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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:460802-Maloj-plati-bice-ipak-lakse 

Малој плати биће, ипак, лакше 
 
Д. И. Красић  

Најављено прогресивно опорезивање зарада доноси корист запосленима са 

најмањим примањима. Идеја је да хиљаде радника на црно добију радну књижицу. 

ВИШЕ од 100.000 људи који су у Србији званично у статусу запослених месечно не примају ни 
динара или им плата не досеже ни 20.000. Са минималцем који је тренутно 21.160 динара 
преживљава, према проценама, од 230.000 до 300.000 људи. Смањење доприноса на терет 
запослених и послодаваца, које предлаже министар привреде Саша Радуловић, највише 
погодује управо овим радницима, јер би се створио простор за благи раст њихових плата. Идеја 
је да хиљаде радника на црно добију радну књижицу. 

- Важно је да прво очувамо стабилност постојећих радних места, а потом да радимо на 
сузбијању сиве економије. Ако се не растерети рад и плаћање пореза и доприноса не сведе на 
оптималну меру, и даље ћемо губити радна места, а држава ће морати да плаћа људе на бироу - 
каже за „Новости“ Милан Кнежевић, из Асоцијације малих и средњих предузећа и 
предузетника. - Намети на рад морају да се смање јер их привреда оволике не може поднети. 
Како мислите да привредници овде плаћају намете као у Немачкој, са четири пута мањим 
примањима? Ниједном привреднику више не замерам рад у сивој зони под оваквим условима. 

ШТА ИДЕ НЕЛЕГАЛНО- САДА имамо ситуацију да су целе привредне делатности готово 
потпуно изузете од опорезивања - истиче Драгољуб Рајић.  
- У делатности трговине на један комад легално продате робе, прода се један нелегално. Код 
пољопривредних производа, хране првенствено, овај однос иде и до два према један. Слично је 
у грађевинарству, где има доста нелегалних градилишта, материјал се набавља на црно, 
радници на градилиштима раде на црно... Када би се појачале контроле, то би био чист извор 
прихода за државу. 

Кнежевић указује на то да су завршни рачуни предузећа код Агенције за привредне регистре 
показали да су трошкови привреде, за само једну годину, порасли за чак 77 одсто. Како наводи, 
чак 25.000 фирми има губитак изнад висине капитала, то значи изнад вредности свега онога 
што предузеће поседује. 

Уколико би заживеле мере, за које се залаже министар Саша Радуловић, радници са просечним 
платама и изнад тога, у џепу ће имати нешто ниже нето зараде, управо због прогресивног 
опорезивања. 

- У држави где јавни сектор има 30 одсто веће плате од реалног нико не пита оног са зарадом од 
25.000 динара како живи - каже Кнежевић. 
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Драгољуб Рајић, директор Уније послодавац Србије, каже да намети на рад морају да се смање, 
али да би најбоље било да се претходно уради детаљна анализа профита који се остварује у 
одређеним привредним гранама, како би се видело колико која делатност може да поднесе 
пореског опререћења. 

- Уз то, обавезно треба максимално појачати контролу токова робе и услуга колико год је то 
могуће - каже Рајић. - Када је реч о опорезивању плата, сматрам да не треба повећавати 
пореско оптерећење нето зарада до 100.000 динара, или ако се већ то уведе, омогућити тим 
запосленима да прикажу колико људи живи од те њихове зараде. Јер, зашто би неко ко се 
школовао и ради добар посао био дискриминисан због тога и зашто би, у том случају, остао да 
ради у Србији. 

ПРОСЕК ПАО НА 42.866 ДИНАРА 

ПРОСЕЧНА нето плата у Србији је у септембру била 42.866 динара, што је и номинално и 
реално мање за 4,3 одсто од зараде у августу, показују најновији подаци Републичког завовода 
за статистику. Гледано по регионима, просек је највећи у београдском: 53.564 динара, док је у 
војвођанском 41.566 динара. Још нижа нето плата је у региону Шумадије и западне Србије: 
36.465, док је јужна и источна Србија у просеку протеклог месеца зарађивала 36.671 динар. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:460630-Prosecna-zarada-u-septembru-42866-

dinara 

Просечна зарада у септембру 42.866 динара 
 
Танјуг  

Просечна нето зарада у Србији, исплаћена у септембру, износила је 42.866 динара 

и у односу на ону исплаћену у августу номинално је мања за 4,3 одсто, а реално за 

4,3 одсто 

БЕОГРАД - Просечна нето зарада у Србији, исплаћена у септембру, износила је 42.866 динара и 

у односу на ону исплаћену у августу номинално је мања за 4,3 одсто, а реално за 4,3 одсто. 

