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Држава штеди додатним порезом на плате 
 
Д. И. КРАСИЋ  

Премијер Ивица Дачић најавио могућност увођења солидарног пореза за 

најплаћеније раднике јавног сектора. Фискални савет већ предлагао ову меру, која 

би могла да донесе уштеде 

 
ДРЖАВА размишља о увођењу солидарног пореза, који би плаћали власници највећих плата у 
јавном сектору. Ово је у уторак потврдио српски премијер Ивица Дачић, истичући да још 
никакве конкретне одлуке нису донете. Иако још нису познати проценти оптерећења, нити 
износ зарада који се сматра "великим", ова идеја није нова.  
На неопходност увођења солидарног пореза указивао је још летос Фискални савет, у својим 
анализама, истичући да је неопходно опорезивање и пензија већих од 25.000 динара, као и 
плата у јавном сектору већих од 40.000 динара. Управо су пензије биле "камен спотицања" због 
којих ова идеја није озбиљније узета у разматрање. 
Економисти су у уторак одбијали да прокоментаришу колике би уштеде могле да се очекују од 
увођења нове врсте оптерећења, с обзиром на многе непознанице. 
- Не знамо обухват, основице и стопе да би се могло проценити да ли би ефекти увођења тог 
пореза били довољни за значајнију уштеду у буџету - кратко је за "Новости" прокоментарисао 
економиста Владимир Вучковић, члан Фискалног савета. 
Иначе, већ постојећи предлог и рачуница Фискалног савета, која обухвата наплату пореза и на 
пензије и на плате, донели би уштеду од око 0,6 одсто бруто друштвеног производа, што је 
више од половине неопходних уштеда у 2014. години. 
- Реч је о привременом, солидарном порезу - стоји у анализи Фискалног савета. - Опорезовао би 
се, дакле, само износ примања преко наведених граница што значи да запослени са платом од 
40.000 динара не би имао умањење плате. Запосленом са платом од 50.000 динара би се плата 
умањила за 1.000 динара, а запосленом са платом од 200.000 динара би се плата умањила за 
16.000 динара. Солидарни порез би се односио на све запослене у јавном сектору укључујући и 
јавна предузећа и независне државне институције попут Фискалног савета, Државне 
ревизорске институције и Народне банке Србије. 
Дакле, уколико плата износи 50.000 динара, од тог износа се одузима неопорезиви део од 
40.000, па се на добијену разлику од 10.000 динара обрачунава порез од десет одсто, што као 
резултат даје нови износ плате од 49.000 динара. Прогресивност солидарног пореза се огледа у 
чињеници да, што је плата или пензија већа у односу на просечну, расте и износ пореза који се 
наплаћује. 
ДА ПЛАТИ И ПРЕДСЕДНИКПРЕМИЈЕР Дачић истиче да би, по предлогу увођења солидарног 
пореза, министри, председник Владе, потпредсдници Владе, а како очекује, и посланици и 
председник републике, издвајали већи проценат: 20 или 30 одсто.  
- Да тиме покажемо да крећемо од нас - рекао је Дачић и навео да ће се о том предлогу 
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разговарати наредних дана и да никакве одлуке још нису донете јер, како каже, постоје 
различите идеје. 

- Уколико Влада одлучи да највећи терет уштеда поднесу запослени у јавном сектору са 
највишим примањима, могуће је прописати вишу пореску стопу за оне са изузетно високим 
зарадама - објашњавају у Фискалном савету. - Анализирали смо сценарио у коме се редовна 
пореска стопа од 10 одсто примењује на износ плате преко 40.000 динара, док се виша пореска 
стопа од 15 одсто примењује на износ плате изнад 80.000 динара. Практично, то значи да би 
укупни порез на плату од 110.000 динара износио 8.500 динара, и то тако што се стопа од 10 
одсто користи на разлику између 40.000 и 80.000, а стопом од 15 одсто се опорезује разлика 
између 80.000 и 110.000. Резултат је за 1.500 динара виши него када се користи пореска стопа 
од 10 одсто на читав износ плате изнад 40.000. 
С обзиром на то да у јавном сектору ипак нема превише запослених са овако високим платама, 
додатне уштеде у односу на основни предлог би биле релативно скромне и износиле би око 
једну милијарду динара. Међутим, иако уштеде нису велике већа прогресивност би свакако 
довела до правичније расподеле терета штедње. 
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Чачанска муниција боља и од америчке 
Виолета ТАЛОВИЋ  

Може ли наменска индустрија да буде замајац српске привреде и колико држава 

помаже оружаре (1): Уговорени послови до краја године 17 милиона евра, овој 

години повећана продаја за 70 одсто у односу на прошлу 

ФАБРИКА „Слобода“ у Чачку, прва смена, у погону обраде деформација 50 запослених јуре 
норму. Машине брује, металне честице прште, шкрипе навоји... Руке црне од уља, али радници 
су, кажу, задовољни јер посао овде значи живот. И њихових породица, али и фабрике која се 
опоравља, граби да са светског тржишта оружја, где је некада била један од лидера, узме део 
колача који јој припада.  
- Где бисмо ми данас били, да нас рат и санкције нису зауставили? Метак је увек роба која иде, 
јер се троши. А нас свет није заборавио, кажу, такву муницију ни Америка ни Израел не могу да 
направе. 
Металостругар Зоран Богдановић (46) у „Слободи“ је 26 година. Штелује челичну грдосију, 
надгледа сваки трзај, ослушкује. Струг зна у душу. 
- Наш хлеб има девет кора, али ништа није тешко кад има посла. Дуго су машине ћутале, кад 
брује, то је радницима песма - кажу готово углас раднице Љиљана Друловић и Сања 
Никодиновић. Жене на мушком задатку. 
КОНКУРС- УВЕК су нам добродошли млади инжењери машинства, технологије и хемије. 
Имамо и стипендисте, који су наша будућност - каже директор Стефановић, који је пре 
руководећих дужности 15 година био конструктор авионске и противавионске муниције. И 
његови родитељи цео радни век провели су у „Слободи“. 

