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Лицитирање бројем отказа 

ИЗВОР: Б92 

Београд -- Бацају се цифре о броју отказа, рекао је министар привреде у Утиску 

недеље. Послодавци подржавају његове мере, док су синдикати против. 

Запошљавање од 2015. 

 Следећа година ће бити тешка за српску привреду, али већ 2015 - 2016. године Србију очекује раст 

запошљавања, рекао је министар привреде Саша Радуловић. 

Према његовим речима, морамо да стегнемо каиш, да прођемо кроз ту 2014 годину, после које 

ће се видети резултати представљених економских мера. 

Поводом неких процена да ће догодине због реструктурирања предузећа посао изгубити око 

100 хиљада људи,министар каже да се тренутно у јавности влада "бацање цифара" када је реч о 

броју радника који ће добити отказ, он додаје да је неодговорно лицитирати са бројем 

људи који ће остати без посла.  

 

Радуловић је навео пример 153 "болесника", предузећа у реструктуирању са 50.000 запослених, 

и рекао да може да се очекује да ће 20 до 30 одсто остати без посла у тим 

предузећима.  

 

"То су фирме које тренутно немају никакав посао и оне годишње коштају пореске обвезнике 

750 милиона долара, то нису стварна радна места, већ фиктивна која не производе 

доходак", рекао је Радуловић.  

 

Према његовим речима, да би стала на ноге та предузећа морају да смање број запослених, јер 

са тим 'теговима" они не могу ништа да ураде, "са таквим менадзментом који није у стању да 

састави обичне личне карте које тражимо од предузећа". 

За економске мере постоји сагласност 

Према његовим речима, Влада прави Транзициони фонд, да би људима који изгубе 

посао била обезбеђена социјална помоћ да преброде тешке дане.  

 

Он каже да је пакет економских мера који је представио министар финансија исти као и пакет 

мера које је он представио, и додаје да иза њих стоји Влада.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=27&nav_id=770439
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Каже да није битно што није присуствовао на седници владе када је представљен први пакет 

мера, додајући и да је имао породичне обавезе, али је истакао да су око мера сви сагласни и да 

постоје само различита мишљења.  

 

"Свака мера коју предлажете носи ризик. Имамо разлику о процени ризика. Којом 

динамиком и који је ризик да се мера предузима данас, или да се сачека. Од 2008. 

до 2012. ништа нисмо урадили. Пре годину дана учинили смо фискалну консолидацију. 

Годину дана касније нам је већи јавни дуг за четири милијарде", каже он. 

Намети на рад: Откази или нова радна места 

Радуловић је поновио да је смањење намета на рад важно за опоравак привреде и да би то 

значило нових 50.000 радних места следеће године.  

 

"Моја процена је да ако смањимо намете на рад за 700 милиона евра, то значи 

више нових радних места следеће године", рекао је Радуловић.  

 

Ефекти од смањења намета, како је рекао, биће јефтинији рад, чиме производња постаје 

конкуретнија, као и конкуретније запошљавање.  

 

Председник Асоцијације малих и средњих предузећа и предузетник Милан Кнежевић каже да 

су послодавци мислили да су мере за растерећење бити управо мере које је предлагао министар 

привреде и додаје да се изненадио повећањем ниже стопе ПДВ-а и оптерећењем зарада.  

 

"Мере које је представио министар Саша Радуловић су мере које растерећују привреду, ове 

прве су дубоко рецесивне", каже он.  

 

Коментаришући одсуство министра на седници ваде приликом представљања првог пакета, 

Кнежевић каже да би да би дао оставку да је на месту министра Радуловића јер је први пакет 

мере у супротности са оним што су послодавци мислили да је корисно за привреду.  

 

Према речима Кнежевића, мора да се крене у растерећење привреде јер имамо најмањи 

стандард и најмању куповну моћ. Он је критиковао и процене Фискалног савета, наводећи да 

нису изнели "ниједну тачну реч".  

 

"Отпустићу свих 130 запослених јер рад постаје немогућ", каже он и додаје да се 

послодаци морају растеретити како би могли да запошљавају. Истиче да послодавце највише 

муче високе порески доприноси, огромно црно тржиште, и привреда која није растерећена.  

 

Он наводи и проблем исплате отпремнина.  

 

"Сваки радник доприноси себи, фирми и држави, ако је радио код мене 30 година ја имам 
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обавезе да му уплаћујем доприносе, ако је радио у некој другј фирми 30 година а код мене 

пет, ја немогу да му исплатим отпремнине за све године које није радио код 

мене, ако бих то урадио - банкротирао бих", каже Кнежевић и тврди да послодаваци 

отпуштају раднике зато што су принуђени. 

Копља опет преко леђа радника? 

Љубисав Орбовић председник Самосталних синдиката Србије каже да ће изменама Закона о 

раду бити омогућено флексибилно отпуштање радника а то ће значити отказе за 

50 до 100.000 људи у наредне две године.  

 

Он додаје да ће доћи до преливања средстава, као и до огромног отпуштања јер мотив за 

послодавца који се растерети неће бити ни добар ни лош радник и "послодавци ће моћи да 

отпуштају без икаквих проблема". Тврди такође да ће се смањити многа права радника 

и да посебан проблем имају старији јер "нико неће да запосли радника од 50 

година".  