Овогодишња септембарска просечна нето зарада номинално је била већа за 6,5 одсто а реално 

за 1,5 проценат у односу на исти месец 2012. 

Просечна нето зарада исплаћена током девет месеци текуће године, номинално је већа за 6,3 

одсто, а реално мања за 3,1 одсто, него у истом периоду прошле године. 

Истовремено, септембарска просечна бруто зарада износила је 59.162 динара и у односу на 

август је и номинално и реално мања за 4,3 одсто, а у односу на исти месец 2012. је номинално 

већа за 5,8 одсто а реално за 0,9 одсто. 

Просечна бруто зарада у периоду јануар-септембар 2013. номинално је већа за 5,9 одсто, а 

реално мања за 3,5 одсто него у истом периоду прошле године. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/415289/Vlada-uverava-radnike-Autosaobracaja-Resenje-do-1-decembra 

Влада уверава раднике Аутосаобраћаја: 
Решење до 1. децембра 

Бета  

Радници крагујевачког предузећа Аутосаобраћај који четири дана држе у блокади пут и пругу 

Крагујевац-Краљево, добили су данас уверавања у Влади Србије да ће њихови проблеми бити 

решени до 1. децембра. 

Председница Слободног синдиката Аутосаобраћаја Сузана Марковић је рекла да је петочлана 

делегација радника задовољна данашњим разговором са првим потпредседником Владе 

Александром Вучићем који је трајао пола сата. 

  

- Речено нам је да ће до 1. децембра радници Аутосаобраћаја бити задовољнији него што су 

данас, односно Вучић нам је рекао да ће до тада бити збринуто свих 500 радника из нашег 

предузећа. Биће оверене здравствене књижице, решаваће се социјални програм, а добили смо 

обећање да надлежни органи неће да нам одузму линије у међуградском саобраћају - рекла је 

она. 

  

Марковићева је навела да је Вучић радницима рекао да треба да траже стратешког партнера за 

фирму и да ће Влада Србије са њим контактирати јер је то начин да се решавају и други захтеви 

у вези са исплатом заосталих дуговања. 

  

Она је додала да је делегација задовољна разговором у Влади али да је њхов став да се са 

блокадом пута и пруге настави све док док не буде било конкретних решења. 

  

Марковићева је нагласила да ће одлуку о наставку блокаде донети радници када им буду 

саопштени резултати разговора са Вучићем. 

  

- Вучић нам је рекао да треба да померимо возила са пута и пруге да би град могао нормално да 

функционише као и фабрика Фијат у Крагујевцу - рекла је Марковићева. 

  

Радници Аутосаобраћаја су прошле седмице блокирали главну аутобуску станицу и прекинули 

медјуградске линије, а од пре четири дана држе у блокади магистрални пут и пругу Крагујевац 

- Краљево. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/415289/Vlada-uverava-radnike-Autosaobracaja-Resenje-do-1-decembra
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Они траже исплату девет заосталих зарада, 12 превоза, оверу здравствених књижица и 

социјални програм као и решавање сратуса преудузећа и оспособљавање средстава за рад. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/415274/Sindikat-trazi-hitnu-prodaju-dela-imovine-firme 

Синдикат тражи хитну продају дела имовине 
фирме 

Бета  

Крушевачки Самостални синдикат затражио је данас од Агенције за приватизацију да хитно да 

сагласност за продају дела имовине Конфекције "Звезда" како би од тог новца запослени 

добили део неисплаћених зарада. 

Раднице конфекције "Звезда" из Крушевца штрајкују два и по месеца тражећи исплату 14 

заосталих зарада. 

  

Председник крушевачког Самосталног синдиката Миленко Михајловић рекао је да тај 

синдикат тражи и да се што пре реши статус конфекције "Звезда" које је у поступку 

реструктурирања. 

  

Како је навео, захтеви су проследјени Влади Србије, ресорном министру, Агенцији за 

приватизацију, градоначлелнику Крушевца и начелнику Расинског округа. 

  

У Самосталном синдикату кажу да је захтев синдиката да надлежни одобре продају дела 

имовине подржао је и генерални директор Конфекције "Звезда" Милорад Илић, који је био на 

данашњем скупу синдиката. 

  

Председница Штрајкачког одбора у конфекцији "Звезда" Марина Димић рекла је да комисија 

Агенције за приватизацију ни јуче није заседала како би им одобрила продају два локала. 