У чачанској компанији недавно је отворен објекат за лаборацију (комплетирање) артиљеријске 
муниције, вредан 5,5 милиона евра. Изградњом овог постројења повећава се продуктивност, па 
ће „Слобода“ месечно производити и три пута више артиљеријске муниције. Уговорени су 
послови до краја године, чија је вредност 172 милиона динара. Руководство непрекидно 
преговара са иностраним купцима. Тражи нова тржишта. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:456755-Cacanska-municija-bolja-i-od-americke


4 

 

Раднике нови уговори радују, а Љубинко Стефановић, шеф производње, каже да се, кад посао 
зове, добровољно јављају за прековремени рад. 
Тренутно, прави се чаура за противавионски топ 40 мм. Да би се од ронделе дошло до 
финалног производа, потребно је да прође 40 операција. Врсни мајстори прецизношћу 
часовничара, обрађују месинг и калај. Пре пресовања извлаче чауру која потом иде на 
сужавање, па калибрирање, одатле на штанцовање... Стефановић посвећено објашњава процес 
истомерног истискивања после којег зрно иде на дораду. 
Чачанска „Слобода“ некада је запошљавала 7.500 радника. Данас их је 1.509, од којих 1.205 на 
неодређено, остали раде по уговору. У златно време, када су стотине милиона метака излазили 
из производње, од ње је највећим делом живео читав град. Рат, санкције и изолација и 
„Слободи“ су доделили судбину српских оружара. Данас је једно од шест предузећа са 
већинским државним капиталом које чини језгро наменске индустрије Србије. У овој 
осетљивој индустријској грани запослено је више од 8.000 радника, од којих је њих око 6.000 у 
сталном радном односу. 
 

Данашњи извоз оружја из Србије је само делић онога што се извозило осамдесетих, када је 
продаја југословенске индустрије оружја претежно афричким и азијским државама доносила 
око две милијарде долара годишње. Али генерални директор „Слободе“ Зоран Стефановић 
уверен је да је наменска индустрија мотор индустрије Србије. 
- Само у последњих шест година тржишту смо понудили 130 нових производа - каже 
Стефановић. - Наша муниција стиже на све континенте, сем Аустралије и Јапана. 
„Слобода“ је у овој години повећала продају за 70 одсто у односу на прошлу. Реализовано је 
преко шест милијарди динара, а актуелна су два велика уговора за трансфер технологија. Само 
у последње две године имали су инвестиције вредне седам милиона евра, обезбеђене из 
сопствених средстава. 
 

Део новца уложен је у нову опрему, а изграђена је и линија за галванизацију и постројење за 
прераду отпадних вода. 
Од давне 1948. године, када је основана, „Слобода“ производи наоружање и војну опреме за 
потребе војске. Данас, део је групације Одбрамбене индустрије Србије. Од некадашње 
једноставне производње на старим струговима, прерасла је у респектабилног произвођача 
средстава НВО. Име на светском тржишту стекла је не само основним програмом производње 
муниције - авионске и противавионске, већ палетом производа од противтенковских ракета, 
артиљеријске муниције, муниције за руске и НАТО калибре, до полицијског програма за 
специјалне намене. 
Увећан профит о којем говори директор Стефановић само на први поглед, чини се, води 
фабрику до - здраве производње. Али препрека да радници почну да примају плату из реалних 
извора има напретек. Две су најважније - уговори и реализација. Пружа ли држава ефикасну 
подршку српским оружарима? 
- И Влада и Министарство одбране помажу нам да дођемо до инвестиционих кредита дајући 
нам повољније каматне стопе - каже Стефановић. - Тим кредитима отклонићемо уска грла у 
производњи. Тако једино и можемо да упослимо све капацитете и да више произведемо. 
 

Оружаре је управо са овог места охрабрио и први потпредседник Владе Александар Вучић. 
Отварајући недавно погон за комплетирање артиљеријске муниције (у то време и министар 
одбране) Вучић је поручио да наменска индустрија може бити замајац индустрије Србије и да 
ће јој држава значајно помоћи. 
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- Али оно што ће држава тражити јесте да новац, када се обезбеди, не оде у бунар, већ да се 
усмери у инвестициона улагања - рекао је тада Вучић. 
Те инвестиције би, по Стефановићевим речима, биле усмерене искључиво у нове линије и 
производе. Тако би се упослило још радника, увећали капацитети, развијали и проширивали 
производни програми, улагало би се у науку и кадрове. Јер, ни „Слободи“ као и другим 
оружарима није циљ да буде на јаслама државе, већ да има модерну фабрику која ствара 
профит. 
- Српско тржиште одавно није довољно да обезбеди потпуну упосленост наших капацитета, 
због чега више од 80 одсто производа извозимо - каже Стефановић. - „Југоимпорт СДПР“ је 
карика у пословању и са њима део наше производње успевамо да пласирамо широм света. Али 
не ослањамо се само на њих већ се трудимо да сами пронађемо нове клијенте. Присутни смо на 
свим светским сајмовима оружја и војне опреме. 
Корак ка модернизацији на којој инсистирају западни купци су и нова постројења хемијске 
припреме и пречишћавања вода. Шеф заштите и термичке обраде са 80 запослених је 
Милорадка Стефановић. Овде се ради у три смене. 
ПРОТИВГРАДНА РАКЕТАИЗ „Слободине“ радионице изашла је противградна ракета средњег 
домета (КС ПГР-6). Тренутно се ради у малим серијама. - Очекујемо велике поруџбине поучени 
лошим искуством када је Србију штета од града коштала 70 милиона динара - каже Милош 
Јефтић, водећи инжењер пројекта. 