 

"Све мере се своде на то да треба смањити плате или права запослених у Србији", каже 

Орбовић.  

 

"Колика ће бити моја пензја?" упитао је Орбовић Радуловића, с обзиром да се, како 

наводи, новим мерама смањују доприноси а тиме и приходи пензионих фондова због чега ће 

фонд морати да се напуни на неки други на начин.  

 

Према његовим речима, новац ће само преливати из фондова у руке појединаца.  

 

Министар привреде пак тврди да то није тачно и да ће пензије бити редовне. Према његовим 

речима,фондови ће се надомештавати из буџета.  

 

"Променом која подразумева да се здравствени фонд пуни из буџета омогућава да сви 

грађани имају бесплатно осигурање", каже он и додаје да то није немогуће и да има много 

позитивних примера у свету.  

 

Радуловић каже да "не отпушта бесан послодавац него онај који нема посла" и због тога је 

веома важно смањити доприносе на терет послодавца како би могли ефикасније да 

запошљавају.  

 

Циљ Владиних мера је, каже министар, повећање запослености и животног 

стандарда. 
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milijardu-evra-vise 

Боља наплата пореза донеће бар милијарду 
евра више 
 
Д. И. Красић  

Пореска управа о новим фискалним касама и очекиваним приходима: Од априла 

тренутни увид у издавање рачуна. Годишње предајемо 5,5 милиона разних папира 

ДВЕ нове мере које ће Пореска управа спровести у првој половини идуће године, државној каси 
требало би да обезбеде додатних 1,5 милијарди евра у једногодишњем периоду. Од априла 
идуће године порески инспектори имаће директан увид у сваку фискалну касу у Србији. Та 
нова фискализација омогућиће значајно бољу наплату пореза, док ће увођење објадињене 
наплате од јануара идуће године донети додатне уштеде и привредницима знатно олакшати 
законску обавезу пријаве пореза. 
 

- У процесу реформисања Пореске управе Републике Србије, која ће сасвим сигурно олакшати 
рад и омогућити пореским обвезницима да брже, прецизније и уз мањи трошак испуне 
законску обавезу, две мере су посебно важне - каже за "Новости" Саша Дулић, помоћних 
директора Пореске управе Републике Србије за информационе и комуникационе технологије. - 
Прва је увођење обједињене наплате од јануара идуће године, а друга је много боља контрола 
издавања фискалних рачуна. Једно са другим је у технолошкој и информатичкој вези. На крају, 
од 1. јула 2014. године, следи потпуно прелажење на електронско плаћање, у складу са законом. 
Наш саговорних указује да је обједињена наплата обимнији и сложенији посао него некадашње 
увођење ПДВ. 
- На тај начин биће остварене вишеструке уштеде, а сам поступак биће много једноставнији - 
објашњава Дулић. - Тренутно, порески обвезници плаћају порезе и доприносе на око 205 
различитих уплатних рачуна, зависно од територије и врсте плаћања, док Пореску управу 
извештавају са више од 10 различитих образаца, што на годишњем нивоу износи око 5,5 
милиона папира предатих на наше шалтере. Сервисирање ових пореских облика односи више 
од 65 одсто шалтерског времена, а огромна већина грешака на стању дуга пореског обвезника 
баш је на овом пореском облику. 
Рачуница Пореске управе казује да ће укупне уштеде по свим основама (папир, време, остали 
трошкови) бити неколико милиона евра годишње. 
- Циљ нам је да 1. јануара 2014. године пређемо на нови систем обједињене наплате, односно да 
се пореским обвезницима омогући плаћање пореза и доприноса по одбитку: порез и доприноси 
на зараде, уговорене накнаде, порез на дивиденду и слично, у укупном износу на један рачун, 
без обзира на број примаоца прихода, њихово пребивалиште и врсту прихода које им исплаћује 
- објашњава наш саговорник додајући да то подразумева укидање 11 непотребних образаца. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:460932-Bolja-naplata-poreza-donece-bar-milijardu-evra-vise
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:460932-Bolja-naplata-poreza-donece-bar-milijardu-evra-vise
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КАСЕ ДОГОДИНЕНОВА фискализација подразумева да фискална каса приликом издавања 
рачуна аутоматски сваки појединачни рачун проследи Пореској управи. Као одговор од стране 
Пореске управе фискална каса која је аутоматски послала рачун у реалном времену добије 
рачунарски генерисани код који се исписује на самом рачуну.  
- На тај начин омогућава се и самим грађанима да провере валидност свог рачуна тако што ће 
на порталу Пореске управе, уносећи код исписан на рачуну, да провере да ли је њихов рачун 
евидентиран у Пореској управи, или се можда ради о фалсификату - каже Саша Дулић.  
- Порески инспектор ће, у реалном времену, моћи да посматра издавање фискалних рачуна на 
било којој каси у Србији и биће у прилици да на сваку нелогичност одмах реагује пореском 
контролом. 