  

- Ово је други пут да смо одложили лицитацију, а сада више не знамо ни до када. Уколико не 

добијемо сагласност до следећег цетвртка радикализоваћемо штрајк, а више ћемо знати после 

састанка са представницима Владе и министарства, заказаног за понедељак, када би требало да 

објасне шта ће бити са предузећима у реструктурирању - рекла је Димићева. 

  

Конфекција "Звезда" запошљава 150 радника, а скоро сви су се изјаснили да би уз социјални 

програм напустили фирму. На аукцијску продају предузеће је нуђено десетак пута, али ни 

једном није било купаца. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/415274/Sindikat-trazi-hitnu-prodaju-dela-imovine-firme
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"Звезда" има 3.500 квадрата у строгом центру Крушевца и осам локала у том граду и околним 

општинама. 

  

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Restrukturiranje-Srbijagasa-najkasnije-za-godinu-i-po.sr.html 

Реструктурирање Србијагаса најкасније за 
годину и по 

ПАНЧЕВО – Министар енергетике Зорана Михајловић изјавила је да је будућност структуре 
предузећа из енергетског сектора-систем холдинга, истакавши да процес реструктуирања 
Србијагаса мора да буде завршен у наредних годину, до годину и по. 

Систем холдинга се односи и на она предузећа која ће обављати транспорт гаса, као и на 
предузећа која се баве транспортом струје, нафте и нафтних деривата, рекла је Михајловић, 
новинарима, након разговора са грађанима у Панчеву. 

Она сматра да процес реструктуирања Србијагаса мора да буде завршен у наредних годину, до 
годину и по, и да по том питању „нема шта више да се чека”, с обзиром на то да је Србијагасу 
потребно не само финансијско, већ и организационо реструктуирање. 

„Влади Србије је предложено да Србијагас буде реконструисан у акционарско друштво, што су 
сва министарства подржала. Овакав епилог чека и ЕПС, и то не значи продају ових предузећа, 
већ њихово другачије функционисање”, додала је Михајловић. 

Михајловић каже да Србијагас мора под хитно да да уђе у реформисање, и најављује да ће 
следеће недеље бити организован састанак на коме ће бити донете јасне смернице у ком року и 
шта може да се уради са овим јавним предузећем. 

„Ово је прича за државни врх, како не би било различитих тумачења и интерпретација како се 
овде ради о личној причи или о некој борби Истока и Запада. Једина жеља је да се направи 
предузеће које је профитабилно, а ја гарантујем да Србијагас може да буде најпрофитабилније 
предузеће на овим просторима”, каже Михајловић. 

Министарка каже да је програм реформисања Србијагаса већ направљен, и да ту нису постојале 
стручне несугласице, већ да је било питање политичког концезуса да се крене у реформисање 
овог предузећа. 

„Ова Влада много труда улаже да промени ствари и не желимо да због једног предузећа као 
што је Србијагас сви трпе критике, јер за то нема разлога. Србијагас иде у финансијско 
реструрктуирање дугова пре свега, репрогама дугова са банкама, и одлука о реформисању биће 
донета на седници Владе”, каже Михајловић. 

Она је поновила да је неопходно да јавна предузећа-Србијагас и ЕПС буду реконструисана у 
акционарска друштва, како би могли ефикасније да послују. 

Михајловић је рекла да је процес реструктуирања ЕПС-а, који је већ кренуо у реформисање, још 
увек преспор, јер се за годину дана отвара тржиште електричне енергије у Србији, и са 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Restrukturiranje-Srbijagasa-najkasnije-za-godinu-i-po.sr.html
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конкуренцијом и новим испоручиоцима енергије „ЕПС би могао да на крају остане кратких 
рукава”. 

Она се такође осврнула и на проблем које има предузеће Петрохемија, које како каже нема 
проблем само са Србијагасом по питању дуговања, већ са свим осталим стварима у пословању. 

Михајловић најављује да ће решавање системског проблема које има Петрохемија бити решено 
у наредних 30-45 дана, и каже да је постигнут договор са ЕПС-ом, према коме Петрохемија 
такође има дуговања, да се продужи рок за њихово измирење. 

„Не смемо да дозволимо да Петрохемија остане без електричне енергије, али то свакако није 
решење за проблем овог предузећа, којем је потребно системско решење, као и још неким 
јавним предузећима, која су везана за Министарство енергетике, попут Рафинерије Београд,” 
закључила је Михајловић. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Po-rodnoj-ravnopravnosti-Srbija-42-u-svetu.sr.html 

По родној равноправности, Србија 42. у 
свету 

БЕОГРАД – Србија се по родној равноправности налази на 42. месту од 136 држава 
обухваћених овогодишњим извештајем Светског економског форума. 