Обилазимо најновији погон за наношење галванских превлака на челик и месинг. С поносом 
Милорадка показује аутоматизовану линију за хроматизирање чауре. 
„Новости“ су имале јединствену прилику да обиђу и прототипску радионицу у којој се у 
најсавременијим условима, уз компјутерску обраду, раде пробни узорци. Инжењер Горан 
Антић, шеф обраде резања, објаснио је нашој екипи како са цртежа идеја конструктора 
прераста у пробни модел. Поступак провере може да траје од месец дана до годину. Тек тада 
улази у серијску производњу. 
 

КУЋНИ АПАРАТИ 
ЧАЧАК је био познат по производњи кућних апарата. Са Агенцијом за приватизацију тражи се 
решење о реструктурирању „Слободиних“ апарата. 
 

- Преузели смо 406 радника и милион евра њиховог комерцијалног кредита. Постоји програм 
који ускоро треба да изађе пред Владу. Надамо се да ћемо што пре започели преговоре са 
евентуалним стратешким партнерима. 
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Крагујевац раскида уговор са 
"Аутосаобраћајем" 

Тањуг  

Градска управа Крагујевца ће послове превоза путника у локалном и приградском саобраћају 

привремено поверити "Ласти" и "Вуловић транспорту" и већ сутра раскинути уговор са 

"Аутосаобраћајем", изјавио је члан градског већа за комуналну делатност Зоран Јовановић. 

- Коначно је завршена агонија око приградског превоза, а представници "Аутосаобраћаја" су на 

састанку јасно и гласно рекли да нису способни да обављају превоз за рачун града - рекао је 

Јовановић после састанка представника градске управе и руководства и синдиката 

"Аутосаобраћаја". 

 

Наглашавајући да је то предузеће исцрпло све могућности за финансијску консолидацију, 

Јовановић је рекао "да већ овог тренутка град улази у процедуру да привремено послове повери 

'Ласти' и 'Вуловић транспорту'". 

 

Он је нагласио да ће "Ласта" и "Вуловић транспорт" обављати привремено послове превоза 

путника, односно до окончања поступка за одабир превозника. Према његовим речима, град ће 

инсистирати да део запослених у "Аутосаобраћају" пређе код нових превозника. 

 

С друге стране, директор "Аутосаобраћаја" Слободан Сретеновић тврди да та одлука градске 

управе није дефинитивна и да ће најстарији шумадијски превозник, чији радници од јуче 

штрајкују тражећи девет плата, учинити све да се аутобуски превоз у том граду нормализује. 

Сретеновић тврди да одлука о раскиду уговора није дефинитивна и да град такву одлуку неће 

донети без договора с тим предузећем. 

 

- Решење ћемо заједнички донети. Ако то не можемо да радимо онако како треба, постоји 

неколико опција како ћемо то урадити - да ли изнајмљивањем или уступањем, одлучићемо у 

предузећу у поподневним сатима - каже Сретеновић. Он додаје да "Аутосаобраћај" неће 

дозволити да грађани остану без превоза. 

 

Према његовим речима "кључни проблем предузећа је премостити наредних месец и по дана, 

када би требало да се пронађе дефинитивно решење за то предузеће. 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/409212/Kragujevac-raskida-ugovor-sa-Autosaobracajem
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- Да смо ово решили у марту сада бисмо имали предузеће које боље функционише - рекао је 

Сретеновић и навео да се бројни стратешки партнери интересују за "Аутосаобраћај", али и 

траже да се реши социјални програм и дуговања према радницима. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/408936/Nikako-do-posla-Sa-20-godina-ste-neiskusni-a-sa-50-matori 

(Ни)како до посла: Са 20 година сте 
"неискусни", а са 50 "матори" 

Горица Авалић  

Најмање 280.000 грађана Србије старијих од 45 година нема посао, а шансе да га пронађу 

смањују се с повећањем броја незапослених младих људи. Далеко од услова за пензију и још 

даље од новог сталног посла, незапослен 50-годишњак сатеран је у ћошак - да би досегао 

старосну границу за пензију, која је сваке године све већа, мора да ради, а нико не жели да га 

запосли. 

 

 

Кликнути (+) за увећање 

Од 760.000 незапослених, сваки трећи има више од 45 година, а овој популацији припада и 
сваки други отпуштени радник у време кризе. Ипак, међународне институције траже од Србије 
да прати пример развијених земаља и да подигне старосну границу за одлазак у пензију на 67 
година, што би огромном броју незапослених грађана Србије још више отежало могућност 
пензионисања. Иако велике, саме бројке не говоре много. Али када се зна да угрожена 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/408936/Nikako-do-posla-Sa-20-godina-ste-neiskusni-a-sa-50-matori
http://www.blic.rs/data/images/2013-09-30/384248_1213_origh.jpg?ver=1380567904.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-09-30/384248_1213_origh.jpg?ver=1380567904.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-09-30/384248_1213_origh.jpg?ver=1380567904.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-09-30/384248_1213_origh.jpg?ver=1380567904.jpg
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егзистенција сваког незапосленог човека повлачи и угрожен положај чланова његове 
породице, проблем се умножава. 

- Просечно трајање незапослености у Србији износи 3,7 година, с тим што млади до 30 година 

на посао чекају у просеку 1,8 година, док они који имају више од 50 година посао траже у 

просеку 4,7 година - кажу за „Блиц“ у Националној служби за запошљавање. 

Подаци НСЗ показују да на ново радо место најдуже чекају некадашњи радници великих 

текстилних индустрија, који на посао помоћника конфекционара чекају у просеку 7,46 година, 

док шивачи и кројачи посао траже око шест година. Стручњаци упозоравају да најтеже до 

посла долазе жене у педесетим годинама, којих на евиденцији НСЗ има око 130.000. 

 

- Остала сам без посла пре три године. Радила сам у администрацији, а сада бих прихватила 

било шта. Фирма у којој сам радила је пропала, а ми смо остали без могућности да зарадимо 

пензију. Кажу нам да уплатимо сами доприносе за тих неколико година колико вам недостаје, а 

ја их питам како кад због година неће да нас запосле ни Кинези за 6.000 динара месечно - каже 

Јелена Милић (54) из Крушевца. 