Други значајан корак је реално остварив почетком пролећа наредне године и реч је о потпуно 
новом начину контроле издавања фискалних рачуна, које, у просеку, више од 30 одсто 
корисника "заборави" да изда купцу. Већ се ради на измени закона о фискалним касама. 
- Постојећи систем фискалних каса је застарео јер се заснива на технологији старој више од 
једне деценије - објашњава Саша Дулић. 
- Ради се о систему заснованом на фискалној меморији која се налази у самој фискалној каси, 
те копији рачуна одштампаном на траци. Помоћу ГПРС уређаја Пореска управа чита дневне 
извештаје са фискалних каса збирно по данима у ноћном режиму рада. 
Због релативно великог броја фискалних каса и технолошког ограничења Пореска управа 
успева да приступи појединачној фискалној каси у просеку на сваких 14 дана. Нови систем све 
то искључује и он је практично контрола у реалном времену. 
- Ми овде, на основу неких рачуница Пореске управе, очекујемо на годишњем нивоу већи 
прилив у буџет после увођења тог система за око 1,5 милијарди евра - истиче Дулић. 
 

ИСКУСТВО ХРВАТСКЕ 
СЛИЧАН систем онлајн контроле рада фискалних каса уведен је и у Хрватској. 
- У првих осам месеци примене систем је дао изузетне резултате. Наплата ПДВ преко 
фискалних рачуна повећала се за око милијарду евра у односу на исти период протекле године. 
Контроле пореских обвезника се обављају циљано и нема расипања ресурса - објашњава 
саговорник "Новости". 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:460933-I-Kablovi-daju-licnu-kartu 

И „Каблови” дају личну карту 
 
В. Н. 

Индустрија каблова у Јагодини у понедељак предаје податке Министарству 

привреде. По оствареном извозу, убраја се међу највеће извознике у Шумадији и 

Поморављу 

РУКОВОДСТВО и Синдикат Индустрије каблова у Јагодини, једног од 179 предузећа у 
државном власништву, у понедељак ће Министарству привреде предати такозвану личну карту 
предузећа, изјавио је председник Самосталног синдиката предузећа Драган Рајић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:460933-I-Kablovi-daju-licnu-kartu
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- Индустрија каблова у Јагодини запошљава 2.150 радника, ради, и према програму Владе и 
Министарства привреде, спада у групу државних предузећа које ће "наставити своју делатност, 
иако не нађу власника" - рекао је Рајић. 
Годишња производња Индустрије каблова, која је по броју запослених највећа фирма у овом 
делу Србије, износи око 7.500 тона каблова и кабловског прибора, вредности око три 
милијарде динара. Годишњи извоз је око 16 милиона евра, остварен у 11 земаља ЕУ, Руске 
Федерације, земаља бившег Совјетског Савеза и СФРЈ. 
По оствареном извозу, спада међу највеће извознике у Шумадији и Поморављу, према 
подацима Регионалне привредне коморе у Крагујевцу. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/415607/Djilas-Mere-Vlade-nece-poboljsati-zivot-vec-ce-dovesti-do-kraha 

Ђилас: Мере Владе неће побољшати живот, 
већ ће довести до краха 

Бета 

Председник Демократске странке (ДС) Драган Ђилас рекао је данас да ће следеће године у 

Србији доћи до пада бруто домаћег производа (БДП), смањења плата, отпуштања и до “циклуса 

потпуног краја”. 

- Људи кажу да ћемо следеће године порасти. Како ћемо порасти? Ове године смо порасли због 

Фијата и пољопривреде, следеће године иде циклус потпуног краја - казао је Ђилас гостујући у 

емисији “Став Србије” на ТВ Прва. 

  

Према његовим речима, Србија може да изађе из кризе ако се фокусира на пољопривреду, 

енергетику и образовање, као и да мере Владе Србије неће побољшати животни стандард 

грађана. 

  

- Ја ту ни не видим мере, немојте се љутити. Како мислите да извучете земљу из кризе, тиме 

што ћете да сликате авион Ер Србије стар осам година и изнајмљен на лизинг?”, казао је 

председник ДС. 

  

Он је оценио да смањење плата у државној администрацији и повећање пореза “неће довести 

до напретка у Србији”, а да садашња Влада Србије “нема идеје” да привуче стране инвестиције. 

  

- Плате и пензије могу да секу Американци, Немци, чак и Грци. Ми не можемо да сечемо плате 

и пензије јер више немамо шта да сечемо - казао је Ђилас. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/415607/Djilas-Mere-Vlade-nece-poboljsati-zivot-vec-ce-dovesti-do-kraha
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Председник ДС је поновио да се залаже за оснивање развојне банке Србије, као и да се противи 

продаји компаније ПКБ чије је руководство, како каже, смањило дуг ове фирме са 70 на 30 

милиона евра. 

  

Ђилас, који је 24. септембра смењен са функције градоначелника Београда, оценио је да ће 

поново бити градоначелник после избора и додао да се зна “тачно где је уложен сваки динар” у 

главном граду. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/415603/Od-danas-velika-serija-Blica-Ko-je-unistio-srpska-preduzeca 

Од данас велика серија “Блица”: Ко је 
уништио српска предузећа 

Блиц  

Екипа “Блица” је истраживала ко је и под којим условима куповао фирме које су у најкраћем 

времену девастиране. Под којим условима су куповане, како су плаћене и какав је социјалан 

програм радницима обећаван, моћи ћете да прочитате у данашњем штампаном издању 

"Блица". 

“Блиц” открива како се 

“извлачила” имовина и новац из тих фирми и да ли су надлежни ћутали. 

