раст довољан 

сигнал влади за вођење офанзивније економске политике 

Једино упутство за излазак из кризе које је Доминик Строс-Кан, нови владин саветник и бивши 
директор Међународног монетарног фонда, изрекао пре три дана пред српском јавношћу, било 
је да нас само привредни раст води на пут опоравка. Све остало било је недоречено, па и то како 
тај напредак постићи. 

Колика је корист од привредног раста Строс-Кан зна из сопственог искуства не само са челног 
места те међународне финансијске институције, већ као и министара у француској влади. 
Водећи ресоре индустрије у периоду 1991–1993. и привреде, финансија и индустрије од 1997. до 
1998. овај политичар социјалистичке оријентације допринео је француском привредном расту. 
Његове министарске мандате обележиле су приватизације јавних предузећа – „Франс 
Телекома” и„Ер Франса”, као и велика пореска реформа. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Stednja-ne-moze-da-pokrene-ekonomiju.sr.html
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Није небитна ни чињеница да су се вашингтонски конзервативни финансијски кругови готово 
обрадовали када је морао да „абдицира” са челног места ММФ-а због сексуалног скандала, јер 
је по њиховом укусу био превише либералан. 

Међутим, од челних људи владе који су ангажовали неспорно великог финансијског 
стручњака, за сада, не стижупредлози за привредни опоравак, већ оно што се можда њима 
чини ургентнијим. Први потпредседник владе Александар Вучић већ је наговестио да су 
припремљена три пакета мера везана за јавни дуг, дефицит и пореску политику. Речју, на делу 
је штедња како би се спречио банкрот државе. 

Из оног што су наши представници изложили и с чим се припремају за буџет 2014. инсистира 
се на готово ватрогасним мерама – штедњи на сваком кораку. Смањивању дефицита, укидању 
субвенција, гашењу неспособних фирми… Рекло би се да су на делу два потпуно различита 
концепта за наш излазак из кризе. Строс-Кан прича о расту и развоју, а нама, ваљда зато што 
нам кућа гори или што о себи знамо више него наш будући саветник, како недавно рече први 
потпредседник владе Александар Вучић, предстоје одрицања, зној и сузе. 

У прилазу нашој кризи и могућим лековима Строс-Кана и наших сагледавања постоји и велика 
временска разлика. Строс-Кан говори о дугорочнијим, а ми о хитним мерама. 

Љубодраг Савић, професор Економског факултета, каже да у нашој ситуацији јесте хитно да 
смањимо буџетски дефицит који увећава јавни дуг и да се у том смислу мора мењати порески 
систем, али да су то само краткорочне мере и да без озбиљнијег раста производње и извоза 
нема тог раста о коме је Строс-Кан говорио. 

– Ако се само будемо бавили „препакивањем” ставки у јавним финансијама у смислу да онде 
уштедимо милијарду, на другом месту исто тако, да смањујемо једне, а повећавано друге 
порезе, све те мере у средњем року не могу да дају резултате. Не могу да излече српску 
економију. Ми ћемо догодине на камате морати да платимо милијарду евра, што је чак три 
одсто бруто домаћег производа (БДП). Уколико би се догодине остварио раст БДП-а од три 
одсто то значи да би све оно ново што смо створили морали да дамо на камате. Опет ћемо бити 
где смо сада. Нама су потребне мере за повећање производње и извоза, јер само оне могу да 
нам омогуће раст од пет, шест одсто БДП-а који је нама потребан – сматра Савић који верује да 
је Строс-Канова улога везана баш за то и да су се он и челници владе око тога усагласили. 

Економиста Горан Николић каже да ће један од приоритетних задатака новог саветника бити 
да „препакује” скупе дугове државе. 

– За Србију је кључна ствар што ће Строс-Кан покушати да „препакује” дуг односно да нађе 
начин да врати скупе дугове, а посебно дуг од 400 милијарди динара који имамо у трезорским 
записима са просечном каматом од 10,6 одсто.То је најскупљи дуг који тренутно имамо и треба 
да покушамо да добијемо кредите који су знатно повољнији, пре свега од међународних 
мултилатералних организација и од неких пријатељских земаља, који би могли да имају 
камату од један до два одсто – каже Николић. 

Повећајмо доњу стопу ПДВ 
Коментаришући изјаву првог потпредседника владе Александра Вучића да су припремљена 
три пакета мера везана за јавни дуг, дефицит и пореску политику, Николић је рекао да је са 
питањем дугова уско повезано и питање смањивања буџетског дефицита, који сваке године 
чини прираст дуга. 

– Ако се смањи дефицит јавни дуг неће пуно расти. Уколико успемо да смањимо дефицит било 
мањом потрошњом државе било новим пореским захватима, минус у државној каси би се 
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смањио у наредној и у 2015. години, што би довело до тога да нам удео јавног дуга у БДП почне 
да опада – сматра Николић. 

По њему, у погледу промене пореске политике главна мера могла би да буде повећање доње 
стопе ПДВ-а са осам на десет одсто. Сви остали порески облици су можда правичнији, али нису 
издашни. Велике паре се не могу прикупити од пореза на имовину, поред тога што то није 
републички већ локални приход, а сличан је случај и са опорезованим платама. 

Јована Рабреновић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/na_vrhu_liste_smanjenje_opterecenja_na_rad.4.html?news_id=268031 

Неколико удружења послодаваца најавило заједнички програм мера које ће тражити од 

новог министра привреде 

На врху листе смањење оптерећења на рад 

АУТОР: М. Н. С. 

Београд - Неколико послодавачких удружења, међу којима и два највећа - Унија послодаваца 

Србије и Асоцијација малих и средњих предузећа, одлучила су да заједнички формулишу сет 

првих мера за оживљавање привреде, које ће у наредних десетак дана препоручити министру 

економије Саши Радуловићу. Међу првим препорукама налази се захтев за смањење пореза и 

доприноса као и за много ефикасније сузбијање сиве економије, а тражиће и измене закона о 

раду као и усвајање закона о занатству.  

 
- Интересе послодаваца заступа неколико удружења, а ту је и Привредна комора Србије, али ма 
колико да су нам различити ставови по одређеним питањима, постоји неки заједнички 
именитељ, нешто око чега се сви слажемо - а то је шта би прво морало да се уради како би 
привредни амбијент у Србији почео да подстиче раст и запошљавање. Ми се кроз сопствена 
искуства срећемо са истим аномалијама у систему, и сигурно је да ћемо успети да 
формулишемо потезе који би свима одговарали. Ако ми, који окупљамо различито чланство, 
успемо да се сложимо око потеза који су хитни и нужни, онда би министар финансија или 
привреде, ако се о њих оглуши, морао да понесе терет одговорности за стање економије које ће 
уследити - каже за Данас Милан Кнежевић, потпредседник Асоцијације малих и средњих 
предузећа. Он је најавио и да ће се привредници у наредној недељи окупити најмање два пута - 
једном како би утврдили јединствену листу мера а други пут, на трибини на којој ће то пренети 
и министру Радуловићу. 
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