 

У сличној ситуацији налазе се и мушкарци које сматрају престарим и за конобарисање и за 

физички рад. 

 

- Пре тридесете послодавци нам често говоре да смо премлади за важне ствари, а у педестима 

се већ суочавамо с првим одбацивањима због превише година.  

Ниједном незапосленом човеку није лако, али најгоре је онима који су после двадесет година 

радног стажа остали без посла јер се у тим годинама тешко учи и прелази на нов посао и тешко 

се мењају стечене навике. У држави у којој је 50 одсто младих незапослено, послодавци не 

бирају да посао дају старијима - каже за „Блиц“ социолог Милош Ђуричић. 

 

Губитком посла, свет педесетогодишњака се руши, објашњава психолог Мирјана Николић. 

 

- После толико година рада, одједном остају без ичега, на бироу за запошљавање, који се у 

њиховим главама не разликује много од улице. Када схвате да су целог живота одвајали новац 

за пензију како би имали од чега да живе у позном добу, а да им је сада та пензија недостижна, 

почну да се осећају преварено и постају љути и разочарани. Временом на себе почињу да 

гледају као на бескорисне чланове породице и постају убеђени да на њих тако гледају и остали - 

каже Николић. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_idu_na_prinudni_odmor.4.html?news_id=268559 

Због финансијских проблема у Ваљаоници бакра у Севојну 

Радници иду на принудни одмор 

АУТОР: Н. КОВАЧЕВИЋ 

Ужице - Део радника Ваљаонице бакра Севојно од јуче је на двомесечном принудном одмору, 
сазнаје Данас а ту вест за Данас је потврдило пословодство предузећа. 
У одговору нашем листу менаџмент објашњава да ће „до 170 запослених бити упућено на 
плаћено одсуство, због тренутних проблема у финансирању сировина за производњу и пада 
потражње на тржиштима на којима је Ваљаоница бакра активна“. 

- Принудни одмор трајаће до краја новембра и биће плаћен у складу са одредбама Закона о 
раду и Колективним уговором Ваљаонице бакра Севојно. Одлука је донесена уз поштовање 
одредби Закона и Колективног уговора потписаног са представницима два репрезентативна 
синдиката у децембру прошле године - наведено је у информацији коју је фабричко 
пословодство доставило нашој редакцији. 

У тој информацији је наведено да тренутно „фабрика ради са капацитетом мањим од 
максималног“, те да су „производња и пласман мањи за око 20 одсто“, али да се обавезе према 
запосленима, држави, добављачима и банкама ажурно сервисирају“. 

- Тренутни број запослених у Ваљаоници бакра је 1.139 и у овом тренутку није донета одлука о 
технолошком вишку - наведено је у тој информацији на питање Данаса да ли број радника, који 
ће бити упућен на принудни одмор, представља технолошки вишак. 

На питање да ли ће фабрика ускоро бити продата, о чему се већ извесно време спекулише, те да 
ли јој због великих финансијских и других проблема прети гашење, пословодство је у тој 
информацији навело: - Питање о продаји је питање за власнике компаније, не за менаџмент. 
Фабрици ни на који начин не прети гашење“. 

С друге стране, три фабричка синдиката нису задовољна предложеним мерама и у својој 
одлуци од 25. септембра су оценили да „принудно плаћено одсуство неће имати ефекта, јер 
такве уштеде неће утицати на превазилажење незавидне ситуације у предузећу“. 

- Неопходно је што хитније изнаћи решења заједничким деловањем већинских власника, 
руководства и синдиката - наведено је у одлуци коју су потписали председници Самосталног и 
Независног синдиката и синдиката Независност, у којој се истиче да ће синдикати „наставити 
да предузимају активности како би се постигао договор са пословодством у циљу доношења 
свеобухватних мера за превазилажење насталих проблема“. 

- Позива се менаџмент предузећа да, при реализацији својих мера за октобар, обавеже 
непосредне руководиоце да исте примењују тако да терет принудног плаћеног одсуства 
подједнако поднесу сви запослени. Задужује се руководство синдиката да хитно затражи од 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_idu_na_prinudni_odmor.4.html?news_id=268559
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пословодства неопходне податке како би дефинисали и доставили свој предлог мера за 
новембар - наведено је у тој одлуци, уз истицање да „наведене мере не смеју угрозити 
функционисање и квалитет топлог оброка у свим сменама“. 

Синдикати и власници 

Данас сазнаје да би представници синдиката и већинских власника требало да се састану у 
среду поподне у Београду како би разговарали о фабричким проблемима и начинима за 
њихово превазилажење. 

Структура власништва 

Према подацима пословодства, већински власник фабрике је Еаст Поинт Холдингс Лтд и то са 
80,9 одсто акција, преко свог зависног друштва Еаст Поинт Металс Лтд, а власници Еаст Поинт 
Холдингс-а су инвестициони фондови РЦ2 и Дарбy, док остатак акција припада Акцијском 
фонду и мањинским акционарима. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/beneton_dobio_subvencije_radnici_ni_blizu_radnih_mesta.4.html?news_id=2

68560 

Међу фирмама које је држава финансирала у овој години највише текстилаца 

Бенетон добио субвенције, радници ни близу 
радних места 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ - А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Министарство привреде објавило је детаљан списак расхода за разне субвенције и 
дотације на које су у првих осам месеци ове године из буџета потрошене милијарде динара. 
На субвенције за ново запошљавање, које су од оснивања привлачиле највећу критику 
јавности, од почетка године потрошено је око 20 милиона евра, али је на одржавање пропалих 
државних фирми дато дупло више - 40 милиона евра, и то када се не рачунају посебне ставке, 
попут Транзиционог фонда из којег се издваја новац за отпремнине у губиташким фирмама 
или новца који у болесне државне системе стално убацује Фонд за развој. Када би се и ова два 
извора финансирања укључила у рачуницу, видело би се да су порески обвезници 
финансирали одржавање живота у пропалим државним предузећима са чак 70 милиона евра, 
само у првих осам месеци ове године. 