  

Радници причају о својим судбинама, бивши директори о компанијама на чијем челу су били... 

  

Први део серијала "Ко је уништио српска предузећа" објавићемо у данашњем штампаном 

издању "Блица". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/415603/Od-danas-velika-serija-Blica-Ko-je-unistio-srpska-preduzeca
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Licna-karta-pa-pomoc-od-drzave.sr.html 

РАЗГОВОР НЕДЕЉЕ: САША РАДУЛОВИЋ, министар привреде 

Лична карта па помоћ од државе 

Обавеза није иста и за предузећа која су полуприватна. – Смањење намета на рад остаје кључна 

мера на којој ће инсистирати Министарство привреде 

„Када у министарство буду пристигле све личне карте државних фирми, сешћемо за сто с 
руководиоцима тих предузећа и са сваким од њих, од ’Галенике’ и ’14. октобра’ до ’Икарбуса’ и 
’Железаре’ ћемо  направити план решења њихових проблема и спремити их за приватизацију”, 
каже у интервјуу за „Политику” Саша Радуловић, министар привреде. 

Каква је ситуација, колико их је стигло? 
До прошле недеље их је било тек 10 комплетно попуњених, али сада се број повећава и 
обећавам да ће све бити објављене на нашем сајту како би сви могли да их виде. Ја морам да 
кажем да је реч о једноставним табелама у којима се траже информације о предузећима, 
добављачи, партнери, имовина, финансијски подаци. Ко уредно води књиговодство то може да 
нам достави за седам дана, а ко то не учини значи да нема уредне књиге или има добављаче и 
купце које није бирао по економским ценама. А да би неко предузеће добило помоћ од државе, 
оно мора да нам достави своју личну карту. 

Јасно је да је реч о обавези јавних предузећа и оних која су у државном 
власништву. Шта је са оним која су полудржавна, у којима постоји приватни 
капитал и којима не треба помоћ државе? Због чега се и од њих траже личне 
карте? 
Код њих је та обавеза мало другачија. Држава као мањински власник може преко надзорних 
одбора да тражи увид у финансијске податке и то ћемо радити. Али, сада нам је фокус пре свега 
на предузећима у Агенцији за приватизацију и јавним предузећима. Осим 153 која су у 
реструктурисању, има још 419 државних фирми у надлежности Агенције. 

Али, да се вратимо на полуприватне фирме у којима држава има само део. Када 
јавно објавите њихову личну карту на сајту, да ли тиме објављујете поверљиве 
податке приватног власника који су пословна тајна? 
Наравно да код тих фирми не можемо нити ћемо да објављујемо податке, али код свих где је 
држава већински власник не постоји разлог зашто би било шта било сакривено од очију 
јавности. 

Значи, за полуприватне компаније не постоји иста обавеза? 
Не на исти начин и понављам да то сада није примарно. Већи проблем су јавна предузећа и 
када с њима будемо завршили, кренућемо на комунална, којих има готово 600. 

Једна од првих ствари које сте најавили је завршење приватизације по новом 
моделу. Шта то значи? 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Licna-karta-pa-pomoc-od-drzave.sr.html
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Спровели смо катастрофалну приватизацију и време је да се то јавно каже. Опљачкана је 
имовина фирми, стотине хиљада људи је остало без посла. Много тога је спорно. Не само те 24 
приватизације о којима сви причају, већ и много више од тога. 

То се углавном зна. Шта ћете ви променити? 
Нови закон о приватизацији који ће бити усвојен до краја године ће се базирати на две кључне 
речи. Једна је транспарентност поступка и све ће бити јавно. Друга је одговорност, како 
руководства тако и државних службеника у Агенцији за приватизацију. То је предуслов да се 
државне фирме поставе на здраве ноге. 

Шта значи постављање тих предузећа на здраве основе? Да наставе да послују као 
државна или да се продају? Шта ако нико неће да их купи? 
Циљ је да се приватизују. А постављање на здраве ноге значи санирање дугова и то ће се 
углавном дешавати кроз конверзију потраживања у капитал. 

То значи да повериоци постају власници? 
Може и тако да се каже. Повериоци постају власници, а у случајевима где то не желе, могућ је 
откуп потраживања. Постоје модели како се овакве ствари раде у свету. У једном броју 
предузећа ће свакако бити спроведен стечај. 

Где су у тој причи запослени? Могло се прочитати да ће у државним фирмама без 
посла остати и до 20.000 људи. Да ли је то тачно? 
То је веома тешко рећи и ја сада не бих могао то да вам кажем. Циљ је да што мање људи остане 
без посла и имамо социјални програм за оне који ће бити погођени реформама. Али, 
наглашавам да реформа има за циљ привреди раст, а с њим и запошљавање. 

Прво сте ударили на Фонд за развој. Због чега? 
Желимо да уведемо ред у трошење пара пореских обвезника, а код Фонда за развој смо 
анализирали пласмане кредита вредне готово две милијарде евра. То је више од 20.000 
кредита, а имају свега 61 запосленог. Немогуће је с тим бројем људи сервисирати толики број 
кредита, проверити ризике у враћању и да ли неко испуњава обавезе. Чини ми се да је систем 
био направљен тако да нема контроле. 