То је помак за осам места у поређењу с прошлом годином, када је Србија први пут уврштена у 
извештај који показује доступност образовања и здравствене заштите женама, али и 
могућности за њихово учешће у политичком и економском животу земље. 

Србија је најбоље пласирана у погледу учешћа жена у политици - 39, на средини листе је по 
питању учешћа жена у образовању - 55, и економији - 59, док је међу најлошијима у погледу 
здравља, односно очекивани број година живота без озбиљнијих болести и удео женске деце у 
укупном броју рођених - 111. 

Према извештају Светског економског форума, жене у Србији могу очекивати 66 година 
живота без већих здравствених проблема. 

На првом месту пету годину за редом налази се Исланд, накоме су према извештају Светског 
економског форума, најмање разлике између мушкараца и жена, а следеће на листи су Финска, 
Норвешка и Шведска. 

Најлошије показатеље имају земље Блиског истока и Африке. 

Према извештају Светског економског форума објављеном 24. октобра, генерално гледано, 
разлике у положају мушкараца и жена у свету су делимично смањење у 2013. години, али је 
напредак спор. 

Од европских земаља међу десет најбоље пласираних по питању родне равноправности у свету 
налазе се још Данска, Ирска и Швајцарска. Добро стоје и северноамеричке земље - Канада је на 
20, а САД су на 23. месту. 

Бета 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Po-rodnoj-ravnopravnosti-Srbija-42-u-svetu.sr.html
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АКТЕР 

http://www.akter.co.rs/25-politika/print-58295-pozvani-da-i-vu-i-i-radulovi.html 

ПОЗВАНИ ДАЧИЋ, ВУЧИЋ И РАДУЛОВИЋ 
 

Танјуг 
Самостални грански синдикати позвали су премијера Ивицу Дачића, првог потпредседника 

владе Александра Вучића и министра Сашу Радуловића на састанак у понедељак 

Синдикати позивају на састанак поводом стања у привреди а посебно у предузећима у 
реструктурирању. 
 
Самостални синдикат металаца и Самостални синдикат хемије и неметала најавили су, у 
заједничком саопштењу, састанак директора и председника синдикалних организација 
предузећа у реструктурирању, на којем ће, како наводе, још једном скренути пажњу на 
катастрофално тешку ситуацију у предузећима у реструктурирању.  
 
Стање у привреди, а посебно у предузећима у реструктурирању је катастрофално, оцењују ови 
синдикати и захтевају хитне мере Владе Србије, а посебно Министарства привреде.  
 
"У тим предузећима, радници више месеци нису примили плату, немају оверене здравствене 
књижице, а предузећа без помоћи државе не могу преживети на тржишту и не могу бити 
успешно приватизована", додаје се у саопштењу.  
 
Самостални грански синдикати су навели да ће на састанку, такође, предложити мере за 
стварање услова за рад и развој ових предузећа. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=25&nav_id=769738 

Позвани Дачић, Вучић и Радуловић 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Самостални грански синдикати позвали су премијера Ивицу Дачића, 

првог потпредседника владе Александра Вучића и министра Сашу Радуловића на 

састанак у понедељак 

 Синдикати позивају на састанак поводом стања у привреди а посебно у предузећима у 

реструктурирању. 

http://www.akter.co.rs/25-politika/print-58295-pozvani-da-i-vu-i-i-radulovi.html
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=25&nav_id=769738
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Самостални синдикат металаца и Самостални синдикат хемије и неметала најавили су, у 

заједничком саопштењу, састанак директора и председника синдикалних организација 

предузећа у реструктурирању, на којем ће, како наводе, још једном скренути пажњу на 

катастрофално тешку ситуацију у предузећима у реструктурирању.  

 

Стање у привреди, а посебно у предузећима у реструктурирању је катастрофално, оцењују ови 

синдикати и захтевају хитне мере Владе Србије, а посебно Министарства привреде.  

 

"У тим предузећима, радници више месеци нису примили плату, немају оверене здравствене 

књижице, а предузећа без помоћи државе не могу преживети на тржишту и не могу бити 

успешно приватизована", додаје се у саопштењу.  

 

Самостални грански синдикати су навели да ће на састанку, такође, предложити мере за 

стварање услова за рад и развој ових предузећа. 
 

 