Од јануара до августа ове године држава је на програм субвенционисања радних места за 
директне инвестиције потрошила 2,25 милијарди динара, односно око 200 милиона евра. Од 
тога, највише новца добиле су текстилне фирме. 

Тако је на убедљивом првом месту АХА Мура, фирма која је преузела пропали Први мај и која 
је добила 375,4 милиона динара, односно 3,3 милиона евра. Мура је прошле године запослила 
671 радника, из чега произилази да јој је држава дала субвенцију од око 5.000 евра по радном 
месту, односно нешто мање ако је фирма наставила са запошљавањем и ове године. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/beneton_dobio_subvencije_radnici_ni_blizu_radnih_mesta.4.html?news_id=268560
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/beneton_dobio_subvencije_radnici_ni_blizu_radnih_mesta.4.html?news_id=268560
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Друго место је заузео Грундфос са 171 милион динара субвенција. Ова фирма се бави 
производњом пумпи и компресора са 82 радника у 2012. а још није запослила довољан број 
радника да оправда толику субвенцију. 

На трећем месту је Бенетон, италијански текстилни гигант који је добио 167 милиона динара 
субвенција, то јест 1,5 милиона евра. Међутим, финансијски извештај за 2012. показује да је 
укупан број радника у српском Бенетону само 38, од чега је троје било запослено и раније, што 
даје цифру од невероватних 42.000 евра по радном месту. Бенетон сигурно није добио оволико 
новца, јер је највећа субвенција која је икоме одобрена 10.000 евра, колико добија Фијат, што 
значи да или Бенетон није запослио раднике за које је добио субвенције или их је запослио тек 
ове године. Према доступним информацијама, Бенетон је запослио само педесетак радника 
који раде на производњи џемпера, док је око 1.000 других радника запослено код његових 
коопераната, а не у самом Бенетону. Ова фирма је, иначе, имала обавезу да у року од три 
године запосли 2.700 радника. Према медијским наводима, плате запослених који шију за 
Бенетон крећу се од 5.800 до 17.000 динара, иако су послодавци добијали чак 9.000 евра по 
радном месту. 

Четврто место је заузео ауто кооперант Драксмајлер, који је прошле године имао 2.061 радника 
и који је добио 154,7 милиона динара субвенција. Одмах иза њега је још једна текстилна фирма, 
Трендтекс, немачког држављанина Шућка Хаџијакуповића, који је добио 137 милиона и до 
2012. запошљавао само 158 људи. На месту иза његовог нашла се четврта текстилна компанија 
на списку највећих добитника субвенција, Конфециони Андреа, са 125 ,5 милиона и само два 
радника у моменту добијања подстицаја. 

Током ове године, укупно 57 предузећа је добило новац од државе по основу субвенција за 
отварање нових радних места и на то је потрошено 2,2 милијарде динара. 

С друге стране, за подстицање производње у 28 посрнулих предузећа Министарство финансија 
и привреде издвојило је 4,1 милијарду динара. Највише новца, чак 595 милиона динара 
отишло је на адресу Индустрије каблова из Јагодине (у реструктурирању), АД Галеника добила 
340 милиона, а Тигар из Пирота 300 милиона динара. Наменски кредит од државе у висини од 
140 милиона динара ове године добило је предузеће Застава камиони, Првој петолетки из 
Трстеника намењено је 124 милиона, а Крушику из Ваљева 110 милиона динара. 

За потребе Железнице Србије, односно за подстицање производње и ремонта шинских возила 
издвојено је 450,5 милиона динара, од тога Желвоз Смедерево је добило 203 милиона динара, 
ФВ Краљево 125 милиона динара, а МИН Вагонка 122 милиона динара. За подстицање 
производње трактора ИМТ је добио 78 милиона динара, ИМР 44, а Мајевица холдинг 30 
милиона динара. 

Министарство је у 2013. из буџета финансирало и брзорастућа мала и средња предузећа са 7,8 
милиона динара, док је за програм подршке МСП за набавку опреме, издвојено 2,05 милијарди 
динара, за укупно 80 предузећа. Седам предузећа је добило по 2,5 милиона динара по овом 
основу, Инак из Београда, БПП ИНГ, Нелами из Баточине, Златић из Краљева, Рамона Нови 
Сад, Лоренапром и Беокран из Београда. Још 11 малих и средњих предузећа добило је од 
почетка године више од два милиона динара за набавку опреме. 

На основу уговора државе са Фијатом о заједничком улагању компанија Фијат аутомобили 
Србија добила је 5,1 милијарду динара, док је компанија Х. Т. анд Фиттинг Сербиа на основу 
уговора државе са ФАС-ом добила 16,2 милиона динара. 
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За Горење 200 милиона 

Више од 320 милиона динара Министарство финансија и привреде ове године издвојило је на 
основу Уредбе о привлачењу страних директних инвестиција за две компаније. Тако је Горење 
хоме из Зајечара добило 201 милиона динара, док је за Цоопер Тире анд Руббер 
Цомпанy Сербиа издвојено 117 милиона динара. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/krkobabic-smanjenje-penzija-je-neprihvatljivo 

Кркобабић: Смањење пензија је 
неприхватљиво 

Пленарним састанком у Народној банци Србије су почели разговори делегације 
Републике Србије и мисије Међународног монетарног фонда, која ће у Београду 
боравити до 7. октобра, а једна од тема посете свакако ће бити и пензије. 

Почетак разговора с ММФ-ом у Народној банци Србије 

И док се спекулише о томе шта ће бити с примањима најстаријих, министар рада Јован 
Кркобабић јуче је поручио да је смањење пензија неприхватљиво. Он је такође рекао да је 
неприхватљиво замрзавање пензија јер оне већ неко време мирују. 

– Пензије мирују пошто расте инфлација па се оне се саме по себи смањују. Разговарати о томе 
ад хок је проблематично јер ако је стопа инфлације у току године на нивоу између шест и десет 
посто, а пензије мирују, онда и оне за толико опадају – казао је Кркобабић. 