Ко су највећи корисници пара из Фонда за развој? Помињу се имена највећих 
привредника. 
Најпре морамо да утврдимо зашто је више од 60 одсто кредита Фонда проблематично јер не 
можемо више да бацамо новац у бунар. И тачно је, многе фирме којима су кредити били 
доступни биле су повезане с политичким центрима одлучивања. За наредну годину спремамо 
систем у ком ће држава при додели кредита заједно с комерцијалним банкама радити на 
подели ризика како би каматне стопе пале и то ће бити добро за привреду. 

Шта је с онима који су у претходном периоду затражили средства од Фонда за 
развој. Помиње се „Фиделинка”, помиње се име Чедомира Јовановића, чија је 
супруга закупила део производње у тој фабрици. 
Тренутно проверавамо да ли су ти пројекти у интересу грађана Србије, у функцији развоја и у 
складу с делатношћу Фонда за развој. Не може се Фонд за развој користити за узимање 
јефтиног кредита којим ћете вратити други који сте раније узели код комерцијалних банака. 

Да ли је то случај с „Фиделинком”? 
Тако је у многим ситуацијама, а ја нећу говорити о појединачним случајевима. Те листе су 
јавне. 

Шта се дешава с новим законом о раду? 
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Очекујемо да прође Скупштину у децембру. Кључне измене тичу се отпремнина и тога да их 
послодавац исплаћује само за године рада проведене код њега, а не за укупан стаж. Јер, то је 
раније спречавало запошљавање старијих радника уместо да их заштити. 

Да ли ће рад на одређено бити продужен с једне на три године, како су то 
затражили послодавци? 
То није наш предлог. Ми желимо да се омогући лакше запошљавање и отпуштање и у свакој 
земљи која је то урадила дошло је до раста запослености. 

Често се дешавало да неко ко буде проглашен технолошким вишком тужи фирму и 
буде враћен на посао уз обештећење. Да ли се бавите и тиме или је то питање за 
судство? 
То је комбинација и судства и закона о раду и неке ствари ћемо и ту поједноставити. Радимо на 
томе. 

Да ли сте одустали од смањивања намета на рад јер нису део мера које сте 
предложили прошле недеље? 
Постоји сагласност у Влади да је то неопходно урадити, али је питање када и у коликој мери. 
Имамо велики дефицит у буџету и процена је била да би га смањење пореза и доприноса 
увећало. Моје мишљење је било другачије, али ја сам део Владе и поштујем одлуке. Међутим, 
смањење пореза и доприноса остаје кључна мера овог министарства. Ако молер или програмер 
погоде посао за 300 евра, а од тога 120 морају да дају држави, то је неразумно и повећава рад на 
црно. 

Имате ли самосталност у доношењу одлука и колико сте раније ставове морали да 
промените јер сада сте колега и с Дачићем, и с Вучићем, и с Кркобабићем? 
Да би неке мере прошле, морате да убедите остале чланове Владе. Рецимо код смањења намета 
на рад ја преузимам на себе да за сада нисам успео у томе. Наравно да постоје различити 
ставови у Влади и то је здраво јер једноумље никада није добро. Постоји сагласност око тога да 
морамо да смањимо дефицит, да морамо да решимо проблем предузећа у реструктурисању, да 
не можемо да наставимо са јавним предузећима на овај начин. 

И како су прошли ваши предлози на Влади? 
Имам пуну подршку око предлога који се тичу предузећа у реструктурисању, личних карата и 
свега што радимо с јавним предузећима. 

Због чега Агенција за лиценцирање стечајних управника води спор против вас? 
Ја то не могу да коментаришем, то је управни поступак који је у току. Али, могу да кажем да је у 
претходном периоду та агенција лоше обављала свој посао. У многим стечајевима је дошло до 
великог оштећења поверилаца и радника, па и до пљачке предузећа. Али, доћи ће до промена, 
нови закон о стечају ће то променити. 

И да ли после свега може да се каже када ће бити више радних места у Србији? 
Ја бих волео да то могу да вам кажем, али то је, нажалост, немогуће тачно проценити. 
Запошљавања нема без раста привреде и зато инсистирамо на смањењу намета на рад и на 
новом моделу финансирања привреде кроз комерцијалне банке. 

О тајкунима 
У својим блоговима сте писали да су тајкуни у Србији имали модел – улагање у 
некретнине преко кредита којима су задуживали фирме које су куповали. Сада су 
због тога у великим проблемима. Навели сте да и код њих треба да дође до 
конверзије дуга у капитал, односно да их преузму банке. Да ли то и даље мислите? 
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У праву сте. Имамо велики проблем у приватном сектору. Приватизована предузећа су 
задужена, извлачен је новац преко оф шор компанија, куповане некретнине. Сада су те фирме у 
огромним дуговима јер су кредити код којих постоје проблеми с наплатом достигли 22 одсто. 
Код неких банака и 50. У таквој ситуацији умире основна делатност фирми које су купљене и 
зато мора да дође конверзије потраживања у капитал. Банке ће морати да уђу у тај поступак, а 
како немају механизме да се баве тим проблемом, ми смо почели да разговарамо с великим 
инвестиционим фондовима, који би дошли овде, купили потраживања од банака и извршили 
конверзију. 

Добар посао с Итихадом 
Шта мислите о послу са Итихадом? Зашто тај уговор није јавно објављен? 
Тај уговор је потписан пре него што сам ја ступио на дужност. „Јат” је био велики болесник и 
мора да се постави на здраве ноге. „Итихад” нам даје одличан менаџмент и њихово познавање 
тог бизниса. То је велика вредност коју доноси страни партнер. А пошто циљ јесте оздрављење 
„Јата”, мислим да је ово партнерство добро за Србију. 

Да ли држава средствима баш из Фонда за развој гарантује за посао с „Итихадом”? 
Фонд за развој јесте укључен у то, али то су полуинформације и постоји шира слика. Знате, има 
захтева инвеститора да се неки уговори објаве или не објаве и то питање није за ово 
министарство. 

Стефан Деспотовић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nove_stope_su_kvantni_skok_u_bankrot.4.html?news_id=269983 

НАША ПРИЧА - Удружење хотелијера тражи од Владе да преиспита одлуку о повећању 

пореза у тој грани 

Нове стопе су квантни скок у банкрот 

АУТОР: М. Н. СТЕВАНОВИЋ 

Београд - Држава није у стању да обузда сиву економију нити да ефикасније управља јавним 
предузећима, па мањак у државној каси покушава да реши додатним опорезивањем оних који 
су и до сада плаћали своје обавезе. Проблем може да настане из чињенице да легална привреда 
и иначе ради са плитким маргинама, па је лако могуће да ће нове стопе ПДВ-а које су за 
неколико сегмената роба и услуга подигнуте са осам на 20 одсто, „потопити“ неке гране. 
 
Рачуницу о ефектима пореских измена међу првима је извела пословна заједница хотелско 
угоститељске привреде (ХОРЕС), која је због већих намета предвиђених за категорисани 
смештај, одмах упутила писмо са анализом новом министру финансија, али и за сутра сазвала 
хитну ванредну седницу скупштине удружења. 
С друге стране, Пореска управа посредно је признала немоћ да се избори са сивом зоном, јер је 
летос, недељама унапред најављивала да ће вршити контролу промета на готово свим већим 
скуповима, од Еxита и Гуче па до већих локалних манифестација. Резултат је био готово свуда 
исти - од трећине до половине угоститеља, који су били предмет провере, није издавало 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nove_stope_su_kvantni_skok_u_bankrot.4.html?news_id=269983
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фискалне рачуне, а на то их није натерала ни извесност да ће их обићи порезници. Очигледно 
је да су казне за пословање у сивој зони далеко испод добити која се остварује, а у таквој клими 
најтеже пролазе они који су због своје величине и бренда принуђени да раде легално. Они не 
само да трпе нелојалну конкуренцију црног тржишта, него су и први на удару када год власт 
помисли да ће већим захватањем попунити буџетски минус. Хотелијери и угоститељи, 
међутим, упозоравају у писму министра да ће овога пута нове стопе које погађају ту грану 
имати дубоке негативне последице не само за привреду и запослене, него и за државу. 

- Усвајање предложених мера би у врло кратком року довело до пада конкурентности сектора, 
што ће се одразити на затварање великог броја постојећих објеката, повлачење најављених 
инвестиција, пад запослености као и на немогућност приватизације за фирме које су још увек у 
државном власништву и имају релативно лоше резултате пословања - наводи се у писму 
министру. 

Додаје се да угоститељи немају простор да из својих прихода амортизују увећање пореза, 
резултат ће бити увећане цене, а последица је пад тражње и смањење промета. То ће у сваком 
предузећу покушати да покрију смањењем броја запослених. Само у првој години примене 
нових пореских стопа, процењују у ХОРЕС-у, фирме из те гране мораће да отпусте најмање 
2.300 радника, што је десет одсто укупно запослених у грани. У том удружењу подсећају да у 
сектору хотелијерства и угоститељства ради око 20.000 радника са просечном месечном 
зарадом од 23.945 динара за првих шест месеци ове године. То је један од најнижих просека, 
врло близак законом прописаног минимума. Уз то, последњих годину дана, број запослених у 
грани смањио се за пет одсто, показује даљу тенденцију пада, па је јасно да простора за ниже 
просечне зараде у сектору готово да нема, те једини сценарио јесте отпуштање. 

Процењен број вишкова, међутим, није коначан, упозоравају у ХОРЕС-у, јер ће предузећа која 
и иначе послују са губитком или су на нули, највероватније морати да оду у стечај па ће број 
изгубљених радних места бити већи а приход у буџет далеко испод очекиваног. Тај тренд и 
иначе је присутан, јер очекивати раст индустрије која је базирана на домаћем госту, у условима 
све израженијег пада БДП-а, није реално. Смањење промета грани која је један од највећих 
мултипликатора, повући ће за собом и индустрију добављача - произвођаче хране, пића, 
намештаја и свих осталих пратећих делатности. А то линеарну рачуницу Владе да ће 
повећањем стопа у том сектору буџет приходовати 8,21 милион евра - озбиљно доводи у 
питање. Вероватнији је епилог, како је недавно рекао један од хотелијера, да ће нове мере за ту 
индустрију бити квантни доскок у банкрот. 