Влада Србије ће, по његовим речима, уложити напоре да пензионери, и у тако тешким 
условима, живе нормално и имају редовна примања. 

– Има оних који мисле да је та пензија велика и да би је требало смањити на 43 одсто просечне 
зараде. То би могло, када би се смањила на 43 одсто немачке зараде, али кад би се смањила на 
43 одсто српске зараде, пензионере бисмо довели у позицију да живе испод границе 
сиромаштва – рекао је Кркобабић на обележавању Дана старих. 

Он је казао да би се тако “отворио процес неправедног и убрзаног умирања те категорије 
грађана и да се то не може дозволити” јер су пензионери, како је казао, ствараоци ове земље. 
Кркобабић је напоменуо да се улажу напори да би пензионери имали редовна примања. 

– Пензија је толика колика је, али је сигурна – рекао је Кркобабић. 

Делегацију Србије предводе гувернерка НБС-а Јоргованка Табаковић и министар финансија 
Лазар Крстић, а мисију ММФ-а Зузана Мургасова. Током посете мисије ММФ-а биће 
размотрена најновија макроекономска кретања, програм реформи, као и активности на 
припреми буyета за 2014. и дугорочне фискалне стратегије. Разговараће се и о извршењу буyета 
за ову годину, монетарној политици, кретањима јавног дуга, структурним реформама и 
реформама у пензијском систему и тржишту рада. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/krkobabic-smanjenje-penzija-je-neprihvatljivo
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Министар финансија Крстић изјавио је уочи доласка мисије ММФ-а да ће Србија размотрити 
могућност преговора о новом аранжману с ММФ-ом након усвајања буyета за 2014. годину и 
окончања техничке мисије. Он је рекао да, уколико би се ушло у пуне преговоре с ММФ-ом, то 
би било у првом кварталу следеће године, и најавио да Министарство финансија ради на томе 
да дефицит одржи испод пет одсто БДП-а, док је прогнозиран јавни дуг до краја године 65 
процената. Крстић је тада навео да је долазак техничке мисије ММФ-а део владиних припрема 
буyета за 2014. годину и дугорочну фискалну стратегију до 2016. 

Мисија ММФ је претходно у Београду била у мају ове године. ММФ и Србија су имали 
последњи аранжман вредан приближно 1,1 милијарду евра, али је “замрзнут” половином 
фебруара прошле године, након што је Влада Србије буyетом за 2012. годину планирала 
фискални дефицит најмање један процентни поен БДП-а већи него што је договорено током 
ревизије споразума крајем 2011. 

Е. Дн. 
  

Разговори о реформи ПИО нису почели 
Јован Кркобабић изјавио је да још нису почели озбиљни разговори о реформи пензионог 
система и да ће се о предлозима ММФ-а у вези с тиме изјаснити тек када “стигну на сто”. Он је 
рекао да је реформа пензионог система озбиљна ствар, којој ће бити посвећена пуна пажња и 
да се неће дозволити никакве импровизације у том правцу. 

– Сада унапред не могу оценити то што неко предлаже, док не видим те предлоге. Има 
свакаквих предлога и мишљења, а када то дође на сто и када видимо предлоге и аргументе, 
онда ћемо о томе разговарати – рекао је Кркобабић. 

Он је рекао да је Србија обавила нужне реформе у систему пензионо-инвалидског осигурања, 
које су биле могуће, и подсетио на то да су претходних година вођени озбиљни разговори с 
ММФ-ом.  На питање да ли је прихватљив предлог који се могао чути претходних дана у вези с 
изједначавањем старосне границе за одлазак у пензију, он је одговорио да нема ништа против 
додатних предлога који долазе, али да ће се о њима разговарати “тек када предлози дођу”. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/na-plate-vece-od-100000-dinara-porez-deset-posto 

На плате веће од 100.000 динара порез десет 
посто? 

Изгледа да је након инвентара могућих прихода и имовине за опорезивање Влада 
Србије одлучила да послуша Фискални савет Србије, али само делимично. 
Премијер Ивица Дачић објавио је да се размишља о увођењу солидарног пореза. 

Њиме би биле обухваћене највеће плате у јавном сектору: они који зарађују више од 100.000 
динара одвајали би месечно од осам до 12 посто као акт солидарности. Нешто слично летос је 
предлагао Фискални савет, али не само за јавни сектор. 

Конкретног предлога за прописе о солидарном порезу још нема, али, како је премијер 
објаснио, планира се да министри и други званичници на највишем нивоу издвајају од 20 до 30 
посто више од обичних чиновника. О конкретном предлогу разговараће се у Влади наредних 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/na-plate-vece-od-100000-dinara-porez-deset-posto
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дана, а Дачић је казао да ће они који у јавном сектору највише зарађују показати да тако крећу 
од себе. 

О томе колико би ефеката то могло имати на пуњење државне касе порески стручњак Ђерђ Пап 
каже: 

– Тешко да тако конципиран солидарни порез може надоместити најваљене промене везане за 
смањење оптерећења на зараде – сматра Пап. – Али, у психолошком смислу то је добро. О 
ефектима ће моћи да се каже више тек када се појави конкретан предлог спреман за усвајање. 

Како је целу проблематику солидарносити код нас видео Фискални савет? Они су предлагали 
да се од наредне године плате у јавном сектору и пензије опорезују с десет посто. Предлог се 
односио на пензије веће од 25.000 динара и плате веће од 40 .000. Увођење тог пореза могло би 
обезбедити 0,6 одсто бруто домаћег производа. Они који примају плате од 50.000 плаћали би 
мање од хиљаду динара за порез, док би се за суме од рецимо 200.000 издвајало и 16.000 
динара. Уколико се та мера покаже делотворном, она би се примењивала и 2015. 

Запослени у јавном сектору наравно нису нимало одушевљени што се мало-мало па њихове 
плате и радна места нађу под лупом. Објашњење су добили од члана Фискалног савета Николе 
Алтипармакова, који је навео да су плате у јавном сектору 25 посто више него у приватном. 
Запослени ту још имају и сигурност радног места, чега код приватника нема. 