У удружењу истичу да је повећање пореске стопе за део услуга у тој грани, најлошији избор јер 
постоји знатно већи потенцијал да се уређењем пословања обезбеди знатно већи прилив у 
државну касу. Пре свега, они траже далеко ригорозније сузбијање сиве економије. Подсећају и 
да процес приватизације није спроведен у ванградским центрима, где близу 60 хотела у 
власништву државе чека на новог власника. Нове мере смањиле би и њихову атрактивност на 
тржишту и мало је вероватно да би се у оваквом пословном амбијенту нашао солидан 
инвеститор. Тим пре што велики број државних хотела и рехабилитационих центара прима 
субвенције, чиме увећава нелојалну конкуренцију осталима. Најзад, једно од решења је и да се 
ревитализује туристичка инфраструктура, како би се подигла конкурентност земље и повећао 
број страних гостију, истичу у ХОРЕС-у. 

А код других... 
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Ново пореско оптерећење на категорисани смештај није у складу са европским директивама. 
Просечна стопа у 28 чланица ЕУ за ту категорију услуга износи 10,8 одсто, док је пореска стопа 
у земљама окружења далеко нижа. Она у Хрватској, која је европску директиву на порезе у 
хотелијерству и ресторатерству применила и пре уласка у ЕУ и сада износи 10 одсто. У Црној 
Гори је седам одсто, Македонији пет, Бугарској шест, Румунији девет одсто. И стопе на 
ресторанске услуге у ЕУ су ниже, у просеку 15,8 одсто, док се та делатност код нас 
традиционално опорезује по општој стопи, сада од 20 одсто. Зато је добар пример Француска, 
која је на самом почетку светске економске кризе 2009. године снизила пореску стопу на 
ресторатерство. У првој години примене резултат је био 50.000 нових радних места, просек 
зарада порастао је за 5,7 одсто, док је раст инвестиција у сектору порастао за 15 процента и 
достигао три милијарде евра. 

Губитак 

Уколико нове пореске стопе ступе на снагу, у најтежем положају био би сегмент конгресног 
туризма - извозне гране која је увелико почела да се позиционира на међународној сцени. У 
том сектору, услови се формирају на далеко већим тржиштима, и у предности су само они који 
успевају да одрже корак квалитетом и ценом. Простора за поскупљења нема, а додатни 
проблем за угоститеље биће и то што је велики број међународних скупова за наредну годину 
већ уговорен, а у понуду није укалкулисана нова стопа. То ће организаторе одвести у директан 
губитак. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-vojvodini-bez-posla-ostaje-od-1500-do-2000-radnika 

У Војводини без посла остаје од 1.500 до 
2.000 радника? 

Процес реструктурирања некадашњих гиганата социјалистичке привреде се, 
према најавама из Владе, ближи крају а велики број радника у њима могао би да 
остане без посла. Како каже министар привреде Саша Радуловић, 

 без радног места у овим фирмама могло би да остане око 20 до 30 одсто запослених. Према 
овој рачуници у Војводини би у тим фирмама без посла могло да остане између хиљаду и по и 
две хиљаде радника. 

У Војводини је, наиме, број предузећа у реструктурирању мањи него у остатку земље, па је и 
радника који се налазе пред отказом такође мањи. Најгора ситуација је у Панчеву где само у 
три велика предузећа ради чак трећина од укупног броја запослених у фирмама у 
реструктурирању у покрајини. 

Укупно у Србији има 153 оваква предузећа и у њима је запослена 51.000 радника. На Војводину 
одлази петина тих фирми и “тек” десетина радника: 28 војвођанских предузећа у 
реструктурирању запошљава 6.070 радника, према подацима које је објавило Министарство 
привреде. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-vojvodini-bez-posla-ostaje-od-1500-do-2000-radnika
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Радуловић је ових дана говорећи о томе да реструктурирање и приватизација морају да се 
окончају у најкраћем року, можда чак до средине следеће године, навео да је у близу 600 
неприватизованих предузећа запослено око 100.000 људи и да ће барем 20.000 или 30.000 
њих остати без посла. Он је казао да ће неминовно доћи до смањења у том сектору, јер се та 
предузећа морају поставити на „здраве ноге”. 

- За одређени број радника реално постоји радно место, а постоји део радника који ће нажалост 
изгубити посао. Држава припрема програме за те раднике, то је пакет на коме се ради - навео је 
Радуловић. 

Програм реструктурирања смишљен је пре десетак година како би се велика предузећа, некада 
yинови социјалистичке привреде, која нису могла да се снађу у новим привредним 
околностима а нико није хтео да их купи, сачувала. План је свакако имао и социјално-
политичку димензију, како на десетине хиљада људи који су у њима запослени не би добили 
отказе. План је био да се те фирме поставе на ноге и потом поново понуде на продају. Проблем 
је, међутим, био у томе што ове фирме никада нису “реструктуриране”, нити су пролазиле кроз 
икакве промене - ако је то уопште било могуће урадити у већини њих - већ су држане у некој 
врсти хибернације: нису плаћале комуналије ни порезе, нису заправо плаћале ни добављаче, а 
добијале су издашну помоћ државе. Само буyет Србије је на овоме, према наводима Светске 
банке, годишње губио 750 милиона евра, док је укупна штета коју је трпела привреда свакако 
била осетно већа. 

У Војводини би крај реструктурирања најтеже могао да погоди Панчево, где је у три велика 
предузећа запослено нешто више од две хиљаде радника. Само у “Петрохемији”, једном од 
највећих губиташа српске привреде ради 1.780 људи, у авио-индустрији “Утва” је 269 а у 
Индустрији стакла 198 запослених. 

У остатку покрајине ситуација је осетно мање драматична. Разлог томе је што су нека од ових 
предузећа ипак већ прошла кроз промене, па је тако у новосадском “Петру Драпшину” од 
ранијих неколико хиљада запослених остало тек шездесетак. Међу предузећима у 
реструктурирању у Војводини највише запослених је у сомборском “Борелију” - 637, а ту су и 
“Граничар“ Гаково (314), новосадски ЗГОП (317), “Војводинапут Бачка пут” (295) и “Дес” (208), 
“Алекса Шантић” (220), “Вршачки виногради” (246), сомборски “Севертранс” (234), “Мајевица” 
Бачка Паланка (261)... Међу фирмама које запошљавају више од 100 радника су и “Рудник“ 
Ковин, сомборска “Застава - специјални аутомобили”, “Кулатранс” и Холдинг компанија 
“Дневник”. 

В. Чворков 
  

Јужније биће тужније 
Крај реструктурирања много теже последице оставиће у остатку земље, нарочито у Београду, 
где у оваквим фирмама ради на десетине хиљада људи које сада, практично, издржавају 
порески обвезници. Само у главном граду ту су ПИК Београд, “Просвета”, БИП, ПИМ, 
Индустрија мотора и Индустрија трактора Раковица. У неким другим градовима реч је о 
фирмама које су највећи послодавац у тим срединама, попут Индустрије каблова и пиваре у 
Јагодини, „Јумка” у Врању, пиротског „Првог маја”, „Магнохрома” Краљево, делова 
Електронске и Машинске индустрије у Нишу, ФАП-а у Прибоју, РТБ-а Бор, „Прве петолетке” у 
Трстенику... 
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http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/ukidaju-se-radna-mesta-u-radosnom-detinjstvu_432783.html 

Укидају се радна места у Радосном детињству 

НОВИ САД  

Службе Маркетинга и Контроле квалитета производа у Предшкослој установи 

"Радосно детињство" биће укинуте, предвиђа нова систематизација коју је ова 

установа доставила граду. 

Узевши у обзир поменуте две и остале службе које ће бити систематизоване, у предшколској 

установи има више од 70 запослених вишка. Град још није одобрио предлог нове 

систематизације, а очекује се да ће то учинити до краја месеца. 

У Синдикату предузећа сматрају да су та радна места измишљена. 

"Контрола квалитета апсолутно је непотребна јер установа свакако има довољан број људи који 

годинама раде тај посао и није било потребе на та места запошљавати нове људе. У овој служби 

потребно је двоје запослених, а било их је дванаесторо", каже за Блиц председник синдиката 

Перица Петрић. 

Према његовим речима,  новом систематизацијом бити испоштован захтев Града да у Радосном 

детињству буде 1.953 радна места. 

О измишљеним радним местима у периоду од 2007. до 2012. године градоначелник Милош 

Вучевић раније је изјавио да у предшколској установи "има девет стручњака за односе са 

јавношћу, гомила правника, економиста, географичара и историчара, а да постоје и референти 

за копирање". 

24 САТА 

http://www.24sata.rs/vesti/beograd/vest/folklorasi-brane-svoje-prostorije/111410.phtml 

Фолклораши бране своје просторије 

Аутор: авм  

Чланови Културно-уметничког друштва “Бранко Цветковић” окупиће се данас у 

згради Дома железничара да би спречили судске извршитеље да их иселе из 

просторија које користе већ 70 година. 
 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/ukidaju-se-radna-mesta-u-radosnom-detinjstvu_432783.html
http://www.24sata.rs/vesti/beograd/vest/folklorasi-brane-svoje-prostorije/111410.phtml
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КУД "Бранко Цветковић" зграду Дома железничара користи 70 година | Фото: Д. Миленковић 

ИЗВРШИТЕЉИ - Друштву је решењем Привредног суда дат рок до данас да се иселе из 

петоспратнице у Улици Милоша Поцерца 10 са образложењем да нису редовно плаћали 

комуналије Савезу самосталних синдиката Србије. Међутим, председник КУД “Бранко 

Цветковић” Јован Шијачки каже да су са представницима синдиката још 2006. склопили 

уговор по којем су ослобођени плаћања свих дажбина, а да се комуналије подмирују од кирије 

коју уплаћају “Железнице Србије“, чије су Друштво. 

- Зграду нећемо напустити, а циљ синдиката је да је прода - истиче Шијачки и додаје да 

останком у просторијама желе да сачувају државну имовину. 

У Синдикату негирају да им је намера да продају зграду од 4.500 квадрата. Обуставу исељења 

КУД-а у међувремену су затражили и републички правобранилац и “Железнице“, пошто је 

пред Вишим судом у току парнични поступак којим се утвђује власништво над зградом Дома 

железничара. Ако пред судом буде утврђено да зграда припада држави, а не Самосталном 

синдикату, она би била предата граду, а КУД “Бранко Цветковић” са 400 чланова остао би у том 

простору. 

 

 

 

 

 

 