Обвезници поменутог пореза били би сви запослени у јавном сектору, укључујући јавна 
предузећа, независне државне институције као што су Народна банка Србије, Државна 
ревизорска институција и сам Фискални савет. 

Колико је то праведно тешко је рећи јер понегде се с платом од 50.000 динара добијеном у 
јавном сектору издржава цела породица од три-четири члана па и више. Међутим, док не 
будемо имали социјалне карте, тешко да ћемо моћи да знамо коме је помоћ заиста потребна. 

Д. Вујошевић 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/stecaj-i-u-drugom-brodogradilistu 

Стечај и у другом бродоградилишту? 

Зрењанинска бродоградња наставља да тоне, а да ли ће некако успети и да 
исплива, остаје да се види. Зрењанинско бродоградилиште “Шипјард Бомекс 4-М” 
поднело је Привредном суду у Зрењанину предлог за покретање стечајног 
поступка 

у тој фабрици с унапред припремљеним планом реорганизације, сазнаје “Дневник”. 

Стечајни судија Милан Пајташев је за 18. новембар заказао рочиште на којем ће се повериоци 
изјаснити о плану реорганизације. Право гласа ће имати сви повериоци, сразмерно висини 
њихових потраживања. 

Да ли је на помолу пропаст јединог преосталог зрењанинског бродоградилишта или је у 
питању тактика његовог власника да се ослободи дугова, показаће време. 

Тек, вест о стечају у “Шипјард Бомексу 4-М” изненадила је многе, мада је власник “Бомекс 
групе” Милан Бјелић пре само годину, приликом боравка у Зрењанину, упозорио да се 
производња бродова у Србији одвија уз огромне проблеме који постоје око ликвидности. Он је 
појаснио да се такви послови не могу радити без велике подршке банака. А због банкарског 
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система у Србији, бродоградитељи врло тешко долазе до ликвидних средстава, тако да их 
обезбеђују уз помоћ својих пословних партнера, махом из иностранства, који плаћају авансе. 

Било како било, радници “Шипјард Бомекса 4-М” у страху су да њихова фабрика не доживи 
судбину другог зрењанинског бродоградилишта “Бегеј”, чији је банкрот проглашен 23. јануара 
ове године. Стечајни поступак у “Бегеју” је отворен 13. децембра 2012. године, на предлог “Бегеј 
холдинга”, који је био и званични власник зрењанинског бродоградилишта, а иза којег стоји 
холандска компанија “Меркуријус интернационал”. 

Холандски газда је тврдио да су фабрику задесили озбиљни пословни проблеми јер у Европи 
више није било потражње за танкерима који су грађени у Зрењанину, због чега је испрва 
одлучио да стално запослене упути на принудни одмор, а радницима на одређено време уручи 
отказе. У међувремену, сви су остали без посла. 

Ж. Б. 
 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/nezaposlenost-je-apsolutni-izvor-svih-patologija 

Незапосленост је апсолутни извор свих 
патологија 

Мајка задавила дванаестогодишњу ћерку, син убио мајку и оца и бацио их у 
септичку јаму, отац убио сина наркомана, мушкарац убио бившу супругу, мајку две 
малолетне девојчице, отац и мајка с малим дететом скочили са зграде, старији 
супруг убио своју времешну животну сапутницу... Из дана у дан све је више вести о 
породичним трагедијама. 

Готово да нема дана а да медији не забележе крваву породичну трагедију, док се онима које 
никада не доспеју у јавности број и не зна. Но, неспорно је да је породица као основна ћелија 
сваког друштва у Србији већ годинама урушена, и то за последицу има све више насиља и 
убистава. 

Како се економска криза из године у годину продубљава, тако се породичне трагедије ређају 
једна за другом. По оцени професорке социологије породице Анђелке Милић с Филозофског 
факултета у Београду, српско друштво доживљава крах, не само економски већ и политички и 
национални, а у таквим условима ни породица не може бити снажна и здрава. Професорка 
Милић годинама указује на суноврат и распад српске породице и истиче да око 30 одсто 
породица у Србији данас живи без икаквих прихода и да се свако јутро кад отворе очи питају 
шта ће тог дана јести. 

– Незапосленост је највећи извор свих могућих поремећаја. Не постоји ниједна друга 
друштвена катастрофа, осим рата, која тако разара личност. Чак и ратови некада изазивају 
позитивне емоције код људи, концентришу њихову енерегију, развијају солидарност, поверење 
и искреност. Међутим, незапосленост је апсолутни извор свих патологија зато што деградира 
личност човека. Незапослена особа саму себе третира као друштвени отпад и неуспешног 
човека, особу без идентитета, а слично је третира и околина - објаснила је професорка Милић. 

По њеној оцени, у ситуацијама друштвеног слома појединци се веома често везују за породицу 
јер она може пружити оно основно – хлеб и кров, али то што се они окупљају око породице не 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/nezaposlenost-je-apsolutni-izvor-svih-patologija
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значи да је она јача јер у кући настаје огромна фрустрација и незадовољство властитим 
животом. 

– И онда се јављају сукоби интереса између млађих и старих, мушкараца и жена, родитеља и 
деце, тако да само споља изгледа да су чланови окупљени око породице, а заправо нема 
унутрашње чврстине и интегритета. Породица као група је, у ствари, социјално и психолошки 
слаба. Но, не треба заборавити да незапосленост и очајање нису једина бољка Србије; породица 
је разорена и алкохолизмом и дрогом, а, опет због немаштине, тешко се “бежи” из брачне 
заједнице или породице. Људи не могу да се разведу кад су обоје незапослени или на 
минималцу. Од чега ће живети? Где да нађу стан? Људи тако живе посвађани у заједници, у 
сталним сукобима, што води у патолошко понашање – сматра Анђелка Милић. 

Чак трећина породица у Србији сада живи у стешњеним условима, док их је пре осамдесетих 
година прошлог века било око 20 одсто. Управо су те “присилне” породице изузетно 
конфликтне: млађи се свађају са старијима, мушкарци са женама, снахе са свекрвама, браћа са 
сестрама. Забрињавајући је и податак да велик проценат баба и деда пензионера издржава 
читаве породице своје деце јер нико нема посао. Ако се уз то дода да је све више и психички 
лабилних, па и болесних грађана, онда су породичне трагедије нешто што долази само по себи. 
Психолози објашњавају да су честа породична убиства резултат напетости, незадовољених 
потреба и немогућности да се људи осамостале. Професорка објашњава и да су алкохолизам и 
наркоманија добили размере епидемије јер је у таквом безнађу многима опијање једино 
средство да преживе стварност. 

– Истраживање је показало да су пре 20 година деца ретко пила алкохол, а данас се од 
алкохолизма лече тринаестогодишњаци. Породице су, при том, препуштене саме себи. 
Неколико саветовалишта не може решити тако масовну појаву. Потребна је едукација, и то од 
основне школе, и не само деце него и родитеља јер они не знају ни да примете проблем, нити 
знају да се односе према њему – сматра професорка Милић. 

Љ. Малешевић 
  

Новац главни разлог за свађу 
Ако је породица основа свега, не треба много памети да се закључи да је то језгро крхко, на 
ивици распада. По подацима из студије “Време породице” види се да стан или кућу у свом 
власништву нема ни половина породица, и реч је углавном о заједницама ниског социјалног 
положаја. Новац је главни разлог за свађе, навело је чак 34,2 одсто парова која су учествовали у 
истраживању. На другом месту је родитељство уз свакодневне ситне чарке. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1406707/Prekinut+%C5%A1trajk+u+%22Autosaobra%C4%87aj

u%22.html 

Прекинут штрајк у "Аутосаобраћају" 

Запослени у "Аутосаобраћају" прекинули штрајк који су започели у понедељак 
тражећи исплату заосталих плата. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1406707/Prekinut+%C5%A1trajk+u+%22Autosaobra%C4%87aju%22.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1406707/Prekinut+%C5%A1trajk+u+%22Autosaobra%C4%87aju%22.html
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Запослени у крагујевачком предузећу "Аутосаобраћај" прекинули су штрајк који су започели у 
понедељак тражећи исплату заосталих плата. 

Током једнодневног штрајка, превоз на 13 приградских линија био је потпуно обустављен. 

Председник Самосталног синдиката Миливоје Булатовић каже да ће радници у најкраћем року 
покушати да нормализују превоз путника, али не на свим линијама, јер за то немају аутобусе. 

24 САТА 

http://www.24sata.rs/vesti/beograd/vest/sindikat-gsp-zastiti-vozace-u-javnom-gradskom-prevozu/108001.phtml 

Синдикат ГСП: Заштити возаче у јавном 
градском превозу 

Аутор: Тањуг  

Београдски синдикат Градског саобраћајног предузећа (ГСП) предложио је 

вечерас, поводом све учесталијих напада на возаче ГСП, да се у возила, између 

осталог, уграде кабине од ојачаног стакла и на тај начин повећа безбедности у 

јавном градском превозу. 
 

- Сматрамо да је, уместо празних апела упућених државним органима и резигниране оцене 

градоначелника, боље решење да се у свако возило уграде кабине од ојачаног стакла, као што је 

то још давно урађено у једном броју тролејбуса, трамваја и возила приватних превозника руске 

и белоруске производње - наводи се у саопштењу који је потписао председник тог синдиката 

Бранислав Вукотић. 

То би, додаје он, било корисније и за безбедну вожњу возача, јер се омогућава концетрација и 

праћење свих промена у саобраћају. Београдски синдикат је руководству ГСП, како истиче 

Вукотић, у више наврата неуспешно предлагао да, "уместо реферата и стручне спреме по мери 

утицајних странака, отвори службу саобраћајне логистике". 

Та служба би, додаје, пратила све појаве везане за понашање и способности возача, удесе, 

хулиганске нападе на особље и подносила прекршајне и кривичне пријаве против изгредника. 

- Синдикат не мисли да има формалних услова да возачи добију статус службених лица, јер не 

обављају државну функцију, као што је то случај са финансијско-контролном контролора у 

јавном превозу, који би пре то могли и званично да стекну (као што је случај са контролорима 

наплате паркинга) - закључио је Вукотић. 

 

http://www.24sata.rs/vesti/beograd/vest/sindikat-gsp-zastiti-vozace-u-javnom-gradskom-prevozu/108001.phtml
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СТУДИО Б 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=93328 

Синдикати Новости траже одговорне за 
урушавање компаније 

Извор : Студио Б, Бета,  

Челни људи Синдиката новинара Србије и Јединственог синдиката у Вечерњим 
новостима затражили су од Владе и надлежних у МУП-у да саопште да ли је 
окончана истрага у тој компанији и ко је одговоран за урушавање својевремено 
једне од најуспешнијих фирми. 

"Вечерње новости, које овог месеца обележавају 60 година постојања, деценијама су 
најтиражнији дневни лист у Србији, и данас су најтиражнији и најчитанији, велики јубилеј 
дочекују са више од десет милиона евра дуговања по разним основама. Та дуговања су 
последица вишегодишњег нестручног, мегаломанског вођења компаније", наводи се у писму. 

У писму, које су потписали председница Синдиката новинара Србије Драгана Чабаркапа и 
председник Јединственог синдиката компаније "Новости" Срећко Обрадовић, оцењено је да 
велику одговорност сноси и бивша Влада Србије због толерисања катастрофалног пословања. 

"Запослени очекују од Владе Србије да максимално помогне новом руководству Компаније 
Новости, у напорима да се садашња тешка финансијска ситуација превлада и подсећа да су 
Вечерње новости и даље најтиражнији дневни лист у Србији, са великим друштвеним 
утицајем", наводи се. 

 

 

 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=93328

